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Gratis leren reanimeren

Als iemand een hartstilstand 
krijgt, zijn de eerste zes minuten 
cruciaal. Er moet dan zo snel mo-
gelijk gereanimeerd worden en 
een AED ingezet. Zodra 112 is in-
geschakeld, worden ook burger-
hulpverleners ingeschakeld. Bur-
gerhulpverleners zijn allemaal in 
het bezit van een geldig reanima-
tiecertificaat en hebben zich aan-
gemeld via www.hartslagnu.nl.
Zij worden via SMS opgeroepen 
wanneer iemand bij hen in de 
buurt een mogelijke hartstilstand 
heeft en dus gereanimeerd moet 
worden. Hierdoor kunnen men-
senlevens gered worden. 

Op vrijdagavond 8 juni vindt er 
in CC Nesterlé een informatie-
avond plaats. Antoinette Hen-
driks, instructeur bij de EHBO 
vereniging zal vertellen waarom 
reanimeren en het inzetten van 
een AED van levensbelang kan 
zijn. 

“Soms zijn er al meer hulpver-
leners en hoef je niet te reani-
meren. Maar je kunt dan wel 
de familie bijstaan, ook dat is 
een belangrijk onderdeel”, legt 
Antoinette uit. Ook zal er een 
ervaringsdeskundige aanwezig 
zijn, iemand waarvan het leven 

gered is omdat hij gereanimeerd 
is. Daarna zal er instructie gege-
ven worden over het reanimeren 
en gebruik van de AED. 

“In CC Nesterlé kunnen we zo’n 
200 personen ontvangen en we 
hopen dan ook dat hier massaal 
gehoor aan gegeven wordt. Tij-
dens de informatieavond kun 
je je inschrijven voor een gratis 
cursus reanimeren, waarin je 
gaat oefenen met reanimeren 
en een AED.” Deze cursus zal 
op een doordeweekse avond in 
de weken na 8 juni plaatsvinden. 
“We gaan net zo lang door met 
het geven van de cursussen tot-
dat iedereen die zich opgegeven 
heeft een reanimatiecertificaat 
heeft. En hoe meer aanmeldin-
gen, hoe beter!” 

EHBO vereniging Nistelrode ver-
zorgt al jaren reanimatiecursus-
sen. Twee buurtverenigingen en 
vrijwilligers van De Zonnebloem 

hebben hier al leren reanime-
ren. “Dat is alleen maar positief, 
want zo groeit de kans dat er een 
leven gered kan worden. Want 
iedereen verdient die kans.” 

De EHBO vereniging nodigt je 
graag uit om op 8 juni deel te 
nemen aan de informatieavond. 
De avond start om 19.30 uur en 
je kunt je aanmelden via 
reanimatie@ehbo-nistelrode.nl.
Zowel de informatieavond als 
de daaropvolgende cursus zijn 
gratis, maar er kunnen zich maar 
200 personen aanmelden hier-
voor. Wees er dus op tijd bij! 

Ben je al in het bezit van een gel-
dig reanimatiecertificaat? Meld 
je dan via www.hartslagnu.nl 
aan als burgerhulpverlener, zo-
dat je in jouw buurt levens kunt 
redden.

NISTELRODE - Reanimeren, het kan een leven redden. Daarom wil EHBO Vereniging 
Nistelrode 200 personen gratis op gaan leiden in het reanimeren en het gebruiken van 
een AED, om zo de spreiding van het aantal burgerhulpverleners te vergroten en meer 
mensen een kans te geven op het overleven van een hartstilstand. 

V.l.n.r.: Leo Janssen Steenberg, Lambert en Antoinette Hendriks en Martine van der Lee Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen
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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.

Asperges; lekker en gezond
Al in de oudheid, door 
de Grieken, Romeinen 
en Chinezen, werd de 
asperge omschreven als 
een geneeskrachtig 
kruid. Voornamelĳ k 
door de stof asparagine, 
die een gunstige 
uitwerking kan hebben 
op het lichaam. 
Asperges zitten ook 
boordevol vitaminen, 
zoals vitamine K, 
vitamine C, vitamine B1, 
B2, vitamine E en foliumzuur. De unieke groente werkt 
bloedzuiverend en vochtafdrĳ vend. Dankzĳ  deze 
kwaliteiten zou je de asperge makkelĳ k in het rĳ tje van de 
superfoods kunnen plaatsen. 

In deze workshop laat Merĳ n ter Heerd je kennis maken 
met de veelzĳ digheid van de asperge. Wat dacht je van 
aspergemousse met garnaaltjes, een quiche van asperges 
en zalm, een heerlĳ ke frisse salade met rauwe asperge of 
gegrilde asperges met roomboter en zwarte peper en...ook 
de aspergemuffi n staat op het menu!

We gaan gezamenlĳ k aan de slag met deze gerechten en 
natuurlĳ k genieten we vervolgens van al dit heerlĳ ks met 
een bĳ passend wĳ ntje. 

Heesch | maandag 28 mei | 19.00 tot 22.00 uur | € 35,50.

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 www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

Binnenkort in onze winkels

GRASKAAS
van de eerste ‘Weidemelk’*

*Leverbaar vanaf vrijdag 18 mei.

Asperges zitten
boordevol vitaminen

Vrijdag 18 mei
Rob & EmiEL
Blow me Away
Rob en Emiel bespelen op unieke 
wijze de zintuigen en de waar-
neming. Om uiteindelijk stil van 
te worden. They just Blow you 
away! Aanvang 20.15 uur. Ticket 
à € 16,- via www.nesterle.nl

Zondag 27 mei
StARt 
tHEAtERWAnDELinG - 
Efkes Anders
Start van een twee uur durende 
wandeling in een groep van 30 
personen. Op verschillende, ver-
rassende locaties geniet men van 
korte, grappige sketches, muziek 
en wie weet nog meer? Aanvang 
13.30 en 19.00 uur. Kaartje à 
€ 6,- verkrijgbaar bij CC Nesterlé. 
Op=op!

Donderdag 31 mei
FiLmAVonD – Three 
Billboards outside Ebbing, 
Missouri
Een vrouw plaatst drie gigan-
tische billboards met kritische 
boodschappen aan het hoofd 
van de politie. Het gevecht tus-
sen haar en de plaatselijke politie 
wordt steeds heftiger. Aanvang 
20.15 uur – Kaartje à € 5,- bij de 
kassa verkrijgbaar.

Zaterdag 9 juni 
bJÖRn VAn DER 
DoELEn - de Cowboy, 
de Outlaw, de Sheriff en de 
Hoer. 
Samen met zijn zevenkoppige 
band ‘Huursoldaten’ brengt de 
ex-voetballer Björn verhalen en 
liedjes over gemis en verlangen, 
over liefde en eenzaamheid. 
Aanvang 20.30 uur. Ticket à 
€ 12,50 via www.nesterle.nl.

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

‘theY just blow 
You awaY!’

Ook onze theaterbrochure 
ontvangen?
In de programmabrochure vindt u 
ons afwisselende programma met 
bekende namen uit de Nederlandse 
theater- en muziekwereld, aange-
vuld met jong talent. 

Een programma met ook extra aan-
dacht voor regionale artiesten. U 
kunt kiezen uit voorstellingen van 
o.a. Rob Scheepers, Christel de 

Laat, Paul de Munnik en Tim Akker-
man. Maar ook Pepijn Schoneveld, 
Javier Guzman, Arie & Silvester en 
Björn van der Doelen treden ko-
mend seizoen op in Theater de Pas. 

Heeft u de brochure voor het ko-
mende seizoen nog niet ontvan-
gen? Loop even bij ons binnen of 
bel 0412-451634. Mailen kan na-
tuurlijk ook, naar info@de-pas.nl.
Wij sturen u de brochure graag toe.

Verzekerd van een 
bijzondere avond uit
Theater de Pas biedt de inwoners 
van Heesch, Bernheze en ruime 
omgeving een aantrekkelijk en ge-
varieerd aanbod van professionele 
theatervoorstellingen. 
Van een avondje ontspannen la-
chen of luidkeels meezingen met 
je ‘guilty pleasure’ tot geraakt wor-
den door mooie woorden of een 
moment van verwondering en in-
spiratie. Hoe u onze voorstellingen 
ook beleeft; door de ruim 200 (gra-
tis!) parkeerplaatsen voor de deur 
en ons gezellige theatercafé bent 
u verzekerd van een ontspannen 
avondje uit.

Kaartverkoop Theater de Pas van start!
HeeSCH - Wilt u ook verzekerd zijn van een plaatsje bij uw 
favoriete voorstelling? Bestel dan snel uw kaartjes via 
www.de-pas.nl. De kaartverkoop voor de voorstellingen van 
komend seizoen is al van start gegaan! 

AARDBEIENTiP 

Veel mensen halen de 
kroosjes na het kopen 
of plukken meteen van 
de aardbei af. De kleine 
deukjes die je daardoor 
maakt zijn naar een dag 
van die paarse plekjes. 

Dus pas kroosje eraf halen 
als je de aardbei op eet. 

Blijven de aardbeien 
mooi rood en langer goed.
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Fietstoertocht
Als u dit leest, ben ik waarschijnlijk net hersteld van stramheid 
en spierpijn. Afgelopen zondag fietste ik de Ronde van Nijmegen, 
een jaarlijkse toertocht voor racefietsers. Die vindt elk jaar plaats 
op Moederdag en is vaste prik op mijn wielerkalender. 

De tocht is prachtig en brengt de deelnemers door het 
heuvelachtige Berg en Dal, de wijdse uiterwaarden van de 
Ooijpolder, het Duitse Reichwald, de kop van Noord-Limburg 
en het lommerrijke Heumensoord. Een aanrader voor alle 
fietsliefhebbers. 

Het pittigste onderdeel is al na een klein uurtje fietsen: de Oude 
Holleweg. Deze beklimming kan de concurrentie aan met de 
favoriete klimmetjes in Zuid-Limburg. Het stijgingspercentage 
is op enig moment maar liefst 14%. Dat is ook het deel waar 
sommige wielrenners noodgedwongen besluiten te gaan lopen. 
Ik zie elk jaar als een berg op tegen deze korte maar zeer heftige 
klim. Maar afstappen ….dat nooit! Kan het niet op kracht en 
conditie, dan maar op karakter. Gelukkig lukte dat ook dit jaar 
weer. Ik moest wel m’n meerdere erkennen in m’n oudste zoon. 
Die fietste voor de eerste keer mee en ging fluitend naar boven. 
Daar stond ie rustig op me te wachten. Ik had nauwelijks adem 
over om te zeggen hoe trots ik op ‘m was. 

Het fijnste aan zo’n tocht is uiteindelijk 
toch de finish. Altijd moe, maar zeer 
voldaan. En de nazit mag er ook zijn. Ons 

fietsgezelschap kroop zondag snel achter 
de tv, om samen de laatste kilometers 
van de Giro d’Italia te kijken. Zo 

waanden we ons allemaal een beetje 
Tom Dumoulin.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Het fijnste aan zo’n tocht is uiteindelijk 
toch de finish. Altijd moe, maar zeer 
voldaan. En de nazit mag er ook zijn. Ons 

fietsgezelschap kroop zondag snel achter 
de tv, om samen de laatste kilometers 
van de Giro d’Italia te kijken. Zo 

waanden we ons allemaal een beetje 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Bliksempje is een mooie, zwarte poes van nog geen twee jaar oud. 
Ze is nog best bang voor mensen en dat in combinatie met haar 

vachtkleur maakt dat veel mensen haar niet zien en áls ze al gezien 
wordt, wordt ze vaak overgeslagen.
Dus we zetten haar eens in het zonnetje, want ook zij verdient 
een warm en liefdevol huisje. Bliksempje zoekt een rustig huisje 
zonder kleine kinderen waar ze op haar eigen tempo kan wennen 
en leren dat mensen niet zo eng zijn. Een jong en sociaal soort-

genootje zou leuk zijn voor haar, dan heeft ze ook een positief voor-
beeld en kan ze zich daaraan optrekken.

Met veel liefde, geduld en af en toe wat vleesvoer komt vrijwel elke 
kat van zijn angst af en veel angsthaasjes worden uiteindelijk echte knuf-

felkatten. Geef jij haar een kans? 

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

‘Zo waanden we ons allemaal 
een beetje Tom Dumoulin’

Roman Jacht op een schat
SPEELt ZicH AF in En RonDom bERnHEZE

EINDHOVEN/BERNHEZE - ‘Jacht 
op een schat’ is een vrolijk en 
romantisch avontuur dat zich 
grotendeels afspeelt binnen de 
grenzen van Bernheze. 

Het verhaal gaat over Penny, een 
spontane dertiger die even ge-
noeg heeft van haar drukke baan 
en hectische leven in Amsterdam 
en een schattig huisje huurt in 

een dorpje net buiten Heeswijk. 
Jammer genoeg lijkt haar huis-
baas Ivo niet zo leuk te zijn als 
zijn huisje en ze vliegen elkaar 
al direct in de haren. Dat wordt 

er in de daaropvolgende weken 
niet beter op, vooral als Vivian, 
Penny’s chaotische vriendin uit 
Amsterdam, een weekendje 
komt logeren. Het lot wil echter 
dat Penny en Ivo ieder aan een 
boek werken over dezelfde kun-
stenares en dat dwingt hen tot 
een samenwerking. Tussen de 
bedrijven door zal Penny Ivo ook 
wel even leren hoe hij succesvol 

moet daten, maar dat valt nog 
niet mee. Tijdens het onderzoek 
voor hun werk stuiten ze op een 
geheim dat met een gestolen 
meesterwerk te maken heeft. 

De samenwerking van Penny en 
Ivo verandert in een speurtocht, 
waarbij twee geharde crimine-
len, een warrige barones en een 
knappe politieman hen behoor-
lijk in de weg lopen. De brutale 
Vivian bemoeit zich er ook mee 
en zet de zaak daarmee nog 
meer op scherp. 

DANI VAN DOORN schrijft feel 
good romans en kinderboeken. 
Haar streven is om een verhaal 
te schrijven dat de lezer een aan-
tal uren ontspanning bezorgt, 
maar ze brengt tussen de regels 
door ook graag het mooie van 
Brabant onder de aandacht: de 
natuur, de historische dorpen en 
steden, de streektaal, en niet te 
vergeten de Brabantse humor! 
Dit jaar komen er nog twee ro-
mans van haar uit, waaronder 
een historische streekroman die 
zich natuurlijk ook in Brabant af-
speelt.

‘Jacht op een schat’ is zonder 
verzendkosten rechtstreeks ver-
krijgbaar bij Uitgeverij EigenZin-
nig en te bestellen via de lokale 
boekhandel of Bol.com en ande-
re internetboekwinkels.

Titel: Jacht op een schat
Auteur: Dani van Doorn
Uitgeverij EigenZinnig
ISBN: 9789491777615
Prijs: € 18,95 (260 bladzijden)
Paperback

Dani van Doorn‘Ze brengt tussen de regels door ook graag
het mooie van Brabant onder de aandacht’

LEZERSActiE
Dani geeft samen met DeMooiBernhezeKrant twee boeken weg.
Wil jij hier kans op maken? Stuur dan een mail voor 21 mei naar: 
info@demooibernhezekrant.nl en laat weten waarom jij dit boek zou moeten winnen.
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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.

Heescheweg 29 - Nistelrode
06-25530147 - info@cosmeticpro.nl

www.cosmeticpro.nl

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

EEN NIEUWE START 
ZONDER ELKAAR, 
HOE REGEL JE DAT?

Partners die uit elkaar gaan hebben veel 
vragen. Hoe moeten ze hun scheiding 
precies aanpakken? Als het hoge woord 
eruit is, zijn de emoties vaak nog niet 
bedaard. Midden in deze emotionele 
achtbaan komt er een heleboel regelwerk 
op je af. Hoe regel je het voor de kinderen, 
wie gaat waar wonen, hoe zit het 
financieel? 

In die onzekere fase kunnen scheidende partners wel wat 
steun gebruiken. Het is mijn taak als bemiddelaar om hen stap 
voor stap door de scheiding heen te gidsen, naar een nieuwe 
start zonder elkaar. Hoe ziet dat proces er in mijn praktijk 
uit? Het begint met aandacht voor de emoties die spelen. Dat 
klinkt misschien ‘soft’, maar emoties staan nogal eens in de 
weg bij het maken van goede afspraken over de meer zakelijke 
kant van de scheiding, zoals de financiën of het huis. Als je 
ze bespreekt aan tafel met de bemiddelaar, helpt dat vaak om 
toch een stap verder te komen, op weg naar goede afspraken 
en oplossingen. 

Belangrijk is ook om samen op een rij te zetten wat er 
allemaal geregeld moet worden. Vaak zijn er dingen waar 
cliënten ’s nachts wakker van liggen; hoe regelen we de zorg 
voor de kinderen? Of: hoe sta ik er financieel voor na de 
scheiding? De grootste zorgen pakken we als eerste aan. 
Want aan slapeloze nachten heeft niemand iets.

Daarna komen de andere onderwerpen die geregeld moeten 
worden stap voor stap aan bod: huis, alimentatie, pensioen, 
et cetera.

Vanuit mijn juridische kennis van het familierecht, informeer 
ik over rechten en plichten. En kan ik adviseren wat in jullie 
specifieke situatie het beste is. Dat kan een boel ellende en 
juridische strijd in de toekomst voorkomen. 

De afspraken worden juridisch juist vastgelegd in een 
echtscheidingsconvenant. Rond de kinderen wordt er een 
ouderschapsplan opgesteld. Vervolgens regelt de vaste 
advocaat met wie ik samenwerk, Rob Haakmeester in 
Heesch, de (schriftelijke) procedure bij de rechtbank. Het 
ondertekenen van het echtscheidingsconvenant is soms een 
emotioneel moment, maar vaak hoor ik ook dat het rust 
brengt. Rust en vertrouwen om weer te werken aan een 
nieuwe start. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

precies aanpakken? Als het hoge woord 

Deze firma levert al bijna vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijdte-
maten. De ideale oplossing voor 
mensen met gevoelige of opge-
zwollen voeten of enkels, steun-
kousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. Nieuw is een 
speciale collectie stretch-schoe-
nen die in zijn geheel bestaat uit 
zacht elastisch materiaal, speci-
aal bedoeld voor mensen met 
(erg) gevoelige voeten. Jonker 
Speciaal Schoeisel VOF heeft zich 
toegelegd op brede en zelfs ex-
tra brede schoenen en pantoffels 

voor mensen met brede of opge-
zwollen voeten, maar daarnaast 
levert het bedrijf ook de meer 
courante wijdtematen. Er is zelfs 
een speciaal assortiment zoge-
noemde halve paren (tegen spe-
ciale prijzen) voor mensen met 
één been. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De toegang is 
gratis en pinnen is mogelijk.

Moeilijke voeten?
HEESCH - In Heelwijk zal op vrijdag 18 mei een bijeenkomst worden 
gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In 
de centrale hal van Heelwijk, dat gelegen is aan de Mozartlaan 2, zal 
dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. 
De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel 
VOF uit Wadenoijen. 

Plan online je afspraak
Voor ondernemers

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

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

‘Daarna komen de andere onderwerpen die 
geregeld moeten worden stap voor stap aan 
bod: huis, alimentatie, pensioen, et cetera.



Woensdag 16 mei 2018 5
  

Een straat voor de zusters

Al enige tijd geleden beloofde 
burgemeester Moorman een 
straat naar de zusters te vernoe-
men. “Het argument dat mij het 
meest raakte, was dat er maar 
zo weinig straten naar vrouwen 
vernoemd zijn. En dat terwijl de 
zusters zo veel voor onze ge-
meenschap betekend hebben”, 
vertelt de burgemeester voor-
dat het straatnaambord wordt 
onthuld. Het plan om een straat 
naar de zusters te vernoemen 
was er al langer, alleen ontbrak 
de te benoemen straat. “Er moet 
wel de mogelijkheid zijn om een 
straatnaam toe te kennen aan 

een nieuwe straat. En deze straat 
heeft een mooie centrale ligging, 
vlakbij de zusters waar hij naar 
vernoemd is.” 

Samen met zuster Jacobi Enge-
len onthult Moorman het straat-
naambord, onder het toeziend 
oog van een groot aantal zusters 
en een aantal bewoners van de 
nieuwe straat. Op iedere afdeling 
van Cunera/De Bongerd wonen 
ongeveer vijf zusters, die elkaar 
nog regelmatig opzoeken. Regel-
matig worden er ook activiteiten 
georganiseerd voor de zusters. 

Na een wandeling door de gloed-
nieuwe straat was het tijd voor 
koffie met gebak, waar de zus-
ters terugblikken op hun werk-
zame leven. Zuster Jacobi ver-
telt nog graag over haar tijd als 
zuster. “Ik ben een gediplomeerd 
kok geweest”, vertelt ze. “In 
1967 werkte ik al twaalf jaar in 
de keuken en in ’78 ben ik ander 
werk gaan doen.” Ze heeft on-
der andere gezinswerk gedaan, 
wat zwaar maar heel dankbaar 
was. “Maar in 1990 ben ik ge-
stopt met werken en in 1994 ben 
ik hier terecht gekomen. De zus-
ters zochten iemand voor kleine 
hand- en spandiensten, dat kon 
ik nog wel. Maar nu is het tijd om 
te rusten.” 

Na de koffie spreekt zuster Lae-
titia Aarnink mooie afsluitende 
woorden: “Deze straatnaam is er 
niet omdat wij als zusters applaus 
willen voor ons werk, dat past 
niet bij hoe wij leven. Maar het is 
een herinnering voor alle genera-
ties na ons, dat zij weten dat het 
onderwijs in Heeswijk-Dinther 
hier gestart is.”

HEESWIJK-DINTHER – Meer dan 100 jaar geleden vestigden de eerste zusters zich in Heeswijk. Door onder andere het onderwijs in de regio 
op te zetten hebben zij veel betekend voor wat toen nog Heeswijk was. En nu krijgen de zusters daar erkenning voor. Op 9 mei werd de 
naam van een nieuwe straat in Heeswijk-Dinther onthuld: Zusters JMJ-Straat. 

De Zusters van JMJ samen met de burgemeester  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

Een 
herinnering 
dat het 
onderwijs 
in Heeswijk-
Dinther hier 
gestart is

een mooie 
centrale ligging, 
vlakbij de zusters
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Voor u, naast u, met u

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

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl
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Durf jij als tiener déze uitdaging aan?
BERNHEZE - Ervaar wat het is 
om iets voor een ander te be-
tekenen. Bijvoorbeeld voor ie-
mand die je normaal gesproken 
niet zo snel tegen zou komen. 

Durf jij het aan om je handen uit 
de mouwen te steken voor men-
sen die jouw hulp goed kunnen 
gebruiken? Op zaterdag 26 mei 
kan dat vanuit de parochie De 
Goede Herder. Je kunt dat doen 
voor ouderen die wat minder 
mobiel zijn dan jij en zelfs ook 
wel wat meer zorg nodig hebben 
dan hun eigen leeftijdsgenoten. 

We zien je dan graag om 14.00 
uur in de hal van zorgcentrum 
Heelwijk aan de Mozartlaan 2 in 
Heesch. 
Door jouw aandacht als buddy 
kun je ervoor zorgen dat jouw 
maatje in beweging komt. Maar 
belangrijker is dat jij een big smi-
le weet te toveren op het gezicht 
van iemand die niet zo makkelijk 
meer communiceert. Én op die 
van de mantelzorger: de partner, 
de zoon of de dochter die jouw 
maatje zo nabij is als een warme 
en beschermende mantel. Om 
14.30 uur ga je met je maatje 

en mantelzorger richting de Pe-
trus’ Banden kerk voor een Ma-
ria-viering. In de viering maak 
je mee wat geloof met mensen 
doet. Jezus zei dat het belangrijk 
is om er te zijn voor kwetsbare 
mensen. Er gebeurt dan echt 
iets bijzonders met je. Als je dat 
wilt ervaren, geef je dan op voor 
deze activiteit vanuit het jonge-
renpastoraat van de kerken in 
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch. 

Bel of mail: 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Wereldcommunicatiedag: 
journalistiek van vrede
BERNHEZE - Voor de Wereldcom-
municatiedag van 13 mei schreef 
paus Franciscus een boodschap. 
Hij pleit voor een journalistiek 
die de vrede in de wereld door de 
waarheid bevordert. 

“De journalist oefent in de te-
genwoordige wereld niet alleen 
een beroep uit, maar heeft ook 
een echte missie. In de hectiek 
van berichten en de maalstroom 
van scoops heeft hij de taak er-
aan te herinneren dat waar het 
bij een bericht om draait niet de 
snelheid van de berichtgeving 
is en de impact op het publiek, 

maar de mensen. Informeren is 
vormen, het heeft te maken met 
het leven van mensen. Daarom 
zijn nauwkeurigheid van bron-
nen en het bewaken van de 
communicatie de ware middelen 
om het goede te ontwikkelen, 
om vertrouwen voort te brengen 
en de weg vrij te maken voor ge-
meenschap en vrede.”

De paus nodigt uit om een jour-
nalistiek van de vrede te bevor-
deren, een journalistiek die niet 
veinst, maar vijandig staat ten 
opzichte van onwaarheden, van 
slogans die gericht zijn op effect 

en bombastische verklaringen. 
De paus verlangt naar “een jour-
nalistiek die bestaat uit mensen 
voor mensen en die verstaan 
wordt als een dienst aan alle 
mensen, vooral voor diegenen, 
en dat is de meerderheid in de 
wereld, die geen stem hebben, 
een journalistiek die niet gebrand 
is op nieuws, maar die zich inzet 
voor oplossingen die een alterna-
tief bieden voor de escalaties van 
geschreeuw en verbaal geweld.”
De boodschap van de paus is te 
lezen op www.rkkerk.nl. U kunt 
dit ook opvragen bij parochie De 
Goede Herder via 0412-451215.

Verder bouwen in vertrouwen
Zijn wij de stenen die onze geloofsgemeenschap levend ‘houen’?

HEESWIJK-DINTHER - Uitnodi-
ging van de locatieraad van de 
geloofsgemeenschap Heeswijk, 
parochie H. Augustinus.

Voor wie?
Voor alle parochianen, jong en 
oud, van onze geloofsgemeen-
schap Sint Willibrordus in Hees-
wijk die het belangrijk vinden 
dat die gemeenschap levend 
blijft, ook wanneer het kerkge-
bouw een andere functie heeft 
gekregen.

Waar en wanneer?
Op donderdag 24 mei om 20.00 

uur in het Willibrordcentrum.

Waarom?
Herbestemming van onze kerk 
komt steeds dichterbij. Wat be-
tekent dat daarna voor onze ge-
loofsgemeenschap en voor mij 
als parochiaan?

Wat?
Een avond waarop parochianen, 
locatieraad, parochiebestuur en 
pastoraal team in gesprek gaan 
over de toekomst van onze ge-
loofsgemeenschap. Meningen 
en ideeën uitwisselen en naden-
ken over: hoe blijven wij een ge-

meenschap vormen, ook zonder 
een eigen kerkgebouw? Hoe ge-
ven we het stokje door aan de 
jongere generatie? Wie zijn de 
levende stenen die samen verder 
willen bouwen in vertrouwen 
aan onze eigen geloofsgemeen-
schap? 

Kom, denk mee, praat mee en 
bouw mee!

BernhezefamilieBerichten

Wij zijn geschokt en sprakeloos…

Op woensdag 9 mei bereikte ons het trieste bericht dat 

Govert Juijn
is omgekomen bij een noodlottig ongeval. 

Met eerbied en respect gedenken wij dat Govert al 25 jaar lang 
voorzitter was van het Oranjecomité Dinther. 

Wij wensen zijn vrouw en nabestaanden alle steun en kracht toe 
bij het verwerken van dit enorme verlies.

Namens het Oranjecomité Heeswijk-Dinther

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van 

onze zeer gewaardeerde vrijwilliger

Govert Juijn
Govert was actief als vrijwilliger bij Laverhof

op locatie Cunera/De Bongerd.
Met liefde en aandacht heeft Govert 
de bewoners begeleiding geboden. 

Wij zijn dankbaar voor zijn vrijwillige inzet
en wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers

Raad van Bestuur

Stichting Laverhof
Heeswijk/Uden/Schijndel

Vertrek pastor Lonneke van Vessem uit Parochie Heilige Augustinus 

Na jaren vol met begeestering, 
enthousiasme en verbondenheid 
met vele parochianen zal zij per 1 
juli 2018 onze parochie verlaten 
om haar werkzaamheden voor te 
zetten in een andere werkkring. 

Uiteraard wensen wij haar veel 
succes in deze volgende stap.

Officieel afscheid op 3 juni
De komende periode zal Lon-
neke al velen ontmoeten en 
wellicht al persoonlijk afscheid 
nemen. Het is goed om samen 
herinneringen op te halen aan 
alle mooie en soms lastige erva-
ringen in onze geloofsgemeen-
schap. Mensen loslaten, met wie 
je een lange weg hebt afgelegd, 
doe je niet zomaar. Al die herin-
neringen zijn kostbare geschen-
ken die we meedragen. Er is veel 
reden voor dankbaarheid voor 

alle goede en speciale momen-
ten waarin Lonneke een centrale 
rol heeft gespeeld. Hierbij hoort 
uiteraard ook een feestelijk en 
officieel afscheid. Op 3 juni kij-
ken wij samen met Lonneke in 
dankbaarheid terug op haar bij-
drage aan onze geloofsgemeen-
schap en wensen wij haar alle 
goeds op haar nieuwe pad. Alle 
parochianen zijn hierbij van har-
te uitgenodigd. Het defintieve 
programma wordt bekend ge-
maakt via onze website.

Nieuwe pastoraal werker
Afscheid nemen is ook naar de 

toekomst kijken. Het is niet al-
leen het eind van iets beleven, 
maar ook het nieuwe zien. Voor 
Lonneke is dit een nieuwe werk-
omgeving en nieuwe mensen le-
ren kennen. Voor ons is het onze 
parochie verder opbouwen. Ver-
der bouwen aan een geloofsge-
meenschap die uitnodigend is 
voor deze tijd. Lonneke laat niet 
alleen een persoonlijke leegte, 
maar ook een plek in het pasto-
raal team achter. Het pastoraal 
team, locatieraden en bestuur 
werken samen aan een profiel 
voor opvulling van de ontstane 
leegte.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Lonneke van Vessem vertrekt. De afgelopen 10 jaar is Lonneke van Vessem als pastoraal werker een 
van de boegbeelden geweest van de geloofsgemeenschap in Berlicum-Middelrode en in de afgelopen 7,5 jaar ook in Loosbroek, Dinther 
en Heeswijk. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de fundamenten van parochie de Heilige Augustinus.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
17 t/m 23 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Volop Hollandse aardbeien
Asperges geschild/ongeschild

HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk  € 0.98
SOEPASPERGES 500 gram € 0.98
SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.50

Runderspies
per stuk € 2,50

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Runderrookvlees
100 gr. € 2,40

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Zachte witte 
bollen

4 + 2 GRATIS

Pinkstersnitte

6,95

Dinsdag
22 meigesloten

Maandag

21 mei gesloten

Kogelbiefstuk

100 gr. € 2,50
Gemarineerde 
biefreepjes
100 gr. € 2,30

Maandag 21 en dinsdag 22 meigesloten

0412-611282

De Rattenvanger van het Kasteel

Het thema van deze specia-
le dag is ‘Verborgen Verhalen’. 
Daarom is het bekende verhaal 
‘De Rattenvanger van Hamelen’ 
speciaal voor de fanfare dóór 
fanfareleden herschreven. Jong 
en oud worden door een verha-
lenverteller meegelokt om, sa-
men met de ‘ratten’, op reis te 
gaan. Het voltallige fanfarekorps 
zal de ervaring compleet maken 
met indrukwekkende en tegelijk 
verleidelijke muziek.

De inbreng van het Sint-Wil-
lebrordus gilde, de dansgroep 
Dancing Aristocats en de jeugd-
leden van de Koninklijke Fanfare 
beloven er een uniek spektakel 
van te maken. Luisterend naar 
de nummers ‘Rattenvanger van 
Hamelen’, ‘Lord of the Rings’, 

‘Brave’, ‘Floris’, ‘Harry Potter’, 
‘Aristocats’, ‘Game of Trones’ en 
‘Belle en het Beest’ kun je genie-
ten van een 90 minuten durende 

uitvoering die garant staat voor 
veel luister- en kijkplezier.
De toegang is gratis en de kas-
teeltuin is open vanaf 15.30 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk presenteert in samenwerking met 
Kasteel Heeswijk ‘De Rattenvanger van het Kasteel’. Op 21 mei, Tweede Pinksterdag, vindt op Kasteel 
Heeswijk de ‘Dag van het Kasteel’ plaats. Op het kasteel zal een bijzonder concert gaan plaatsvinden. 
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord zal dan ‘De Rattenvanger van het Kasteel’ ten gehore brengen ter 
afsluiting van deze dag. Tussen 16.00 en 17.30 uur vindt de unieke uitvoering plaats.

Klus geklaard

In Gugesti werd de wagen ge-
demonstreerd en overgedragen 
aan het lokale brandweercorps. 
In Vintileasca werd de brand-
weerwagen door een orthodoxe 
priester ingewijd. Kinderen in 
traditionele kledij onthaalden 
de groep uit Bernheze. Ook hier 
werden instructies aan het korps 

gegeven. In beide dorpen wer-
den alle vrijwilligers gastvrij ont-
vangen en bood de gemeente 
een eenvoudig maal aan. 

De twee ‘nieuwe’ brandweer-
wagens zullen zeker een bijdrage 
leveren aan de veiligheid in de 
dorpen. Onlangs probeerde men 

nog een uitslaande brand met 
twee brandblussers onder con-
trole te krijgen. Uiteraard moest 
men toekijken hoe de vlammen-
zee dit huis verwoestte.

Ook werd een kazerne bezocht 
waar een brandweerwagen nog 
in bedrijf is die tien jaar geleden 
naar Roemenië was gebracht. 

Deze wagen zag er nog prima 
uit en wordt regelmatig ingezet. 
Al met al een geslaagde opera-
tie. 

BERNHEZE - Oud-brandweermannen van het korps Heesch en leden van Stichting Pep-projecten Bern-
heze hebben de klus geklaard. Twee brandweerwagens, geschonken door Unipol en Aspen Oss, zijn 
door de brandweermannen naar twee dorpen in Roemenië gebracht. De reis verliep voorspoedig.

In Gugesti werd de brandweerwagen gedemonstreerd

In Vintileasca werden ze door kin-
deren in klederdracht opgewacht
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KBO Bernheze

kbo dinther
Fietsen naar de bloedprocessie in Boxtel

kbo dag heesch
HEESCH - Het programma van 
de KBO dag in Heesch op dins-
dag 29 mei begint om 10.30 uur 
met een Eucharistieviering in de 
Petrus’ Bandenkerk. 

Pastoor Ouwens draagt de mis 
op en het Caeciliakoor onder lei-
ding van Kees de Leeuw verleent 
haar medewerking. 
Vanaf 12.15 uur ben je van harte 
welkom in CC De Pas waar om 
13.30 uur het programma geo-
pend wordt door voorzitter Piet 
Ceelen.
Met medewerking van Bram 
Thomassen met zijn verhaal 
‘Draadje los’. Na de pauze volgt 
een optreden van muzikaal The-
ater Thuis; een groep bestaande 
uit drie personen uit Gouda. 

Het einde van het programma is 
om circa 17.00 uur. De toegangs-
kaart inclusief een consumptie-
bon kost € 5,-. Voor meer infor-
matie zie de KBO info van deze 
maand.

bloedprocessie 
met kbo-dinther

HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 27 mei vertrekken de lief-
hebbers van een langere fiets- 
tocht om 9.30 uur vanaf CC 
Servaes in Dinther. Zij fietsen 
de eerste lange fietstocht van 
KBO-Dinther van dit seizoen. 
Deze tocht voert via een mooie 
en aantrekkelijke route van on-
geveer 35 kilometer, waarin een 
royale pauze voorzien is, naar 

Boxtel om de Bloedprocessie 
mee te kunnen maken. 

Vanaf drie uur trekt de Bloed-
processie door de straten van 
Boxtel. De luisterrijke huldestoet 
met zo’n 500 figuranten in his-
torische kostuums is een eerbe-
toon aan het Heilig Bloedwon-
der en bestaat uit vijf delen. Een 
openingsgroep met tamboers 
en vendeliers, de bijbelse groep 
met onder meer Adam en Eva 
en Kaïn en Abel, een liturgische 
groep die door de symbolen hul-

de brengt aan het H. Sacrament, 
de historische groep die het ge-
beuren rond Eligius van den Aker 
verbeeldt en de Maria-groep, die 
het aangeklede Lievevrouwen-
beeld uit de kerk, oorspronke-
lijk afkomstig van het Hofje van 
Magdalena van der Stappen, 
draagt. In deze processie wordt 
ook het schrijn met de corpora-
le plechtig meegedragen. Het is 
een stoet vol zon die daarna ge-
volgd wordt door de Sacraments- 
processie, waarin plaats is voor 
geestelijkheid, burgerlijke autori-
teiten, muziekkorpsen en gilden.
Na afloop stappen de deelnemers 
weer op de fiets en rijden zij via 
een route van 17 kilometer weer 
naar huis.
Sluit aan! Aanmelden is niet no-
dig. Fiets je niet mee? Dan is het 
wellicht toch een idee om een 
keertje naar de Bloedprocessie te 
gaan.

dagtocht 
kbo Loosbroek

LOOSBROEK - De dagtocht op 
woensdag 30 mei gaat naar Rot-
terdam: Futureland Europoort en 
de stad. 

Om 8.00 uur wordt er vanuit 
Loosbroek vertrokken, vanuit 
CC De Wis om precies te zijn. 
De rit gaat direct naar Futureland  
Europoort waarna om 9.45 de 
excursie begint bij Futureland, 
natuurlijk eerst met een kopje 
koffie met appelgebak. Aan het 
einde van de rondrit heeft ieder-
een nog even de gelegenheid om 
het bezoekerscentrum te zien. 
Om 13.00 uur staat er in restau-
rant de Zwarte Zwaan een goed 
verzorgde koffietafel gereed.

Na de koffietafel is het hoog tijd 
voor de tweede ontdekkingstour 
van van die dag, een rondrit door 
de prachtige stad Rotterdam on-
der leiding van een gids die ieder-
een de mooiste verhalen over de 
stad vertelt en de mooiste plekjes 
van de stad laat zien. De rondrit 
eindigt bij de inmiddels zeer be-

kende Markthal in het centrum 
van de stad waar je de gelegen-
heid krijgt om rond te kijken.

Om 18.00 uur wordt de terugreis 
in Gameren onderbroken, waar 
gegeten zal worden in restaurant 
Gambora; een goed verzorgd 
driegangenafscheidsdiner staat 
dan op het menu! Rond 20.45 
uur is iedereen weer terug in 
Loosbroek.

Inclusief:
- vervoer per luxe Oad touring-

car
- kopje koffie met appelgebak
- rondrit Futureland onder lei-

ding van een gids
- koffietafel
- stadsrondrit Rotterdam onder 

leiding van een gids
- driegangenafscheidsdiner in-

clusief twee consumpties per 
persoon.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor deze mooie reis. De kosten 
voor deze prachtige dagtocht 
bedragen € 62,- per persoon. 
Aanmelden vóór maandag 21 
mei bij Betsie van Zutphen via 
0413-229692. Mailen kan ook, 
kboloosbroek@hotmail.com.

PANAMA/BERNHEZE - Voor wie 
het nog niet weet: De Wereld-
jongerendagen zijn het grootste 
jongerenevenement ter wereld. 
Honderdduizenden jongeren uit 
de hele wereld komen dan sa-
men om het katholieke geloof te 
vieren. 

Meegaan naar de Wereldjon-
gerendagen staat garant voor 
veel ontmoetingen, gezelligheid, 
samen feest én geloof vieren, 
verdieping en een geweldige er-
varing die je nooit zult vergeten. 
In januari 2019 worden de We-
reldjongerendagen (WJD) in Pa-
nama gehouden. Jong Katholiek 
en de Nederlandse bisdommen 
organiseren vanuit Nederland 
samen met reisorganisatie VNB 
vier verschillende reizen naar 
deze WJD-editie. Het reisthema 
is ‘Discover your identity’. 

Wil je meer weten over de We-
reldjongerendagen en over deze 
reizen naar Panama? Dan moet 
je zeker op vrijdag 25 mei naar 
‘Discover WJD’. Deze informa-
tieavond begint om 18.30 uur 

en wordt gehouden aan de Pa-
rade 11 in Den Bosch. Je kunt 
je hiervoor aanmelden via het 
Facebookevenement Discover 
WJD of door een mail te sturen 
naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl. 
Je kunt ook contact opnemen 
met de pastoraal werkster van 
parochie De Goede Herder, 
Annemie Bergsma via 0412- 
451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl. Alle 
jongeren tussen 18 en 30 jaar uit 
de hele wereld zijn uitgenodigd 
door paus Franciscus om samen 
met hem het geloof te vieren. Jij 
dus ook!

Wereldjongerendagen: 
discover your identity

Jan van Grunsven Gildekoning

De 23 deelnemende schutters 
werden ingedeeld voor schiet-
volgorde. Het was nu de beurt 
aan Piet Timmers om zijn laat-
ste plicht als koning te voldoen 
voordat hij van zijn konings-
vogel en schildenvest ontdaan 
zou worden. Hij heeft een schild 
laten maken met Sint Antoni-
us en bazuinen erop afgebeeld 
en ook kersen als symbool voor 
de kersenboogaard die bij de 
familie Timmers aangelegd is. 
Onder begeleiding van burge-
meester Marieke Moorman en 
oud-koning Piet Timmers werd 
de boom gevrijd en werden de 
openingsschoten gelost. 

Voor de lunch werden twee 
schietronden gehouden, waarbij 
ook 60 obligaties werden uitge-
loot. 

Na de lunch werd verder gegaan 
met schieten op de konings-
vogel, maar het zou nog vier 
ronden duren voordat de vogel 

aanstalten zou maken om om-
laag te komen. Na 279 schoten 
kwam de vogel in één stuk met 
één vleugel er nog aan naar be-
neden. 
Jan van Grunsven was voor de 
tweede keer de gelukkige die 
de titel Gildekoning met bijbe-
horende koningsvogel in bezit 
kreeg. De installatie en vendel-

hulde werd bij de nieuwe gil-
dekoning thuis uitgevoerd, zo-
als ook in het verleden gedaan 
werd. Deze traditie werd twee 
jaar geleden weer in ere hersteld. 

Hierbij werd er nog druk nage-
praat onder het genot van een 
natje en een droogje bij de gilde-
koning thuis.

VORSTENBOSCH - Een dertigtal personen ging bij oud-koning Piet Timmers op bezoek. Ze brachten 
hem een vendelhulde en na het bekijken van de koningsvogel onder het genot van een hapje en een 
drankje werd de terugweg naar het gildehuis ondernomen. De koningsvogel was gepresenteerd en uit-
voerig geïnspecteerd door alle leden. 

openluchtmis Gilde
Zegening Mariabeeld

NISTELRODE - Het gilde reali-
seerde vrijwel geheel met inzet 
van eigen gildeleden de wel-
bekende moderne Gildekapel, 
gelegen aan de Hoge Akkers. 
Tevens werd op deze locatie in 
samenwerking met de gemeen-
te Bernheze de Gildetafel en in 
samenwerking met Heemkunde-
kring Nistelvorst het Canadees 
Monument gerealiseerd.

De langgekoesterde wens van het 
gilde, het plaatsen van een Maria- 
beeld in haar eigen kapel, is in 
vervulling gegaan. Omdat Pas-
toor Ouwens zich hiervoor heeft 
ingespannen en het Gilde heeft 
verblijd met een modern, zeer 
bij de Gildekapel passend Maria-
beeld, heeft het gilde deze plaat-
sing kunnen realiseren. Het fraaie 
in terracotta uitgevoerde 70 cen-
timeter hoge beeld, de Maagd 
Maria die haar kind in haar ar-
men toont, is een creatie van de 
kunstenaar Hans Goddefroy. Het 
is oorspronkelijk ontworpen voor 
en geplaatst in de huishoudschool 
in Gilze in 1981. In een later sta-
dium, in 1995, werd het geplaatst 
in het verzorgingshuis St. Francis-
cus, ook in Gilze. In 2018 heeft 
het beeld haar bestemming ge-
kregen in de Gildekapel van het 
Gilde St. Antonius Abt- St. Ca-
tharina. Het is dan ook met een 
gevoel van trots en vreugde dat 
het Gilde belangstellenden uitno-
digt de openluchtmis, waarbij het 
Mariabeeld ook ingezegend zal 
worden, in deze Mariamaand bij 
te wonen. 

Deze mis zal plaatsvinden op 
donderdag 24 mei om 19.00 uur 
bij de Gildekapel gelegen naast de 
Gildenhof. Gelet op het beperkt 
aantal zitplaatsen is het advies om 
zelf een stoel mee te nemen.

EEn opEnings- 
groEp mEt tamboErs 

En vEndEliErs
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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

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

Zwieren, zwaaien en meedoen aan de streetrace
SPEctAcuLAiR om tE ZiEn, mAAR nóG mooiER om mEE tE DoEn 

Toon Pepers en Tini van Lieshout 
organiseren onder de vlag van 
Actief Burgerschap voor de eerste 
keer tijdens de kermis in Hees-
wijk-Dinther op zaterdag 9 juni 
een Streetrace. “Dat is een kort 
parcours van anderhalf tot twee 
kilometer dat gaat over harde en 
onverharde wegen waarin een 
aantal hindernissen zijn opgeno-
men zoals een trap, een zandbak 
en springbulten. De bedoeling is 
om een aantal rondes te maken 
in een bepaalde tijd. Wie dat het 

snelste doet wint”, doen de he-
ren uit de doeken. 

Het initiatief voor deze streetrace 
komt van Toon, die al vele jaren 
zijn voorliefde voor fietsen met 
het inzamelen van geld voor een 
goed doel combineert. Zo fietst 
hij al tien jaar voor Duchenne, 
maar peddelt hij ook voor ALS 
en voor MS. Aan dat rijtje kan de 
Giro di Kika in Nederland worden 
toegevoegd. Die wordt van 31 
augustus tot en met 2 septem-

ber van Groningen naar Utrecht 
gefietst, waarbij er elke dag 150 
kilometer wordt afgelegd. Deel-
nemers dienen minimaal € 750,- 
in te leggen als sponsorgeld. De 
opbrengst van de streetrace in 
Heeswijk-Dinther gaat naar Toon 
die er de genoemde Giro mee 
gaat fietsen. 

Om te beginnen krijgt Toon hulp 
van fietsmaat Tini die, zo vertelt 
hij, daar niet zo lang over hoef-
de na te denken omdat ook hij 

Kika een warm hart toedraagt. 
Net als Toon refereert hij daarbij 
aan plaatsgenootje Lars Verha-
gen die op slechts negenjarige 
leeftijd stief aan deze oneerlijke 
rotziekte. 

Iedereen vanaf zes jaar die kan 
fietsen is uitgenodigd om mee te 
doen in de diverse leeftijdscate-
gorieën. “We hebben een groep 
vanaf zes tot en met tien jaar en 
jeugd van elf tot en met vijftien 
jaar. 
Die starten om 17.00 uur. Ver-
der is er de funklasse vanaf zes-
tien jaar en tot slot zijn er de 
wedstrijdrijders. Dat is de laatste 
wedstrijd en die duurt ook het 
langst”, vatten de heren het sa-
men. Elke categorie wordt direct 
afgesloten met een prijsuitrei-
king. Kinderen en jeugd mogen 
gratis meedoen. Een vrijwillige 
bijdrage wordt uiteraard op prijs 
gesteld. Aan de overige deel-
nemers wordt € 7,50 gevraagd. 
Voor het stuurbordnummer dient 
een borg neergelegd te worden 

van € 2,50. De opbrengst van het 
hele gebeuren gaat naar Kika. 
Belangrijk te melden is dat bij 
deelname een fietshelm verplicht 
is. De organisatie heeft er slechts 
een beperkt aantal op voorraad, 
dus is het raadzaam om er zelf 
een te regelen. 
Toon en Tini verheugen zich 
want “een streetrace is spectacu-
lair om te zien, maar het is nóg 
mooier om mee te doen en het 
zelf eens te ervaren.” Ze hopen 
dan ook dat velen die gelegen-
heid grijpen. Inschrijven kan nu 
al via www.mtbstreetracecup.nl/
heeswijk-dinther maar kan ook 
op zaterdag 9 juni. 

Kader/parcours
Het parcours start in de Ridder 
Robertstraat, dan de Zijlstraat, 
Pastoor Maasstraat en de finish 
is in de Graaf Wernerstraat. Er 
wordt gefietst over het wandel-
pad van Laverhof, de speelplaats 
van basisschool Het Mozaïek en 
het terrein van gymnasium Bern-
rode. 

HEESWIJK-DINTHER – Naast zwieren en zwaaien op de kermis, kan iedereen zich op zaterdag 9 juni 
vanaf 17.00 uur gaan vermaken door deelname aan of kijken naar de eerste editie van een Streetrace 
dwars door het dorp gekoppeld aan Kika. De organisatie laat weten dat: ‘Het is spectaculair om te zien, 
maar nóg mooier om mee te doen.’ 

Tini en Toon  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Keezavond in 
cc Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Voor de 
laatste keer voor de zomerva-
kantie organiseert CC Servaes 
nog een keezavond op vrijdag 18 
mei. 

Tijdens de zomerperiode zal er 
een tijdelijke stop zijn, om in het 
najaar weer opnieuw op te starten 
met deze maandelijke keez-avon-
den. Je bent van harte welkom 
voor een gezellig keezavondje 
met natuurlijk ook weer leuke 
prijsjes. De organisatie is opnieuw 
in handen van SEM events. Heb-
ben jij en je teamgenoot zin in 
een gezellige keezavond met 
leuke prijzen? Schrijf je dan snel 
in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging met 
een betalingslink voor het in-
schrijfgeld dat € 10,- per koppel 
bedraagt. Op de keezavonden 
zal de zaal open zijn om 19.00 
uur en wordt er om 19.30 uur 
gestart in vijf ronden. Mocht je 
op het laatste moment nog be-
sluiten om mee te spelen dan kun 
je je om 19.00 uur aanmelden bij 
de spelleider van die avond. Tot 
ziens op vrijdag 18 mei in CC Ser-
vaes en alvast veel spelplezier!
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Kersti is als BIG-geregistreerd 
(Beroepen in de Individuele Ge-
zondheidszorg) gezondheids-
zorgpsycholoog met als specia-
lisme ouderen, verbonden aan 
Laverhof. Daar onderzoekt ze 
bewoners van het verpleeghuis 
als er sprake is van gedrags- en 
stemmingsproblematiek en stelt 
diagnoses. Ook praat ze met hun 
familieleden. Maar sinds kort is 
het ook mogelijk voor mensen 
buiten Laverhof om gebruik te 
maken van de kennis en kun-
de van Kersti. Niet rechtstreeks, 

maar via een doorverwijzing van 
de huisarts.

Psychische problemen bij oude-
ren hebben vaak een specifiek 
karakter. Vaker dan bij andere 
doelgroepen hebben ze te ma-
ken met ziektes als dementie, 
niet aangeboren hersenaandoe-
ningen (NAH), TIA’s of hersen-
bloedingen en andere ernstige 
lichamelijke klachten. “Jonge-
re mensen hebben meestal één 
probleem, bij ouderen grijpen 
dingen vaak op elkaar in en zijn 

er meerdere klachten tegelijk”, 
heeft Kersti ervaren. “Het is alle-
maal veel kwetsbaarder.”

Als iemand te maken krijgt met 
zaken als dementie of een her-
seninfarct, is dat heel ingrijpend. 
Met name na een herseninfarct is 
het ook niet altijd zichtbaar dat er 
schade is in het brein. Niet alleen 
voor de persoon zelf, ook voor de 
omgeving. Die begrijpt niet altijd 
wat er aan de hand is en weet 
dus niet altijd hoe het beste te 
reageren.

De GZ-psycholoog doet in een 
gesprek eventueel testen, stelt 
diagnoses, kijkt naar stemmin-
gen en dergelijke. Haar doel is 
niet behandelen, maar vooral 
onderzoeken welke zorg iemand 
nodig heeft en advies geven aan 
de cliënten zelf en hun omgeving 
over het omgaan met de ziekte. 
“Als je bijvoorbeeld beginnende 
dementie hebt, kan ik dat niet 

genezen. Dat kan niemand. Maar 
ik kan wel adviezen geven. Beter 
dan iemand er voortdurend op te 
wijzen hoe ernstig het geheugen 
tekort schiet, is het om uit te leg-
gen wat er precies aan de hand 
is. Hoe is het gedrag van iemand 
te verklaren, waar komt het uit 
voort?”

Juist vanuit die kennis kan begrip 
ontstaan. “Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat het begripsvermogen van 
iemand minder snel wordt. Dat 
het tempo van een gesprek voor 
een cliënt te hoog is om het over-
zicht te houden. Anderen denken 
dan ‘laat maar zitten’ en houden 
die persoon buiten het gesprek. 
Dat is eigenlijk jammer, met een 
beetje begrip van de omge-
ving en aangepast tempo kan 
zo iemand vaak wel volwaardig 
meedoen”, vindt Kersti. “Goede 
voorlichting kan daarbij helpen.”

Kersti bezoekt haar cliënten altijd 
aan huis. Ze ziet dat als een groot 
voordeel. “Het is gewoon fijner 
om een nieuwe ontmoeting in je 

eigen omgeving te hebben. Dat 
maakt het minder eng. Boven-
dien is het voor veel oudere men-
sen belastend en spannend als je 
naar een ziekenhuis of zorgcen-
trum moet.”

Wie graag een afspraak met 
Kersti wil maken, kan dat alleen 
via de huisarts doen. Als die er-
van overtuigd is dat een ontmoe-
ting zinvol is, kan hij/zij contact 
zoeken met de specialisten oude-
rengeneeskunde van Laverhof. 

Zij kunnen op hun beurt Kersti 
weer inschakelen en ervoor zor-
gen dat ze ook u kan helpen. 
Meestal heeft ze één of twee 
gesprekken, in een enkel geval 
drie. Uiteindelijk moet dat resul-
teren in adviezen over omgangs-
vormen en handvatten voor het 
dagelijks leven.

Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333 
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
0413-298113 
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl.

SCHIJNDEL/BERNHEZE – Het is een eenvoudig, maar treffend voorbeeld. “Mensen in de omgeving van 
iemand met dementie hebben de neiging om de cliënt voortdurend te testen. ‘Wat heb je vanmiddag 
gegeten’, vragen ze dan met de beste bedoelingen. Maar het is heel vervelend om voortdurend met je 
falen geconfronteerd te worden. Doe dat niet.” Kersti Mischke, gezondheidszorgpsycholoog bij Laver-
hof, helpt ouderen met psychische klachten en hun omgeving om beter met hun ziekte om te gaan.

Gezondheidszorgpsycholoog nu ook voor
mensen buiten Laverhof beschikbaar
‘inZicHt LEiDt tot mEER bEGRiP VooR ouDERE mEt PSYcHoLoGiScH PRobLEEm’

Kersti Mischke  Tekst: Wim Poels

aFspraak met 
kersti kan alleen 
via de huisarts

50 jaar getrouwd
Jo en Marietje Dortmans-van de Ven

HEESWIJK-DINTHER - Jo Dort-
mans (79) en Marietje Dort-
mans-van de Ven (78) vierden 
op 10 mei hun gouden huwe-
lijksfeest. 

Het paar heeft elkaar leren ken-
nen tijdens het dansen in Vor-
stenbosch. Jo kwam van de Rakt 
(Uden) uit een gezin met tien 
kinderen en Marietje woonde in 
Heesch met haar acht broers en 
zussen. Later verhuisde Marietje 
met haar ouders naar Dinther, 
waar ze in 1968 getrouwd zijn.

Het jonge stel ging wonen in 
Nistelrode, waar zoon Frank 
(1969) en dochter Astrid (1971) 
werden geboren. Later kregen 
ze de kans om in de Eikenhoek 
hun eigen stekje te bouwen. Na 
een overbrugging in de Rakt, 
kwamen ze in 1973 te wonen 
in de Eikenhoek in Dinther. Daar 

werd in 1978 Marianne gebo-
ren. Jo werkte bij ‘de Meijerij’ 
in Veghel (later Campina/Nutri-
feed) en Marietje zorgde voor de 
kinderen. Vanaf 2014 wonen ze 
in de Hertog Janstraat in Dinther.

Jo en Marietje doen alles samen: 
fietsen, wandelen, boodschap-
pen, het huishouden enzovoorts. 
Als er even niets te doen is leest 
Jo de krant van voor tot achter 
en deelt hij de interessante stuk-
ken met Marietje. 
Ondertussen genieten ze van de 
mooie tuin en van hun zes klein-
kinderen.

Ze hebben het gouden feest ge-
vierd bij Zaal Kerkzicht in Loos-
broek, waar alle aanwezigen 
het glas hebben geheven op 50 
gezonde en gelukkige jaren. Ho-
pelijk komen er nog veel jaren in 
goede gezondheid bij!

HEESWIJK-DINTHER - Dankzij 
goed overleg door Rien van Hou-
tum van EHBO-vereniging St. 
Raphael met de gemeente, hangt 
er sinds kort een AED bij het Wil-
librordcentrum in Heeswijk. 

Deze AED is aangemeld bij het 
oproepsysteem Reanimatie, dat 
werkt via de 112-alarmcentrale. 
Komt daar een melding binnen 

van een waarschijnlijke hartstil-
stand, dan worden gekwalificeer-
de hulpverleners direct opgeroe-
pen. Ook enkele vrijwilligers van 
het Willibrordcentrum worden 
nu opgeleid tot zo’n deskundig 
hulpverlener. Zo kan in noodsi-
tuaties kostbare tijdwinst worden 
geboekt. Het bestuur van het 
Willibrordcentrum is blij met deze 
aanwinst voor de gemeenschap. 

AED bij Willibrord-
centrum Heeswijk

V.l.n.r.: John van Tartwijk, Rien van Houtum, Cees Markus en Dirk van 
Esch (bestuursleden).
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Stoer: KerAMIeK
Een keukenblad mag een strakke, 
stoere of luxe uitstraling hebben. 
Maar ook over krassen en hete 
ovenschalen wilt u zich geen 
zorgen maken? Kies daarom 
voor keukenblad van keramiek. 
Dan bent u verzekerd van goede 
eigenschappen én bijzondere 
kleuren.

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

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

Trend: Goud
Dit jaar maakt goud een heuse 
renaissance op interieurgebied. 
Zachte warme tinten zorgen 
ervoor dat, door juiste 
combinaties met bijvoorbeeld 
hout, uw keuken een waar 
meubelstuk wordt. 
Goud neemt langzaam de rol van 
koper over en geeft het interieur 
net dat extra accent. 
Bij goud denkt men al snel 
aan kitsch en over de top, 
maar gold is back, in strakke 
en minimalistische interieurs. 
Oftewel: verfijnd goud.

Uw droom is onze ambitie

ilzze makelaardij:
Persoonlijk, transparant en verfrissend

In 2017 werd Ilzze Makelaardij 
opgestart. “Ik wilde het graag 
anders doen dan de andere ma-
kelaars”, vertelt Ilse. “Bij mij weet 
je bijvoorbeeld van tevoren pre-
cies wat het gaat kosten, zodat 
je achteraf niet voor verrassingen 
komt te staan.” En gedurende 
het proces, zowel bij aankoop als 

verkoop van een huis, staat de 
persoon centraal. “Ik neem de 
tijd voor zowel de verkoper als de 
koper. Ook in het weekend en in 
de avonden. Ik pas mijn agenda 
op hen aan.” 

Ook haar aanpak bij de ver-
koop van een huis verschilt, die 

is erop gericht om alle pluspun-
ten van de woning optimaal te 
benadrukken. “Ik werk samen 
met een stylist en een professi-
onele fotograaf. Samen zorgen 
we ervoor dat het huis zo goed 
mogelijk gepresenteerd wordt en 
zo veel mogelijk sfeer uitstraalt. 
Vaak bereiken we dat al door een 

ruimte net wat anders in te delen 
met spullen die al aanwezig zijn.” 
Maar ook de begeleidende tek-
sten op Funda zijn aansprekend 
en het opvallende te koop bord 
in de tuin bevat een foto van het 
huis die de sfeer goed weergeeft. 

Tijdens het gehele verkooppro-
ces wordt de verkoper goed op 
de hoogte gehouden. “Als er een 
bezichtiging is geweest geef ik 
direct een terugkoppeling. Het 
is al spannend genoeg voor de 
verkopers, dus wil ik ze niet on-
nodig lang laten wachten. Maar 
ook updates van hoe vaak het 
huis online bekeken wordt en het 
aantal weergaves op Facebook, 
Funda en onze eigen website 
communiceer ik ook.” 

Naast de rol van verkoopmake-
laar neemt Ilse ook de rol van 
aankoopmakelaar op zich. “Ook 
als je mij inschakelt als aankoop-
makelaar ga ik zeer grondig te 
werk. Ik ga mee naar de bezich-
tiging, onderzoek de juridische 
aspecten en geef inzicht in de 
bouwkundige staat en onder-
houdstoestand. Ik voer de onder-
handelingen, check de koopakte 
en de akte van levering. Tenslotte 

ben ik aanwezig bij de inspectie 
en de overdracht bij de notaris.” 
Ook daarin ontvang je bij Ilzze 
Makelaardij volledige service. 

Mocht je nog twijfelen over 
Ilzze Makelaardij, dan vind je op 
Funda allerlei lovende recensies. 
“Daar krijg ik nou energie van. 
Het is fijn om te lezen dat de 
mensen die ik geholpen heb zo 
tevreden zijn!” 
Op www.ilzze.nl vind je meer 
informatie over wat Ilse voor je 
kan betekenen. Mocht je vragen 
hebben, neem dan gerust con-
tact met haar op. 

Moerbosch 19, Heesch
06-30111860
info@ilzze.nl
www.ilzze.nl

HEESCH – Ilse van Deutekom van Ilzze Makelaardij is van alle makelaarsmarkten thuis. Ze neemt zowel 
de rol van verkoop- als aankoopmakelaar op zich en is naast registermakelaar ook registertaxateur. Bij 
al deze rollen staat haar persoonlijke, en toch professionele aanpak centraal. Daarmee maakt zij het 
verschil, wat zijn vruchten afwerpt. 

Ilse van Deutekom  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Evie van Leuken

‘IK WeRK SAMen 
Met een StYLISt en 
een PRoFeSSIoneLe 

FotoGRAAF’
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Gasten bij de talkshow zijn Henk 
Janssen die destijds als student 
een bijbaantje had als beheerder 
van CC De Pas en John Seine; 
hij haalde als manager en boe-
ker grote bands als Supertramp, 
Deep Purple en Led Zeppelin 
voor het eerst naar Nederland. 

Hij was ook betrokken bij de tour 
van Pink Floyd in Nederland in 
1968. Livemuziek is er van de 
band The Click. Verder is er een 
quiz en is er ook een bandlid van 
InFloyd aanwezig. Deze Pink 
Floyd-coverband speelt op 1 juni 
in CC De Pas. 
Pink Floyd wordt gezien als één 
van de meest invloedrijke en 
succesvolle rockbands aller tij-
den. Sinds de oprichting in 1964 
heeft de groep wereldwijd meer 
dan 300 miljoen albums ver-
kocht. Bekende platen zijn on-

der meer The Piper at the Gates 
of Dawn (1967), Dark Side of 
the Moon (1973) en The Wall 
(1979). 
De aanvang van de talkshow is 
om 20.00 uur en de entree is 
gratis.

50 Jaar Pink Floyd
in Heesch
HEESCH - Op 3 juni 1968 is het precies vijftig jaar geleden dat Pink 
Floyd op het podium van wat nu CC De Pas is stond. Om dat te 
vieren houdt Bibliotheek Heesch in samenwerking met CC De Pas 
op donderdag 24 mei een muzikale talkshow om terug te blikken 
op dit historische optreden. De avond vindt plaats in het café van 
CC De Pas. 

Bij de tweede loterij maak je kans 
om een mooie houten vogel te 
winnen! Een lot voor € 1,- of drie 
loten voor € 2,50.
Deze actie loopt van woensdag 6 
tot en met zondag 10 juni.

Op de Bijenmarkt, zondag 10 
juni, is er een kraam van de we-
reldwinkel Nistelrode en die mid-
dag is ook de winkel geopend. 

De prijsuitreiking van beide arti-
kelen is zaterdagochtend 16 juni!

Wereldwinkel Nistelrode
houdt twee keer een
loterij
Doe mee en maak kans!

NISTELRODE - De eerste loterij is tijdens de Pinksterdagen, 20 en 21 
mei. Wereldwinkel Nistelrode staat op de braderie met een kraam. 
Hoe maak je kans? Raad het land van herkomst van de Vaaskip! En 
wie weet win jij dit mooie artikel voor slechts € 1,- per lot! 

Open avond wisentgebied 
Maashorst

Bezoekers kunnen het wisenten-
gebied in- en uitwandelen via 
de voetgangerspoortjes die dan 
open zijn. Het ene voetgan-
gerspoortje bevindt zich in het 
raster langs de Zevenhuizerweg 
in Uden. Het is te bereiken door 
deze weg af te fietsen of te lo-
pen. Na het passeren van het 

veerooster is even verderop het 
voetgangerspoortje. 

Het andere voetgangerspoortje 
bevindt zich in het raster langs 
de Udensedreef in Uden, ter 
hoogte van de uitkijkheuvel. 

Verder is het wisentengebied 

toegankelijk tijdens excursies 
van Natuurcentrum De Maas-
horst. Kijk op www.natuurcen-
trumdemaashorst.nl/agenda. 

Een groot deel van het wisenten-
gebied is ook goed te overzien 
vanaf het fiets- en wandelpad 
aan de Udensedreef.

MAASHORST - Dit keer wordt voor de afwisseling een open avond gehouden in het wisentgebied. Op 
vrijdag 18 mei tussen 18.30 en 20.30 uur kunnen wandelaars het wisentgebied bezoeken. Maashorst-
rangers verwelkomen bezoekers bij de twee voetgangerspoortjes en wijzen waar de wisentenkudde is. 
Bezoekers kunnen dan alleen of in kleine groepjes het gebied in lopen (honden worden niet toegelaten). 
In de buurt van de kudde zijn ook Maashorstrangers aanwezig. 

Foto: Martien van Dooren

Wandeldriedaagse Nistelrode  

50 jaar bestaan
Omdat Stichting Jeugdbelangen 
dit jaar 50 jaar bestaat wordt er 
groots uitgepakt. De kinderen 
van de onderbouw maken kans 
op een filmkaartje van CC Nester-
lé en de kinderen van de boven-
bouw maken kans op een avon-
tuur voor acht personen in ‘The 
Temple Challenge’. Op de laatste 
dag sluiten we de wandeldrie-
daagse af bij Eetcafe ‘t Pumpke. 
Hier wacht iedereen een muzikale 
begroeting en voor iedereen met 
een vaantje is er een suikerspin of 
een zak popcorn.

Voorinschrijving
Samen lopen met klasgenoten, 
vrienden en/of vriendinnen is 
gezelliger, geef je daarom op 
als groep en maak meer kans 
op het avontuur in The Tem-
ple Challenge of op een relaxte 

middag bij de film in CC Nester-
lé. Opgeven kan op 23 mei om 
14.15 bij basisschool ‘t Maxend 
of de Beekgraaf. Natuurlijk kun 
je ook individueel inschrijven. 
Die inschrijving is dagelijks van-
af 17.45 uur, vertrekken vanaf 

18.00 uur bij Eetcafe ‘t Pumpke. 
Per dag € 2,- of drie dagen voor 
€ 5,-.

Hebben jullie er zin in? Stichting 
Jeugdbelangen in ieder geval 
wel!

NISTELRODE - Het is alweer bijna zover, de wandeldriedaagse in Nistelrode. Deze wordt georganiseerd 
door Stichting Jeugdbelangen van 18 tot 20 juni. De start is bij Eetcafe ‘t Pumpke. Er zijn weer leuke 
vijf en tien kilometer-routes uitgezet. De echte fanatieke wandelaars kunnen beide routes achter elkaar 
lopen. Dit jaar is er een fotozoektocht voor de jeugd van de onderbouw en voor de bovenbouw is er 
een speciale opdracht tijdens de wandeltocht. Dit jaar wordt de wandelroute voor kinderen aangegeven 
met blauwe handjes.

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Expositie Fotoclub Bernheze
Foto’s: @DMBK
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Tijdens de bijeenkomsten is ie-
dereen die op zoek is naar een 
nieuwe baan welkom, ongeacht 
het opleidingsniveau en hoe 
lang je al op zoek bent naar een 
nieuwe baan. De bijeenkomsten 
duren twee uur, waarvan het eer-
ste half uur van de bijeenkomst 

wordt gevuld door steeds een 
andere gastspreker. De resteren-
de anderhalf uur wordt ingevuld 
als koffiepauze. “Dan kun je met 
andere werkzoekenden in ge-
sprek, je ervaringen delen, vra-
gen stellen en van elkaar leren”, 
legt Evi Savelkouls uit. 

“Een koffiepauze van anderhalf 
uur klinkt misschien lang, maar 
we hebben bij andere bibliothe-
ken in Nederland gezien dat het 
werkt. Het zoeken naar werk ziet 
er voor iedereen anders uit, maar 
je hebt toch allemaal hetzelfde 

doel voor ogen”, vertelt Evi. Sa-
men met Astrid Friesen organi-
seert zij de bijeenkomsten. “De 
bibliotheek is een neutraal ter-
rein. Hier zijn geen werkgevers 
die je beoordelen, hier kun je in 
een open omgeving tips verza-
melen voor het vinden van een 
nieuwe baan”, zegt Astrid. 

De opzet van de bijeenkomst is 
dat werkzoekenden hun eigen 
deskundige zijn in hun zoektocht 
naar een baan. “Zelf heb ik een 
half jaar naar werk gezocht, voor-
dat ik mijn huidige baan vond. Ik 
merkte dat je als werkzoekende 
op een soort eilandje zit. Door de 
Walk&Talk bijeenkomst kom je 
van dat eilandje af en kom je met 
mensen in aanraking die jouw 
ervaringen delen. Je kunt elkaar 

heel goed helpen”, zegt Evi. 
“Je hoeft je vooraf niet aan te 
melden voor de bijeenkomst en 
het is helemaal gratis. Het enige 
wat je hoeft te doen, is aanwezig 
zijn”, zegt Evi met een knipoog. 
“En de bijeenkomst mag je ook 
opgeven als ‘taak’ bij het UWV!” 

Iedere laatste woensdag van de 
maand worden de bijeenkomsten 
georganiseerd. De eerste vindt 
plaats op 30 mei van 10.00 tot 
12.00 uur in de bibliotheek van 
Heesch. Loopbaancoach Jeanne 
van Delst is dan de gastspreker 
en vertelt alles over een compe-
tentiegericht CV. 
Tijdens de koffiepauze is er dan 
de mogelijkheid om je CV door 
Jeanne te laten nakijken, die je 
handige tips mee kan geven om 
je CV zo efficiënt mogelijk op te 
zetten.

ZONNEPANEEL/ELEKTRO
MONTEUR

De functie
• Zelfstandig inbedrijfstellen en onderhouden van diverse 
 PV-installaties
• Zowel montage onderconstructie, zonnepanelen, omvormers 
 en bijbehorende aanpassingen aan elektrische installaties
• Beheersing van uren en verbruikte materialen
• Controle meer/minderwerk
• Verzorgen van revisie
• Afwisselend werk, grote en kleine klussen, bedrijven 
 en particulieren
• Ruim aanbod van scholing en cursussen via vakopleiding 
 en leveranciers
• Werkzaamheden in de directe regio, dus geen last van lange 

reistijden/dagen.
Bovenstaande taken met rapportage aan de projectleider

Het pro� el
• Opleiding MBO niveau door opleiding 

en/of ervaring
• Leeftijd vanaf 25 jaar
• Woonachtig in de omgeving
• Een samenwerker met fl exibele 

werkhouding
• Klantgericht en representatief
• Kennis van PV (Photo Voltage) systemen

VOOR DEZE FUNCTIE BIEDEN WIJ:
- Werken in een kerngezond groeiend bedrijf
- Afwisselende baan met ontplooiingsmogelijkheden
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Verzorging van passende kleding en gereedschap
- Werk bij aansprekende klanten in de directe regio

De weg naar een nieuwe baan
bewandel je samen

HEESCH – Door heel Nederland wordt het al met succes ingezet: Walk&Talk. Werkzoekenden kunnen in 
de bibliotheek terecht om met elkaar ervaringen uit te wisselen en tips te ontvangen van allerlei gastspre-
kers. Op 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur vindt de eerste Walk&Talk plaats in de bibliotheek in Heesch. 

Evi Savelkouls en Astrid Friesen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers In een open 
omgeving 
tips 
verzamelen 
voor het 
vinden van 
een nieuwe 
baan
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Mei
maand Voetenmaand

Beatrixstraat 18 - 5384 - 06-12509668
www.pedicuresalonmarlies.nl

Op goede voet, 
de zomer tegemoet

HEESCH - Zijn uw voeten een 
ondergeschoven kindje? Heeft 
u droge hakken, eelt, likdoorns 
of ingroeiende nagels? Verwen 
uzelf en ga eens naar de pedi-
cure.

Bij Pedicuresalon Marlies kunt u 
ook terecht als u last heeft van 
bijvoorbeeld tunnelnagels. Dan 
kan er een beugel gemaakt wor-
den op de nagel, zodat de nagel 
rechter gaat groeien en de pijn-
klachten verdwijnen. 

Ook kunt u er terecht voor 
een orthese. Een orthese is een 
hulpmiddel dat voor u op maat 
gemaakt wordt met als doel 
preventie, bescherming en het 
ontlasten van pijnlijke plekken.

Natuurlijk bent u ook van harte 
welkom voor een gewone voet-
behandeling, met of zonder het 
lakken van uw nagels. Laat uw 
voeten lekker verwennen en ga 
heerlijk verzorgd de zomer door.

Beatrixstraat 18, Heesch
06-12509668
pedicuresalonmarlies@gmail.com
www.pedicuresalonmarlies.nl

Wees lief voor je voeten, 
ze brengen je overal heen

Marlies

Podotherapie van den Heuvel is 
vrij toegankelijk voor iedereen. 
Dit wil zeggen dat u geen ver-
wijsbrief van uw huisarts nodig
heeft. De kosten voor de the-
rapie worden meestal geheel of 
gedeeltelijk vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Door alles in ei-
gen beheer te houden, probeert 
Niels van den Heuvel zijn prak-
tijk voor podotherapie persoon-
lijk en laagdrempelig te houden. 
Niels: “Mijn klanten worden 
alleen door mij behandeld, van 
afspraak maken tot en met be-
handeling.”

Podotherapie van den Heuvel 
heeft korte lijnen met huisartsen, 
praktijkondersteuners, fysiothe-

rapeuten en pedicures in de om-
geving, iets wat de behandeling 
ten goede komt. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van moderne technieken zoals:
- Digitaal meetsysteem waar-

mee de afwikkeling van uw 
voeten bekeken kan worden.

- 3D-computerscan waarmee 
uw steunzolen of sportzolen 
computergestuurd en precies 
op maat gemaakt worden.

- Reparaties of aanpassingen 
aan uw zolen worden direct 
gedaan zodat u uw zolen niet 
hoeft te missen.

De behandeling en de op maat 
vervaardigde steunzolen worden 

vaak gedeeltelijk of volledig ver-
goed vanuit de aanvullende ver-
zekering. 

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met Niels van 
den Heuvel.

Nistelrode, Schaijk en Ravenstein
www.podotherapievandenheuvel.nl.

Podotherapie van den Heuvel

NISTELRODE/SCHAIJK/RAVENSTEIN – Podotherapie van den Heuvel is lid van de Nederlandse Vereni-
ging van Podotherapeuten en het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit wil zeggen dat de kwaliteit 
gewaarborgd is. Er wordt op een professionele manier naar uw klachten gekeken.

Locatie Ravenstein

3D-computerscan

Locatie Nistelrode Locatie Schaijk

• Hielspoorklachten
• Voorvoetklachten
• Likdoorns
• Doorzakken van de voet
• Platvoeten

Nistelrode - Schaijk - Ravenstein 
Telefoon: 06 - 300 74 272

www.podotherapievandenheuvel.nl

Telefoon: 06-300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl

Klachten die behandeld worden:
• Holvoeten
• Pijnlijke drukpunten op of onder de voet
• Vermoeidheid in benen/voeten
• Sportblessures
• Overbelaste spieren of gewrichten

Leuke weetjes over de voeten!
•	 Je voet bestaat uit maar liefst 26 beenderen, 33 gewrichten, 107 banden en 10 spieren of pezen.
•	 Alle botjes in beide voeten vormen samen een kwart van alle beenderen in je lichaam.
•	 Twee voeten hebben samen ongeveer 250.000 zweetkliertjes die ruim een kwart liter vocht per 

dag afscheiden.
•	 Een mens loopt ongeveer 180.000 km in zijn of haar leven. Dit is ongeveer 4 keer de aarde rond.
•	 De voeten van meisjes stoppen eerder met groeien dan die 

van jongens. Bij meisjes op 12-jarige leeftijd, bij jongens op 
15-jarige leeftijd.

•	 De schoenen die je draagt, moeten 1 cm langer zijn dan je 
voeten. Dit geldt niet voor sportschoenen.

•	 Als je ouder wordt, worden je voeten groter. Dit komt 
doordat de voet in de loop van de jaren iets doorzakt. Je 
schoenmaat kan hierdoor 1 á 2 maten groter worden.
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Lezing: Vluchtoord uden

NISTELRODE - Op woensdag 
23 mei organiseert HKK Nistel-
vorst een lezing die gegeven zal 
worden door Adriaan Sanders uit 
Uden. De lezing gaat over het 
Vluchtoord in Uden.

Gedurende de Eerste Wereldoor-
log was in Uden een vluchtoord 
waarin in vier jaar tijd ongeveer 
13.000, hoofdzakelijk Belgische, 
vluchtelingen verbleven. En dan 
te weten dat de bevolking van 
de gemeente Uden in die tijd uit 
ongeveer 6.500 inwoners be-
stond...

Adriaan zal ingaan op de oor-
zaak van het vluchtelingenpro-
bleem en de manier waarop de 
opvang in Uden gebeurde. Het 
Vluchtoord had meer weg van 
een nederzetting dan van een 
kamp. De bewoners voelden zich 
als burger van een gewoon dorp 
met een typisch Belgisch karak-
ter. Toch was de situatie natuur-
lijk niet gewoon. Er was wel een 

raadhuis met een ambtenaar die 
belast was met de leiding, de zo-
genaamde burgemeester. Hij was 
geen echte burgemeester en er 
waren ook geen wethouders of 
een gemeentebestuur. De macht 
was volledig in handen van ver-
tegenwoordiger van de Neder-
landse Regering, genaamd de 
Regeringscommissaris.

Ter herinnering aan het voor-
malig vluchtoord is er in februa-
ri 2015 een monument onthuld 
aan de Landerlaan te Uden en 
zijn er fiets- en wandelroutes uit-
gezet. Ook zal Adriaan aandacht 
besteden aan de invloed die het 
Vluchtoord op gemeenten in de 
omgeving had.
Niet-leden zijn ook van harte 
welkom op deze buurtavond, zij 
betalen € 3,- voor de lezing in-
clusief een kop koffie/thee.
De buurtavond vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst, Maxend 3. De aanvang is 
om 20.00 uur.

uitslag Lezersactie: 
Een boek voor iedereen die 
de ware is of wil worden
Door de vele reacties die binnengekomen zijn, heeft schrijver 
Mathieu Bosch besloten vijf exemplaren van zijn boek weg te 
geven. Mathieu zal de boeken persoonlijk afgeven bij de winnaars: 

Nicole Hiraki
Dorine Broekmeulen-van Tilburg
Marie-Thérèse Rooijmans
Ilse van Wees
Marcel van Doorn

uitverkocht Alle Remmen Los 
Festival krijgt vervolg 
LOOSBROEK - Tijdens Hemel-
vaartsweekend genoten 14.000 
bezoekers van de eerste editie 
van het Alle Remmen Los Fes-
tival op festivalterrein Gras Erop 
in Loosbroek. 

Aanleiding: het 25-jarig jubi-
leum van BZB. “We kijken te-
rug op twee fantastische dagen 
met een geweldige sfeer, zowel 
voor- als achter de schermen. 
Alle bands kwamen met een la-
chend gezicht van het podium. 
We hadden ons geen beter ju-
bileum kunnen wensen, echt 
fantastisch!”, aldus Dick van der 
Wijst, drummer van BZB. “En dit 
gaan we in 2019 op dezelfde 
voet voortzetten!”

Het Alle Remmen Los Festival 
is in 2019 tijdens Hemelvaarts-

weekend op 29 en 30 mei. Afge-
lopen zaterdag waren de vroege 
vogel tickets binnen een mum 
van tijd de deur uit. Afgelopen 
maandag startte de algehele 
reguliere voorverkoop. Het fes-

tival zal een soortgelijke line-up 
hebben, waarbij de intimiteit ge-
waarborgd blijft. Tickets zijn ver-
krijgbaar via 
www.alleremmenlosfestival.nl.
Let op: het festival is voor 18+.

Foto: Ben Houdijk
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Kort nieuws

bobZ sumo 
worstelen

NISTELRODE - Vrijdag 18 
mei wordt er voor de groe-
pen 7 en 8, van 19.30 uur tot 
22.00 uur, een BOBZ avond 
met DJ georganiseerd. 

Er zijn sumo worstelpakken, 
dus kom met elkaar worste-
len! De entree bedraagt € 1,- 
en een consumptie € 0,80. 
Graag je mobiele telefoon 
thuis laten. Als je je telefoon 
toch meeneemt omdat je bij-
voorbeeld alleen naar huis 
moet fietsen kun je je tele-
foon bij de vrijwilligers in be-
waring geven.

HEESWIJK-DINTHER - Op Eerste 
Pinksterdag presenteert het nieu-
we jeugdkoor De Vrolijke Noot 
zich tussen 14.00 en 15.00 uur in 
de grote zaal van het Willibrord-
centrum in Heeswijk.

Hoe ziet de wekelijkse repetitie 
eruit en wat wordt er gezongen? 
Dat laat het koor zien maar vooral 
horen en iedereen mag meedoen! 
Er zijn stemoefeningen en mu-
ziekspelletjes, maar de kinderen 

leren ook de verschillende mu-
zieknoten en ritmes. Daarna wor-
den de liedjes geoefend. Intussen 
heeft het koor al een klein reper-
toire opgebouwd dat als afslui-
ting van dit uur gezongen wordt. 
Ben je benieuwd hoe het is om in 
een koor te zingen? 
Of wil je gewoon kijken of het 
nieuwe jeugdkoor iets voor jou 
is? Kom dan op 20 mei en ervaar 
zelf hoe leuk het is om samen te 
zingen!

Luister, kijk en zing mee met 
jeugdkoor De Vrolijke noot

Voor de kinderen is er een gra-
tis luchtkussen en ook kan de 
jeugd tot en met twaalf jaar voor  
€ 0,50 een spelletjeskaart kopen.
Er zijn veel leuke spelletjes te 
doen. Heb je genoeg gespeeld 
en rondgekeken? Kom dan uit-
rusten en een praatje maken in 
de tent. Voor een kleine bijdra-
ge kun je er iets te eten of drin-
ken kopen. De opbrengst van 
deze dag zal worden gebruikt 
voor het 10-jarig bestaan van de 
buurtvereniging. 
Zin om jouw gebruikte spullen 
te verkopen? Informeer naar 
de mogelijkheden via 0413-
291128. Mailen kan ook; 
flucius3112@gmail.com. 
Een plekje huren kost € 5,- voor 

niet-leden. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan een kijkje nemen. 
Gratis toegang!

Straat Speel & Sale dag
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 27 mei organiseert Buurtvereni-
ging De Willebrord in Heeswijk-Dinther voor de eerste keer een 
Straat Speel & Sale dag. Deze dag is bedoeld voor jong en oud. Op 
deze dag zullen van 10.30 tot 15.00 uur tweedehands spullen wor-
den verkocht in de Willebrordstraat en Anton Derkinderenstraat. 

Stichting RAnJA inschrijven KinderVakantieWeek HDL

Om aan deze leuke en actieve 
week mee te kunnen doen is het 
belangrijk dat je je inschrijft op 
www.stichting-ranja.nl. 
Daarna ontvang je een bevesti-
gingsmail. Deze mail print je uit 

en neem je mee naar een van 
de inschrijfdagen. Wanneer je 
betaald hebt op een van deze 
dagen, dan is de inschrijving pas 
compleet. Vergeet je uiteraard 
ook niet aan te melden als vrij-

williger! Zonder vrijwilligers kan 
de KVW niet doorgaan...

De inschrijfdagen zijn op don-
derdag 24 mei, van 19.00 tot 
21.00 uur in het Willibrordcen-

trum in Heeswijk, op zaterdag 
26 mei van 9.30 tot 11.30 uur 

bij Kerkzicht in Loosbroek en van 
13.30 tot 16.00 uur in het Wil-
librordcentrum in Heeswijk. De 
inschrijfkosten bedragen € 18,50 

per kind, dit bedrag kan voldaan 
worden per pin.
Hopelijk allemaal tot ziens tij-
dens één van de inschrijfdagen, 
dan maken we er samen weer 
een geweldige KVW van!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Voor veel kinderen kan de zomervakantie niet snel genoeg komen. 
En daar hoort natuurlijk ook als afsluiting de KinderVakantieWeek bij. Dit jaar organiseert Stichting 
RANJA weer een prachtige KinderVakantieWeek in HDL in de week van 13 tot en met 17 augustus. Dit 
jaar gaan we op SAFARI! inschrijving is pas 

compleet na betaling

kom met elkaar 
worstelen
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PRAKtiScHE inFoRmAtiE

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

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

24 mei 2018
19.30 uur
Raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch

29 mei 2018
16.00 tot 19.00 uur
Afscheid Jan Glastra van 
Loon
Gemeentehuis Heesch

AGEnDA

Het gemeente-
huis is op 21 mei 
2018 (tweede 
pinksterdag)
gesloten. 

Weekmarkt 
nistelrode 
Van 19 t/m 22 mei 2018: 
Pinksterfeesten Nistelrode.
U vindt de weekmarkt op 18 
mei op Laar (naast de kermis).

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

Op dinsdag 29 mei, van 16.00 
tot 19.00 uur, bent u van harte 
uitgenodigd voor een ontmoe-
ting met Jan en de vele mensen 
met wie hij de achterliggende 
vier jaar in Bernheze en daarbui-
ten heeft samengewerkt. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje is er dan hopelijk vol-

doende gelegenheid om elkaar 
nog eens te ontmoeten. Op deze 
manier wil Jan graag de wisseling 
van de wacht en de beëindiging 
van zijn loopbaan in Bernheze 
markeren. Uw komst wordt dan 
ook bijzonder gewaardeerd. De 
locatie is het gemeentehuis van 
Bernheze, de Misse 6 in Heesch.

‘Niet te vergeten’
Onder deze titel organiseerden 
vier betrokken mensen een sym-
posium en benefi etfestival om 
meer aandacht te vragen voor 
een bijzondere vorm van de-
mentie die vooral bij jonge men-
sen voorkomt (Frontotemporale 
Dementie). Een bijdrage aan dit 

initiatief stelt Jan bijzonder op 
prijs. 

Uw bijdrage kunt u overmaken 
aan de gemeente Bernheze,
rekeningnummer 
NL38BNGH0285060651 onder 
vermelding van ‘Afscheid Jan 
Glastra van Loon’.

Afscheid Jan Glastra van Loon
Donderdag 24 mei wordt tijdens de raadsvergadering het nieuwe college voor Bernheze geïnstalleerd. Dat is ook het moment waarop Jan 
Glastra van Loon als wethouder van onze gemeente het stokje overdraagt.

Op 24 mei 2018 vindt er een 
raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De ver-
gadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur. 

- 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

- Onderzoek rekenkamercom-

missie decentralisatie van 
de Jeugdwet en de Wmo in 
Bernheze

- Domeinplannen 2018
- Kennisnemen van Informatie-

nota 2019-2022
- Diverse benoemingen raad-

speriode 2018-2022

Naast de behandeling van deze 
agendapunten staat de raads-
vergadering in het teken van 
de presentatie van het coalitie-
akkoord, de benoeming van de 
nieuwe wethouders en afscheid 
van wethouder Jan Glastra van 
Loon. 
Op 29 maart is er een nieu-
we gemeenteraad benoemd en 
beëdigd voor de periode 2018-
2020. Na enkele weken onder-
handelen is overeenstemming 
bereikt over de coalitie tussen 

drie politieke partijen. De partijen 
CDA, Lokaal en SP gaan de nieu-
we coalitie vormen in Bernheze. 
Deze partijen dragen drie raads-
leden voor als kandidaat-wet-
houder; Peter van Boekel (CDA), 
Rien Wijdeven (Lokaal) en Rein 
van Moorselaar (SP). Als de 
raad de drie kandidaat-wet-
houders benoemt, worden ze 
direct beëdigd als wethouder. 
Dit heeft tot gevolg dat er in de 
gemeenteraad een verschuiving 
plaatsvindt. De nieuwe wethou-
ders zijn geen raadslid meer en 
worden opgevolgd door nieuw 
te benoemen raadsleden. Ook 
hierover neemt de raad een be-
sluit en na toelating tot de raad 
volgt ook direct de beëdiging 
van de nieuwe raadsleden. 
D66 komt niet in de nieuwe co-
alitie terug. Dat betekent dat de 

raad ook afscheid neemt van 
wethouder Jan Glastra van Loon. 

Na afl oop van de raadsvergade-
ring is er in de hal van het ge-
meentehuis een informele gele-
genheid om te feliciteren en om 
afscheid te nemen. U bent hierbij 
van harte welkom. 

Informatie
De agenda en de bijbehorende 
stukken kunt u vinden op 
www.bernheze.org. De raads-
vergadering is live te volgen op 
internet op de website www.
bernheze.org. Ook op een later 
tijdstip kunt u de vergadering op 
de website terugkijken. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffi e, telefoon 14-0412 
of e-mail griffi e@bernheze.org.

Raadsvergadering op 24 mei in teken van benoeming
wethouders 

oFFiciËLE bEKEnDmAKinGEn

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

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:
- M.J.M. Geenen-van Kessel

voor het organiseren van een 
Goede Doelen Week in de ge-

meente Bernheze, kern Vors-
tenbosch, postcodegebied 
5476 van 23 mei t/m 25 mei 
2018 voor de volgende doe-
len: Nederlandse Hartstichting, 
Nierstichting Nederland, KWF 
Kankerbestrijding, Stichting 
Nationaal Reumafonds, Neder-
landse Brandwondenstichting, 
Stichting Longfonds, Epilepsie-
fonds.

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- A. Rombouts voor het organi-

seren van een kermisbraderie 
op 25 juni 2018 van 16.00 tot 
21.30 uur op een gedeelte van 
de Schoonstraat en het plein-
tje bij de Hoogstraat, 5384 BZ 
Heesch. Het gedeelte van de 
Schoonstraat (vanaf de inrit 
tussen het gemeentehuis en de 
Rabobank tot de kruising met 
de ‘kleine’ Hoogstraat) is van 
14.30 tot 22.30 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn 14 mei 2018 verzonden.

- W.A.A. Rijken voor het orga-
niseren van AW4D in Vorsten-
bosch van 30 mei t/m 2 juni 
2018 van 18.00 tot 21.00 uur in 
de omgeving van Vorstenbosch. 
Op 8 juni 2018 is van 18.00 tot 
22.00 uur (een gedeelte van) 
de Kerkstraat (tussen de Kapel-
straat en de Schoolstraat), 5476 
KB Vorstenbosch, afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 

voetgangers. De beschikkingen 
zijn 14 mei 2018 verzonden.

- Buurtvereniging De Willebrord 
voor het organiseren van een 
straatsale op 27 mei 2018 van 
10.30 tot 15.00 uur op een ge-
deelte van de Willebrordstraat 
(vanaf de Antoon Coolenstraat 
tot aan de Balledonk) en de An-
toon Derkinderenstraat, 5473 
BB Heeswijk-Dinther. Deze we-
gen zijn gedurende de straat-
sale afgesloten voor alle ver-
keer, behalve voor voetgangers. 
De beschikkingen zijn 14 mei 
2018 verzonden.

- Buurtverenigingen voor het 
organiseren van de Landelijke 
Buitenspeeldag op 13 juni 2018 
tussen 11.00 en 18.00 uur

- Buurtvereniging De Beekloop 
op de locatie Beatrixstraat (tus-
sen huisnummers 2 en 8) en 
Willem Alexanderstraat (tussen 
huisnummers 7a en 21), 5388 
KP Nistelrode

- Buurtvereniging D’n Eik op de 
locatie Heilige Eik, 5384 DE 
Heesch

- Buurvereniging Boekweitstraat 

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. 
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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

op de locatie Boekweitstraat 
(tussen huisnummers 10 en 
26), 5388 CA Nistelrode

- Buurtvereniging De Samenloop 
op het speelveld aan de Snelle-
loop, 5384 WG Heesch

- Buurtvereniging Schoolstraat 
op de locatie Schoolstraat (tus-
sen Eggerlaan en Hondstraat), 
5476 KJ Vorstenbosch.

- Buurtvereniging Biezenloop op 
de locatie Biezenloop (tussen 
huisnummers 90 en 116), 5384 
WB Heesch.

- Buurtvereniging Weijen op het 
zandpad aan Weijen, 5388 HP 
Nistelrode

- Buurtvereniging Bergakkers op 
de locatie Heiveld en Bindveld, 
5476 LS Vorstenbosch

- Buurtvereniging Schuurakker
op de locatie Schuurakker (tus-
sen huisnummers 1 en 27), 
5473 PC Heeswijk-Dinther

- Buurtvereniging De Bluum-
kesbuurt op de locatie Schuts-
boomstraat (vanaf Jasmijnstraat 
tot Pastoor Boelensstraat) 

- Bovenstaande wegen worden 
zoveel langer of korter als no-
dig afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers.

- Buurtvereniging Kuipershof op 
het Schoolplein aan ’t Vijfeiken, 
5384 ES Heesch

- Buurtvereniging ’t Maxend op 
privéterrein aan de Dintherse-

weg, 5388 VE Nistelrode
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Wijststraat 12a Heesch
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening de 
terinzagelegging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan Wijst-
straat 12a Heesch, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPWijststraat12a-ow01)
Het bestemmingsplan maakt 
de bouw van een ruimte-voor- 
ruimtewoning mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Doolhof 8
 Tijdelijk plaatsen zeecontainers
 Datum ontvangst: 05-05-2018
- Hoek het Runneke en Heesche-

weg
 Vervangen reclamebord

 Datum ontvangst: 09-05-2018
Heesch
- Beethovenstraat 4
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. 
schoonheidssalon

 Datum ontvangst: 07-05-2018
- Kruishoekstraat ong. sectie A 

5993
 Bouw bedrijfspand met inpan-

dige woning
 Datum ontvangst: 11-05-2018
- Plantsoen 1
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 09-05-2018
- Binnenweg 16c
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 09-05-2018
- Biezenloop 2
 Uitbouwen woningen
 Datum ontvangst: 09-05-2018
Vorstenbosch
- Sectie E nr.2378 achter ge-

meenschapshuis De Stuik
 Tijdelijke huisvesting kinder-

dagverblijf
 Datum ontvangst: 07-05-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 70
 Uitbreiden woonhuis, handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 08-05-2018
- Krommedelseweg ong.kavel 02
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 10-05-2018

Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KG01
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 11-05-2018
- Raadhuisplein 1
 Wijziging gebruik, van kamer-

verhuur naar 4 woonstudio’s
 Datum ontvangst: 09-05-2018
- Schuurakker 7
 Uitbreiden woning
 Datum ontvangst: 10-05-2018
- Zijlstraat 32
 Uitbreiden woonhuis
 Datum ontvangst: 09-05-2018
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
- Narcislaan 25
 Verbouw woning en bouw ber-

ging
 Verzenddatum: 07-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Irenestraat 23
 Bouw berging/carport
 Verzenddatum: 08-05-2018
- Plan Rodenburg kavel KF01 t/m 

KF18
 Oprichten 18 woningen
 Verzenddatum: 09-05-2018
Vorstenbosch
- Rietbeemden 5
 Oprichten woonhuis

 Verzenddatum: 14-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Peelstraat kavel 11
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
Verzenddatum: 07-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- Langstraat 15
 Milieuneutraal veranderen en 

handelen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

 Verzenddatum: 07-05-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

WWW.bERnHEZE.oRG

Acht optredens zorgden voor een 
dermate hoge score dat zij mogen 
deelnemen aan de Nederlandse 
kampioenschappen in Berlicum 
op 16 juni. Brabants kampioen 
zijn geworden Estée van Driel in 
duet met Pien Rutten op marimba 
in de jeugddivisie. In de 5e divi-

sie behaalden Tijn Dobbelsteen in 
duet met Gijs Boeijen een fraaie 
2e plaats. In dezelfde 5e divisie 
behaalden de solisten Tijn en Gijs 
respectievelijk een 3e en 2e plaats. 
Jorg Loeffen werd hier de Bra-
bants kampioen multi-percussie. 
In de 2e divisie werden Diego van 

Driel en Tjeu Dortmans Brabants 
kampioen in ensemble multi per-
cussie en behaalde Tjeu Dortmans 
als solist ook nog een 3e plaats. 
Rob van den Berg werd Brabants 
kampioen solo op marimba. Als 
klap op de vuurpijl werden de 
twee Heeswijkse deelnemers in de 

1e divisie óók Brabants kampioen; 
Diego van Driel op multi percussie 
en Tom van Zutphen op marimba. 
Bovendien was Tom de man met 

de hoogste dagscore. Iedereen 
begrijpt waarom de slagwerkdo-
centen zo trots als een pauw zijn 
op deze kanjers!

Heeswijkse slagwerkers veroveren Knegsel
KNEGSEL/HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 12 mei vonden in het mooie Knegsel de Brabantse kampi-
oenschappen voor solisten slagwerk plaats. De Heeswijkse slagwerkers, opgeleid door Wim van Zut-
phen, Jos Schuts en Emiel Caspers, namen met maar liefst tien optredens overtuigend deel aan deze 
wedstrijden. Ook op dit wedstrijdpodium bleven zij overeind en maar liefst zes optredens leidden tot 
een Brabants kampioenschap!
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OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 

HET VERHAAL VAN DE RIJKE BARON
Open Monumenten-
dag 2018, zondag 
9 september, staat 
in het teken van 
Verhalen. Kasteel 
Heeswijk heeft in 
zijn lange bestaan 
veel verhalen 

meegemaakt. Eén van die verhalen is de geschiedenis van de 
rijke baron André van den Bogaerde van Terbrugge.

Deze baron kocht in 1835 het kasteel, dat toen oud en 
vervallen was. Hij wilde er een romantisch ridderkasteel van 
maken. Een kasteel met een vorstelijke oprijlaan met poort, 
standbeelden, brug, en natuurlijk een luxe bestrating. Hoe 
vorstelijk die laan was, is binnenkort weer te zien. 
Vanaf de kasteelpoort kijk je uit op het rivierdal van de Aa. 
Daarachter, tussen twee dijken, ligt de Zuid-Willemsvaart. 
Vanaf 1835 kwamen over dit kanaal vrachtschepen met 
beeldhouwwerken, bouwmaterialen, kunst en antiek voor het 
kasteel van de rijke baron. Maar hoe kwam al dat materiaal bij 
het kasteel?

Baron André liet dwars door het rivierdal een dijkje aanleggen: 
een singel met een dubbele rij eikenbomen. Dubbel zo 
duur, en met echte Heeswijkse eiken met mooie rechte 
stammen. Ook iets wat hij zelf had bedacht. Aan het begin 
van de laan kwamen twee pilaren met leeuwen bovenop. 
Natuurlijk met een wapenschild van de baron. De laan zelf 
werd bestraat, helemaal van de vaart tot aan het kasteel. Een 
antieke natuurstenen poort met smeedijzeren hekken en een 
natuurstenen brug met kantelen en kettingen maakten de 
vorstelijke laan compleet. 
In de loop van de tijd, en met het uitsterven van de adellijke 
familie, raakte de laan in de vergetelheid. De Aa werd 
rechtgetrokken en in de laan kwam een betonnen brug waar 
de nieuwe Aa doorheen ging. Tussen de eiken kwamen 
rododendrons die verwilderden. De bestrating verzakte en 
een derde van de eiken sneuvelde. Ook de poort en brug 
gingen zienderogen achteruit. Het leek wel een kasteel van 
Doornroosje te worden… 
Maar in 2017 startte een grote restauratie. Met subsidies 
van de provincie wordt nu alles weer in 19e-eeuwse glorie 
teruggebracht. Binnenkort ziet alles er weer gloednieuw 
uit. Maar nog steeds kun je in de bestrating de uitgesleten 
wielsporen zien van de karren die destijds zwaar beladen alle 
kunst, antiek en beeldhouwwerken naar het kasteel van de rijke 
baron brachten. 

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

De uitdaging
In het sociaal domein ligt de ko-
mende jaren een grote uitdaging 
voor alle gemeenten. Zo ook voor 
Bernheze. De SP gaat die uitda-
ging graag mee aan. Er is een 
coalitieakkoord gesloten met de 
collega’s van het CDA en Lokaal 
voor de periode 2018-2022. In 
dat akkoord hebben thuis blijven 
wonen, eenzaamheid en demen-
tievriendelijkheid een belangrijke 

plaats. Om langer thuis te kun-
nen wonen, hebben inwoners 
voldoende aandacht en zorg no-
dig. Regelmatig blijken ouderen 
niet goed op de hoogte van de 
mogelijkheden. 
Dat gaat Bernheze stevig oppak-
ken de komende jaren. Zaken die 
al prima verlopen, zeker zo laten. 
Daar waar ruimte voor verbete-
ring is, wordt actie ondernomen. 
De benodigde zorg staat centraal 

en is leidend. Het geld volgt in 
die zin de zorg. Belangrijk om 
zorggelden aan zorg te besteden. 
Een scherp oog voor fraude en 
misbruik is nodig. Recente voor-
beelden uit de praktijk hebben 
dit meer dan duidelijk gemaakt. 
Regelmatig naar de mensen luis-
teren en de mensen die zorg ge-
bruiken opzoeken. Is de zorg nog 
op maat? Of moet er iets veran-
deren?

Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Om mensen langer thuis te laten wonen is goede zorg van belang. Mensen 
vinden het prettig om lang in hun vertrouwde omgeving te kunnen zijn. De 
komende jaren blijft dit actueel. Want de bevolking vergrijsd. Door het ouder 
worden van mensen liggen dementie en eenzaamheid op de loer. In Bernheze 
is er voor deze zaken extra aandacht. Samen met de maatschappelijke organi-
saties ligt hier een uitdaging. 

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Werk aan de winkel in het 
sociaal domein

Vorige week ontvingen wij van 
de Rekenkamercommissie Bern-
heze een rapport over de Jeugd-
wet en WMO. De conclusie was 
dat we meer grip moeten krijgen 
op de toegankelijkheid en kwali-
teit van de zorg. Hiermee moe-
ten we aan de slag! 

Ons uitgangspunt is dat inwo-
ners eerst hun problemen zelf 
of met hun familie of bekenden 
oplossen. Lukt dat niet, dan kun-
nen zij bij professionele zorg-
verleners terecht voor hulp. Wij 
krijgen veel signalen dat de toe-

gang tot professionele hulp voor 
veel inwoners moeilijk te vinden 
is. Daarom gaan we één toe-
gang voor hulp organiseren. Dit 
is voor inwoners een herkenbare 
plek waar zij terecht kunnen met 
vragen over bijvoorbeeld zorg, 
welzijn en inkomen. 

Daarnaast gaan we de komende 
jaren acties opzetten om armoe-
de, eenzaamheid en laaggelet-
terdheid aan te pakken. Dit doen 
we samen met de inwoners. 
Ook gaan we maatregelen ne-
men zodat mensen met demen-

tie zo lang mogelijk mee kunnen 
blijven doen. Zo maken we van 
Bernheze een plek waar het fijn 
leven, wonen en werken is! 

De coalitieonderhandelingen zitten erop. Op 24 mei presenteren wij 
met trots samen met Lokaal en SP Bernheze ons coalitieakkoord. 
Die dag word ik ook tot raadslid benoemd. Mijn focus ligt vooral 
op het sociaal domein. Samen met de inwoners gaan we hier de 
komende periode flinke stappen in maken. 

Ruud Leeijen, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken, CDA Bernheze.

cda.nl/bernheze

Over enkele onderwerpen wil-
len de coalitiepartijen op korte 
termijn met de gehele gemeen-
teraad verdere afspraken maken. 

Met name over de participatie 

van burgers en maatschappelijke 
organisaties en de investerings-
agenda voor de komende jaren 
willen de coalitiepartijen in bre-
der verband werkafspraken ma-
ken.

Het coalitie akkoord zal op 24 
mei worden aangeboden aan 
de gemeenteraad. Tevens zullen 
dan de wethouders en (aanvul-
lend) raadsleden worden beë-
digd. Als wethouders worden 
voorgedragen Peter van Boekel 
(CDA) die de portefeuille ruim-
te, wonen en recreatie voor zijn 
rekening neemt, Rien Wijdeven 
(Lokaal), economische ontwik-
keling, duurzaamheid en mobili-
teit en Rein van Moorselaar (SP) 
die met name maatschappelijke 
ontwikkeling in brede zin als 
portefeuillehouder gaat bemen-
sen.

update coalitieonderhandelingen bernheze

BERNHEZE - De onderhandelingsteams van Lokaal, SP en CDA zijn 
het zaterdag 12 mei inhoudelijk eens geworden over het te voeren 
beleid de komende jaren. Na de opiniërende bespreking met de ge-
hele gemeenteraad op 7 mei hebben partijen op een aantal punten 
het coalitieakkoord aangescherpt en aangevuld.
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inFoRmAtiE VooR DE KERnEn

bernheze gaat voor
kwalitatief groen
Nu de eerste echte zomerse dagen zijn geweest heeft u in uw eigen tuin 
het onkruid welig zien groeien en het verwijderd, om daarna weer heerlijk 
te kunnen genieten van uw mooie tuin. 

In Bernheze is in de afgelopen jaren behoorlijk gesneden in het budget voor 
het groen-, bomen- en het bermenonderhoud in de openbare ruimte. Nu 
er weer fi nanciële ruimte is, is het de hoogste tijd om in groen te investeren 
en zo de openbare ruimte naar een hoger niveau te brengen én te houden, 
zowel in de kernen als in het buitengebied van Bernheze. Alles direct in één 
keer aanpakken is niet mogelijk. Wij zijn van mening dat een aantal zaken 
direct prioriteit moet krijgen. Altijd moeten onveilige situaties direct aan-
gepakt worden. Denk aan vervanging van bomen 
die voor gevaar zorgen en aanpak van slechte 
bermen in het buitengebied. Een ander belangrijk 
aandachtspunt is de aanpak van de ‘achterstallige’ 
groenvlakken in de kernen. Een groot deel hier-
van verdient een professionele aanpak, maar ook 
burgerparticipatie kan hierin een mooie kans bieden 
om uw eigen straat of wijk een mooie groene 
uitstraling te geven. Zo wordt Bernheze één grote 
mooie groen tuin!

Gerjo van Kessel, raadslid Lokaal.

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

Progressief Bernheze zit vol met 
ideeën voor de toekomst van 
onze dorpen en hoopt dat een 
aantal van deze ideeën ook door 
de beoogde coalitiepartijen mee-
genomen wordt in het akkoord. 
Het conceptakkoord dat nu op 
tafel lag was een akkoord met 
daarin een aantal mooie ambi-
ties, maar met nog weinig acties. 
Daar is nog werk aan de winkel, 
want met beloftes bouw je geen 
betaalbare huizen. En die zijn wel 
broodnodig! 

Wat Progressief Bernheze be-
treft moet er in het akkoord ook 
meer aandacht gaan komen voor 
de volksgezondheid. Terwijl een 
aantal boeren stopt, blijft een 
groter aantal maar uitbreiden. 
Om ons toch al overbelaste leef-
gebied fijner en gezonder te ma-
ken zullen acties moeten volgen 
om te komen tot een kleiner aan-
tal dieren in ons buitengebied.

Daarnaast missen wij aandacht 
voor de dorpsharten. Uit de 

‘droom je dorp’-avonden die wij 
organiseerden voor de verkiezin-
gen is gebleken dat er daar meer 
ruimte moet komen voor voet-
ganger, fietser en groen. 
Daar moeten we met z’n allen 
mee aan de slag. Wij hopen dan 
ook dat ook het nieuwe college 
zijn oor bij inwoners te luiste-
ren legt om te komen tot betere 
plannen. 

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

De afgelopen weken is er door onderhandelaars van SP, Lokaal en CDA hard 
gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord. Vorige week maandag vroegen de 
onderhandelende partijen andere raads- en commissieleden naar hun ideeën 
voor het in aanbouw zijnde akkoord. Een kans waar Progressief Bernheze 
maar al te graag gebruik van maakt! 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Vol van ideeën

Jesse: ‘Meer ruimte voor voetganger, fietser 
en groen in de dorpsharten’

ik ben

Komkommertijd? 
Na de verkiezingen van maart staat de gemeente als organisatie niet stil, maar 
het duurt wel even voor er weer vaart komt in het politieke proces. Dat zie je 
ook aan de stukjes in de krant en op social media. De kiezer heeft gesproken, er 
zijn nieuwe politieke verhoudingen. Er is een nieuwe coalitie in de maak, maar 
nog niet officieel aangetreden. Toch een beetje komkommertijd? 

Vorige week bespraken we in de raad het concept coalitieprogramma. Dit bleek 
een nogal vrijblijvend stuk waar je het niet mee oneens kon zijn, maar nog alle 
kanten mee op kunt. Echte keuzes waren niet gemaakt.
En natuurlijk is het goed dat de nieuwe coalitie ruimte biedt aan de raad in het 
algemeen om ideeën over de invulling aan te dragen, maar bij deze spreek ik 
wel de nadrukkelijke hoop uit dat die ideeën in het volgende akkoord dat ter 
tafel komt ook echt zichtbaar zijn.
We hebben de komende vier jaar een college met een duidelijke visie nodig op 
belangrijke thema’s als schone energie, verandering in de veehouderij en het 
sociaal domein. Er moeten duidelijk meetbare doelen worden gesteld, zodat we 
tussentijds goed kunnen bespreken hoe we er voorstaan en wat er beter kan. 
D66 kiest hierbij voor meer samenwerking tussen gemeente en inwoners. Van-
uit een duidelijke visie op Bernheze. 

Wil je meedoen? www.d66bernheze.nl of kijk op Facebook en Twitter.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter.

Twee jaar later, op 20 juni 2017, 
stuurt het college een Notitie ter 
Informatie (NTI), waarin wordt 
aangegeven dat de motie zich 
slechts richt op één gedeelte van 
het gemeentelijke subsidiebeleid. 

Voor de lange termijn ziet het 
college echter een aantal knel-
punten:

- In het huidige subsidiebeleid 
en de programmabegroting 
ontbreekt een duidelijke rich-
tinggevende doelstelling/visie.

- Het begrip ‘welzijnsbeleid’ 
dekt niet meer het huidige 
beleid binnen het sociaal do-
mein.

Voor het oplossen van de knel-
punten kiest het college ervoor 
om het subsidiebeleid in zijn 
geheel te moderniseren. De be-
langrijke pijlers hiervoor zijn:

1. De nieuwe bepalingen uit de 
Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB) en jurisprudentie

2. Dienstverleningsconcept 
 Bernheze (burger centraal)
 De Bernhezer doelen en de sa-

menhang (visie) hiertussen.
3. Pas na afronding van dit traject 

is de derde pijler voldoende 
ontwikkeld om het subsidie-
beleid hierop af te stemmen 
en dit in het tweede kwartaal 
2018 realiseren.

Wat schetst echter onze verba-
zing? De nieuwe coalitie gaat 
geen uitvoering geven aan de 
aangenomen motie over een 
nieuwe visie en het nut en nood-
zaak van verenigingen en hun 
vrijwilligers. 
En er wordt geen nieuw subsi-
diebeleid ontwikkeld. Er wordt 
ook voorbijgegaan aan de bo-
venstaande notitie met gedane 
beloften.
Dit is voor de VVD-Bernheze 
fractie onbegrijpelijk. Wij ver-
wachten dan ook een evaluatie.

Reageren kan via 
www.vvdbernheze.nl

VVD: Subsidiebeleid

Op 4 juni 2015 nam de gemeenteraad een 
motie aan waarin het college het verzoek 
kreeg om een nieuwe visie te ontwikkelen 
op subsidieverlening en dit uit te werken 
naar een nieuw subsidiebeleid. VVD-Bern-
heze en de andere oppositiepartijen heb-
ben regelmatig gevraagd naar de status 
van deze motie.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter 
VVD-Bernheze.

www.mooibernheze.nl
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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. 

PioEnRoZEn
in VERScHiLLEnDE 
KLEuREn
Richard van Dooren, 
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.

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.

PRobLEmEn mEt uW HonD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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.

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

ouDE bERKEL SniJmAcHinE 
met handwiel.
Bel 06-11518689.

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.

EVEnEmEnt

Gilde Sint Margaretha 
organiseert op 20 mei een 
GRotE VLooiEnmARKt op 
de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel 
10.00-14.00 uur. Tevens is er 
verkoop met opbod.

mooiBernhezertjes

WiLt u EEn ZoEKERtJE PLAAtSEn?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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:

Gonnie Smulders
uit Heesch

Winnaar:
Désirée de Rooij

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

14-5-2018 woordzoekermaken.nl

http://woordzoekermaken.nl/print.php?t=Soorten%20Snoep&w=12&h=12&p=J,G,P,Z,U,U,R,B,A,L,G,X,E,C,N,I,P,S,R,E,K,I,U,S,L,C,G,S,P,B,K,S,J,A,D,L,A,Z,K,A,H

Soorten Snoep
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

W J N E F U L P L Y U S
W E O P I F P S O N I E
Q Q O S C A N D Y B A R
A S T E D A L O C O H C

CANDYBAR CHOCOLADE KARAMEL
KRUIDNOOT SPECULAAS SPIKKELS
SUIKERSPIN WIJNBAL ZUURBAL
ZUURTJE

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: CANDYBAR, CHOCOLADE, KARAMEL, KRUIDNOOT 
SPECULAAS, SPIKKELS, SUIKERSPIN, WIJNBAL, ZUURBAL, ZUURTJE

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

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur
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IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Heerlijke Bubbelwafels

Wij zijn geopend tijdens de Pinksterfeesten

KERMIS NISTELRODE
‘De sfeer op de kermis is altijd gezellig’

Georgina is de dochter van ker-
misexploitant Marcel van der 
Veen die al redelijk wat jaren, en 
dit jaar natuurlijk ook weer, op 
de kermis tijdens Pinksterfeesten 
Nistelrode staat met de Power 
Wave; ook wel bekend als Polyp.

Opgegroeid op de kermis was 
het voor Georgina geen moeilijke 
keuze om ook het kermisvak in te 
gaan. “Na de basisschool ben ik 
naar het VMBO gegaan, maar al 
van jongs af aan wist ik dat mijn 
hart bij het werken op de kermis 
ligt. Eerst werkte ik bij mijn vader 
maar sinds een paar jaar hebben 
mijn vriend, die ik tijdens het wer-
ken op de kermis hebt ontmoet, 
en ik dus zelf een attractie waar 
we heel blij mee zijn.” 
Georgina vindt het altijd erg ge-
zellig op de kermis. “De mensen 
zijn vrolijk en er hangt een ont-

spannen en gezellige sfeer. Wat 
wel erg meespeelt is het weer; 
als het te warm is komen er 
met name overdag maar weinig 
mensen. En als het regent is het 
natuurlijk ook niks!”

Georgina en haar jonge gezin 
staan vanaf maart tot oktober 
op kermissen door het hele land. 
Tijdens de winterperiode wordt 
de Sound Machine helemaal na-
gekeken en gekeurd en in maart 
begint het verhaal weer van vo-
ren af aan.
De kermis in Nistelrode is voor 
Georgina, haar vriend en doch-

tertje van anderhalf wel heel 
speciaal want net voordat de 
Pinksterfeesten en de kermis los-
barsten is zij namelijk uitgeteld 
van hun tweede kindje! “Ik ben 
donderdag 17 mei uitgeteld. We 
zijn dan net in Nistelrode dus als 
de baby rond die periode komt 
dan zal het geboren worden in 
Uden. Mocht het kleintje beslui-
ten om iets later dan gepland ter 
wereld te komen dan beval ik in 
Limburg.” 

Voor de hele familie wordt de 
kermis in Nistelrode er dus eentje 
om niet snel te vergeten!

NISTELRODE/HEERLEN - Georgina van der Veen (20) staat samen met haar vriend met een waanzinnige 
attractie, de Sound Machine, op de kermis in Nistelrode. Als dochter van een rasechte kermisonder-
nemer stroomt bij Georgina vanzelfsprekend ook het kermisbloed door haar aderen en ...de volgende 
generatie dient zich al heel snel aan!

Georgina van der Veen en haar vriend Mike Hoefnagels

Soundmachine

NET VOOR DE 
PINKSTERFEESTEN 

UITGETELD VAN 
TWEEDE KINDJE

Fietplus Rini is ook officiële dea-
ler van topmerken zoals Gazelle, 
Cortina, Multicycle, Trek, Meri-
da, Sparta, Loekie en Alpina. 
Voor de aanschaf van een scoo-
ter zit je ook goed bij Fietsplus 
Rini; als dealer van het vermaar-
de merk Sym plegen Rini en zijn 
medewerkers service en onder-
houd aan scooters, maar natuur-

lijk ook aan (elektrische) fiet-
sen en speed-bikes.

Kortom; Fietsplus Rini is meer 
dan alleen maar een fietsen-
winkel. Ga je voor kwaliteit, 
een scherpe prijs, klantvrien-
delijkheid, vakmanschap en 
gedegen kennis, dan ga je naar 
Fietsplus Rini!

www.rini-fietsen.nl 
info@rini-fietsen.nl

Fietsplus Rini, meer dan een fietsenwinkel 
NISTELRODE - Sinds oktober 2015 heeft Rini de Reuver zijn fietsenwinkel aan Laar 27. De winkel heeft 
intussen een make-over gehad en ook het assortiment is gegroeid. Naast gespecialiseerd te zijn in regu-
liere fietsen, heeft Rini ook een groot assortiment elektrische fietsen, scooters en speed-bikes waarbij 
je aangenaam verrast wordt door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Rini heeft, naast nieuwe fietsen, 
ook wat oudere modellen die hij voor een mooie prijs verkoopt.

Tijdens de Pinksterenfeesten in Nistelrode, op zondag 20 en maandag 21 mei, krijg je bij aankoop van 
een elektrische fiets vier jaar garantie in plaats van twee jaar.

MEER INFORMATIE: WWW.PINKSTERFEESTENNISTELRODE.NL
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Zorgen voor je naaste
Als je langdurig en onbetaald zorgt voor iemand 
met een beperking of ziekte, dan ben je mantel-
zorger. 

Dat kan je partner zijn of een kind met een han-
dicap. Of je dementerende vader. Ook als je veel 
zorg geeft aan je oudere buurvrouw, een vriend 
of vriendin met een handicap ben je mantelzorger. 
Om wie je je ook bekommert, het is belangrijk om 
jezelf niet uit het oog te verliezen. Als jij namelijk 
ziek wordt of overspannen raakt, zijn er ineens 
twee mensen die aandacht nodig hebben.

Mantelzorg geven kan dankbaar werk zijn, maar 
ook heel zwaar. Zeker als je verantwoordelijk bent 
voor iemand die een zware beperking heeft of ern-
stig dement is. Hieronder wat tips.

Vergeet niet om ook leuke dingen te blijven doen.
Voel je niet schuldig. Je doet wat je kunt. Meer kun 
je niet doen. Ken je mensen in dezelfde situatie? 
Spreek ze eens aan. Je kunt veel van elkaar leren en 
zo elkaar steunen. Durf hulp te vragen. Niemand 
kan alles alleen. Probeer goed te plannen en ver-
geet daarbij niet om je rustmomenten mee te ne-
men.

Op de website van ONS welzijn staan nog veel 
meer tips en ook ervaringsverhalen van andere 
mantelzorgers. Heb je desondanks het gevoel dat 
je vastloopt en kom je er echt niet meer uit? Neem 
dan contact op met de gemeente of het Sociaal 
Team van ONS welzijn.

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

In zaal ’t Tramstation kwam ie-
dereen om 14.00 uur samen, 
waarbij de ouderen hartelijk ont-
vangen werden met een kopje 
koffie en thee. De Zonnebloem-
leden wisten dat er een optreden 
zou zijn, maar wie of wat was 
nog een verrassing. Onder het 
genot van koffie, thee en een 

lekkere koek werd er gezellig ge-
kletst en gespeculeerd over welk 
optreden er zou komen. 
Om 14.30 uur maakten Turbo 
Toos en Super Stien hun entree: 
twee oude dames op een rollator 
die vertelden over hun ervaring 
met onder andere paaldansen en 
sexy ondergoed. Dat werd door 

de bezoekers goed ontvangen 
en iedereen genoot zichtbaar. 
Turbo Toos en Super Stien heb-
ben iedereen genoeg gespreks-
stof meegegeven! 
De middag was door Sandra en 
Dorien georganiseerd, met hulp 
van de Zonnebloem. Zo hebben 
zij ervoor gezorgd dat de leden 

een ontspannen middag had-
den, gevuld met gezelligheid en 
een flinke dosis humor. 
De Keez-toernooien worden on-
geveer een keer in de zes weken 
door Dorien en Sandra georga-
niseerd en vinden plaats in ‘t 
Tramstation. Het eerste toernooi 
organiseerden zij om geld in te 
zamelen voor de Samenloop 
voor Hoop, maar het beviel zo 
goed dat ze besloten het vaker 
te doen. Het is inmiddels een 

drukbezocht toernooi met iedere 
keer ongeveer 20 tafels gevuld 
met deelnemers. 
Op 25 mei vindt het volgende 
Keez-toernooi plaats. Voor € 5,- 
per persoon kun je deelnemen 
en er zijn leuke prijsjes voor de 
1e, 2e, 3e, 11e en 22e plaats én 
het team dat als een na laatste 
geplaatst is. Je kunt je inschrijven 
via keezentoernooi@gmail.com.
De opbrengst gaat dit keer naar 
de WensAmbulance.

Een extraatje voor de Zonnebloem

NISTELRODE – Regelmatig wordt er door Dorien Romme en Sandra Elschot een Keez-toernooi georga-
niseerd, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit keer was het goede doel de Zonnebloem en 
op 9 mei vond er een gezellige middag plaats voor de leden van genoemde organisatie. 

Het optreden van Turbo Toos en Super Stien Tekst: Tamlyn van Lanen

De tocht ging via Nistelrode richting Vor-
stenbosch, Mariaheide, Erp, Boekel en 
zo naar Handel; een mooie toeristische 
route. We moesten even wachten bij de 
parochiekerk Onze Lieve Vrouwe ten He-
mel Opneming, maar al gauw konden we 
deelnemen aan de mis. De pastoor was 

heel goed te verstaan en kwam zelfs de 
mensen ter plaatse de hostie brengen. 
Oude Marialiedjes gezongen uit een toe-
passelijk ‘blauw’ boekje en er werd na-
tuurlijk een kaarsje aangestoken. Daarna 
lekkere koffie of thee in café zaal ’t Vos-
senhol. Heerlijk appelgebak of voor de 
liefhebbers een chocoladebol erbij. Hierna 
gingen we weer naar huis en onze gezelli-
ge chauffeur reed voor ons een prachtige 
route met bloeiende bomen, bloemen en 
struiken. 

We hadden er allemaal een beetje moei-
te mee om afscheid te nemen, na zo’n 
mooie dag. Maar ook de andere mensen 
hebben het goed naar hun zin gehad bij 
hun ‘eigen’ chauffeur. 

Dat was duidelijk te zien, misschien ook 
door het zonnetje dat lekker scheen; een 
geslaagde bedevaartsmiddag. Dank je 
wel, Horizonmensen!

Joke.

Verslag van de bedevaart naar 
Handel met de Horizon
HEESCH - Ik werd keurig op tijd opgehaald maandagmiddag 7 mei door chauffeur 
Fons van Erp. Eerst moesten we nog een mevrouw ophalen die voor de eerste keer 
meeging. Omdat wij allebei een rollator bij ons hadden, had Fons er even wat werk 
aan om ze achterin te leggen, netjes met een deken ertussen om niets te beschadigen. 
Het vertrek was vanaf het kerkplein. We waren al heel gezellig met z’n drieën aan het 
kletsen, Fons deed ook mee natuurlijk!

moeite met aFscheid 
na zo’n mooie dag

‘Vergeet niet om leuke dingen te blijven doen’
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BERNHEZE BOUWT

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

Een echt Oss familiebedrijf 
kun je ons wel noemen. 35 
jaar geleden zijn onze ouders 
begonnen in het centrum 
van Oss met de verkoop van 
keukens en meubelen. Martijn 
en ik zijn echt opgegroeid in 
de winkel waar we toendertijd 
ook direct langs woonden.

Er is een aantal dingen die 
we van kinds af aan hebben 
meegekregen en dat is goede 
producten voor een goede prijs 
aanbieden; hier zijn we dus 
ook nog altijd naar op zoek 
voor onze klanten. Daarnaast 
staat service bij ons nog altijd 
hoog in het vaandel. Dat de 
klant tevreden is met het 
product dat hij heeft gekocht 

door het juiste 
advies en de 
juiste kwaliteit 
daarbij.

En na-
tuurlijk 
gaat er 
bij ons 
ook wel 
eens 

wat mis, dit kan komen door 
de leverancier, magazijn, 
montageteam of onszelf. Waar 
gewerkt wordt kunnen fouten 
gemaakt worden, maar tot 
de dag van vandaag vinden 
we het belangrijk dat deze 
servicemeldingen zo snel 
mogelijk opgelost worden. 
Ook als er na enkele jaren iets 
mis is met uw keuken, meubel 
of slaapkamer horen we het 
graag, zodat we kunnen 
zoeken naar een passende 
oplossing. Deze unieke en 
persoonlijke aanpak heeft ons 
gebracht waar we nu staan.
We zijn ontzettend blij en 
trots op onze winkel op de 
woonboulevard in Oss en de 
groei die we gemaakt hebben 
samen met ons team en de 
overige vijf Super-keukens 
filialen.

Maar één ding staat nog altijd 
voorop en dat zijn onze zeer 
gewaardeerde klanten!

Column Albertine

door het juiste 
advies en de 
juiste kwaliteit 
daarbij.

En na-
tuurlijk 
gaat er 
bij ons 
ook wel 
eens 

Familiebedrijf

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

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!

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

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
n Schuifpuien
 Vouwwanden

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!

bevers Steencentrum Garden 
Stones & basics
TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

NISTELRODE - Onze showtuin 
is ook dit jaar weer voorzien van 
de nieuwste trends op het ge-
bied van sierbestrating. 

We nodigen je van harte uit om 
op Tweede Pinksterdag inspiratie 
op te komen doen; er zijn ver-
schillende acties te bewonderen 
in onze showroom en show-
tuin. In onze showtuin vind je 
alle soorten, kleuren en maten 
sierbestrating om zo een eerste 
indruk op te doen en je te laten 
adviseren door onze medewer-
kers. Je vindt er verschillende 
soorten beton- en natuursteen 
en keramische bestratingen; 
deze zijn uit voorraad lever-
baar. Daarnaast zijn er gebakken 
waalformaat klinkers en overige 
siertegels voor tuin, oprit en ter-
ras te zien. 

Ook diverse soorten kunstgras 
en tuinafscheidingen vind je in 
onze showtuin. Voor het com-
plete resultaat. 

We zien je graag op Tweede 
Pinksterdag of maak een af-
spraak voor een bezoek aan 
huis. Online kun je ons vinden 

op www.steencentrum.nl en na-
tuurlijk zijn online bestellingen 
ook mogelijk. 

Je tuin, daar word je blij van! 

Bevers Steencentrum Garden 
Stones & Basics
Canadabaan 10, Nistelrode.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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!

Column
onno

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

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

De voorwaardelijke verplichting
Soms wordt een ontwikkeling in een bestemmingsplan mogelijk gemaakt, maar wordt daar tevens – 
in het bestemmingsplan - een verplichting aan gekoppeld. We spreken dan van een voorwaardelijke 
verplichting. U kunt hierbij denken aan het mogelijk maken van de uitbreiding van een bedrijf, waarbij de 
nieuwe bebouwing landschappelijk moet worden ingepast. Of de realisatie van een nieuw huis, waarbij 
parkeergelegenheid of watercompensatie als voorwaarde wordt gesteld. 
Een goede voorwaardelijke verplichting is rechtszeker, uitvoerbaar en handhaafbaar.

Wat is een ‘voorwaardelijke verplichting’?
Dit is een regel in het bestemmingsplan waarmee wordt bepaald dat een nieuwe functie wel is toegestaan, 
maar alleen als óók de benodigde maatregelen worden getroffen. Als (in het voorbeeld) de ondernemer 
gebruik wil maken van de mogelijkheid om de bebouwing uit te breiden, dan is hij ook verplicht om 
deze landschappelijk in te passen. Zolang de ondernemer zijn plannen nog niet uitvoert, hoeft hij niets te 
doen. Maar zodra hij gebruik wil maken van de planologische mogelijkheden, dan is hij verplicht om de 
landschappelijke inpassing uit te voeren. 

Hoe wordt zo’n maatregel geborgd?
Een afspraak met (in het voorbeeld) de ondernemer is doorgaans niet genoeg. Derden kunnen aan zo’n 
afspraak namelijk geen rechten ontlenen. De maatregel zal daarom moeten worden afgedwongen via de 
regels van het bestemmingsplan. Dit moet dan via een voorwaardelijke verplichting. 

De vorm van de voorwaardelijke verplichting
De voorwaardelijke verplichting moet zeker aan een aantal eisen voldoen. De rechter heeft meermaals 
bepaald, dat zaken als rechtszekerheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid noodzakelijk zijn. Wat 
betekent dat? In ons voorbeeld van de ondernemer betekent dit, dat niet volstaan kan worden met alleen 
de voorwaarde dat de bebouwing landschappelijk moet worden ingepast. Duidelijk moet ook zijn hoe die 
landschappelijke inpassing vormgegeven moet worden. 

Laat u goed adviseren!

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

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

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
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E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

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

U kunt bij ons terecht voor:
• Glas

• Behang
• Schilderwerk

 
Vraag tijdig uw offerte aan voor schilderwerk

 

Schildersbedrijf Dekkers BV
Heuvel 9 - 5476 KG Vorstenbosch

0413-340006
dekkers-schildersbedrijf@home.nl

TELEFOON  (0413) 340 006
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Om in de adellijke stijl te blijven 
ontvangt in de middag een ba-
rones de bezoekers aan de kas-
teelpoort. In de kasteeltuin en de 
kasteelzalen is de hofdansgroep 
Les Précieuses Ridicules aanwe-
zig. In kostuums uit de tijd van 
‘Pride and Prejudice’, dus circa 
1810, genieten zij van de kas-
teeltuin, picknicken, en doen 
met de kasteelbezoekers enige 
hofdansen. 
In de Wapenzaal treedt het 
Haydn Kasteelorkest op. 

De dag wordt afgesloten met 
een concert van de Heeswijkse 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord 
in de kasteeltuin, aanvang 16.00 
uur. Het concert staat in het te-
ken van het verhaal ‘De Ratten-
vanger van Hamelen’. 

Voor meer informatie zie 
www.kasteelheeswijk.com. 
Entree € 10,- voor volwassenen 
en €6,- voor kinderen. 
De Dag is van 11.00 tot 17.00 
uur.

NISTELRODE - Tekenen en 
schilderen zijn voor Ineke een 
mooie uitlaatklep, het geeft 
haar energie. 

Veel experimenteren met diverse 
materialen en dragers en zoeken 
naar de mogelijkheden. Uitein-
delijk bleken allerlei soorten gra-
fiet (van duimdik tot een vulpot-
loodje van 0,5mm, al dan niet in 
water oplosbaar), Oost-Indische 
inkt en acrylverf heel goed bij 
haar te passen. Deze materialen 
gebruikt Ineke afzonderlijk van 
elkaar of in combinatie.

Als drager gebruik ze uitsluitend 

papier, meestal behoorlijk zwaar 
papier maar ook op krantenpa-
pier kun je mooie dingen neer-
zetten. Ineke: “Papier geeft mij 
de voor mij zo belangrijke vrij-
heid om te ontdekken. Schetsen, 
snijden, verscheuren, nat maken: 
het proces geeft mij steeds veel 
energie en ik kom onderweg van 
alles tegen wat weer volop nieu-
we inspiratie geeft.”
Haar werk is geen weergave van 
de werkelijkheid, het mag een 
ruw randje hebben.

Kom je ook kijken in CC Nester-
lé? Je bent daarvoor welkom tot 
25 juni!

Expositie ineke van 
Schadewijk in cc nesterlé

Fietsen voor Stichting Sulaweesjes
HEESCH - De werkgroep ‘Tocht 
met een Missie’ organiseert ook 
dit jaar weer een fietstocht voor 
het goede doel. 

Dit jaar is dat op zondag 27 mei. 
Er kan worden gekozen voor een 
fietstocht van 30 of 45 kilome-
ter. 
De route voert door de mooie 
landelijke omgeving ten oosten 
van Heesch en Oss. 

De opbrengst van de fietstocht is 
voor stichting Sulaweesjes. Deze 
stichting zet zich in voor kans-
arme kinderen in Indonesië. Zie 
www.sulaweesjes.nl. 

De deelnemers aan de fiet-
stocht kunnen starten tus-
sen 10.30 en 13.30 uur 
bij De Eijnderic in Heesch.

De deelnemersbijdrage is € 5,-
voor volwassenen en voor jon-
geren tot achttien jaar is dat 
€ 3,50. De bijdrage voor kinde-
ren van zes tot en met twaalf 
jaar is € 2,-. 
De deelnemers dingen mee naar 

twee fietspakketten, ter beschik-
king gesteld door Fietsplezier 
Heesch!
Meer informatie lees je in de edi-
tie van DeMooiBernhezeKrant 
van 23 mei.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Verborgen verhalen op Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op Tweede Pinksterdag is de landelijke Dag van het Kasteel, met het thema 
Verborgen Verhalen. Kasteel Heeswijk vertelt het onmogelijke maar waargebeurde liefdesverhaal van 
kasteelheer Alberic en de burgerdochter Koosje en hoe uiteindelijk de smid van het kasteel er met de 
schat vandoor ging. Een film in de IJzertoren toont deze romantische affaire. Voor de kinderen is er een 
speurtocht met het verhaal van de smid. Heb je al het werk van de smid gevonden? Je zoektocht wordt 
beloond met een speciale activiteit! 

deelnemers 
dingen mee naar 
Fietspakketten
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Het wordt een ‘bijzondere’ 
avond voor en door onderne-
mers. Een avond van ontspan-

ning, ontmoeten en inspiratie 
met als centraal programma-
onderdeel aandacht voor de be-
kendmaking van de BOP en JOP 
2018. De gastheer dit jaar is The 
Duke en het thema is ‘Bijzonder’.

De organisatie van het Bernhezer
Business Event roept alle inwo-
ners en ondernemers in Bern-

heze op om bedrijven voor te 
dragen die voor de JOP of BOP 
in aanmerking komen. Op basis 
van diverse criteria kun je een 
bedrijf nomineren. 

Denk hierbij aan onderscheidend 
vermogen, maatschappelijke be-
trokkenheid, vooruitstrevende 
visie, et cetera. 

Wie wordt dé (jonge) ondernemer van het jaar 2018?
INSCHRIJVING VOOR AANDRAGEN BEDRIJVEN GEOPEND

BERNHEZE - Op zaterdag 8 september vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2018 plaats. Tijdens dit event wordt de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge 
Ondernemersprijs (JOP) 2018 uitgereikt.

Open Podium in de Kersouwe

Mooie mix van artiesten
Muziek, cabaret, zang, dans, en poëzie: 
alles kan en mag. De organisatie is het 

weer gelukt om een unieke mix van ar-
tiesten, singer-songwriters, bandjes en 
koren bijeen te brengen. 

Om alvast een tipje van de sluier op te 
lichten; een vrouwelijk barbershopkoor, 
a capella vocal group, biergoochelaar, 
talentvolle zangeressen, zingende heren, 
singer-songwriter en nog veel meer!

Poorten weer open
Het is de eerste avond dat de poorten 
van het mooie natuurtheater weer open-
gaan voor de start van seizoen 2018 met 
een breed palet aan voorstellingen en 
concerten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.kersouwe.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op 18 mei is het weer tijd voor het altijd zeer drukbezochte 
Open Podium in de Kersouwe. Het avondvullende programma van Open Podium 
kent een hoog lokaal karakter en biedt ruimte aan de meest uiteenlopende discipli-
nes. De aanvang is om 20.30 uur, de entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

Foto’s: Jos Dortmans

Ad van Schijndel

Ken je een bedrijf dat in jouw 
ogen een plekje op het podium 
verdient en is dit bedrijf in de 
gemeente Bernheze gevestigd? 

Ga dan naar
www.bernhezerbusinessevent.nl.
en draag een bedrijf aan.
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en kermisen kermis
Foto’s: Chris van de Ven en Jo van den Berg
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Inburgeren

Vorige maand heb ik een deel van het inburgeringsexamen 
gedaan. Ik heb de examens lezen en luisteren gemaakt. Voor het 
onderdeel lezen heb ik vijf teksten gelezen en 25 vragen gemaakt. 
Ik had voor het examen 65 minuten.

Ook heb ik vijf of zes teksten beluisterd en daarbij ook 25 vragen 
gemaakt. Voor dat examen had ik 45 minuten. Iedereen moest 
rustig blijven, ook ik, omdat stress niet helpt om het juiste 
antwoord te geven en de juiste focus te hebben. Ik vond het best 
moeilijk en het was ook veel! Nu moet ik een week of tien dagen 
wachten op het resultaat. Spannend! 

Vorige week heb ik nog een examen gemaakt. Dit examen ging 
over Nederland, met andere woorden, we moeten alle Nederlandse 
provincies kennen, de Nederlandse politiek en het Nederlandse 
beleid, vragen beantwoorden over vakanties en evenementen die 
in Nederland plaatsvinden.

We moeten ook de gebruiken en tradities van de Nederlandse 
samenleving in al zijn mogelijkheden kennen, 

want dat helpt ons te integreren in de 
Nederlandse samenleving. Ook moeten 
we leren de gebruiken en tradities te 

praktiseren, omdat ook wij nu een 
onderdeel zijn van de Nederlandse 
samenleving. Steeds meer waarderen en 

respecteren we zo elkaars cultuur en hopelijk 
helpt dit bij zowel het examen als in het 

dagelijks leven.

Wil je reageren? 
Dat kan via: wasem@bernhezemedia.com

Column WasemBen jij geïnteresseerd in andere 
culturen en houd je van gezelligheid?

HEESCH - Een paar enthousi-
aste vrouwen uit de wijk ‘t Rul, 
Vluchtelingenwerk, Dorpsplein 
en ONS welzijn zijn in januari in 
Heesch met een nieuw buur(t)
vrouwennetwerk gestart. 

Er zijn vrouwen lid die hier al 
lang wonen, maar er zijn ook 
echte nieuwkomers bij, die 
graag echte Hissenaren willen 
worden. Doel is om elkaar te le-
ren kennen, van elkaar te leren. 
Maar zeker ook om leuke din-

gen samen te doen en nieuwe 
dingen te ontdekken. De groep 
komt een keer per twee weken 
bij elkaar op donderdag tussen 
9.30 en 11.30 uur, vaak in CC 
De Pas. Sinds januari hebben zij 
een afwisselend programma met 
elkaar gehad, dat varieerde van 
sjoelen, een bezoek aan de ge-
meente brengen, samen koken 
of met de (klein)kinderen het 
bos in. Tijdens schoolvakanties 
wordt er vaak geprobeerd om 
hele gezinnen erbij te betrekken.

Het netwerk is nog op zoek 
naar enthousiaste dames, die de 
club willen versterken. Voor het 
evenwicht in de groepssamen-
stelling (en vanwege de taal) 
bij voorkeur van Nederlandse 
afkomst. Meld je aan bij Wibet 
Eshuis, 06-21481414. 

Een mailtje sturen kan ook, 
vraag@dorpspleinheesch.nl.
Natuurlijk kun je ook eerst via 
Wibet meer informatie verkrij-
gen.

Vrouwennetwerk

Muziekvereniging Servaes uit 
Dinther op buitenlandse reis 

Ook partners van leden konden 
aansluiten; in totaal bestond het 
reisgezelschap uit 70 personen. 
Vanuit het hotel in het mooie 
Sauerland werden excursies ge-
organiseerd, maar is er uiteraard 
ook muziek gemaakt! 
Dat betekende dat naast reis-
koffers ook instrumentenkoffers 
vervoerd moesten worden; een 
grote logistieke onderneming! Er 
werd dankbaar gebruik gemaakt 
van het aanbod van de firma Lu-
cius Autotransport uit Schijndel 
om een vrachtwagen in bruik-
leen te geven, zodat al het in-
strumentarium veilig vervoerd 
kon worden. 

Op vrijdagavond werd het or-
kest verwacht in Lenne voor het 
openingsconcert van het Lenner 
Schuttersfeest. Afwisselend met 
Musikverein Accordia Flecken-
berg werd een avondvullend 
programma gebracht voor een 
goedgevulde zaal. Afsluitend 
brachten de orkesten gezamen-
lijk de Duitse klassieker ‘Böhmi-
scher Traum’ ten gehore, een 
prachtige afsluiting van een ge-
slaagd optreden!

Zaterdagavond werd een twee-
de concert verzorgd bij het Al-
pin Hotel. Dit optreden werd 
verzorgd op het dakterras: in de 

avondzon genoten de toeschou-
wers van de muziek, met op de 
achtergrond het prachtige heu-
vellandschap van Sauerland. 

Het was een zéér geslaagde reis 
in een prachtige omgeving, met 
veel gezelligheid en van grote 
muzikaliteit. De muziekvereni-
ging kijkt ernaar uit om in de toe-
komst opnieuw een buitenlandse 
reis te organiseren. Voor nu be-
reidt de vereniging zich voor op 
haar volgende evenement: het 
jaarlijkse Zomeravondconcert op 
zondag 1 juli, vanaf 19.00 bij De 
Muziekfabriek. Je bent van harte 
uitgenodigd!

DUITSLAND/HEESWIJK-DINTHER - Muziekvereniging Servaes uit Dinther is tijdens het Hemelvaarts-
weekend op reis geweest naar Duitsland. Van 10 tot 13 mei verbleven leden van de slagwerkgroep en 
het harmonieorkest in het Alpin Hotel in het pittoreske Grafschaft. 

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

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
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Heeswijk koestert puntje in bernhezer-derby
N I S T E L R O D E / H E E S W I J K - 
DINTHER - Op bezoek bij Prinses 
Irene begon Heeswijk sterk aan 
de wedstrijd en nadat de eerste 
kans nog gemist werd door Max 
Sluiter stond het na een half uur 
spelen 0-2 door goals van Bryan 
van Deursen en Wouter van Dijke. 

De thuisploeg schakelde daar-
na een tandje bij, maar had twee 
cadeautjes nodig om op gelijke 
hoogte te komen. Daarna wa-
ren de kansen voor de mannen 
uit Nistelrode en was het aan het 
houtwerk, doelman Lunenburg 
en gebrek aan scherpte van de 
spitsen te danken dat 2-2 ook de 
eindstand was.

voetbal

Van Deursen en Van Dijke vieren de 0-2 Foto: Hans Heesakkers

Het is in deze klasse toch een 
rare competitie; zo verloren 
deze zondag alle drie de boven-
ste ploegen. Bovendien heb-
ben daardoor diverse clubs nog 
steeds kans op een prijs, al lijkt 
het kampioenschap toch wel 
vergeven aan AWC. Voor HVCH 
blijft het vooral moeilijk om te 
scoren en is het dit seizoen al te 
vaak in het begin op een achter-
stand gezet. Zo was het niet an-

ders tegen ‘t Zand. 
Nadat in de dertiende minuut 
een fraaie HVCH-aanval niet be-
kroond werd met een doelpunt 
scoorde Danny van de Lisdonk 
uit de tegenstoot de 0-1 voor ‘t 
Zand. Een domper voor de Hee-
schenaren die goed aan de wed-
strijd waren begonnen. 
Na rust voerden de blauw-witten 
het tempo op om de gelijkmaker 
te kunnen scoren, maar handel-

den daardoor vaak te gehaast 
en onnauwkeurig. ‘t Zand bleef 
gevaarlijk in de omschakeling 
en HVCH-doelman Brian Vialle 
moest een prima redding ver-
richten om de wedstrijd al niet te 
vroeg in het slot te laten gooien. 
Voor HVCH was het echter zo’n 
middag dat het niet meer zou 
lukken om te scoren, en zo na-
men de dolgelukkige Tilburgers 
de volle buit mee naar huis.

HVcH kan vroege voor-
sprong van sc ‘t Zand niet ongedaan maken
HEESCH - HVCH is er niet in geslaagd om het Tilburgse sc ‘t Zand een nederlaag toe te brengen. On-
danks diverse mogelijkheden in het laatste half uur van de wedstrijd bleven de Tilburgers overeind en 
stelden met de overwinning tevens het verblijf in de 1e klasse veilig.

voetbal

LOOSBROEK - Door blessures 
en de geschorste Abdul Ahmed 
konden de Ossenaren met moei-
te een team op de been bren-
gen. In de 2e minuut gaf Teun 
van Mil een afgemeten voorzet 
en kopte Thijs Lunenburg knap 
de 0-1 binnen. In de 20e mi-
nuut werd een hoekschop door 
Martijn Driessen verlengd en 
van dichtbij door Thijs Lunen-
burg binnen getikt: 0-2. Slechts 
2 minuten later kreeg Yorick 
van de Rakt de bal aangespeeld 
en haalde hard uit in de lange 
hoek: 0-3.
 
Ruwaard was aangeslagen en 
kon de aanvalsstorm van WHV 
niet weren. In de 24e minuut 
was het Ramon Kézér die raak 
schoot in de bovenhoek, 0-4. 
Uit de indirecte vrije trap van 
Roel Lunenburg kon Yorick van 
de Rakt zijn 2e treffer van de 

middag maken, 0-5. Hierna ver-
slapte het wat bij de ploeg van 
Leon van Wanroij en kon de 
thuisclub de eretreffer maken via 
good-old Wesley van Creij: 1-5. 
Uiteindelijk werd de ruststand 
bepaald op 1-6.
Na rust veranderde er niets aan 
het spelbeeld. In de 52e minuut 

maakte  Yorrick van de Rakt zijn 
23e treffer van dit seizoen en 
daarmee de 1-7. Collega spits 
Thijs Lunenburg zorgde voor 
de 1-8, maar de mooiste treffer 
van de middag werd gemaakt 
door Ramon Kézér middels een 
bekeken schot in de rechter bo-
venhoek: 1-9. Ook in de 2e helft 
bleef de thuisploeg azen op een 
doelpunt en dat viel uiteindelijk 
vlak voor tijd. 
Aanvoerder Brian Heurkens 
bleef koel en passeerde goalie 
Bram van der Pas. In de absolu-
te slotfase werd Thijs Lunenburg 
het scoren belemmerd en schoot 
Martijn Driessen de toegekende 
penalty tegen de touwen. Eind-
stand 2-10!

WHV boekt monsterscore 

Juriën van de Rakt
 Foto: Gabriëls Fotografie

voetbal

ramon kézér 
schoot raak 
in de bovenhoek
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Locatie
De inschrijving voor de deelnemers is bij 
Stanserhorn in Heeswijk-Dinther. In de 
nabijheid zijn parkeervoorzieningen aan-
wezig. 

Tijdschema
De volgende wedstrijden vinden op deze 
dag plaats: 

9.00 uur: Funklasse Heren/Dames
10.20 uur: Masters 40+
10.24 uur: Masters 50+
11.55 uur: Masters 30+
11.59 uur: Elite-Vrouwen/Belofte- 
Vrouwen/Amateur-Vrouwen
11.59 uur: Junior-Vrouwen
11.59 uur: Nieuweling-Meisjes
13.35 uur: Amateurs/Sportklasse
13.39 uur: Nieuwelingen
15.00 uur: Elite-Mannen/Beloften
15.04 uur: Junioren 

Inschrijving FUNklasse
De deelnamekosten voor de zogenaamde 
Funklasse bedragen € 8,- per deelnemer. 
Deelname in deze klasse is voor ieder-
een met een mountainbike, een valhelm 
én een leeftijd van zestien jaar of ouder 
die het leuk vindt om zijn/haar sportieve 
grens op te zoeken. 
Ervaring in wedstrijdfietsen is niet nood-
zakelijk, het gaat om het plezier om 60 

minuten actief te mountainbiken. Wil je 
je inschrijven? Mail dan je naam, tele-
foonnummer en leeftijd naar wscbernhe-
ze@hotmail.com. 
Inschrijving op de dag zelf is uiteraard 
ook mogelijk. 

Informatie
De organisatie is ook dit jaar in vertrouw-
de handen van ‘Wielersupportersclub 
Bernheze’ en ‘Stichting Wielerevenemen-
ten Bernheze’. 

In het bijzonder een grote dank aan de 
vele vrijwilligers en hoofdsponsoren fiets-
specialist Bikers uit Heeswijk, Tenax Beel-
dengieterij in Veghel en Van den Akker 
Aqua Service in Heeswijk-Dinther voor 
het gestelde vertrouwen in de organisatie 
en hun medewerking aan dit evenement. 
www.wscbernheze.nl

bernheze sportief

Bron: Facebook Wieler Supporters Club Bernheze

‘Mtb-cup heeswijk’
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 27 mei vindt nabij het bosrijkgebied, tegenover 
Café/Restaurant/Zaal Stanserhorn, het jaarlijkse evenement ‘MTB cup Heeswijk’ 
plaats. Het is tevens een jubileumjaar aangezien deze wedstrijden voor de 25e keer, 
onder de vlag van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), georgani-
seerd worden. 

Korloo behoud kop-
positie veld door winst op roka
BEESEL/LOOSBROEK - Afgelopen zon-
dag begon voor Korloo de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Roka. Met nog drie 
wedstrijden op het programma was het 
vandaag een must om de punten te pak-
ken. 

Omdat Roka in de eerste aanval al me-
teen tot scoren kwam werd duidelijk dat 
Korloo de punten niet zonder slag of stoot 
cadeau zou krijgen. De dames moesten 
deze wedstrijd zeker scherp blijven, zodat 
ze niet in het tragere tempo van de tegen-
stander meegingen. Na vijf minuten wist 
Korloo de aansluittreffer te maken. Mooie 
kansen werden gecreëerd en de afronding 
zorgde voor een 1-3 voorsprong. Na 25 
minuten stond er een 4-8 stand op het 
bord. Door veel druk en fysiek spel kwam 

Roka terug in de wedstrijd. De laatste 10 
minuten van de eerste helft waren dus 
voor Roka. Door wat gecontroleerder 
te gaan spelen kon Korloo met een 6-9 
voorsprong thee gaan drinken. 

Anders dan de dipjes die wel eens voor-
kwamen in het begin van de tweede helft, 
dwong Korloo het nu goed af. De eerste 
aanval leverde direct een doelpunt op, 
waarna de voorsprong verder werd uitge-
bouwd naar 6-10. Helaas bleef dit voor 
Korloo niet voortduren en wist Roka ook 
een aantal keren de korf te vinden, ze liep 
in naar 9-11. Vervolgens deelde Korloo 
de genadeklap uit en pakte ze een voor-
sprong van 9-15. Roka en Korloo konden 
ieder in de eindfase nog drie keer scoren. 
Eindstand Roka - Korloo: 12-18. 

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

Korfbalsters bieden goed weerstand
NISTELRODE - Op een regen-
achtige zondag, zondag 13 mei, 
kwam Rosolo naar Nistelrode. 

Op papier had Rosolo duidelijk 
de beste kansen, maar Prinses 
Irene gaf zich vandaag niet zo-
maar gewonnen. 
Na een 2-0 voorsprong voor Ro-
solo werd er eigenlijk om en om 
gescoord. Prinses Irene kon het 
gat van twee doelpunten niet ge-
dicht krijgen en daarom werd er 
gerust met een stand van 4-6. Na 
rust was er hetzelfde spelbeeld en 
uiteindelijk werd de wedstrijd af-
gefloten met een 7-9 eindstand.

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

HEESWIJK-DINTHER - Er waren voor de 
allerjongste sporters hele leuke spelletjes 
te doen bij korfbalvereniging Altior op 
dinsdag 8 mei. 

Er is met waterballonnen gespeeld en er 
zijn ballen door de korf gegooid. Ben je 
vier, vijf of zes jaar en lijkt je dit ook leuk? 
We komen deze maand nog vaker bij el-
kaar en wel op 22 en 29 mei, van 18.00 
tot 19.00 uur. Zowel jongens als meisjes 
zijn welkom en meedoen is gratis. Aan-
melden is fijn, maar niet verplicht en kan 
via altiorjeugdtc@gmail.com.

spelletjes voor kleuters bij 
korfbalvereniging Altior

Je bent van harte welkom op
22 en 29 mei bij Altior
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DE oPLoSSinG

Glenn coldenhoff scoort 
constant in mXGP Letland

Commentaar Glenn: “Het was 
een wisselend weekend: niet 
zo slecht maar ook niet goed. 
Ik had een klein probleem bij 
de start van de eerste manche, 
maar wist er goed door te ko-
men. Een achtste plaats was pri-
ma maar de laatste weken gaan 
we voor meer. In de tweede 
manche pakte ik bijna kopstart 
en reed anderhalve ronde aan 
de leiding, dat gaf echt een goed 
gevoel. Ik heb aangezet, maar 
mijn tempo was net iets minder 
hoog dan die van de toprijders 
en soms moet je dat respecteren. 
Een zesde plaats was oké maar 
we werken voor meer!”
Na zeven wedstrijden bezet 

Coldenhoff de zesde plaats in 
de tussenstand om het wereld-
kampioenschap MXGP. Volgend 

weekend gaat het kampioen-
schap verder in het Duitse Teut-
schenthal.

LETLAND/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft in de zevende wed-
strijd om het wereldkampioenschap MXGP in Letland constant gescoord. De crosser uit Heesch wist 
achtste te worden in de eerste manche en reed in de tweede manche goed vooraan mee en werd zesde. 
Deze resultaten leverden hem een zevende plaats op in het dagklassement.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

nieuwe jassen voor leiders RKSV Avesteyn

Voorafgaand aan de finale van 
de penaltybokaal, waarin gestre-
den werd om de Gerard van den 

Broek trofee, werden alle leiders 
en grensrechters van Avesteyn 
uitgenodigd om hun jas op te 

halen. De leiders van JO7 tot en 
met JO11 hebben jassen gespon-
sord gekregen door Van Zutphen 
Elektro en Van Schayk Adminis-
tratie- en Belastingadvieskan-
toor. De sponsoren van JO13 tot 
en met JO19 zijn Total Pack en 
Texaco Th. van der Heijden. 
De jassen van de senioren elftal-

len zijn gesponsord door Cranen 
Autoschade, Gedo Elektro, Hedi 
Meubelen, Autoroel’s, Hadeco, 
Intersport, Van Gerwen Indus-
triebouw, Heerkens Techniek en 
Wim van Dijk auto’s. 

Daarnaast heeft Rita’s 
Naaischuurke wederom klaarge-

staan om enkele jassen te verma-
ken.
Zonder deze sponsoren had dit 
niet gerealiseerd kunnen worden. 
Avesteyn is deze sponsoren dan 
ook heel erg dankbaar. 
De aanwezige sponsoren zijn op 
deze avond daarom ook uitge-
breid in het zonnetje gezet.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdagavond zijn alle leiders en 
grensrechters, 102 man in totaal!, van RKSV Avesteyn voorzien van 
prachtige nieuwe jassen. Dit is mogelijk gemaakt door aan aantal 
trouwe sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat er een zeer fraaie, 
uniforme uitstraling te zien is op de velden.

Leiders Avesteyn  Foto: Edwin Hendriks
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Op alle doordeweekse dagen 
van het toernooi zal er een lote-
rij zijn met iedere dag één grote 
prijs en diverse kleinere prijzen. 
Iedereen kan deelnemen aan 
deze loterij, de spelers van het 
toernooi ontvangen allemaal 
één gratis lot. Tijdens de prijs-
uitreiking op de finaledag wordt 
er onder alle aanwezige deelne-
mers een reischeque ter waarde 
van € 500,- verloot. Genoeg re-
den om je in te schrijven of om 
gezellig te komen kijken tijdens 
de toernooiweek dus!

Er wordt gespeeld in de cate-
gorieën 3 tot en met 8 17+ en 

voor de categorieën 6 tot en met 
8 ook 35+. Er kan ingeschreven 
worden tot 8 juni via de website 
van de tennisvereniging en via 
www.toernooi.nl. Graag tot dan!

HbS open toernooi
bij tV De Hoef
HEESCH - Bij tennisvereniging De Hoef wordt van 23 juni tot en 
met 1 juli het jaarlijks HBS Open tennistoernooi georganiseerd. Een 
gezellig toernooi voor zowel de recreatieve- als de prestatieve ten-
nisser. De Kitchengirls zullen weer aanwezig zijn om de spelers en 
toeschouwers van lekkernijen te voorzien. Zij zullen ook weer de 
sfeervolle aankleding van het tennispark verzorgen tijdens het toer-
nooi, dit jaar geheel volgens het thema ‘La Dolce Vita - De Hoef’.

Het werd evenals voorgaande ja-
ren een zeer gezellig toernooi met 
mooie en soms spannende wed-
strijden. Jos Bongers wist met vier 
gewonnen wedstrijden en een 
saldo van +36 de naaste concur-
renten voor te blijven en verover-
de daarmee de eerste prijs. 

De uitslag was als volgt:
1e plaats: Jos Bongers
+36 punten
2e plaats: Lucy van Geffen
+31 punten
3e plaats: Rien Cuijpers
+30 punten

4e plaats: Gerrit Eiland
+29 punten
5e plaats: Jos van der Lee
+10 punten.  

Jos bongers wint Jeu-de- 
boulestoernooi op bedaf
NISTELRODE - Met een strakblauwe hemel vertrok de stoet be-
staande uit 40 jeu de boules-leden op zondagmorgen 6 mei even 
na 10.00 uur vanaf de Gildenhof naar Bedaf om daar het jaarlijkse 
zandtoernooi te spelen.

jeu de boules

De inschrijving is van 12.00 uur 
tot 12.45 uur en de wedstrijden 
beginnen om 13.00 uur. Teams 
bestaan uit twee spelers, dou-
blette, plus eventuele reserve. 
Iedereen mag meedoen. Per 
team minstens één spelende vol-
wassene en tijdens de wedstrijd 
mag NIET gewisseld worden! 
Wel dus per wedstrijd. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- 

per team, te voldoen bij opgave 
van deelname.

De prijzen zijn levensmiddelen-
pakketten die mede mogelijk 
worden gemaakt door Onderne-
mersbelang Heeswijk Dinther.

Info bij Henny van Hooft, 
06-30488512; Ad Verhagen, 
06-30043094 of Rien van den 
Eertwegh, 06-22526026.

open Jeu de boulestoernooi 

HEESWIJK-DINTHER - Lekker sportief bezig zijn met familie, vrien-
den, buurtvereniging of sportclub? Dat kan op zondag 27 mei op 
het gildeterrein St. Barbara, Raadhuisplein 21a tijdens het open jeu 
de boulestoernooi.

Raivo Dankers een manche 
tweede in EmX125 in Letland
LETLAND/HEESCH - Raivo Dan-
kers van RD10 is in de derde 
wedstrijd om het Europees Kam-
pioenschap 125cc in het Letse 
Kegums een manche tweede ge-
worden. 

De crosser uit Heesch vocht in de 
eerste manche tot aan de finish- 
vlag voor de zege maar kwam 
uiteindelijk net iets te kort en 
werd tweede. In de tweede man-
che leek Dankers na een slechte 
start op weg naar een top tien 
plaats, echter een valpartij in de 
laatste ronde zorgde ervoor dat 
hij genoegen moest nemen met 
een dertiende plaats.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

A.i.S beveiliging opnieuw hoofdsponsor 
DoS’80 beachhandbaltoernooi

De beachhandbalcommissie van 
DOS’80 is in haar nopjes met de 
verlenging van het hoofdspon-
sorschap door A.I.S. Beveiliging. 
“Het is geweldig dat A.I.S. Bevei-
liging wederom de hoofdsponsor 
is van het DOS’80 beachhand-
baltoernooi. A.I.S. Beveiliging 
wil écht iets doen voor Heesche 
verenigingen en dat is te prijzen. 
Zonder een hoofdsponsor is een 
toernooi van deze omvang sim-
pelweg niet te realiseren en daar 
zijn we ze dankbaar voor”, zegt 
de voorzitter van de beachhand-
balcommissie, Sjoerd Mangnus. 
In 1995 is A.I.S. Beveiliging op-
gericht door Peter en José van 

Peufflik. Het Heesche bedrijf ver-
zorgt alles op het gebied van be-
veiliging. Voor brandbeveiliging, 
camerabewaking, alarmsyste-
men, maar ook voor hang- en 
sluitwerk ben je bij A.I.S. Bevei-
liging op het juiste adres. 

Op vrijdag 8 juni wordt er ge-
start met beachhockey en  
beachvoetbal. De zaterdag en 
zondag staan in het teken van 
beachhandbal. Bedrijven kunnen 
op zaterdagavond meedoen in 
de categorie vrienden- en fami-
lieteams. Inschrijven is mogelijk 
via dos80.nl/beachhandbal en 
vol is vol.

HEESCH - Het Heesche bedrijf A.I.S. Beveiliging neemt, net zoals afgelopen jaar, het hoofdsponsor-
schap van het beachhandbaltoernooi op zich dat plaatsvindt op 8, 9 en 10 juni op de Misse in het 
centrum van Heesch.

Foto: Ruud Schobbers

Altior laat kostbaar punt liggen
HEESWIJK-DINTHER - Hieron-
der de uitslagen van de wed-
strijden van korfbalclub Altior 
afgelopen week. 

Oranje Wit 1 – Altior 1: 12-12
Emos 2 – Altior 2: 12-14

De Peelkorf 2 – Altior 3: 19-11
Altior R1 – Be Quick R1: 8-1
Be Quick A1 – Altior A1: 11-8
Altior A2 – Tuldania A2: 14-3
DDW B1 – Altior B1: 7-8
MOSA’14 B1 – Altior B2: 6-7
Altior B3 – De Korfrakkers B3: 8-2

Altior C1 – De Korfrakkers C1: 10-5
Tovido C2 – Altior C3: 3-0
Avanti D1 – Altior D1: 1-6
Altior D2 – ODIO D1: 3-3
Altior E1 – De Kangeroe E1: 6-10
Altior E4 – Korloo E2: 10-6
Celeritas F1 – Altior F1: 15-8

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

Avesteyn stoot WEc van koppositie

De wedstrijd begon minder spec-
taculair dan afgelopen week in 
Oss, met twee aftastende ploe-
gen. Na wat speldenprikjes links 
en rechts was de eerste grote 
mogelijkheid voor Avesteyn, wat 
direct in een doelpunt resulteer-
de. Echter; deze goal werd zeer 
discutabel afgekeurd. De stand 
bleef 0-0. 

De wedstrijd werd grimmiger en 
de duels werden feller, maar de 
scheidsrechter hield de wedstrijd 
prima onder controle. Een aan-

tal minuten voor rust was er ook 
de eerste grote kans voor WEC, 
de kopbal werd echter prima ge-
keerd door Glenn Buermans. 

De tweede helft startte weder-
om met een fel WEC, dat graag 
de koppositie wilde behouden. 
WEC drukte naar voren, maar 
tot grote uitgespeelde kansen 
leidde dit niet. Wel was er een 
aantal penibele situaties, daar 
tot tweemaal toe een afvallende 
bal niet tot doelpunt werd ge-
promoveerd door de gasten uit 

Wijbosch. De grootste kans in de 
tweede helft was voor Teun van 
den Boom, die uit een vrije trap 
leek te scoren uit een volley. 

De keeper hield echter met een 
goede redding de bal uit het 
doel. WEC zette nog aan om iets 
te forceren, maar dit lukte niet 
tegen een goed georganiseerd 
Avesteyn. 

De wedstrijd werd afgefloten 
met de brilstand nog steeds op 
het scorebord; 0-0.

HEESWIJK-DINTHER - Op een regenachtige zondag zat de tribune bij Avesteyn goed vol, zowel met 
thuispubliek als gloryhunters uit Wijbosch. Alle redenen dus voor een spannende pot op het sportpark 
van RKSV Avesteyn.

voetbal
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DonDerDag 17 mei
Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: Willem Schot
Sterrenwacht Halley Heesch

VrijDag 18 mei
Start: goedeDoelenWeek
Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent, 
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Wmo Koffie- en 
informatiemiddag
CC De Pas Heesch

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

open avond wisentgebied
De Maashorst
Pagina 12

Workshop Verstopte bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

BoBZ: sumo worstelen
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 16

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 9

rob & emiel: Blow me away
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

The Young ones
CC De Pas Heesch

open Podium
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 29

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

ZaTerDag 19 mei
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Kermis & Pinksterloop
Nistelrode
Pagina 23

ZonDag 20 mei
1e Pinksterdag

Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode
Pagina 23

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

jeugdkoor De Vrolijke noot
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

maanDag 21 mei
2e Pinksterdag

gemeentehuis gesloten
Heesch

Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode
Pagina 23

Bevers Steencentrum geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
Pagina 26

Dag van het Kasteel 
& Kasteelconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7 en 28

DinSDag 22 mei
Taijiwuxigong - guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Creatief Café van KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kermis
Nistelrode
Pagina 23

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Spelletjes kleuters
Altior Heeswijk-Dinther
Pagina 33

WoenSDag 23 mei
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Sensikids yoga
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

inschrijven Wandel3daagse
BS het Maxend of 
BS de Beekgraaf Nistelrode
Pagina 12

op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

numerologie
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

HKK nistelvorst lezing: 
Vluchtoord Uden
Heemkamer Nistelrode
Pagina 15

DonDerDag 24 mei
Workshop Honingmassage - 
Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Benoeming wethouders
Gemeentehuis Heesch
Pagina 18

inschrijving KVD HDL
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

openluchtmis gilde 
Gildenhof Nistelrode
Pagina 8

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Locatieraad: geloofs-
gemeenschap Heeswijk
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

muzikale talkshow 
over Pink Floyd
CC De Pas Heesch
Pagina 12

VrijDag 25 mei
reiki 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

asperge Proeverij
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

Discover WjD
Parade 11 ‘s-Hertogenbosch
Pagina 8

Pubkwis
CC De Pas Heesch

Brigitte Kaandorp
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZaTerDag 26 mei
Fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

inschrijving KDV HDL
Zaal Kerkzicht Loosbroek & Willi-
brordcentrum Heeswijk-Dinther
Pagina 16

activiteit voor tieners
Parochie De Goede Herder Heesch, 
Nistelrode & Vorstenbosch
Pagina 6

Workshop Hart met Bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
Pagina 15

jett rebel
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZonDag 27 mei
mTB cup Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 33

KBo-Dinther fietstocht
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Tocht met een missie
De Eijnderic Heesch
Pagina 28

Straat Speel & Sale dag
Willebrordstraat Heeswijk-Dinther
Pagina 16

open jeu de Boules Toernooi 
Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther
Pagina 35

Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
Pagina 15Ev
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Fotograaf: 
Michel Roefs

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.


