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Club van Lelijke Kinderen
in De Kersouwe
Accepteer iedereen gewoon zoals hij of zij is!
HEESWIJK-DINTHER –
Met ‘De Club van
Lelijke Kinderen’ viert
Jeugdtheatergroep
De Kersouwe haar
40-jarige bestaan.
Een vrolijk, herkenbaar
verhaal voor jong en
oud mét een serieuze
boodschap die kunstig
verpakt is in humor.
De première staat op
woensdag 26 juni om
15.00 uur genoteerd,
waarna ook woensdag
3 en 10 juli om 15.00
uur en zaterdag 6 en
13 juli om 19.00 uur
de spelers zich van hun
eh, mooiste en beste
kant laten zien. Onder
hen Joni Strik en Sam
van Empel uit HeeswijkDinther.
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TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

Marit van Velzen
Na jaren met volwassenen producties, werd vier decennia geleden de Jeugdtheatergroep van De
Kersouwe opgericht. Zij brengt
met verve aanstekelijke stukken
die, hoewel gericht op kinderen,
altijd zo in elkaar steken dat ook
volwassenen een leuke middag
of avond hebben. ‘De Club van
Lelijke Kinderen’ wordt, zoals
vanouds, derhalve weer genieten
van een leuk in humor verpakt
verhaal mét boodschap.
“De strekking ervan is dat je iedereen moet accepteren zoals

hij of zij is zonder hem of haar
te be- en veroordelen”, vertelt
de 21-jarige Sam van Empel.
Hij is al vele jaren actief bij de
Jeugdtheatergroep. “Ik heb me
jong aangesloten. Dit wordt mijn
tiende voorstelling”, vertelt hij
opgewekt. Sam heeft eigenlijk
een beetje een dubbelrol. “Ik
speel Van Dijk die stiekem ook
amateur geheim agent is. Dat
zijn twee verschillende karakters
en dat vind ik erg leuk.”
Nadat op enig moment het stuk
bekend is, lezen alle spelers het

Sam van Empel is druk aan ‘t reperteren

verhaal waarna zij mogen aangeven welke rol zij willen. Het
is onder andere de regisseur, in
deze Rick Hooijberg, die bepaalt
wie wat gaat neerzetten. Sam
is blij met de rol die zijn keuze
was omdat deze, zoals gemeld,

Genieten van een leuk
in humor verpakt
verhaal mét boodschap
meerdere ‘gezichten’ heeft. De
repetities begonnen al in januari en tegen de première aan
worden twee keer per week de
puntjes op de i gezet. Sam heeft
er zin in, maar: “Zo net voor die
eerste voorstelling heb ik wel
even de zenuwen. Als we er
eenmaal staan, verdwijnen die
en gaan we gewoon knallen”,
verkondigt hij.
Ook de 22-jarige Joni Strik
heeft, ondanks dat zij zich al in
2009 aansloot en daarmee al
veel ervaring heeft, nog steeds
de bibbers als ze net voor aanvang achter de coulissen staat en

het publiek hoort. “Ik weet het
echter altijd te overwinnen. Het
geeft een adrenalinekick om het
gewoon te doen”, weet ze. Ook
zij kreeg de rol die ze wenste. “Ik
speel pubermeisje Judith.
Zij is het zusje van Paul, met de
grote oren”, meldt ze. Het verhaal draait in deze om generaal
Isimo die het bevel uitvaardigt
alle lelijke kinderen op te laten
pakken. Hoewel het enige reuring geeft, gebeurt er om te beginnen niets tot er een fotograaf
gesignaleerd wordt die foto’s
maakt van de kinderen en daarbij een aantal ‘minder bedeelden’ op de kiek omcirkelt met
een stift. Juist zij worden daags
erna meegenomen voor een uitstapje. Daarmee start een spannend avontuur.
Over het verloop van ‘De Club
van Lelijke Kinderen’ wordt natuurlijk niet verder uitgeweid.
Het is aan iedereen om één van
de vijf voorstellingen te gaan bezoeken.
Voor meer informatie en tickets
ga naar www.dekersouwe.nl.
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Extra
zakcentje ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
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Rob Sleddens benoemd
tot KHN lid van verdienste
van de afdeling Bernheze
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Sabine en Rob

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 4 juni tijdens een inspirerende
Koninklijke Horeca Nederland ledencontactavond is Rob Sleddens in
het zonnetje gezet met een ‘speld van verdiensten voor de afdeling’.
Lid van Verdienste is de hoogste onderscheiding voor een bestuurslid bij Koninklijke Horeca Nederland.
Op de oorkonde staat geschreven: ‘De afdeling betuigt haar
bijzondere erkentelijkheid voor
de zeer goede wijze waarop hij
jarenlang als bestuurslid en se-

neerd en op en top gastheer met
hart voor de zaak. Aan vele jaren
ondernemerschap komt in het
derde kwartaal van dit jaar een
einde. Samen met zijn vrouw Sa-

Een gepassioneerd en op en top
gastheer met hart voor de zaak
cretaris het aanspreekpunt voor
onze leden is en de belangen van
de horecabedrijven heeft behartigd.
Rob is een verbinder, betrokken
KHN-man en gepassioneerd ondernemer. Hij zorgt voor eenheid, structuur, verbinding en
heeft de horeca als branche positief op de kaart gezet’.
Rob Sleddens is een gepassio-

bine stopt hij met de exploitatie
van Kasteel Heeswijk Horeca.
Rob ontving de oorkonde en
bijbehorende bronzen speld uit
handen van de voorzitter van
Koninklijke Horeca Nederland
Bernheze, Jeroen Verhoeven.
Over Rob kunnen wij eigenlijk
maar éen ding zeggen: Een voorbeeld voor velen! Enorm veel
dank hiervoor!

Kloosterkapel agenda
In aanloop naar de vakantieperiode een laatste mogelijkheid iets
voor een ander of voor jezelf te
betekenen. Op zaterdag 29 juni
organiseren we een dag Familieopstellingen. Een gelegenheid
om met gelijkgestemden aan de
slag te gaan. Samen ga je het
groter geheel inzichtelijk maken.
Je bent namelijk nooit alleen en
de mensen om je heen bepalen mede jou als persoon, soms
positief soms minder positief.
In een opstelling nemen representanten de posities van deze

BETER EEN GOEDE
BUURVROUW MARIJKE

Enige tijd geleden bezochten
we een voorjaarsbeurs bij een
kaasleverancier waarop de ‘echte
kaasboeren en kaasboerinnen’ hun
product mochten promoten. Het
verhaal achter de kaasmakerij is en
blijft altijd heel interessant, vandaar
dat we u deze keer dan ook graag kennis laten maken met
Power-kaas-vrouw Marijke die haar kaas produceert met de
melk van haar eigen buren!
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COLUMN
Ton Bens

mensen in. Onder begeleiding
van therapeute Juno Welter ga
je op onderzoek uit welke in-

Samen het
groter geheel
inzichtelijk maken
vloed die posities op je hebben.
Daar waar wenselijk is ga je aan
de slag om een verandering teweeg te brengen.
Een inspirerende ervaring die

voor jezelf maar ook voor de representanten een positief effect
creëert en in vele opzichten rust
brengt. Een mooie ervaring om
je vakantie mee te mogen starten.
De aanvang is 10.00 uur en het
duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Kosten inbrenger hulpvraag
€ 90,-, kosten representant € 25,.
Info en aanmelden bij Margareth Bloemen, via 0413-351075
of margarethbloemen@home.nl.

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

Net nieuw in onze winkel; een
heerlijke geitenkaas verrijkt
met gember en venkel. Hoe
komt de naam buurvrouw
Marijke nu tot stand? Op een
hele gezellige geitenboerderij
in de Alblasserwaard zochten
ze een goede bestemming
voor de melk die geiten
geven en laat die charmante
buurvrouw Marijke nu een kei
in kaasmaken zijn! Inmiddels
zijn er diverse soorten
geitenkaas, allemaal met
een eigen smaak én bedacht
door buurvrouw Marijke.
En de kazen zijn echt stuk
voor stuk allemaal heel erg lekker. Geitenkaas is gemaakt van
geitenmelk. Het is wat witter van kleur omdat geiten caroteen
uit de voeding omzetten in kleurloze vitamine A. In geitenkaas
zit minder lactose dan in koemelkkaas. Als je lactose-intolerantie

‘De kazen zijn echt stuk voor stuk
allemaal heel erg lekker’
hebt, dan kun je waarschijnlijk beter geitenkaas verdragen dan
koemelkkaas. In geitenkaas zitten minder vetbolletjes dus het is
ook beter te verteren. In onze winkel hebben we diverse soorten
geitenkaas van diverse kaasboerderijen en het is echt de moeite
waard om eens een stukje te proberen. Wilt u meer informatie
over onze kaassoorten? Kom dan gerust naar onze winkels
in Oss en in Heesch want ons enthousiaste team laat u graag
proeven!
Tot ziens in onze winkels in Oss en in Heesch.
Bon Fromage Oss - Heesch
Ton en Elly Bens
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Mijn geheugen laat mij in de steek. Column
Marieke Moorman
Is er sprake van dementie?

Burgemeester Bernheze

NISTELRODE - De werkgroep Dementie Vriendelijk Bernheze en Burenhulp Nistelrode organiseren
gezamenlijk deze themabijeenkomsten in samenwerking met Alzheimer Nederland. De middag vindt
plaats op maandag 17 juni vanaf 14.00 uur.
We hopen dat er zoveel mogelijk
belangstellenden naar deze informatiebijeenkomst kunnen komen. Steeds meer mensen krijgen immers te maken met een
vorm van dementie. Je vader
of moeder, je buur of je vriend;
iedereen kan ermee te maken
krijgen.
Eén op de vijf mensen krijgt een
vorm van dementie. Omdat we
steeds ouder worden stijgt dit
aantal. Daarnaast moeten ouderen steeds langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Informatie
over en aandacht voor het onderwerp dementie is dus erg belangrijk.
Kennis vergroten over dementie en inzicht in de ziekte kunnen bijdragen aan meer begrip
en aandacht voor betrokkenen
en hun mantelzorgers/naasten.
In Bernheze willen we een gemeente zijn waar mensen met
dementie zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kun-

nen blijven meedoen.
Alice Liedenbaum van Alzheimer
Nederland
afdeling
Oss-Uden-Meierijstad laat met
praktische voorbeelden zien wat
het verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie, op welke
signalen je kunt letten, welke
vormen van dementie er zijn en
zij geeft tips hoe om te gaan met
iemand met dementie. Tevens is
er gelegenheid voor het stellen
van vragen.
Medewerkers
van
Dementie Vriendelijk Bernheze Hilma
Kraan, Mieke vd Boom en Franca

Bekkers zijn ook aanwezig. Zij
zullen uitleg geven over Dementie Vriendelijke Bernheze en wat
zij doen. Daarnaast zijn medewerkers van de bibliotheek Nistelrode aanwezig om informatie
te geven over de DEMENTHEEK
die in Nistelrode in de bibliotheek aanwezig is.
De toegang is gratis en eenieder,
ook van buiten Nistelrode, is van
harte welkom! De koffie/thee
staat klaar vanaf 13.45 uur.
Voor meer informatie kun je bellen met Franca Bekkers,
0412-454451.

‘Yes! De Wereldwinkel op basisschool
De Beekgraaf is weer geopend!’

Bike my day
Het wekelijkse uurtje cardio en fitness met de wethouders. Een
potje korfballen met het recreantenteam van Prinses Irene.
Op de wielrenner door De Maashorst of het Aa-dal. Hardlopen
in m’n eigen buurt. Ik doe het met plezier en het houdt me fit.
Sporten biedt me ontspanning in een druk bestaan. Bovendien is
lichamelijk afzien af en toe best lekker.
Ik realiseer me maar al te goed dat sporten niet voor iedereen
is weggelegd. Bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte. Het is
mooi om te zien dat ziekte en sport toch vaak hand in hand gaan.
Al jaren worden er sportevenementen georganiseerd waarbij
geld wordt ingezameld voor goede doelen, gericht op onderzoek
naar en genezing van chronische, zeldzame of hardnekkige
ziektes. U kent bijvoorbeeld vast de actie ‘Spieren voor Spieren’,
‘Swim to Fight Cancer’ en ‘Alpe d’Huzes’. Misschien heeft u zelfs
een keer meegedaan.

‘Het is mooi om te zien dat ziekte en
sport toch vaak hand in hand gaan’
Aanstaande zaterdag hebben we in onze eigen gemeente
ook weer zo’n mooi goede doelen sportevenement. De Lions
Bernheze organiseert namelijk voor de derde keer ‘Bike My Day’.
Deze wielertocht in de omgeving van Heeswijk-Dinther is voor
teams die in estafettevorm binnen elf uur zoveel mogelijk rondjes
van elf kilometer fietsen. Elke euro sponsorgeld gaat naar het
goede doel. En dat is dit jaar de Stichting Matchis.
Stichting Matchis zorgt ervoor dat
patiënten met leukemie en andere
ernstige bloedaandoeningen, die een
stamceltransplantatie moeten ondergaan,
zo snel mogelijk de best passende donor
krijgen. Dat is broodnodig. Ik hoop
daarom dat Bike My Day een mooi
geldbedrag oplevert. Ik wens de
Lions en alle vrijwilligers succes
met de voorbereidingen en alle
deelnemende fietsers en bezoekers
een sportieve en ontspannen dag.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Zuster Veronica, haar vrienden en kinderen van groep 8 van basisschool De Beekgraaf Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Dit jaar is de Wereldwinkel op basisschool De Beekgraaf voor de 17de keer geopend. De
winkel werd dit jaar niet zomaar geopend door iemand, maar door zuster Veronica uit Zambia. Zuster
Veronica zet zich in voor het Zambiaanse volk.
Zij zorgt er met financiële steun
voor dat de Zambianen onderdak hebben, dat er scholen gebouwd worden en dat kinderen
naar school toe kunnen. De
leerlingen uit groep 8 van basisschool De Beekgraaf gaan ook
dit jaar weer, in samenwerking
met de Wereldwinkel, geld ophalen voor een goed doel. Dit
jaar zal de winst gaan naar de
organisatie van Zuster Veronica.
Tijdens de opening trad ook het
het Afrika-Engakoor op. Zuster

Veronica en de mensen die met
haar meegekomen waren deden spontaan mee! Tijdens de
opening werd er veel plezier gemaakt en ook werd het Zambiaanse volkslied gezongen.
Op de eerste verkoopdag is al
€ 143,- opgehaald! De kinderen
uit groep 8 van basisschool De
Beekgraaf vinden het erg leuk
dat zij iets kunnen betekenen
voor een goed doel. Iedereen
vindt het leuk om te doen en ze
gaan dan ook zeker zo door, dus
op naar het 18de jaar!

Wil je een bezoekje brengen aan
de Wereldwinkel op basisschool
De Beekgraaf?
De Wereldwinkel is nog geopend op woensdag 12 juni en
donderdag 13 juni van 14.15 tot
14.30 uur en op vrijdag 14 juni
van 12.30 tot 12.45 uur.
Kom jij ook?
Groetjes van Wereldwinkel Nistelrode en alle leerlingen van
groep 8 van basisschool De
Beekgraaf!

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

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN
Bernadette
NIEUWE REGELS VOOR
PARTNERALIMENTATIE
Ik noemde het hier al eerder: de
partneralimentatie gaat veranderen. Vanaf
volgend jaar hoeft aan een ex-echtgenoot
in de meeste gevallen nog maar vijf jaar
partneralimentatie te worden betaald. Eind
mei stemde ook de Eerste Kamer met de
nieuwe wet in.
De nieuwe regels gaan in 2020 gelden, de precieze datum is
nog niet bekend. Ze gelden voor alle scheidingen die vanaf die
datum worden aangevraagd.
Kort gezegd bepalen de nieuwe regels dat er nog maar voor de
helft van de duur van het huwelijk partneralimentatie hoeft te
worden betaald, met een maximum van vijf jaar. Was je dus
zes jaar getrouwd, dan is de alimentatieduur maximaal drie
jaar.
Een flink verschil ten opzichte van de huidige wet: nu duurt
de alimentatie maximaal twaalf jaar. In de praktijk passen
echter veel rechters ook nu al een kortere termijn toe. Ook
in mediation wordt vaak een kortere duur afgesproken,
afgestemd op de persoonlijke situatie, zoals de leeftijd van
de kinderen en de tijd die nodig is om zelf meer inkomen te
verdienen.

‘Een ﬂink verschil ten opzichte
van de huidige wet: nu duurt de
alimentatie maximaal twaalf jaar’
Gelukkig kent de nieuwe wet ook uitzonderingen. Die zijn
bedoeld om te voorkomen dat een ex-echtgenoot in de
financiële problemen komt door de nieuwe wet. Bijvoorbeeld
als echtgenoten lang getrouwd zijn geweest (minstens vijftien
jaar) en degene die afhankelijk is van alimentatie binnen
tien jaar de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatieplicht duurt
dan maximaal tien jaar. Omdat steeds meer 50-plussers
allebei werken en dus een eigen inkomen hebben, geldt deze
uitzondering alleen de komende zeven jaar, tot en met 2026.
De andere uitzondering is gemaakt voor de situatie dat er
jonge kinderen zijn. De partneralimentatie duurt dan tot
het jongste kind 12 jaar is, oftewel maximaal twaalf jaar.
Vanaf dat moment wordt ervan uitgegaan dat de ouder die
(grotendeels) thuis voor de kinderen zorgde, ook buitenshuis
kan gaan werken.
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe scheidingen. Dit
kan dus reden zijn om hier rekening mee te houden als er
nu al sprake is van een scheiding, maar de aanvraag nog niet
officieel is ingediend bij de Rechtbank.
Betaal je op dit moment al partneralimentatie? Ook dan zijn
de nieuwe regels niet van invloed op jouw situatie.
Wil je meer weten over de nieuwe alimentatieregels of over
scheiden? Neem dan gerust contact op.
Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Nieuw voor Oss
en omgeving
Erkende Mbo-4 opleiding in voetzorg
OSS - Paramedisch Voetcentrum Pedicure en Educatie (Peduca) in
Oss heeft de erkenning gekregen voor haar Mbo-4 opleiding op
het gebied van voetzorgverlening; Medisch Pedicure. Peduca heeft
aangetoond dat het gegeven onderwijs van dermate hoge kwaliteit
is waardoor zij een officieel wettelijk erkend diploma mag verstrekken. Vanaf september 2019 start deze opleiding, gegeven op locatie
aan de Kruisstraat 58a in Oss.
Omdat het onderwijs voor branchediploma’s in Nederland tekortschiet heeft Peduca ruim
10 jaar geleden het onderwijs
en examinering aangepast aan
de sector zorg en welzijn. Verdieping en uitbreiding van het
lespakket was hiervoor noodzakelijk. Het ontwikkelen van lesmateriaal een vereiste.

van verslagen, boekhouding en
het maken van afspraken.

Medisch Pedicure
Met vakkundige docenten met
onderwijsbevoegdheden worden de studenten voorbereid op
het beroep Medisch Pedicure.
Naast het opdoen van kennis van
de voet, is de vaardigheid van de
instrumentele behandeling van
voeten het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Om de
instrumentele vaardigheden en
kennis samen te brengen heeft
Peduca een voetenpoli waar de
studenten voeten behandelen
van vele mensen die de poli bezoeken. In de voetenpoli worden
de juiste technieken aangeleerd.
De student ontvangt hiervoor
een polivergoeding.

Open Dagen
Om studenten kennis te laten
maken met de opleiding, docenten, het lesmateriaal en beroep
organiseert Peduca Open Dagen
op zaterdag 15 en 29 juni en 13
en 27 juli. Peduca opent de deuren van 11.00 tot 15.00 uur. Er is
betaalde parkeergelegenheid in
de directe omgeving van de opleiding en de locatie is ook goed
bereikbaar met het openbaar
vervoer.

In samenwerking met podotherapeuten en erkende stagebegeleiders met SBB erkenning
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven)
worden deze vaardigheden verder geperfectioneerd. Daarnaast
worden studenten tijdens de opleiding getraind in het schrijven

Voor een wettelijke blijvende
status heeft Peduca het geheel
ter beoordeling aangeboden de
onderwijsinspectie. Die heeft
een positief oordeel gegeven,
waardoor Peduca nu een Mbo-4
opleiding is geworden.

Kruisstraat 58a, Oss
0412-78 58 71
info@peduca.nl
www.peduca.nl

Bernhoven zoekt
vrijwilligers
OSS/BERNHEZE - De Stichting
Vrijwilligers Bernhoven zoekt
versterking voor het team vrijwilligers op de polikliniek van
Bernhoven in Plein Zwanenberg
in Oss.
Wie de polikliniek van Bernhoven
in Oss bezoekt, wordt welkom
geheten door een gastvrouw of
-heer. Deze gastvrije vrijwilliger
helpt de patiënt op weg naar de
juiste poli, biedt een kopje koffie
aan of maakt even een praatje
als daar behoefte aan is. Kortom,
de gastvrouw of -heer zorgt nét
voor dat extra beetje aandacht
waardoor iemand zich misschien
wat meer op zijn gemak voelt.
Iedere ochtend en middag is er
wel iemand die de gasten welkom heet.
Alleen op vrijdagmiddag dreigt
nu soms een gastvrouw of -heer
te ontbreken. Wie tijd en ruimte
over heeft om juist op dat tijdstip
eens een gastvrije hand uit de
mouwen te steken, is zeer welkom bij de Stichting Vrijwilligers
Bernhoven.

Uden
Wie als vrijwilliger de handen uit
de mouwen wil steken, maar dit
liever in het ziekenhuis in Uden
doet, kan zich overigens ook
melden. Ook in Uden zijn mensen welkom om een bijdrage te
leveren aan het welzijn van patiënten.
Meer weten? Neem contact op
met Gerda Prijs, coördinator van
de vrijwilligers. Bel 0412-465011
of stuur een mail naar
vrijwilligersbernhoven@telfort.nl.
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ED en DINEKE van ’t Palet zwaaien af!
HEESWIJK-DINTHER - Basisschool ’t Palet verliest
een brok aan ervaring en enthousiasme met het
afscheid van Ed van Uden en Dineke Smulders.
Over enkele weken nemen zij, onderwijzers in hart
en nieren, afscheid van het Dintherse onderwijs.
Dineke, een voorstander van de gedachtegang van
Fides met haar symbolen, en Ed, een fervent Ajaxsupporter, gaan dan namelijk genieten van een
welverdiend pensioen!
Gevoel
“Het is moeilijk te omschrijven”,
geeft Ed aan. “Het begint bij mij
steeds meer te kriebelen naar het
einde toe en het geeft mij een
dubbel gevoel. Ik zou niet nog
een jaar door willen gaan, maar
heb een prima jaar gehad en heb
nergens spijt van gehad. Mijn

loopbaan volbrengen met een
eigen groep, mag dan ook geslaagd genoemd worden.”
Dineke vult hem aan. “Twee jaar
geleden heb ik de keus gemaakt
om nu te stoppen. Ik heb in het
eerste jaar nog mijn twijfels gehad, maar ben nu bewust bezig

Dineke Smulders en Ed van Uden

met afscheid nemen. Kinderen
zijn mijn leven en nu ga ik genieten van míjn kinderen en kleinkinderen. Het is goed zo.”

Twee jaar
geleden heb
ik de keus
gemaakt
om nu te
stoppen

Het begint
bij mij steeds
meer te
kriebelen
naar het
einde toe

Wat blijft bij?
Dineke, een Friese, heeft al weer
twintig jaar gewerkt, waarvan
de laatste zes jaar op ’t Palet. Ed
daarentegen is Dinther niet uit
geweest sinds 1975! Wat hen
beiden het meeste bij blijft is ‘het
kind’!
“Het werken met kinderen, met
name het gevoel geven dat ze
er mogen zijn, is het belangrijkste”, geeft Ed aan. “De rest komt
dan vanzelf. Als het goed met
hen gaat, gaat het met mij ook
goed!” Dineke beaamt dit stellig.
”Mijn klas is mijn huiskamer, niet

Tekst: Rudy van den Enden

alleen, maar samen. We hebben
elkaar nodig. Het is belangrijk dat
het kind lachend binnenkomt,
lachend naar huis gaat en in de
tussentijd veel leert! Het welzijn
van het kind staat boven alles.

mij het gevoel geven dat het mij
vertrouwt en alles kan zeggen.
Je moet aanvoelen als er iets is.
Vertrouwen en een goede relatie
met een kind staat inderdaad boven alles!”

Vertrouwen en een
goede relatie met een
kind staat boven alles

Tot slot…
Samen hebben ze nog een boodschap voor alle betrokkenen van
hun basisschool ’t Palet. Ed: “Ik
hoop dat de prettige, fijne sfeer
op ’t Palet tussen collega’s, kinderen en hun ouders, zich de
komende jaren doorzet! Samen
werken is belangrijk!”

Onderwijs is kijken en luisteren
en aanvoelen van de kinderen. Je
moet het begrijpen. Ook de betrokkenheid van de ouders is belangrijk en ouderparticipatie staat
hoog in het vaandel!”
Ed knikt instemmend. “Het kind
boeit mij nog steeds. Het moet

“Ja”, zegt Dineke. “Blijf het positieve van het kind zien en haal
eruit wat mogelijk is, zodat ze
volwaardig in de samenleving
kunnen functioneren.”
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Nieuwe duofiets
mogelijk door TVM
foundation en Premieplan KBO Brabant

KBO Bernheze

KBO LOOSBROEK
Kluscafé voor alle
inwoners van Bernheze
speelgoed wat nog gerepareerd
kan worden. Problemen met je
fiets proberen we ook op te lossen. Weggooien is zonde voor
het milieu én voor je portemon-

DE MENSEN VAN HET
KLUSCAFÉ STAAN
WEER VOOR JE KLAAR
nee! Het kluscafé is voor alle inwoners van Bernheze. Elke derde
zaterdag van de maand staan de
mensen van het kluscafé voor je
klaar. Alle data van het kluscafé
voor 2019 worden vermeld op
de evenementenkalender op de
achterzijde van DeMooiBernhezeKrant en op
www.loosbroek.nu.

V.l.n.r.: Harrie Roelofs (met de TVM cheque), Bert van Sonsbeek, voorzitter van KBO Heesch Piet Ceelen, TVM accountmanager Anton van Haren
en Adriaan van Nistelrooij. 
Foto: Marcel Bonte

HEESCH - Op 16 mei overhandigde Anton van Haren van verzekeringsmaatschappij TVM namens de TVM Foundation een cheque van
€ 3.000,- aan KBO Heesch. Naast deze donatie kreeg KBO Heesch
ook nog een extra donatie van Premieplan van KBO Brabant van
ruim € 1.600,-. Met deze twee donaties konden de coördinatoren
van het begeleid fietsen een groot deel van de aanschaf van een
nieuwe duofiets bekostigen.
De nieuwe duofiets is weer voorzien van de nieuwste technieken
en mogelijkheden. Zo is de elektrische ondersteuning modulair
opgebouwd en dat levert vooral
financieel voordeel op bij reparaties en vervanging van onderdelen.
Doordat er één van de oudere
duofietsen wordt verkocht, blijft
KBO Heesch beschikken over zes
duofietsen waaronder een rolstoelfiets. De duofietsen worden
in de zomerperiode vaak drie

keer keer per dag ingezet. Zo’n
80 deelnemers maken gebruik
van de mogelijkheid om met een
van de 80 vrijwilligers te gaan
fietsen en vijf vrijwilligers zorgen
voor een goede planning en onderhoud van de fietsen.
Op de foto wordt de nieuwe
duofiets uitgeprobeerd door
Harrie van de Ven en Jan van
Eerd. KBO is TVM en Premieplan
van KBO Brabant zeer dankbaar
voor de geboden steun

KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag 15
juni weer aanwezig bij Harrie en
Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7.

Het belang
van goede
dagbesteding
BERNHEZE - Voor iedereen is
het belangrijk om iets te doen
te hebben, zowel lichamelijk
als geestelijk. Wie niks te doen
heeft, ziet zijn lichamelijke conditie achteruitgaan en dut, vaak
letterlijk, in. Voor mensen die
een baan hebben, is de dagbesteding meestal geen enkel probleem. Ook mensen die geen
betaald werk meer hebben,
komen gewoonlijk hun dagen
goed door, zeker als ze gezond
zijn. Voor zieke mensen en mensen die niet meer mobiel zijn, is
het een stuk moeilijker om een
goede dagbesteding te vinden.
Dat geldt zeker voor mensen
met dementie.
In het Alzheimercafé dat plaatsvindt op dinsdag 18 juni van
19.30 tot 21.30 in het PieterBrueghelHuis aan de Middegaal
25 in Veghel, komt het onderwerp dagbesteding uitvoerig
aan bod. Een goede dagbesteding kan een verlichting van de
dagelijkse zorg zijn, zowel voor
degene die de zorg nodig heeft
als voor de naasten die de zorg
geven. Bezoekers van het Alzheimercafé krijgen informatie
over de verschillende vormen
van dagbesteding. Niet alleen de
dagbehandeling en de zorgboerderij passeren de revue, maar
ook een wekelijkse creatieve activiteit en een wandelgroep voor
mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Er is volop gelegenheid om mee te praten en
vragen te stellen. Zoals altijd is
de toegang gratis.

Van 9.30 tot 11.30 uur staan zij
voor je klaar om de aangeboden
spullen te repareren. Als er nieuwe onderdelen nodig zijn helpen
zij hierbij.
We kunnen je tuingereedschap
slijpen en denk ook eens aan

Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol (0413-229619), Jan van
Eerd (0412-480658) of bij Betsie
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

VIERGENERATIES

Overgrootoma Martha van Rooij (86) uit Nistelrode, oma Lian van der
Velden-van Rooij (56) uit Nistelrode, moeder Manon van der Velden (25)
uit Oss en Puck Hemmink.

Overgroot Oma Mies Laurenssen-van de Laar (86) uit Zeeland, oma
Jolanda Langenhuizen-Laurenssen (53) uit Nistelrode, moeder Mandy
Langenhuizen (27) uit Nistelrode en Lynn Koenen geboren op 2 april.
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Gerard Janssen legt zijn
functie neer
NISTELRODE - Hij is op
veel fronten actief als
vrijwilliger, al jarenlang.
Eén van de activiteiten
is het voorzitterschap
van de Stichting
Koningsdagviering,
waarbij het draait om alle
gedecoreerden binnen
onze gemeentegrenzen
door de jaren heen. Met
ingang van dit jaar legt
Gerard Janssen zijn functie
neer en draagt hij de
voorzittershamer over aan
Gerard van Dijk.
Nou doet die naam van de stichting vermoeden dat het hier
gaat om slechts één dag in het
jaar. Maar achter de schermen
zijn Gerard Janssen en Martien
van de Akker er nogal eens mee
bezig om de gedecoreerden op
Koningsdag een mooie dag te
bezorgen.
Oranje petitfour
Die dag begint met een welkom van een afvaardiging van
de gemeente op het oude gemeentehuis in Nistelrode, met
de Stichting Jeugd Belangen, het
Gilde en de Fanfare. Koningsdag wordt officieel geopend, de

Aanbiedingen geldig van
13 t/m 19 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

BOSPEEN per bos € 0.99
IJSBERGSLA per krop € 0.99
NECTARINE ‘S 1 kilo € 1.95
Vul een voucher in en maak kans
op een WK Holland bal
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl
Gerard Janssen 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

tel en Peter van Rooy, en Maaike Hendriks zorgt samen met
andere accordeonisten voor live
muziek.
Het jaar rond
Op de dag vóór Koningsdag bezoeken Gerard en Martien de
nieuw-gedecoreerden met een

Al die aandacht voor zijn persoon
vindt Gerard niet nodig
vlaggen worden gehesen, het
Wilhelmus wordt gespeeld en
de Vendelgroet wordt gebracht.
Gerard en Martien spoeden zich
vervolgens naar partycentrum
’t Maxend, waar zij alle gedecoreerden ontvangen, uiteraard
met een oranje petitfour bij de
koffie. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden
gedecoreerden. Het Wilhelmus
wordt gezongen door Martien
van de Akker, Gerard van Box-

bloemetje. En als er door het jaar
heen een lintje wordt uitgereikt
wordt eveneens een bloemetje
gebracht.
Het jaar rond moet er nogal wat
worden geregeld: subsidies aanvragen, uitnodigingen versturen
aan alle betrokkenen en de uitgebreide administratie op orde
houden. Bovendien organiseert
de stichting ook om de vijf jaar
de viering rondom Bevrijdingsdag.

Actief
Ook na het neerleggen van deze
functie hoeft Gerard zich niet te
vervelen. Hij is als secretaris/penningmeester actief bij de Raad
Gecoördineerd Ouderenwerk en
stapt iedere week op de duofiets
met mensen van Dichterbij en
Kleinschalig Wonen. Daarnaast
brengt Gerard graag tijd door
met zijn vrouw, en heeft hij twee
kinderen en vijf jongvolwassen
kleinkinderen.
Zelf mag Gerard zich Ridder noemen voor zijn gemeentegrensoverschrijdend vrijwilligerswerk.
Eén ding is helder: de twinkeling
in zijn ogen verraadt zijn levenslust en zijn optimisme. Bescheiden als hij is, vindt hij al die aandacht voor zijn persoon eigenlijk
maar onnodig. Maar toch: mensen zoals hij maken zo’n feestelijke dag als Koningsdag toch nét
nog wat feestelijker. Dus Gerard,
bij deze een oprecht dankjewel!

Kaas-ui stokbrood
Nu

2,95

Krokante bollen
Nu 4 + 2 GRATIS
Alle soorten

Weekendknaller!

Voetbalshirt Snitte

Slagroomsnitte omhuld met
marsepein. Voor de liefste papa!

9,95

Van Mook

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

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

Alleen geldig op vrijdag
en zaterdag

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Beefburgers

4 + 1 gratis
Zeeuws spek

Eigen
gemaakte
huzarensalade
100 gr.

€ 0,75

100 gr.

€ 1,20

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Beste geweer,- kruisboogschutter en
jeugdkampioen Sint-Barbaragilde Dinther

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Zijn bouwontwerpen leven voort ...

HEESWIJK-DINTHER - De schutters en jeugdleden stonden zaterdagmiddag 8 juni klaar om te gaan
strijden voor het kampioenschap, dat wel onder een stevige wind en af en toe wat regen gespeeld werd.
De jeugdleden begonnen onder leiding van de jeugdcommissie met diverse spelletjes met als hoogtepunt luchtbuksschieten.

Intens verdrietig zijn wij om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Theo van Gorp
30 augustus 1950

6 juni 2019
echtgenoot van

Ricky van Sleeuwen
Ricky van Gorp - van Sleeuwen
Gilbert en Colinda
Neomi
Jitka en Paul
Zev, Jur en Fer
Theo is thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving.
U kunt nog even bij hem zijn op woensdag 12 juni tussen 14:30 16:00 uur en tussen 19:00 - 20:00 uur.
Op donderdag 13 juni tussen 19:00 - 20:00 uur.
Wij nodigen u uit om samen met ons, afscheid te nemen van Theo
tijdens de woord- en communieviering op zaterdag 15 juni om
10:30 uur in de H. Antoniuskerk aan de Dorpsstraat te Loosbroek.
Later op de middag zal Theo door zijn naasten worden begeleid
naar het crematorium.
Theo hield van bloemen maar nog meer van zijn medemens.
Een donatie aan het KWF wordt op prijs gesteld.
Donatiebussen hiervoor staan op de condoleance tafel.
Donatusstraat 1, 5472 PP Loosbroek

Jeugdkampioen werd Stan van
Zutphen, de 2de gedeelde plaats
was voor Sam Habraken en Iris
van Zutphen, 3de werd Luna
van Boxtel, 4de Fem Habraken en 5de Lot Habraken. Alle
jeugdleden mochten een mooi
prijsje uitzoeken. 15 kruisboogschutters streden met een flinke
windkracht om minimaal 15 pijlen raak te schieten en dit lukte
niet. Met 12 pijlen werd Johan
Dangé kruisboogkampioen, 2de
met 11 punten na afkampen
Patrick van Zutphen en 3de ook
met 11 punten Gijs van den
Eertwegh.
Hierna begonnen 15 schutters
aan het geweerschieten, ook
hier had men last van de wind.
Met 14 schoten werd Gijs van
den Eertwegh geweerschutter
kampioen, 2de met 12 schoten
werd Johan Dangé en 3de met
9 schoten werd John van den
Berg. Door waarnemend hoofdman Ferdy Verhoeven en Emile
en Ad van Zutphen werden de

Johan Dangé en Gijs van van den
Eertwegh

Ton van der Heijden en Stan van
Zutphen

prijzen bekend gemaakt. Traditioneel worden deze schildjes geschonken door de Schutsbroeder
Ton van der Heijden en echtgenote Marja.

uur hadden ‘kokkies’ Koen van
Kaathoven en Sem Verhoeven
de traditionele barbecue klaar
om de inwendige mens te versterken. Dank werd gebracht
aan de schiet-, jeugd- en beheerderscommissie. Er kan teruggekeken worden op een zeer
geslaagde middag.

Algemeen kampioen werd Johan Dangé en hij won hiermee
het schutterskruis. Rond 17.00

Fietstocht Gilde Nistelrode
NISTELRODE - Gilde St. Antonius Abt-St. Catharina organiseerde 6 juni een fietstocht ter gelegenheid
van de herdenking van D-day 1944, de dag waarop de bevrijding van West Europa begon. Na ontvangst
met koffie en gebak van Riet werd gestart vanaf het Canadees Oorlogsmonument op de hoek van het
gildeterrein, waar op dat moment de Nederlandse en de Canadese vlaggen prijkten.
Na het fotomoment werd begonnen met de fietstocht die
was uitgezet door vice hoofdman Paul Altorf en zijn vrouw
Riet. De route liep richting Laar
en Achter de Berg naar Bedaf,
over het terrein van de Vrije
Teugel en langs De Pier. Via ziekenhuis Bernhoven ging de route verder over de Hengstheuvel
en over de Udensedreef waar
de picknickplaats bereikt werd.
Daar werd genoten van een
heerlijke en gezellige picknick
waar iedereen tot de conclusie
kwam dat wij ontzettend dankbaar mogen zijn voor het grote

goed dat vrede en vrijheid heet.
Vervolgens ging de tocht verder door de Maashorst richting
Nistelrode via het huis van de
‘bijenfamilie’ en rond 19.30 uur
kwamen de deelnemers aan de
tocht weer aan bij het gilde waar
iedereen kon genieten van een
ijsje. Het gilde heeft besloten dat
vanaf 6 juni tot de bevrijding van
Nistelrode, 25 of 26 september,
dagelijks naast de vlaggen van
Nederland en Canada, ook de
vlaggen van Engeland en Amerika zullen worden gehesen.
De vlaggen zijn inmiddels aangebracht en zullen zoals vermeld

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

dagelijks worden gehesen uit
dankbaarheid aan hen die, de
door ons haast als vanzelfsprekend ervaren, vrijheid zo zwaar
hebben bevochten.
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Werkgeversservicepunt biedt kansen voor
ondernemers met specifieke zoekvraag
BERNHEZE - De gemeente en het WerkgeversServicePunt (WSP) hebben een bijeenkomst georganiseerd voor de samenwerkende ondernemersverenigingen Bernheze (SOB). Doel was om ondernemers
te laten zien wat de mogelijkheden zijn om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt meer te
laten participeren.
“Er liggen namelijk heel veel
kansen” zegt wethouder Rien
Wijdeven. “Ondernemers geven
aan dat er schaarste is aan arbeidskrachten, maar er zijn nog
steeds werkzoekenden met een

ER LIGGEN HEEL
VEEL KANSEN
afstand tot de arbeidsmarkt die
graag willen participeren. Met
dit initiatief proberen we om
vraag en aanbod te koppelen.”
Bedrijfsbezoeken
De ondernemers hebben ervaren
hoe het Werkgevers Service Punt
(WSP) mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt begeleidt
naar een baan. Onderwerpen
als sociaal ondernemen, het sa-

menbrengen van vraag en aanbod, scholing en subsidies kwamen aan bod. Ook zijn er twee
bedrijfsbezoeken gehouden bij
lokale ondernemers die ervaring
hebben met het in dienst nemen
van deze doelgroep.

deze weg in dienst genomen.
Het is belangrijk dat iemand echt
op zijn plaats zit. Zo is er bij ons
iemand als chauffeur binnengekomen, maar zit nu veel gelukkiger in zijn rol van magazijnmedewerker.”

Op zijn plaats
Het eerste bedrijfsbezoek vond
plaats bij Houthandel Van der
Heijden - Buitenleven. Jochem
van der Heijden: “Het WSP komt
met een ‘open’ verhaal. Wij hebben al meerdere personen via

Het tweede bezoek was bij Van
Munster Recyclers. Jan van
Munster: “Wij hebben met tevredenheid al meer dan 10 procent van het personeelsbestand
ingevuld via soortgelijke sociale
trajecten.”

Meer informatie
Ondernemers met een specifieke zoekvraag kunnen terecht op
www.talentuitnoordoostbrabant.nl, waar ze kandidaten kunnen
vinden. Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij Marco
Groenen, via het Publiekscentrum van de gemeente Bernheze;
telefoonnummer 14 0412.

34ste Dorpszeskamp HDL;
zon, spektakel en gezelligheid!
HEESWIJK-DINTHER - Eerste Pinksterdag heeft de 34ste editie van één van de grootste eendaagse
evenementen van HDL weer plaatsgevonden; de Dorpszeskamp. Onder eens stralend zonnetje maakten
alle teams, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers er een gezellig en hoogstaand spektakel van zodat
iedereen terug kan kijken op een fantastische dag!
De 23 teams begonnen ’s ochtends om 9.30 uur aan de 7
veldproeven, waaronder de lastige RVH-proef, het verfrissende
waterbassin en enkele loodzware stormbanen.
’s Avonds werd proef 8, de
playbackshow, in een sfeervol

ingerichte sporthal De Zaert
gehouden. De deskundige jury
genoot volop, maar had samen
met het publiek de ontzettend
moeilijke taak om te kiezen uit
vele acts van hoog niveau. Tot
winnaar werd met nipte voorsprong Dumm All verkozen, dat

na 2015 en 2016 nu opnieuw
het hoogste treetje van het podium mocht beklimmen met een
swingende en verrassende ABBA-medley.
Op www.mooibernheze.nl staat
de volledige uitslag van de playbackshow.

Slotavond van de Wandeldriedaagse in Heesch

Foto’s: Marcel van der Steen

Het eerste bedrijfsbezoek vond plaats bij Houthandel Van der Heijden Buitenleven

Uurtje Klassiek
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag geven de gerenommeerde musici Jelte Althuis (basklarinet en bassethoorn) en Henny Helkens (orgel) een concert in Heeswijk-Dinther. Het concert is onderdeel van de klassieke kamermuziekserie in zorginstelling Laverhof,
het ‘Uurtje Klassiek’. De aanvang is 15.00 uur, er is geen pauze en
de toegang is een vrijwillige bijdrage. Het concert vindt plaats in de
inpandige kapel.
Jelte Althuis studeerde klarinet
en basklarinet aan het Conservatorium in Amsterdam. Voor
beide instrumenten behaalde hij
het diploma Uitvoerend Musicus, basklarinet zelfs met onderscheiding. Jelte speelt regelmatig
in de grote orkesten van Nederland, maar de meeste tijd is hij
druk doende met het vermaarde
rietkwintet Calefax. Als basklarinettist van dit ensemble reist hij
de hele wereld rond. Jelte arrangeert ook voor het ensemble en
voor zichzelf als basklarinettist.
Henny Helkens is een multimusicus. Hij studeerde orgel (uitvoerend musicus), koordirectie,
kerkmuziek én beiaard (uitvoerend musicus). Hij studeerde in
Amsterdam waar hij nu docent
is. Henny is cantor-organist van
de Oude Kerk te Rijswijk en beiaardier van de St. Agathakerk
in Beverwijk. Daarnaast componeert hij en treedt hij regelmatig als solist-organist op. Henny
heeft een cd uitgebracht met
Psalmen uit de 18de Eeuw.

Jelte en Henny

Het ‘Uurtje Klassiek’ gaat haar
58ste editie in, maar dit is de
eerste keer dat het mooie intieme pijporgel van de kapel zal
klinken.
Ook de basklarinet en de bassethoorn (beide lagerklinkende
leden van de klarinettenfamilie)
zijn nieuw voor het ‘Uurtje Klassiek’. Een interessant concert
met laagte op grote hoogte!

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Nieuwe bijeenkomst
voorbereiding
Oerfestival 2019

Duizend soortentelling
in De Maashorst
MAASHORST - Stichting Natuurorganisaties De Maashorst organiseert samen met het Natuurcentrum
De Maashorst een telweekend waarin de biodiversiteit van dit bijzondere natuurgebied in kaart gebracht wordt. Dat er veel planten, vogels, zoogdieren, paddenstoelen en andere levende organismen in
het gebied voorkomen, wisten we natuurlijk. Maar zou het lukken er 1.000 verschillende in één weekend te tellen? Die uitdaging gaan de vrijwilligers van de Natuurorganisaties graag aan!
Ze krijgen daarbij ook hulp van
de jongeren van de landelijke
jeugdnatuurgroepen JNM en
NJM die dit weekend bij het natuurcentrum verzamelen en samen op onderzoek uit gaan.

MAASHORST - Ter voorbereiding op Oerfestival de Maashorst 2019
vindt op donderdag 13 juni bij De Nistel aan de Piet Geersdijk 2 in
Nistelrode een tweede bijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur. Iedereen die zich betrokken voelt om hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van een locatie, evenement of activiteit,
is van harte welkom. Aanmelden kan via info@demaashorst.nl
Op donderdag 14 mei vond
een eerste informatieve en inspirerende avond plaats. Doel
is om in de herfstvakantie weer
een gezellig en geslaagd Oerfestival neer te zetten, samen
met ondernemers en partijen
uit het Maashorstgebied. Ruim
dertig vertegenwoordigers van

Inmiddels ‘bouwen’ al
verschillende locaties
aan oerevents
locaties, activiteiten of andere
partijen gingen deze avond met
elkaar aan de slag om gezamenlijke activiteiten te bedenken.
Oer-events en oer-activiteiten
De opzet is dit jaar iets anders
dan vorig jaar. Toen was er sprake van een hoofdfestival en
daarna elke dag van de week
een minifestival. Dit jaar is weer

gekozen voor een hoofdfestival op Herperduin. In de hele
week daarna wordt er gestreefd
naar zoveel mogelijk Oer-events
-activiteiten voor een divers
publiek. Een oer-activiteit kan
zijn een rondleiding, excursie
of workshop op een plek in De
Maashorst.
Zij doen al mee!
Er zijn diverse mogelijkheden
voor ondernemers en partijen om aan te haken. Inmiddels
‘bouwen’ al verschillende locaties aan oerevents zoals recreatiepark Zevenbergen, Natuurcentrum de Maashorst en
Kinderboerderij de Elzenhoek.
Er ontstonden ook mooie samenwerkingen zoals Teugel
Resort samen met De Pier. Ook
bestaande initiatieven die plaatsvinden in de herfstvakantie,
maar goed passen bij het Oerfestival, haken aan. Denk hierbij
aan de herfstmarkt van de Heische Hoeve en het Halloweenfeest bij openluchttheater Hoessenbosch.

Bike & Hike dag
SCHIJNDEL - Wie houdt van
wandelen en/of fietsen kan zich
op zaterdag 15 juni van harte
uitleven bij de Bike & Hike dag
van De Wit Schijndel, een dag
vol speciale aanbiedingen, winacties, demonstraties en testmogelijkheden.

Gezellig dagje uit
Naast alle wandel- en fietsactiviteiten organiseren ze zowel
binnen als buiten een barbecuedemonstratie en kunnen
de kinderen zich vermaken in
Kinderland, de speeltuin of het
springkussen.

De activiteiten vinden plaats van
11.00 tot 16.00 uur, de winkel
is zoals gewoonlijk op zaterdag
geopend van 9.30 tot 17.00 uur.

Kom dus voor een gezellig dagje
uit op zaterdag 15 juni naar De
Wit Schijndel!

Na een minisymposium over de
biodiversiteit in de Maashorst,
dat ‘s middags in de Groenhoeve in Uden wordt georganiseerd,
zal de officiële aftrap van de telling op vrijdag 14 juni om 17.00
uur op het natuurcentrum in Nistelrode zijn.
Tijdens het hele weekend is het
natuurcentrum de uitvalsbasis
voor de tellers die elk vanuit hun
specialiteit het gebied intrekken
om waarnemingen te verzamelen. Uitgerust met loep, verrekijker, mobiel of tablet struinen
ze het gebied af op zoek naar
nog niet ontdekte soorten. Het
leslokaal op het natuurcentrum
vormt het episch centrum voor

alle deelnemers. Kom daar vooral eens een kijkje nemen! Op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni
is hier van 7.00 uur tot 19.00 uur
zeker iemand aanwezig.
Zie je dit weekend zelf een leuke
soort plant of dier in De Maashorst? Voer je waarneming in
op waarneming.nl en ook jouw
waarneming draagt dan bij om
een compleet beeld van de natuurwaarden van het gebied te
krijgen.
Op zaterdag 15 juni om 13.30
uur neemt een IVN-gids een
groepje van maximaal tien belangstellenden mee om samen
planten te tellen. Wellicht kunnen er in dat gebied ook enkele
grote grazers gespot worden. Op
zondagochtend om 10.30 uur is
er een tweede gelegenheid om
met een specialist mee op pad te
gaan. Een vogelteller van Vogelwacht Uden laat zien en legt uit

Putter

Foto: Marc van Els

welke vogels je op dit moment in
het gebied kunt tegenkomen en
hoe je deze gegevens vast kunt
leggen zodat ze beschikbaar zijn
voor verder onderzoek. Voor
deze twee activiteiten kun je je
online aanmelden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl tot
uiterlijk vrijdag 14 juni 16.00 uur.
Op zondagavond 18.00 uur
wordt de telling afgesloten op
het natuurcentrum en weten we
of we de 1.000 soorten gehaald
hebben.

Vaders zijn helden op
Kasteel Heeswijk!

HEESWIJK-DINTHER - Op Vaderdag, zondag 16 juni, kunnen vaders op Kasteel Heeswijk laten zien dat
zij een echte held zijn! De ridders en soldaten van Bataille laten zien hoe een training in middeleeuwse
vechtkunst er aan toe gaat.
Je bent welkom om zelf eens te
voelen hoe het is om een echt
zwaard vast te houden of om
met een ridder op de foto te
gaan.
Kinderen kunnen meedoen aan
de ridderschool in de arena. De
tijden van de ridderschool zijn te
vinden op het bord in het kampement.

Tonen de vaders zich op Vaderdag echte helden? Of blijft het
bij selfies?
In de Wapenzaal wordt op Vaderdag passende barokmuziek
gespeeld. James Hewitt op viool,
Paulina van de Pavert op cello en
Leonardo Valiante op klavecimbel, gaan zich verplaatsen in de

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

tijd van componisten zoals Händel, Locatelli, Leclair en Duphly.
Kom meegenieten van de entourage en muzikale klanken.
Aanvang concert 12.00 uur.
Entree voor volwassenen € 11,en voor kinderen € 7,-.
Museumkaart is geldig.

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Publieksavond bij
Halley
VINKEL - Sterrenwacht Halley is
vrijdag 21 juni voor publiek geopend. Het programma begint om
21.00 uur en duurt tot ongeveer
23.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom op
tijd, want het kan druk worden.
Door de telescopen zijn aan de
avondhemel de planeten Mercurius, Mars en Jupiter te zien.
Mars en Mercurius staan dichtbij
elkaar laag in het noordwesten.
Op Jupiter zijn de wolkenbanden te onderscheiden en rond
de planeet ontwaren we zijn vier
grootste manen.
In de loop van de schemering
vertonen zich steeds meer sterren
en uiteindelijk kunnen we sterrenbeelden onderscheiden, zoals
Grote en Kleine Beer, Cassiopeia,
Leeuw, Tweelingen en Noorderkroon. Het moet wel onbewolkt
zijn om de maan, planeten en
sterren te kunnen waarnemen.

Tocht met een Missie 2019: heerlijk gefietst!
HEESCH - Ruim 150 deelnemers genoten op 26 mei van de fietstocht met een Missie, die elk jaar georganiseerd wordt vanuit de parochie in Heesch. De route leidde onder andere door Donzel, de Maashorst
en over Mun. In Nistelrode, op zorgboerderij De Lindenhoeve, boden onze trouwe vrijwilligers koffie,
thee en koek aan.

loopevenementen organiseert
voor de jeugd en gekregen of
gesponsorde schoenen, shirtjes
en broekjes meeneemt. De energie en het enthousiasme spatten
ervan af, niet alleen bij Marleen
maar ook van de foto’s van de
sportende jeugd.

In 2020 wordt de
ﬁetstocht gereden
op zondag 24 mei
Bij de tweede pleisterplaats,
Blokhut De Sprankel van Scouting Schaijk, lieten de deelnemers zich een kop soep of pannenkoek goed smaken. Ook dit
jaar waren er vele vertrouwde
gezichten onder de fietsers. Het
is een goede gewoonte geworden om eind mei, samen met familieleden of vrienden, 30 of 45
kilometer te gaan fietsen. Dit om
het goede doel te steunen waar
een plaatsgenoot zich voor inzet. De tocht eindigde deze keer
in de pastorietuin van De Goe-

Voorzitter Sjaak Groen van de werkgroep en de verraste Marleen Frunt,
bij de overhandiging van de cheque voor ‘Friends of Kurland’.

de Herder, waar dweilorkest De
Krulkapel zorgde voor een relaxte sfeer.
Het goede doel was ‘Friends of
Kurland’ waar Marleen Frunt,
voor velen een bekend gezicht,
zich met hart en ziel voor inzet.

Deze stichting helpt de jongeren
van de township Kurland Village
bij Plettenberg Bay in Zuid Afrika, in hun ontwikkeling. Op de
lunchpost vertelde Marleen er
met passie over. Vele belangstellenden hoorden hoe ze hard-

Marleen was blij verrast toen de
voorzitter haar de opbrengst van
de fietstocht, € 1.600,-, overhandigde. Binnenkort gaat zij
weer naar haar geliefde Kurland.
Behalve aan hardloopactiviteiten komt het geld ook ten goede aan rugby evenementen, de
crèche en de soepkeuken, die de
gemeenschapszin in de township
versterken. We wensen Marleen
veel succes!
In 2020 wordt de fietstocht gereden op zondag 24 mei. Volg
ook de Facebookpagina, Tocht
met een missie.

In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Extra
aandacht wordt besteed aan de
maanlandingen van een halve
eeuw geleden en de gedeeltelijke maansverduistering die zich
op 16 juli voordoet.
Entree op de publieksavond is
€ 5, voor volwassenen. Kinderen
tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel; halverwege Heesch
en Vinkel. De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen kunnen op
andere dagen en tijden terecht.
Bel voor een afspraak
0412-454999. Voor meer informatie over Sterrenwacht Halley
zie www.sterrenwachthalley.nl.
Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 17 juni 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Waar vindt het Summerfest XXL plaats?

2. Waar houdt Gerard Janssen niet van?

3 Bernheze Media is op zoek naar een stagiaire mediavormgever en medewerker…?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Wie zwaaien af bij Basisschool ‘t Palet?

5. In welke plaats is Marit van Velzen gepromoveerd?

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

6. Door welke ogen kijkt Night of the Music dit keer?

Winnaar vorige week:
Leon Verhallen
Het antwoord was:
SNOEP
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Cultuurcafé de Mus
HEESCH - De laatste Mus was weer genieten! Yvonne liet de aanwezigen van de klankschalen genieten, er kon geluisterd worden
naar sing-a-song-writer Danny en Ingrid vertelde van alles over gezond eten. Iedereen heeft genoten van het gevarieerde programma
in de keuken én in de tuin aan de Vinkelsestraat 59.
ten conservatorium Tilburg) hun
zelfgeschreven muziek laten horen.
Een heel gevarieerd programma dus! Heb je er al zin in? Er
is altijd wel een item bij dat je
aanspreekt! Reserveer dan nu
een kaartje op www.de-mus.nl/
heesch. Je bent welkom vanaf

Benieuwd naar de nieuwe Mus?
Op 23 juni wordt er eerst gekeken naar twee danseressen van
Flamenco Dansgroep Al Andalus; dat belooft spectaculair te
worden!
Daarna is het de beurt aan amateurfotograaf Jan Turlings. Hij
heeft een bijzondere belangstelling: straatfotografie in Afghanistan. Hij laat een originele
camera zien én een die hij zelf
gemaakt heeft!
Ten slotte zal het jazz-duo Pink
Wine, bestaande uit Naomi Bimbergen en Pau Li Liem, (studen-

Er is altijd wel
een item bij dat
je aanspreekt!
14.00 uur, het programma begint om 14.30 en is rond 16.30
weer afgelopen. Er wordt een
bijdrage gevraagd van € 5,- voor
een kopje koffie/thee en een
drankje. Neem je vriend, vriendin, dochter, zoon, buurman,
buurvrouw of collega mee en
kom eens kijken!

Nistelrode volop in beweging
door Pinksterfeesten Nistelrode
NISTELRODE – Alle festiviteiten die georganiseerd werden door Stichting Pinksterfeesten Nistelrode
kwamen volledig tot hun recht door het perfecte kermis- en braderieweer dat de weergoden voor Nistelrode in petto hadden. De Pinksterfeesten werden voor de 46ste keer georganiseerd en kregen al vele
tienduizenden bezoekers op de been.
Nieuw was dit jaar het ‘Gewoon
bijzonder plein’ dat enorm gezellig aangekleed was door Heart
Care werk(t) met eigengemaakt
meubilair en de ontmoetingsplek van De Nistel die voor een
weekend verplaatst werd van de
Piet Geersdijk naar ’t Laar. Wat
een gezelligheid! En het prachtige weer toverde voor het plein
het vakantiegevoel tevoorschijn
dat een buitenterras met zich
meebrengt. Ook nieuw was ‘The
Fly Seat’, die gretig in gebruik
genomen werd door vele belangstellenden die Nistelrode op
een ontspannen manier van boven wilden bekijken. Met maar
liefst 50 meter hoogte, bleek dit
een echte publiekstrekker.
Kermisweer
Nog tot zaterdagmorgen was
het afwachten wat het weer
ging doen. Maar zoals de vaste bezoekers altijd zeggen: “Bij

de Pinksterfeesten is het altijd
mooi weer”, kregen ze ook dit
weekend gelijk. Het was puur
genieten en het zonnige weer
was ook bijzonder welkom voor
de kermisexploitanten, de horeca en de vele terrassen op
het parcours van de braderie.
Waarop ook de kraamhouders
en straatartiesten volop genoten
van de stralende zon, die op zaterdagmiddag overtuigend het

stormachtige weerbeeld overnam. “Wij kijken terug op een
geslaagd evenement, bestaande
uit de Pinksterloop op zaterdag
en de braderie op Pinksterzondag en -maandag. Met vele vrijwilligers en sponsoren zijn deze
dagen mogelijk gemaakt.
Je kunt nog even nagenieten van
de foto’s op
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

’Mijn papa en ik’ / Liesbet Slegers
Mijn papa is geweldig, vinden de jonge diertjes in dit boek. Papa en zijn
kindje houden veel van elkaar. En er is van alles wat ze graag samen doen!
Kijk je mee?
Papa vos leert kleine vos om zelf te kunnen fietsen, maar wanneer er regendruppels vallen blijkt dat ze het allebei veel leuker vinden om in de
plassen te stampen.
Papa beer helpt kleine beer om zijn pyjama aan te trekken en in bed te
gaan liggen, en dan komen ze er samen achter dat ze er allebei van houden om nog naar de sterren te kijken.
Een vrolijk prentenboekje voor vaders om samen met hun peuter vanaf 18
maanden te lezen.
De herkenning en de kleuren zullen zeker de aandacht trekken van de kleinsten. Omdat de bladzijde
in het midden telkens een stukje tekst en tekening verbergt, wordt het omslaan van de bladzijde een
leuke zoektocht naar het vervolg van het verhaal.
In dezelfde opzet verscheen ook ‘Mijn mama en ik’.

Laat je verrassen door de bibliotheek en leen een vakantietas!
BERNHEZE - De zomervakantie is voor veel mensen dé tijd om ongestoord een goed boek te kunnen
lezen. Ga jij binnenkort op vakantie, weet je niet welke boeken je mee wilt nemen of laat je je graag
inspireren door de keuze van de bibliotheek?

Vanaf 12 juni kun je in de bibliotheken van Bernheze (Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode)
weer een vakantietas lenen. Hou
jij van stoere rechercheurs die
ingewikkelde moordzaken oplossen? Wil je de bestsellers van
afgelopen jaar lezen? Of droom
je op je strandlaken liever weg
met een romantisch verhaal?
We hebben verschillende tassen
samengesteld met vijf boeken in
een bepaald genre. En in elke tas
zit een kleine verrassing!
De tas wordt voor vier weken

uitgeleend. De vakantietas is
gratis voor leden van de bibliotheek.
Als je geen lid bent van de bibliotheek kun je voor € 7,50 een
vakantietas lenen.

De vakantietassen staan vanaf
12 juni tot en met 31 augustus
voor je klaar.
Laat je verrassen en kom langs in
de bibliotheek om jouw vakantie
goed te beginnen!
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‘Summerfest XXL wordt een uniek en
voordelig zomerfestival voor iedereen’
VORSTENBOSCH - Bij een maatje meer heb je het al snel over XL en in het geval van het Summerfest
in Vorstenbosch staat daar zelfs XXL achter. Er wordt dan ook groot uitgepakt op zaterdag 22 juni vanaf
17.00 uur en zondag 23 juni vanaf 12.00 uur bij ’t Gildebergske in Vorstenbosch met klinkende namen
zoals de band Baby Blue, de Loco Loco Discoshow, Yellow Pants maar ook René Schuurmans, Barracuda
en nog veel meer. Voor kinderen is er op zondagmiddag het kinderpretparadijs en special guest Pietje
Tomassen komt niet langs maar áán. Alles ‘doelbewust voor het goede doel’.
Chris van de Ven straalt als hij
het erover heeft. Summerfest
XXL wordt het vierde evenement
gekoppeld aan een goed doel, op
zijn naam. “Ik hou van organiseren en vind het leuk om dat voor
een goed doel te doen”, stelt hij
simpel. Dat het XXL wordt is door
een persoonlijk jubileum wat hij
niet benoemd wil hebben en met
medewerking van zijn werkgever. Hoewel het idee ook dit keer
uit zijn koker komt, benadrukt
hij dat het alleen kan dankzij de
belangeloze inzet van velen uit
het dorp. Zijn dorp, want hoewel Chris niet in Vorstenbosch
werd geboren, woont hij er al
decennia, zit het in zijn hart en
draagt hij er op tal van fronten
zijn steentje aan bij.

Chris van de Ven

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Goede doel
Dat gaat Chris ook doen met
Summerfest XXL, want de opbrengst van het spektakel is bestemd voor de plaatselijke kindervakantieweek, Jong Nederland,
Streetdance Vorstenbosch, Stichting Jeugdbelangen en Buro Lima
uit Heeswijk-Dinther. Laatstgenoemde zet zich op bijzondere

wijze in voor kinderen met een
speciale en/of intensieve hulpvraag en hun gezin.
Zaterdag
Het terrein aan ’t Gildebergske in
Vorstenbosch wordt zaterdag 22
en zondag 23 juni omgetoverd
tot festivalterrein. “Het wordt
een buitenfestival, maar we gaan
wel twee grote tenten plaatsen
met verschillende podia.
Zaterdag gooien we de deuren
los om 17.00 uur, waarna vanaf
18.00 uur Yellow Pants, Four +
One, Project Manager en als uitsmijter Baby Blue optreden. In de
pauze van Baby Blue zorgen de
Gebroeders Ko dat het er warmpjes aan toe blijft gaan en Baby
Blue sluit af”, somt Chris op.
Zondag
Zondag is het familiedag. “Er
komt deze dag een draaimolen,
een reuzenrad, de kids kunnen
geschminkt worden, Hippe Gasten treedt op en iedereen kan
op de kiek in het Fotobusje. Qua
muziek is er verder vermaak met
The Apple Heads, de Loco Loco

Disco Show en Barracuda. Onbenoemd is daarbij special guest
Pietje Tomassen; de jonge zanger
die de finale haalde van Holland’s
Got Talent. Hij treedt om 17.00
uur op. Omstreeks 19.00 uur is
er feestband Woenderbaar, met
in de pauze René Schuurmans en
vervolgens weer Woenderbaar”,
zegt Chris.
Chris heeft er ‘werk’ mee, maar
verheugt zich erop. Hij voorspelt:
“Summerfest XXL wordt een
uniek en voordelig zomerfestival
voor iedereen. Het wordt twee
dagen groot feest!”
Tickets
Kaartjes kosten in de voorverkoop € 15,- per dag en € 20,- aan
de kassa. Een combiticket kost
€ 25,- in de voorverkoop en aan
de kassa € 35,-. Een kaartje voor
kinderen tot 14 jaar op zondag
kost € 7,50.
Tickets
zijn
te
reserveren
via
www.bvvorstenbosch.nl
of te koop bij de dagwinkel in
Vorstenbosch en in Loosbroek,
Paperpoint in Heeswijk-Dinther
en Dio The Read Shop Sparkling
in Nistelrode.
Limite
d editi
on

‘Ik hou van
n en
organisere
uk om
vind het le
n
dat voor ee
goed doel
te doen’

LEZERSACTIE
Op zondag is special guest Pietje Tomassen aanwezig, de jonge zanger
die de finale haalde van Holland’s Got Talent.
Er is een speciale lezersactie waarmee we vier kaarten voor zondag,
inclusief een meet & greet met de jonge zanger verloten, onder de
goede antwoorden. Een tip voor de meet & greet: bedenk je vragen
vooraf.
Weet jij het antwoord op de vraag:

Noem een van de goede doelen
waar de opbrengst naar toe gaat
Mail dan voor maandag 17 juni naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet win jij deze lezersactie en ga je Pietje ontmoeten.

SUMMERFESTXXL
ZA.22 & ZO.23 JUNI 2019
Festivalterrein ‘t Gildebergske Vorstenbosch
HET UNIEKE ZOMERFESTIVAL VAN 2019
DOELBEWUST VOOR HET GOEDE DOEL!

O DISCO SHOW
BABY BLUE • LOCO LOC
HUURMANS
YELLOW PANTS • RENÉ SC
TEN
BARRACUDA • HIPPE GAS
DERBAAR
GEBROEDERS KO • WOEN
APPLEHEADS
PROJECT MANAGER • THE
ASSEN
FOUR+ONE • PIETJE TOM
2019
D’S GOT TALENT
FINALIST HOLLAN

ZONDAGMIDDAG KINDERPRETPARADIJS
MET SPECIAL PRICE KIDS TICKETS
BESTEL JE TICKETS NU MET KORTING ONLINE
OF BIJ EEN VAN DE VOORVERKOOP ADRESSEN!

DAGWINKEL VORSTENBOSCH - KANTINE VORSTENBOSSCHE BOYS - DAGWINKEL LOOSBROEK
PAPER POINT HEESWIJK-DINTHER - D.I.O. SPARKLING, NISTELRODE

INFO/TICKETS: BVVORSTENBOSCH.NL
/SUMMERFESTXXL
/SUMMERFESTXXL
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
27 juni 2019
Brainstormsessie
Energieweverij
19.30 uur
Cultureel Centrum Nesterlé
www.energieweverij.nl

Aanslag BSOB

Binnenkort ontvangt een aantal
huishoudens in Bernheze een
belastingaanslag van Belastingsamenwerking
Oost-Brabant
(BSOB). Het betreft een aantal
ledigingen van hun afvalcontainer in 2018 die nog niet in rekening zijn gebracht.
Afrekening ledigingen
afvalcontainer
Iedereen heeft in het eerste
kwartaal van 2019 een aanslagbiljet ontvangen van BSOB met
onder andere een afrekening van
het aantal werkelijke ledigingen
van de afvalcontainer in 2018.
Na een controle is gebleken dat
een aantal ledigingen van 2018
nog niet in rekening is gebracht.
Is dat in uw geval ook zo, dan
ontvangt u van BSOB een aanslagbiljet. Op de specificaties bij
de brief kunt u zien om welke ledigingen het gaat.
Vragen?
Heeft u hier vragen over? Neem
dan contact op met het Klantcontactcentrum van BSOB, Bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 088-551 00 00. Of stel
uw vraag via het contactformulier op www.bs-ob.nl.

Woensdag 12 juni 2019

Verminder honingdauw met lieveheersbeestjes
Uit sommige bomen in de gemeente druipt in droge zomermaanden
een kleverige stof (honingdauw) die een zwarte aanslag kan vormen
op uw auto, tuin of bestrating. Dat komt door de luizen die in die
bomen zitten. U kunt lieveheersbeestjeslarven inzetten voor de bestrijding van de luizen.
Zakjes larven bij de
gemeentewerf
De luizen komen met name voor
in lindes of eiken. Heeft u last
van honingdauw van een boom
van de gemeente? Dan kunt u
op 19 juni tussen 17.30 en 19.00
uur een zakje lieveheersbeestjeslarven bij de gemeentewerf op-

halen.
U vindt de gemeentewerf aan
de Heescheweg 37 in Nistelrode.
Per adres delen we maximaal 2
zakjes uit. U heeft een legitimatiebewijs nodig, want we controleren of er in de buurt van
uw adres lindenbomen of eiken
staan die overlast kunnen ver-

oorzaken. We hebben 350 zakjes beschikbaar. Zolang de voorraad strekt. De lieveheersbeestjeslarven zijn ook via tuincentra
te koop.
Hang de zakjes zo snel mogelijk
op. De levende larfjes kunnen
maximaal 2 dagen in de zakjes
overleven.
Milieuvriendelijk
Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijanden van luizen. De
larven van lieveheersbeestjes
kunnen nog niet vliegen en eten

veel bladluizen; een milieuvriendelijke oplossing.

Hoe brengt u uw energierekening omlaag?
Project ‘Energie voor iedereen’ in Bernheze van start
Maakt u zich zorgen om de energierekening? Besteedt u meer dan
10% van uw maandelijkse inkomen aan de energierekening én bent
u eigenaar van uw woning, dan komen we graag met u in contact.

energie op te wekken. Én om samen financieringsmogelijkheden
te verkennen.

Energietransitie
Wie het nieuws een beetje volgt,
hoort de term regelmatig voorbijkomen: de energietransitie. Met
de energietransitie bedoelen we
dat we steeds minder aardgas
gaan gebruiken en steeds meer
volledig schone, duurzame energie, bijvoorbeeld uit zon en wind.
Maar niet voor iedereen is dat
gemakkelijk of vanzelfsprekend.
Wat als je de middelen niet hebt
om duurzame maatregelen te nemen?

Doet u mee?
Heeft u een eigen huis én besteedt u meer dan 10% van uw
maandelijkse inkomen aan de
energierekening, dan komen we
graag een keer bij u langs!

Energie voor Iedereen
In Bernheze zijn we gestart met
het project ‘Energie voor Iedereen’. De gemeente Bernheze wil
dat iedereen in de gemeente mee
kan doen met de energietransitie. Ook de inwoners die daar
onvoldoende geld voor hebben.
Díe bewoners zijn de belangrijkste partij in dit project, zij zijn de
experts.
Herkent u zichzelf? Dan willen
we graag met u in gesprek. We

willen horen wat er leeft bij mensen in uw situatie, om zo samen
de kansen en mogelijkheden te
verkennen om bijvoorbeeld energie te besparen en duurzame

Wanneer u mee wilt doen om samen met ons goede oplossingen
te bedenken voor het verduurzamen van uw huis en de financiering daarvan, stuur dan een mailtje naar Ralf Klop
(r.klop@bernheze.org).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Openbare bekendmaking
Op woensdag 19 juni 2019 komt
de commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De commissie behandelt dan
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Van Dun
& Van Gerwen BV is ingediend
namens een agrarisch bedrijf uit
Heeswijk-Dinther. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26
februari 2019 waarbij een last

onder dwangsom is opgelegd in
verband met een overtreding van
artikel 5 van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) bij de inrichting aan de Liniedijk in Heeswijk-Dinther.
19.45 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften die zijn ingediend namens
a. een sloop- en grondwerkbedrijf en
b. de buren van dit bedrijf.
Het onder a vermelde bezwaarschrift richt zich tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 27 februari 2019 waarbij een last onder

dwangsom is opgelegd om het
strijdige gebruik van het perceel
aan de Zoggelsestraat ongenummerd in Heesch te beëindigen.
Het onder b vermelde bezwaarschrift richt zich tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 18 april 2019
waarbij de begunstigingstermijn
die is gesteld in de onder a genoemde last onder dwangsom is
verlengd tot 6 weken na de beslissing op bezwaar.
20.30 uur: Besloten behandeling
van het bezwaarschrift dat is ingediend door een inwoner van
Heesch. Het bezwaarschrift is
gericht tegen het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 11 april 2019 waarbij de aanvraag voor een voorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
is afgewezen.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij vol-

gens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- Salem Anezy,
geboren 09-10-1992
- C.W. Jones,
geboren 06-03-1999
- S. Alaani,
geboren 03-08-1979
- M. Al Mohammad,
geboren 01-06-1993
- B. Alaani,
geboren 12-11-2018
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.
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Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- M.A. Malczynski,
geboren 20-12-1987
Besluitdatum: 16-04-2019
- U. Eldar, geboren 21-07-1991
Besluitdatum: 24-04-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Organisatie Kantjepop voor
het organiseren van Kantjepop
op 22 juni 2019 van 16.00 tot
01.00 uur op de locatie Klein
Kantje 13, Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op
6 juni 2019.
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren
van Kindervakantieweek op
14 en 15 augustus van 09.00
tot 17.00 uur en op 16 augustus 2019 van 09.00 tot 20.00
uur op de locatie Tipweg 11,
Vorstenbosch. De beschikkingen zijn verzonden op 11 juni
2019.
- Kinderdagverblijf Klein Drakenstein voor het organiseren
van een Open Dag/Zomerfeest
op 22 juni 2019 van 09.00 tot
14.00 uur op de locatie Burge-

meester Breukelstraat, Heeswijk-Dinther. Gedurende de
activiteit is de Burgemeester
Breukelstraat gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers. De beschikking is
verzonden op 6 juni 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Cultureel Centrum De Wis
Loosbroek voor het organiseren van een wandeldriedaagse
op 12, 13 en 14 juni 2019 in
de omgeving van Loosbroek.
De toestemming is verzonden
op 6 juni 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Wijststraat Leliestraat Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering
van 23 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Wijststraat Leliestraat
Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPWijststrLeliestr-vg01. De gemeenteraad besloot tevens geen
exploitatieplan vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk.
Inwerkingstreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
- Wim Lamers de echte bakkerij
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van een bakkerij op het
adres Cereslaan 6a, Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Stationsplein 16
Het plaatsen van 2 reclameborden
Datum ontvangst: 01-06-2019
- Cereslaan 11
Inpandige verbouwing en uitbreiding van een kantoorpand
Datum ontvangst: 05-06-2019
- Plan De Erven kavel 9K04 sectie F nr.1110
Oprichten woning
Datum ontvangst: 04-06-2019
- Plan De Erven kavel 9K02 sectie F nr.473
Oprichten woning
Datum ontvangst: 04-06-2019
- Middelste Groes ong. sectie A
nr.5347
Bouw bedrijfspand
Datum ontvangst: 04-06-2019
- Bosschebaan 27
Milieuneutraal veranderen/realisatie wintergarten en verlengen loods
Datum ontvangst: 03-06-2019
- Hoogstraat ong. sectie B
nr.7289
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 29-05-2019
- Cereslaan 2
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en verbouw voormalig gebouw Rabobank tot gezondheidscentrum
Datum ontvangst: 29-05-2019

Loosbroek
- Dorpsstraat ong. (tussen nr. 84
en 86) Oprichten woning
Datum ontvangst: 30-05-2019
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 8
Oprichten/plaatsen stellingen
Datum ontvangst: 05-06-2019
Hoofdstraat 100
Bouw 2 appartementen in gebouw
Datum ontvangst: 28-05-2019
- Koffiestraat tussen nr. 13 en 15
Slopen op grond van ruimtelijke regels (schuur)
Datum ontvangst: 03-06-2019
- Droevendaal 4
Kappen 4 eiken (overlast en
gevaar)
Ontvangstdatum: 05-06-2019
Vorstenbosch
- Derptweg 12
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 04-06-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Weijen 54
Oprichten bijgebouw met carport
Verzenddatum: 03-06-2019
- Kleinwijk 21
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. bedrijf aan huis voor repareren
bakfietsen
Verzenddatum: 06-06-2019
Nistelrode
- Windwijzer ong. sectie F
nr.2218
Oprichten woning
Verzenddatum: 04-06-2019
Heesch
- De Boekweit 36
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 03-06-2019
- Asterstraat 6
Vergroten woonhuis
Verzenddatum: 06-06-2019
- Meerweg 13
Herbouw 2 bijgebouwen
Verzenddatum: 04-06-2019
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 81
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
Verzenddatum: 03-06-2019
Loosbroek
- Dorpsstraat 86
Oprichten woonhuis en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 06-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Grote Heide 16
Veranderen pluimveehouderij
Verzenddatum: 04-06-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Nistelrode
- Eeuwsel 10
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 03-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking
Nistelrode
- Palmenweg 5
Besluit intrekking omgevingsvergunning voor de hinderwetvergunning afgegeven op
26-09-1978
Verzenddatum: 06-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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Smalle wegen en
zwaar verkeer in
Bernheze
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken en Milieu
Voor landbouwvoertuigen kan een ondernemer een ontheffing krijgen voor
een maximum breedte van 3.50 meter.
Deze ontheffing loopt via de RDW. Is
een voertuig breder dan 3.50 meter of
valt deze met andere afmetingen of
massa buiten de wettelijke maten, dan
moet men een ontheffing aanvragen
bij de betreffende wegbeheerder. Dit is
landelijke regelgeving.
In de dagelijkse praktijk komt dit
neer op veel zwaarbeladen en
breed landbouwverkeer. Op de
smalle wegen in het buitengebied van Bernheze geeft dat serieuze problemen.
Zwaar verkeer in het
buitengebied
Bij het vaststellen van de financiën voor 2020 is er opnieuw extra
geld nodig voor de wegen in het
buitengebied. De bermen worden steeds kapotgereden door
breed en zwaarbeladen verkeer.
Denk aan mesttransporten naar
de installatie te Nistelrode. Maar
denk ook aan zwaarbeladen
transportwagens met mais en
voordrooggras. De smalle wegen
in het buitengebied zijn er niet

op berekend. De gevolgen zien
en ondervinden inwoners dagelijks. Bij uitwijken voor dit, vooral
brede verkeer, kom je met fiets,
scooter of auto terecht in kapotte bermen met alle gevolgen van
dien. Buiten het feit dat dit voor
het voertuig niet prettig is (schade), brengt het grote jaarlijkse
onderhoudskosten met zich mee.
De SP Bernheze is van mening
dat we met elkaar eens serieus
naar dit probleem moeten kijken.
De SP Bernheze realiseert zich als
geen ander dat de oplossing niet
eenvoudig is. Immers de landelijke regelgeving (zie boven) staat
dit verkeer gewoon toe. Pogingen om afspraken te maken in
het verleden zijn gestrand. Dus
maar eens opnieuw aankaarten.

Niets is gratis
Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
We raken allemaal doordrongen van de noodzaak verandering aan
te brengen in hoe wij ons huishouden organiseren, hoe wij consumeren, wat we uitgeven en welke ongelooflijke impact dit alles
heeft. Vooral de niet zichtbare, indirecte impact. Het is daarom goed
nieuws dat onze gemeente met de Global Goals wil gaan werken.
We zijn gewend geraakt aan
bepaalde prijzen, met name die
van verse groenten en etenswaren en vinden al snel dingen te
duur. Maar wat is dan de juiste
prijs en wie bepaalt deze? Aan de
andere kant van de redelijk on-

is gratis, achter alles zit een verhaal. Door onze onverzadigbare
consumptiedrang, mede doordat
producten veel te weinig kosten,
wordt onze voetafdruk op aarde
alleen maar groter en dit kan niet
langer goed gaan.

Bewust omgaan met
stroom en water en
consuminderen

Laten we daarom naast de
zichtbare stappen zoals afvalscheiding, bewust omgaan met
stroom en water en consuminderen, ook stappen zetten om
onze onzichtbare impact te verminderen. Bijvoorbeeld door lokale streekgebonden producten
te eten die niet in plastic verpakt
zijn. Dan zien we direct waar ons
geld naartoe gaat en nemen we
het recht weer een beetje in eigen, zichtbare hand. En voor we
er erg in hebben hebben we zo
10 van de 17 Global Goals aangeraakt.

zichtbare keten zit namelijk een
mens, vaak in verre barre landen die omdat wij kersen in de
winter willen, een veel te kleine
vergoeding ontvangt en de supermarkt ertussen een te grote.
De impact aldaar op de natuur,
ontbossing, mens- en dieronwaardige omstandigheden, vervuiling en armoede, die zien we
of willen we niet zien. Maar niets

Afvalstoffenheffing; Wij maken
onze mond er vuil aan
Rico van Duijnhoven, raadslid VVD-Bernheze
In de laatste raadsvergadering diende de VVD-Bernheze een motie in met de
titel Afvalstoffenheffing. Het blijkt namelijk dat de gemiddelde lastendruk
voor de gebruiker van een woning in onze gemeente in 2020 met maar liefst
19,12 procent stijgt ten opzichte van 2019. Deze stijging in de lastendruk
komt vooral door het onderdeel afvalstoffenheffing. Volgens ons de moeite
waard om eens te onderzoeken waar dit nu precies door komt en wat we hier
aan kunnen doen!
We wonen graag in een leefbare en schone gemeente. We
scheiden ons afval en dragen ons
steentje bij aan de circulaire economie, waarin ons afval weer als
grondstof gebruikt kan worden.
Ook hanteren we in onze gemeente het principe ‘de vervuiler
betaalt’ waar wij groot voorstander van zijn. Degenen die hun
best doen worden beloond voor
hun inzet.

Nu blijkt echter dat door kabinetsmaatregelen en het achterblijven
van de beoogde afvalscheiding
en reductie, de rekening toch fors
hoger komt te liggen.
Dit vinden wij onverteerbaar.
Het college heeft ons al eerder
een toezegging gedaan dat we
als gemeenteraad ‘aan de knoppen mochten draaien’ om tot
een verlaging van de kosten te

komen. Daarom hebben wij een
motie ingediend waarin wij het
college vragen te onderzoeken
welke mogelijkheden er dan zijn
om de lastendruk te verlagen of
in ieder geval minder snel te laten
stijgen.
Wij zijn blij dat wij gesteund werden door de voltallige raad en
zien de uitkomsten graag tegemoet!

Rico: ‘We wonen graag in een leefbare
en schone gemeente.’

Politieke gezelligheid bij het
CDA Bernheze
Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze
Onze fractie bestaat uit mensen die wel van een feestje houden, zo
kwam het dat we donderdagavond diverse foto’s kregen van hun
aanwezigheid bij het festival ‘Alle Remmen Los’. Enkele raadsleden
zorgden voor hun zichtbaarheid binnen de gemeentegrenzen.
Nu ben ik zelf ook graag op dit
soort festivals, alleen had ik dit
weekend de keuze gemaakt om
het binnen de dorpsgrens van
Vorstenbosch te houden. Het
was namelijk Kermisweekend!
Al jaren een mooie happening,
veelal te danken aan de werkgroep ‘Vorstenbosch Pakt Uit’
die zich daar vele uren voor inzet. Zo was er ook dit jaar weer
veel georganiseerd. Een braderie, kermisloterij, wandeltocht
met aansluitend een heerlijke
brunch en iedere avond muziek
in de feesttent.
Donderdagavond stond ik ook in

die feesttent. Ik had graag een
vergelijkbare foto teruggestuurd
van een volle tent in Vorstenbosch. Helaas was dit niet het
geval, dit ondanks een zeer goede coverband.
De kermis in Vorstenbosch merkt
de afgelopen jaren duidelijk dat
er een tweede festiviteit binnen
de gemeentegrens plaatsvindt.
Een festiviteit die ook gewoon
voldoet aan alle toetsingskaders
van de gemeente. Het roept bij
mij de vraag op of we dit als gemeente wel moeten willen. Een
tweede evenement op het zelfde moment drukt op de kermis

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

in Vorstenbosch en dus ook op
de leefbaarheid binnen de kleine
kernen. Afstemming van evenementen is daarom heel belangrijk.
CDA: Altijd in de buurt!

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

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Zorgen voor elkaar

Matchpoint in
Loosbroek

Elk jaar tijdens het Pinksterweekend vindt de Roparun
plaats, een estafetteloop van
meer dan 500 kilometer van
Parijs en Hamburg naar Rotterdam.
Teams halen geld op dat besteed
wordt aan palliatieve zorg. Dat
is zorg, gericht op kwaliteit van
leven voor mensen met kanker,
met als uitgangspunt ‘Leven
toevoegen aan de dagen, als
er geen dagen meer zijn toe te
voegen aan het leven’. De mens
en niet de ziekte staat centraal.
Hoewel de Roparun een sportieve uitdaging van formaat is, is
het geen wedstrijd; juist niet. De
saamhorigheid kenmerkt deze
loop. Compassie, teamspirit, en
de bemoediging onderweg; het
brengt mensen dichter bij elkaar
en dat is van grote waarde. Misschien wel het meest belang-
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Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
Het kan in de sport alle kanten op. Winst
en verlies liggen soms dicht bij elkaar. In
de politiek is het al niet veel anders. En
daar waar sport en politiek bij elkaar komen zijn zaken ook niet altijd te voorspellen. In Loosbroek weten ze daar ook alles
van. Komen de tennisbanen er nu wel of
niet?

rijk en tegelijkertijd het meest
onderschat. Laten we daar wat
meer aandacht voor hebben. Op
zaterdag 8 juni stond ik voor de
vierde keer aan de start in Parijs.
Om 15.48 uur klonk voor ons
team het startschot. Op weg

naar Rotterdam, met een lach,
soms een traan, maar vooral de
vastberadenheid dat we met elkaar, met zorgen voor elkaar, de
eindstreep halen.
bernheze.d66.nl

De snelheid van duurzaamheid!
Duurzaamheid waait intussen als een wervelwind over ons heen. Waar de
term duurzaamheid voor de meesten met het plaatsen van zonnepanelen
een serieus begrip werd, wordt hiervoor nu vaak een leidinggevende paragraaf in vele beleidsnota’s beschreven.
Wij als Lokaal hebben in ons verkiezingsprogramma hiervoor ook een belangrijke paragraaf besteed. We zien gelukkig in een snel tempo de bewustwording van verantwoord omgaan met onze energie, omgeving en natuur
groeien. Denk bijvoorbeeld aan gasloos bouwen, differentiatie in tarieven
voor het GFT en restafval, dit om het scheiden van GFT, plastic en papier te
stimuleren. En het plaatsen van zonnepanelen speelt ook nog een grote rol.
Maar om de duurzaamheidsambities te behalen wordt er meer gevraagd.
Tijdens de komende raadsvergadering dient er een besluit genomen te worden over het wel of niet mogelijk maken van een windturbine binnen de
Gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch-West op Bernheze grondgebied.
Een windturbine is altijd prominent aanwezig in de omgeving met geluid en
slagschaduw. Op onder andere dit onderdeel is mede daarom bij het aangaan van de GR vetorecht bedongen.
Een andere voor ons moverende reden was om hierover als gemeente Bernheze te alle tijden zelfstandig
te kunnen blijven beslissen! Dat moment is nu feitelijk aangebroken. Hiervoor willen we alle gevolgen en
effecten van het plaatsen van die windmolen goed in
zicht hebben, zodat we de voor- en nadelen met de
kennis van nu tegen elkaar kunnen afwegen!

Een aftrap kennen ze niet bij het
tennissen, maar drie jaar geleden kwam het spel wel op de
wagen voor de realisatie van
tennisbanen in Loosbroek. Het
bleek de opmaat voor een lange wedstrijd. De bal kaatste over
en weer, dan lag hij weer bij de
gemeente, dan weer bij de werkgroep Sport In Loosbroek (SIL).
“New balls!”, klonk het opeens,
en aanwonenden kwamen met
bezwaren tegen tennisbanen tegen hun achtertuin.
Het werd een vijfsetter, een slijtageslag. Tijdens een time-out
in december werd de gemeenteraad bijgepraat, en zij gaf een
aantal tactische aanwijzingen
om de bal de goede kant op te

krijgen. Het wachten was op het
signaal ‘game, set and match’
van de umpire. Het matchpoint
zou door de gemeenteraad binnengeslagen moeten worden,
maar plotseling was daar een
lijnrechter (wethouder) die riep:
“Out!”.
Verbijsterd keek iedereen zijn
kant op. Dat het geen love-game
zou worden was inmiddels wel
duidelijk. Maar dat de tennisbanen afgeserveerd zouden worden, daar hield niemand rekening mee. Donderdag zal de var
(commissie) zijn mening geven
en twee weken later zal blijken
of de umpire (gemeenteraad) de
lijnrechter (wethouder Wijdeven)
overruled.
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We zijn op zoek naar een

BEZORGER IN HEESCH
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij
DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

Namens Lokaal, Gerjo van Kessel, raadslid

Kermis
heesch
22 t/m
25 juni

Ongeveer 290 adressen: Broekhoek, Tillardhof, Brede
Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek,
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte
Bosschebaan.

Op 31 juli en 7 augustus komt er geen krant uit.
INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl
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MOOIBERNHEZERTJES
TE HUUR
SPRINGKUSSEN
vanuit Heeswijk-Dinther.
Voor meer informatie:
06-22148394.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mari van der Ven uit
Vorstenbosch

Winnaar:
José Hoezen
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Easy
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250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.
PIOENROZEN IN
VERSCHILLENDE KLEUREN
Richard van Doorn
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

2

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak,
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

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

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze

6
8
7

3

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
GASTOUDER HEESCH
HANNY BOUWENS
Ik heb nog enkele plaatsen
vrij op maandag, dinsdag en
donderdag. Bel voor meer info:
0412-453818.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

CURSUS
NIEUW: ZOMERCURSUS
FRANS VOLGEN
bij Cours de français en petits
groupes in Vinkel.
Maandagmorgen, dinsdagmorgen, dinsdagavond, woensdagmorgen en woensdagavond.
Maximaal vier personen, flexibele inschrijving en zeer gevarieerd
lesprogramma.
www.ikspreekfrans.nl
Evelyne van Uden 06-53975676.

Bezoek

2

2

pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

BOUWKAVEL 870 M2
Plan Zwarte Molenweg
Nistelrode. Prijs n.o.t.k.
Familie van den Nieuwenhuizen
Informatie: 06-51782769.

1

9

5

8

www.mooibernheze.nl

7

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

16 JUNI: VADERDAG
Tekst?

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

CHAUFFEUR

Over de organisatie: de Looz Corswarem hoeve is een leer-werk boerderij
voor mensen met een verstandelijke handicap, zij onderhouden een
aangepaste groepsaccommodatie en zijn omgeving.
Korte omschrijving werkzaamheden: het naar huis brengen
van een van de jongens die werkzaam is op de leer-werk boerderij.
Gevraagd wordt: in het bezit van een auto en rijbewijs B,
affiniteit met de doelgroep en zin in een praatje maken.
Geboden wordt: een gezellige club om als vrijwilliger bij te horen,
deelgenoot van het team en reiskostenvergoeding.
Werktijden: 1 x per week van 15.30 tot ongeveer 16.30 uur.
Kan ook 1x per twee weken. wanneer er twee vrijwilligers zijn.
Aannameprocedure: telefonisch contact en kennismakingsgesprek
met Erik Termeer.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 26
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Voorontwerp Bestemmingsplan Heesch West

Sfeerbeeld wind- en natuurpark

V.l.n.r. Frank den Brok (wethouder Oss), Roy Geers (wethouder Den Bosch), Rien Wijdeven (wethouder Bernheze)
en Paul van Dijk (Projectleider) 
Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - De ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch West gaat de volgende fase in. De
inspraakronde voor het Voorontwerp bestemmingsplan (VBOP), de milieueffectrapportage (MER) met
gevolgen van het plan voor de omgeving en het voorontwerp bestemmingsplan facetplan geluidzone
Heesch West, zijn klaar voor inspraak. De plannen liggen van 11 juni tot 13 augustus ter inzage.
Bedrijventerrein Heesch West telt
in totaal maximaal 80 hectare
netto uitgeefbare kavels. In de
eerste fase gaat het om 50 hectare netto uitgeefbare kavels. Er
is in de tweede fase, door vraaggerichte ontwikkeling, 30 hectare
aan netto uitgeefbare kavels beschikbaar. In het plan zijn daarnaast onder andere 3 windturbines en een drijvend zonnepark
van 10 hectare opgenomen.
De documenten voor het bedrij-

venterrein zijn in te zien in de gemeentehuizen van Bernheze, Oss
en ’s-Hertogenbosch. Digitaal
zijn deze te vinden op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan Heesch
West is door de drie gemeenten samen opgesteld. En daarna
gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen. Dit komt omdat de
gronden van het plan liggen in de

gemeente ’s-Hertogenbosch en
de gemeente Bernheze. De gronden van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan
Heesch West is door de drie
gemeenten samen opgesteld
facetplan geluidszone Heesch
West liggen in drie gemeenten,
namelijk ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss.

Inloopbijeenkomst 19 juni
Er is op 19 juni van 18.00 tot
21.00 uur een inloopbijeenkomst
in het Gezondheidscentrum aan
de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor) over
Heesch West. Daar zijn informatiepunten ingericht rondom verschillende thema’s. Denk hierbij
aan de geplande windturbines,

het zonnepark, de verkaveling, de
te verwachten bedrijvigheid en de
verkeersafwikkeling. Medewerkers van de drie gemeenten zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook tijdens deze avond
zijn de documenten in te zien.
Nu al meer weten?
Kijk op www.heeschwest.nl.
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DUURZAAM BOUWEN
GROEP BV

Thematour over aardgasvrij wonen met
warmtepomp

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Stap binnen bij een
duurzaam huis

:
Ontzorgen
in
r
e g,
Uw waard
vatie
onze moti

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

HEESCH – Wie interesse heeft in duurzaam wonen kan in juni op
bezoek bij een duurzaam huis. In samenwerking met provincie
Noord-Brabant organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route
thematours. Huiseigenaren delen hun ervaringen met de bezoekers
tijdens een rondleiding langs de duurzame maatregelen in hun woning. Op 19 juni om 19.30 uur geeft Marian Langens uit Heesch
een tour rondom het thema ‘Aardgasvrij wonen met warmtepomp’.
“Ons huis is comfortabel, gasloos en gebouwd met natuurlijke materialen”, vertelt Langens.
Haar woning is in 2017 opgeleCompleet verd en ze heeft tijdens de bouw
nieuwe gro direct duurzame maatregelen
te
getroffen.
show

room!

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

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

De thematours zijn een initiatief van de Nationale Duurzame
Huizen Route, met als doel om
via persoonlijke ervaringsverhalen mensen te bewegen tot
duurzaam wonen. Tijdens deze
excursies over een specifiek on-

Tijdens de bouw kom je voor
bepaalde keuzes te staan
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
“Wij maken gebruik van zonnewww.tegelprofshop.nl

panelen en een grondwater
warmtepomp. Ook is onze tuin
op een duurzame wijze ingericht.” Familie Langens wil graag
andere mensen helpen met haar
ervaringen.
“Tijdens de bouw kom je voor
bepaalde keuzes te staan. Het is
mooi om daarvan nu de uitkomst
te laten zien.” De huiseigenaren
vertellen graag meer tijdens de
thematour.

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

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT

derwerp bezoekt een groep van
circa tien personen een woning.
Bezoekers zijn hier enthousiast
over, blijkt uit eerdere reacties:
“De familie gaf duidelijke uitleg en het was heel nuttig om
de verhalen van de bewoners te
horen.”
Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven via
duurzamehuizenroute.nl/
thematours.

IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

n

Vouwwanden

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

Haal de
zon in
huis

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

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

Geen btw voor particulieren
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BERNHEZE BOUWT
• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

In juni
9:
en juli 201 n
p va
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k
n
a
a
ij
b
een keuken
een gratis
‘Quooker’

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Kermis Nistelrode

Foto’s: @DMBK

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/album
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Promovenda Marit van Velzen
combineert techniek en zorg

Uitreiking diploma

van het hart naar de vingertop te
gaan. Na haar afstuderen vroeg
men of ze de problemen die uit
haar afstudeeronderzoek naar
voren kwamen wilde aanpakken en daarop promoveren. Als
onderzoeksmedewerker ging ze
andere promovendi helpen met

Foto: Reinier van Antwerpen

slag en de hoeveelheid zuurstof
in het bloed meten.
DE AANHOUDER WINT
Toen Marit aan haar HBO-opleiding begon waren meisjes er
nog ver in de minderheid. Op
honderd
eerstejaarsstudenten,

‘Ik denk dat in de toekomst
de ingenieur en arts even
belangrijk zullen zijn in de
behandeling van de patiënt’
onderzoek- en data-analyse, wat
ze vanaf februari 2011 combineerde met één dag per week
eigen promotieonderzoek. Vanaf
2015 combineerde ze het promoveren met een nieuwe baan
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
waar ze als medisch technoloog
senior onderhoud aan medische
apparatuur uitvoerde.

DEN BOSCH/HEESCH - Steeds meer vrouwen weten in de techniek hun
mannetje te staan. Een mooi voorbeeld daarvan is Marit van Velzen (31),
geboren en getogen in Heesch. Zij werkt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is
onlangs aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gepromoveerd op medische
techniek. Ze heeft een apparaatje ontwikkeld dat op een eenvoudige manier
de snelheid van bloeddrukgolven meet. Daarmee kunnen hart- en vaatziektes
worden opgespoord.
Tekst: Henriëtte Maas Foto: Arjo Loeve

TECHNIEK EN ZORG
Marit was altijd al beter in natuuren wiskunde dan in talen. Na de
HAVO aan het Titus Brandsmalyceum in Oss koos ze voor technische natuurkunde bij Fontys
Hogescholen in Eindhoven. Marit: “Een hele brede studie voor
een goede technische basis en
fysica.” Tijdens een stage in een
ziekenhuis kwam ze in aanraking met medische technologie.
“Dat was wat ik wilde: techniek
gebruiken om mensen beter te
maken! Blijkbaar heb ik de tech-

Drukgolven
meten in
je vingers
om hart- en
vaatziekten
op te sporen

nische kant van mijn vader geërfd en de zorg van mijn moeder.
Ik zit er nu tussenin. Dat maakt
het aan de keukentafel ook leuk
om over te praten. Ik denk dat in
de toekomst de ingenieur en arts
even belangrijk zullen zijn in de
behandeling van de patiënt.”
ONDERZOEK(SWERK)
Voor haar afstudeeropdracht
in 2009 deed ze in het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam
onderzoek naar de tijd die een
bloeddrukgolf erover doet om

PROMOVEREN
Haar promotie was gericht op het
ontwikkelen en valideren (red:
aantonen dat het werkt) van een
sensor die de bloeddruksnelheid
in de vinger meet. Ze bouwde
verschillende toepassingen met
wisselende resultaten. Uiteindelijk bleken vier sensoren op één
centimeter samen goede, stabiele
metingen te verrichten, met het
topje van de vinger als beste plek.
“De snelheid van de bloeddrukgolf zegt iets over de gezondheid
van de bloedvaten: slechte vaten
zijn minder elastisch, waardoor
de bloeddrukgolf sneller gaat.
Met dit nieuwe hulpmiddel kan
snel en gemakkelijk, zonder het
lichaam in te gaan, objectieve
informatie worden gemeten. Die
meting kun je zien als gezondheidsindicator voor de vaten,
naast bijvoorbeeld BMI en cholesterol. Als de gemeten waarde te
hoog of te laag is, is vervolgonderzoek nodig. In de toekomst
kunnen bloedvaten hiermee worden gemonitord, wat bijdraagt
aan preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.” Naast de bloeddrukgolf,
kunnen de sensoren ook de hart-

waren er maar vier meisjes. Promoveren direct na haar HBO-opleiding was ook uitzonderlijk. Een
speciale commissie van de Erasmusuniversiteit beoordeelde dat
ze voldoende kennis en ervaring
in onderzoek had om direct door
te mogen gaan. Met één dag per
week ging dat wat minder snel
dan gedacht en het kostte flink
wat kruim om de promotie voort
te zetten. De aanhouder wint,
want sinds 7 mei 2019 mag zij
zich dr. ing. M.H.N. van Velzen
noemen!
TOEKOMSTMUZIEK
Sinds januari 2019 heeft ze bij
het Jeroen Boschziekenhuis een
staffunctie: medisch technoloog
adviseur bij de afdeling MICT.
“Eerst deed ik het onderhoud
van medische apparatuur. Nu
bekijk ik welke medische apparatuur er nodig is op basis van
wensen en eisen en wie dan wat
moet doen. Daarbij komt mijn
ervaring goed van pas. In deze
nieuwe functie heb ik ook ruimte
voor onderzoek.
Samen met de TU Delft werk ik
aan een vervolg op mijn promotieonderzoek. Daarnaast richt ik
me op andere vernieuwingen,
bijvoorbeeld 3D-printing in de
medische techniek en multi-infusie. De komende maanden
bekijken we welke onderzoeken
precies en met welke samenwerkingen.”
Meer weten? Kijk op
www.publicatie-online.nl/uploaded/flipbook/16282-m-v-velzen
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Night of the Music: door de ogen van onze slagwerkgroep

Een aantal leden van de slagwerkgroep tijdens Night 2016

NISTELRODE - Onder leiding van dirigent Paul van Lokven is de inbreng van de Slagwerkgroep Nistelrode van Fanfare Sint Lambertus tijdens de ‘Night of the Music’ echt gegroeid. Waar de slagwerkgroep
in 2013 nog een redelijk standaard muziekwerk opvoerde in het gewone zaallicht, haalde de groep in
2016 alles uit de mogelijkheden die de theatershow ‘Night of the Music’ biedt. Zij verraste het publiek
met een lichtspektakel en optredens met grote showelementen. We stellen je graag voor aan Menno
Pennings en Tijme Jacobs. Zij nemen je mee achter de schermen.
De Slagwerkgroep Nistelrode is
een echte vriendengroep. De repetities worden graag afgesloten
met een ‘derde helft’.
De uitvoering van de ‘Night of
the Music’ (‘de Night’) in 2016
heeft de groep echt hechter ge-

maakt. Menno: “Je bouwt immers samen aan een project. Als
dat goed lukt, dan geeft dat veel
energie”.
We vragen de jongens hoe zij de
aanloop naar de Night in oktober
ervaren. Merken zij al iets van de
voorbereidingen?

LEUK OM NAAR TE LUISTEREN
EN TE KIJKEN
“We hebben op dit moment pas
één nummer dat bedoeld is voor
de Night op de lessenaar staan.
Maar je merkt het meteen aan
het soort muziek dat we dan spelen”. Tijme en Menno vertellen

Eventsponsors

dat de muziek die zij tijdens de
Night spelen echt anders is.
De muziekstukken die de slagwerkgroep speelt tijdens de
Night zijn meer shownummers,
zoals pop en musical aangevuld
met zangers of zangeressen. Tijme: “Er zit ook performance bij.
Bij de stukken die wij normaal
spelen gaat het om de muziek en
de techniek.
Tijdens de Night gaat het meer
om het geheel zodat het niet alleen leuk is om naar te luisteren
maar ook om naar te kijken”.
Menno: ”Het leukste van het
mooie programma is het sámen
leuk brengen en dat het publiek
er in mee gaat. (…) Er is een heel

andere spanning en beleving
rond de show.”
BIJZONDER VOOR DE REGIO
Wat zou je zeggen om mensen
te overtuigen om de Night of the
Music te bezoeken? Menno en
Tijme zeggen vol enthousiasme:
”Het is een avondvullend programma met bekende muziek en
een échte show. Zeker voor ons
in de regio is het echt iets bijzonders.”
De jongens verheugen zich op
de komst van de trouwe fans:
familieleden. En ook op de ‘afterparty’. Want na de show is er natuurlijk nog tijd om na te praten
en een drankje te drinken.

Wees welkom op 18 en 19 oktober. Kaartjes zijn te koop
via www.fanfarenistelrode.nl/night.

Hoofdsponsors

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

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien

n anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

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

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

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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KLEUR presenteert: thema ‘een kwestie van kiezen’
met Jan Terlouw en Daan Rovers
LOOSBROEK -‘Kleur’ is een nieuw praatprogramma in Bernheze. Een per seizoen verschijnende talkshow, met bijzondere gasten die praten over verschillende onderwerpen. ‘Kleur’ geeft kleur aan het
kleine en bijzondere én kijkt verder; ‘Kleur’ stemt tot nadenken. De eerste ‘Kleur’ is op woensdag 19
juni in Zaal Kerkzicht in Loosbroek.
waarin je van alle luxe en gemakken voorzien bent of is het
Goede Leven het juiste leven?
Goed voor de ander en goed
voor het milieu? En in deze tijd:
hoe gaan we om met de vervaging tussen feiten en meningen?

Jan Terlouw

“‘Kleur’ is nieuw maar toch herkenbaar”, vertelt Paul Aarts van
de werkgroep die de talkshow
presenteert. “Het is een soort
praatprogramma zoals voorheen
de befaamde RUR’s in Bernheze. Een luchtig treffen met muziek en een goed en geanimeerd
gesprek, met vooral variatie en
vaart.
We organiseren ‘Kleur’ met
D66-Bernheze, de Bibliotheken Bernheze en de Bernhezer
Kunstkring (BKK). Het overkoepelende thema van de eerste aflevering is ‘Een kwestie
van kiezen’. Het heeft zeker
geen politieke kleur of lading”,

Daan Roovers

Hoe beïnvloeden het
internet en
sociale media
ons denken?
verzekert Aarts. “Insteek is het
Goede Leven. Het goede leven
roept iets positiefs op maar gaat
ook over kiezen. Want wat is het
goede leven? Is dat een leven

Over nepnieuws en hoe dat het
kiezen bepaalt. Hoe beïnvloeden het internet en social media
ons denken? Hoe weten we wat
waar is en hoe komt het dat we
aan onderbuikgevoelens soms
evenveel of zelfs meer gewicht
toekennen dan aan wetenschappelijke feiten?
Is het ‘niet denken’ onze grootste bedreiging? We laten daarom een drietal grote denkers aan
het woord met wetenschapper
en schrijver Jan Terlouw en Daan
Roovers, Denker des Vaderlands,
als uitschieters.”
Wie meer wil weten is op 19 juni
vanaf 19.00 uur (de avond begint om 19.30 uur) welkom bij
Zaal Kerkzicht. De toegang is
gratis.
Vol is vol, dus een zitplaats reserveren is slim, denkt de organisatie. Dit kan via info@debkk.nl.

wielrennen

darten

golf
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skien

snowboarden

kano

Jason plaatst zich voor NK Jeugdwielrennen
NISTELRODE - De 9-jarige Jason
van de Beeten uit Nistelrode
heeft zich geplaatst voor het NK
Jeugdwielrennen op 15 juni in
Ameide.
Jason fietst voor Wielervereniging Uden in categorie 3 (jongens 10 jaar). Van de zestien
KNWU wegwedstrijden waren er
negen geselecteerd voor het Ne-

kaarten/bridgen

derlands Kampioenschap Jeugdwielrennen waarvan de vijf beste
wedstrijden meetelden.
Vanuit de KNWU Jeugd District
Zuid-Oost Nederland worden er
in deze categorie negen jongens
uitgenodigd voor het NK Jeugdwielrennen. Jason staat 7de in
het kwalificatieklassement ZON
NK 2019.

motorcross

Raivo Dankers scoort
in EMX250 wedstrijd in Rusland
RUSLAND/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha Racing heeft in de
EMX250 wedstrijd
turnen
volleybal in Orlyonok,
handbal Rusland, een top vijf plaats weten te behalen. Dankers reed een dijk van een tweede manche waarin hij lang op een derde plaats reed en
met een vijfde plaats zijn beste resultaat van dit seizoen wist te behalen.

motorsport
waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

wielrennen

Op zaterdag had de crosser uit Heesch
even tijd nodig om zijn draai te vinden op
het harde circuit van Orlyonok. De baan
was verraderlijk glad en ook de temperaturen lagen hoog. Dankers kwam in de
tijdtraining ondanks verwoede pogingen
niet verder dan een zeventiende tijd en
skien
snowboarden
was vastbesloten
om het inkano
de manches
beter te doen.
In de eerste manche startte Dankers buiten de top tien en kwam op een dertiende
plaats uit de eerste ronde. Omdat de verschillen tussen de rijders bijzonder klein
waren, ontstond er een spannende strijd
om de posities.

kaarten/bridgen

De hele manche heeft Raivo rond de dertiende plaats gereden maar moest in de

slotfase nog een positie afstaan aan de
kampioenschapsleider Alberto Forato en
werd vijftiende.
Dankers wist dat hij met een betere start
verder naar voren moest kunnen zitten.
Dit lukte in de tweede manche want Raivo kwam in de kopgroep uit de eerste
bocht en wist gelijk door te stoten naar
de derde positie.

De hele manche heeft
Raivo rond de dertiende
plaats gereden
In de eerste helft van de wedstrijd wist hij
stand te houden op deze positie en reed
vervolgens tot in de slotfase op een vierde
plaats. Net als in de eerste manche kwam
Forato nog hard opzetten en die verwees
Raivo nog een plaats terug waardoor de
crosser uit Heesch op een nette vijfde
plaats over de finish wist te komen.
In het dagklassement eindigde Raivo op
een tiende plaats en na de wedstrijd in
Rusland staat hij zeventiende in de tussenstand van het Europees Kampioenschap. Aankomend weekend gaat het
kampioenschap verder in het Letse Kegums.

motorcross

Mike pakt podiumplaats tijdens EK Quads in Estland
ESTLAND/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in de tweede
wedstrijd van het Europees Kampioenschap Quads in Kivioli, Estland op het podium
geeindigd. De crosser uit Heesch wist in zowel de eerste als de tweede manche op een
tweede plaats over de finish te komen en werd hiermee ook tweede in de daguitslag.

motorsport

Mike begon positief aan het weekend
door in de tijdtraining op zaterdag een
tweede tijd neer te zetten. Ook in de
kwalificatieheat wist hij tweede te worden waarmee hij met vertrouwen uitkeek
naar de manches op zondag.
Een goede start in de eerste manche zorg-

de ervoor dat hij op een derde plaats aan
de wedstrijd kon beginnen. Gelijk in de
eerste ronde stootte hij door naar een
tweede plaats en wist een aantal ronden
de leider in de wedstrijd te volgen. Omdat deze het tempo net iets hoger had
dan Mike moest hij hem laten gaan waardoor hij als tweede over de finish kwam.
In de tweede manche zat hij er opnieuw
goed bij met de start en kwam ditmaal als
tweede uit de eerste bocht. Ook in deze
manche zette hij in de beginfase aan om
te proberen de koppositie over te nemen.
Helaas zat dit er niet in en moest hij ook
in deze manche tevreden zijn met een
tweede plaats.
Met tweemaal een tweede plaats in de
manches eindigde Mike op een tweede
plaats in het dagklassement. Op zondag
23 juni staat voor Mike de volgende belangrijke wedstrijd op het programma en
dit is de Dutch Quad Masters in Oss.

Afgelopen winter wist Jason zich
ook te kwalificeren voor het NK
Veldrijden jeugd in Helmond
waar hij een 16de plaats wist te
behalen van de 28 deelnemers
uit heel Nederland.

www.jeugdzon.twcpijnenburg.nl

Jeugdwielrennen NK Veldrijden
jeugd Helmond, 27 januari 2019

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

26

BERNHEZE SPORTIEF

KAMPIOENEN
TC Telro 2de klasse dames dubbel
NISTELRODE - Kampioen in de voorjaarscompetitie tennis TC Telro.
Donderdagochtend in de 2de klasse dames dubbel.

Woensdag 12 juni 2019

Doe je mee met het Open 35+ toernooi?
HEESWIJK-DINTHER - De tennisbanen van Tennisverenging De Balledonk in Heeswijk-Dinther worden van 23 tot
en met 29 september weer druk
bezocht door fanatieke tennis(st)ers uit de omgeving.
Voor veel sportievelingen staat
dit toernooi elk jaar weer op
de agenda. Een gezellige week
waar leden van zo’n 15 verschillende tennisverenigingen uit de

nabije omgeving zich inschrijven.
Tijdens het toernooi is Intersport
aanwezig met de bespanservice.
Dit jaar is dat op 23 en 24 september. Profiteer van de leuke
aanbiedingen voor het bespannen van je racket of voor een
nieuwe tennisoutfit.
Via www.mijnknltb.toernooi.nl
kan tot en met 10 september
voor het toernooi worden ingeschreven (GD/HD/DD speelsterktes 5 tot en met 8).
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Turnvereniging HGC eindejaarsvoorstelling
HEESCH - Misschien heb je al eerder gelezen dat turnvereniging HGC dit jaar in september haar 60-jarig
bestaan viert! Om alvast in een feestelijke stemming te komen, gaan de turn(st)ers van HGC op 29 en
30 juni in ’t Vijfeiken in Heesch hun kunsten vertonen tijdens een grandioze voorstelling!
V.l.n.r.: Riky van Rooij, Han v.d. Sluijs, Monique Bosch en Irma van Dijk

Onder leiding van Theaterhuis
Joris heeft de Jeugdcommissie
van HGC een anderhalf uur durende circusvoorstelling in elkaar
gezet. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je deze show komen bekijken? Dan kan dat! Op
zaterdag 29 juni is er een voorstelling om 14.30 en om 18.30
uur. Op zondag staat een voorstelling gepland om 13.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop te
verkrijgen voor € 10,- op zater-

dag 22 juni van 9.00 tot 12.00
uur in gymzaal de Lindershof
in Heesch. Aan de kassa kosten

kaarten € 12,50.
Waar plezier leidt tot prestatie...
HGC!

kruisboog schieten

Loosbroek - Korfbal - Korloo D1

Angelie Buren driemaal
Nederlands kampioen kruisboogschieten
HEESWIJK-DINTHER - Angelie Buren is samen met haar man Alex en zoon Florian lid van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. Ze wonen nog maar sinds kort in Heeswijk-Dinther.
Samen nemen zij deel aan de
wedstrijden. Angelie werd driemaal kampioen met kruisboog
op de wip schieten bij de onderdelen Algemeen Dames Kampioen, Ereklasse en Algemeen
Kampioen Personeel klasse. Een
geweldige prestatie waar het gilde trots op is. Ondanks de hectiek van een verhuizing toch zo’n
prestatie neerzetten is geweldig.

Heesch - Voetbal - HVCH JO 12-2

We zijn op zoek naar
VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie wel
DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

HEESCH – 17 en 24 juli

Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat,
Bernhardstraat, Beatrixstraat, Julianastraat, Emmahof, Christinastraat, Irenestraat, Wilhelminalaan, Burg. Woltersstraat en
Molenstraat.

NISTELRODE – 10 en 17 juli

Ongeveer 125 kranten: ’t Erp, Oude Torenweg, De Geerden,
Loosven, Vlasstraat, Hoge Akkers, Vezelstraat en gedeelte ’t Loo

HEESWIJK-DINTHER - 10 en 17 juli

Ongeveer 270 kranten: Windberg, Essenburgh, Schuurakker,
Mariengaard, de Streepen, het Geleer, de Schans, Nieuwlandsestraat, Hoendersteeg, Het Geerke, de Bariks en de Passie.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

Tijdens de wedstrijden in Zevenbergschenhoek die door de
Nederlandse
kruisboogbond
georganiseerd werden, was het
een spannende aangelegenheid.
De wippen waarop geschoten

moest worden op 12,5 meter
hoogte werden steeds kleiner
zodat men op het laatst maar 17
millimeter over had om de wip
te kunnen raken. Angelie liet alle

DE OPLOSSING

deelnemers achter zich en behaalde drie prachtige resultaten.
De overheid is trots op Angelie
en feliciteert haar hierbij van harte.
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voetbal

Biljarten in de regiocompetitie Nistelrode

Opnieuw
succes voor HVCH JO-07 3-4

HEESCH - Negentien teams in de regiocompetitie spelen twee keer in een jaar tegen elkaar; de eerste
keer voor de Kerstdagen en de tweede keer tot en met mei in het nieuwe jaar. Een team bestaat uit vijf
spelers, waarvan telkens één speler reserve staat. Er worden dan ook telkens vier wedstrijden gespeeld.
om lekker fanatiek te spelen”,
geeft Jan Renders aan.
Op 18 mei moest de laatste wedstrijd van de gehele competitie
gespeeld worden, uitgerekend
tussen Heesch 1 en BVGOP uit
Vorstenbosch dat op dat moment op de tweede plaats stond.
Heesch 1 stond op dat moment
zo’n 10 punten los van Vorstenbosch, won 3 van de 4 wedstrijden, haalde totaal 37 punten en
werd royaal kampioen!
Jan: “Sommige mensen waren
zo beduusd dat ze vergaten het
team te feliciteren. Tijdens de
V.l.n.r.: Jan Pol, Bernard Heesakkers, Jan Renders, de nestor Piet van
Hinthum en als laatste Jos van de Wijgert
jaarvergadering werd de wisselbeker, een joekel, uitgereikt
Per
wedstrijd
zijn
wedstrijdpunteam
van
Heesch
1
mee
in
de
samen met een wat handzamer
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
ten te halen en wel één punt bovenste regionen.
kleinere beker. Het team, dat beper hele tiende van het totaal te
staat uit Piet van Hinthum, Jos
maken aantallen. Dus maximaal “Wij spraken binnen ons team van de Wijgert, Jan Pol, Jan Ren10 punten per speler en voor de af om die goede positie zo veel ders en Ben Heesakkers, weet nu
gehele wedstrijd dus 40 punten. mogelijk te handhaven, zoals waar ze volgend jaar voor moet
Na de eersteboksen
helft draaide
een sportief
betaamt én
beugelen
badminton het zwemmen
waterpolo team
handboogschieten
tafeltennisgaan.”

korfbal

Altior 1 scoort voor Villa Joep
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 speelde zondag 2 juni haar laatste competitieronde. Na een moeilijk seizoen wist ze zich toch te handhaven in de topklasse. Een prestatie op zich, maar de ploeg had meer op
het programma staan. Het hele seizoen hebben de dames en coach geld apart gelegd bij ieder doelpunt
dat gescoord werd. In september werd gezamenlijk het doel voor dit geld bepaald en de keuze viel op
biljarten Joep. duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
Villa
Deze stichting zet zich in voor
onderzoek naar neuroblastoom
kinderkanker. Hopelijk draagt
dit bij aan het genezen van deze
vreselijke ziekte bij jonge kinschaken
dammen
deren. Gedurende het
seizoen
werd € 300,- verzameld en via
een borrelactie bij cafe In d’n
Ollie kwam daar nog € 150,bij. Los van 1cm
ditb bedrag heeft de
ploeg ook nog 24 knuffels verkocht, waarvan de opbrengst
cm b
ook naar de1,2stichting
is gegaan.
Hans van Villa Joep kwam de
cheque van € 450,- in ontvangst
nemen en bedankte de ploeg.
1,4cm b
“Bij onze stichting werken alleen
vrijwilligers, dit bedrag komt dan
ook volledig ten goede aan onautosport
karten
derzoek.”

Berne Abdijbier
Kachelders Tour
HEESWIJK-DINTHER - De volledig vernieuwde wielertourtocht, De
Berne Abdijbier Kachelders Tour, vindt zondag 16 juni plaats. TWC
De Kachelders uit Heeswijk-Dinther heeft haar jaarlijkse tourtocht
dit jaar in een volledig nieuw jasje gestoken. Er zal worden verbroederd/verzusterd van twee geneugten des levens: ‘Samenkomst van
de wielersport en het bourgondisch Bernheze’.
Hierbij is uitgekomen op een
samenwerking
die
Heeswijk-Dinther uniek maakt in de
omgeving. Dit jaar gaat TWC De
Kachelders samenwerken met
Berne Abdijbier om iets unieks
neer te zetten.
Het proeflokaal van de Abdij van
Berne gaat de start- en finishlocatie van de tour worden. Daar
zijn de benodigde faciliteiten en
zullen bierpakketten beschikbaar
gesteld worden voor de gratis
loterij.

kaarten/bridgen

Kijk voor meer informatie op
www.villajoep.nl
motorsport
NDZW MW1 - Altior MW1: 7-5

NISTELRODE/HEESCH - Opnieuw succes voor HVCH JO-07 3-4!
Na vorige week het kampioenschap te hebben behaald heeft het
team zaterdag 1 juni het toernooi bij Prinses Irene in beide poules
gewonnen en bracht twee bekers mee naar huis. Ook een mooie
binnenkomer voor de nieuwe sponsor Lek Sloopwerken, die het team
feliciteert met de behaalde resultaten.

Altior A1 - DDW A1: 8-4
DAKOS C1 - Altior C2: 1-1
Altior E1 - SCMH E1: 22-1.

Op deze manier kan er een aantal unieke aspecten aan de tour
worden toegevoegd. De route
wordt verreden over volledig uitgepijlde afstanden van 75 of 100
kilometer met als pauzeplaats De
Heksenboom in Sint Anthonis.
Een tocht voor zowel de sportieve als de recreatieve fietser.

De tourtocht wordt op 16 juni
verreden. Inschrijving € 4,-,
NTFU leden betalen € 3,-.
We hopen alle wielervrienden uit
de nabije omgeving maar ook
daarbuiten te verwelkomen om
met ons dit fietsevenement en
het Berne Abdijbier te vieren!
Je kunt starten tussen 7.30 en
9.30 uur vanaf de Abdij van
Berne aan de Abdijstraat 49 in
Heeswijk.
Tot dan!
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Fotograaf:
Elly Hagens
Pinksterfeesten Nistelrode

ZONDAG 16 JUNI
Vaderdag

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Berne Abdijbier
Kacheldertour
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wandeldriedaagse
Loosbroek

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zomer Volleybaltoernooi
Gilde Hoge Akkers 1 Nistelrode

Tulpen voor Mussolini
Mostako Staalbouw Heesch

Openbaar D-examenconcert
Menno Pennings
CC Nesterlé Nistelrode

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

DONDERDAG 13 JUNI
Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode
PAGINA 3

Youp van ’t Hek
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 14 JUNI
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Basiscursus ontspanningscoach voor kinderen
Feliz 08 opleidingen Oss
Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode
PAGINA 3
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Wandeldriedaagse
Loosbroek
Balletstudio van der
Stappen: ‘Wie is de Mol?’
De Lievekamp Oss
André Hazes
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 15 JUNI
Open dag
Peduca, Paramedisch
Voetcentrum Oss
PAGINA 4
50 jaar TV De Hoef
Tennispark Hoefstraat Heesch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
IVN Slootjesdag
Hondstraat 6 Vorstenbosch

MHCH Urban Hockey
Experience
Schoonstraat 99B Heesch
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 19 JUNI
Join us
Checkpoint Heesch
Praatprogramma: Kleur
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 24
Stap binnen bij
een duurzaam huis
Heesch
PAGINA 20
Liederentafel
CC De Pas Heesch
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Balletstudio van der
Stappen: ‘Wie is de Mol?’
De Lievekamp Oss

DONDERDAG 20 JUNI
Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode

Vaderdagfamilieconcert
met Jelle Amersfoort
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

VRIJDAG 21 JUNI
Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze

Vaderdag
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Publieksavond
Halley Heesch
PAGINA 11

MAANDAG 17 JUNI
Start: Zomerdagen 2019
Centrum MAIA Nistelrode

BOBZ groep 5/6
Dorpshuis Nistelrode

Informatiemiddag over
Dementie
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 3
OOvB adviseurs en
accountants: Waar sta jij
over 5 jaar?
Roompot Vakantiepark Schaijk
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Balletstudio van der
Stappen: ‘Wie is de Mol?’
De Lievekamp Oss

DINSDAG 18 JUNI
Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Tulpen voor Mussolini
Mostako Staalbouw Heesch

Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel

Johan Derksen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 22 JUNI
Roefeldag
Bernheze
7 x 7 toernooi
VV Heeswijk Heeswijk-Dinther
Voorverkoop:
HGC eindejaarsvoorstelling
Gymzaal De Lindershof Heesch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Blinden- en slechtzienden
rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Summerfest XXL
Centrum Vorstenbosch
PAGINA 13
Homeride Daddies Event
Torenstraat Heeswijk-Dinther
DOS Beachhandbal toernooi
Geffense Plas Oss
Eva Crutzen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 23 JUNI
DOS Beachhandbal toernooi
Geffense Plas Oss
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Summerfest XXL
Centrum Vorstenbosch
PAGINA 13
Cursus Ontspanningsmassage
Feliz 08 opleidingen Oss
Bijendag
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Cultuurcafé de Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch
PAGINA 12
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 24 JUNI
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 25 JUNI
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Health Workshop
DIO/The Read Shop Sparkling
Nistelrode
Infoavond: Dorpsraad
Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Ontspanningsmassage
Feliz 08 opleidingen Oss

Marianne Huisman, Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

