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LuCAS VAn grOEnEnDAEL
talent op de contrabas
HEESWIJK-DINTHER – De contrabas is een instrument dat niet
veel mensen, en zeker niet kinderen, bespelen. Lucas van Groenendael (9) doet dat wel. Hij begon al op zijn vijfde te spelen op
dit strijkinstrument, en mocht vorig jaar, ondanks de leeftijdsgrens van 11 jaar, toetreden tot het Jeugd Filharmonisch Orkest
‘s Hertogenbosch. Lucas vertelt enthousiast over de concerten
die hij uitvoert en is ambitieus: “Later wil ik mijn eigen orkest
opzetten.”

Lucas met zijn contrabas

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Lianne Gabriëls

Het muzikale talent heeft Lucas van zijn vader Harrie, die als
cellist zijn sporen in de klassieke
muziek ruimschoots heeft verdiend. Hij vertelt hoe hij Lucas
adviseerde de contrabas te gaan
bespelen: “Jaren geleden kwam
ik een contrabassist tegen uit de
buurt. Ik dacht hé, dat past bij het
karakter van Lucas. Het karakter
van een persoon moet echt bij
het instrument passen. Contrabas is een mengeling van serieus
en klassiek en ook swingen, de
lolbroek uithangen. Hij begon al
heel vroeg met spelen. Toen hij
voor de eerste keren speelde, was
hij eigenlijk nog niet sterk genoeg
om met zijn vingers de onderste
snaren in te drukken.”
Jeugd Filharmonisch Orkest
‘s-Hertogenbosch
Inmiddels is Lucas ruim een jaar
lid van het Jeugd Filharmonisch
Orkest ‘s-Hertogenbosch. Daarmee treedt hij gemiddeld elke
zes weken op. Het orkest speelt
met name klassieke muziek.
Lucas vertelt: “Ik heb bijvoorbeeld al opgetreden op Kasteel
Heeswijk, in de Parade en in de
Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch.
Ik vind het nooit eng om op te
treden, ik ben er wel aan gewend. In het begin vond ik het
wel leuk, maar toch ook spannend, want ik wist niet wat ik allemaal nog ging beleven met de
contrabas. Mijn vrienden spelen
gitaar en piano, het lijkt me leuk
om later samen met hen een orkest op te zetten.” Een paar keer
mocht hij al met het grote Fil-
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harmonisch Orkest meespelen:
“Dat is wel spannend, want dan
zijn er altijd heel veel mensen”,
zegt Lucas.
Ingrid Roman, moeder van Lucas, is heel tevreden met hoe het
nu gaat: “Lucas doet het heel
goed. Zijn leraar, Thijs Siebers
heeft hem alles bijgebracht wat
hij nu kan. We zijn ook heel blij
met Lex Bergink, de leider van
het orkest. Het is voor hem, en
ook voor ons, een behoorlijke
tijdsinvestering. Maar zolang hij
het leuk blijft vinden om te doen,
gaan we er mee door. Het is niet
om later veel geld mee te verdienen, want dat is nou eenmaal
erg moeilijk in de muziek.”
afsluiting van dit seizoen
Op 17 juli is de afsluiting van dit
seizoen. Zoals afgelopen jaar,
vindt een concert plaats in de
Burchtzaal van Mariaoord, Rosmalen. Daarbij mogen de kinderen van het Jeugd Filharmonisch
Orkest ‘s-Hertogenbosch laten
zien wat ze kunnen aan de hand
van een zelf gekozen stuk. Lucas
kiest voor The Muppet Show.
Lucas heeft er zin in: “Het is altijd leuk om op te treden en te
laten zien wat je geleerd hebt!”
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Diamant slijt niet, wordt alleen mooier
Driek van Roosmalen en Mariet Ploegmakers 60 jaar een paar
HEESCH – Het gezegde is ‘van een bruiloft komt een bruiloft’. Dat klopte helemaal voor Driek van
Roosmalen (1926) en Mariet Ploegmakers (1930). Zij leerden elkaar kennen op het trouwfeest van een
collega van Mariet, die trouwde met de zoon van de mensen waar Driek werkte. Het zat meteen goed
en de fietstocht van Nistelrode naar Heesch kon niet lang genoeg duren.
Na twee jaar kwam het achterhuis van de boerderij bij Van
Roosmalen in Heesch vrij en werd
er getrouwd. Mariet was blij en
verdrietig tegelijk. Haar moeder was ernstig ziek en overleed
drie weken na het huwelijk. Bovendien mocht ze haar werk bij

Boomrooierij

de gezinszorg niet voortzetten,
zo waren de wetten in die tijd.
Driek is wel blijven werken en
hoe… Eerst bij boeren en later bij
Diosynth in Oss. In de ploegendienst kon hij daar goed verdienen
en met drie zoons (Adrie, Hans en
Jos) kwam dat goed van pas.

Familiehulp
Het achterhuis werd ingeruild
voor een woning op grond, gekocht van Drieks ouders. 40.000
stenen van de sloop werden afgebikt en hergebruikt en iedereen hielp mee…
Lees verder op pagina 8

Driek en Mariet, een diamanten paar
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl
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Als ik aan de zomer denk, dan
denk ik aan lange avonden
genieten in de tuin met een
lekker drankje en hapje, relaxen
en vakantie…
En op vakantie word ik altijd
zo blij van zomerse cocktails,
ze geven een zonnig sfeertje,
ze smaken heerlijk. Het is gewoon vakantiegevoel. Daardoor
kwamen we op het idee van een zomer lang cocktailtaartjes.
De komende maanden staan deze taartjes in de spotlights.
Diverse cocktailsmaken passeren de revue. We hebben
Limoncello Spritz gehad en in juli maken we de cocktail der
cocktails ‘Sex On The Beach’. Alleen al voor de naam zou je er
iets mee willen doen.
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Sex On The Beach bestaat
uit wodka, sinaasappel,
cranberry en perziklikeur.
Onze banketbakkers
Melvin, Toine en Germa
hebben er een heerlijk
taartje van gemaakt voor
zes personen. Op basis
van luchtige slagroom en
met een lekkere bodem.
Serveer bij een kop koffie.
Maar wat denkt u van een
puntje als dessert?
Gecombineerd met vers
fruit een heerlijke afsluiter. En lekker makkelijk.
Voor een kijkje achter de schermen, volg ons op facebook.
Wij moeten ook verder kijken en zijn steeds weer op zoek naar
iets nieuws.
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Veel lekkers uit Bernheze

wij hebben een nieuwe menukaart
Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

in juli maken we De cocktail
Der cocktails ‘sex on the Beach’
De eerste brainstormsessie voor ‘Heesch Presenteert’ is
geweest. Samen met Fietsplezier en Fysiocentrum Heesch gaan
we iets leuks opzetten en wellicht schuiven er nog meer aan.
Noteer alvast in de agenda 11 september ‘Heesch Presenteert’.
Omdat wij en onze medewerkers om de beurt op vakantie
gaan, zijn wij de gehele zomer gewoon geopend! Elke ochtend
vanaf 7.00 uur. Via de webshop kunt u vanaf uw vakantieadres
de bestelling al opgeven. Na twee weken stokbrood eten, zal
een 100% volkoren boterham een heerlijke thuiskomst zijn.
Ik wens u namens ons allemaal een mooie zomer.
Ilse Lamers-Dekkers

Café-Cafetaria-Zaal

Lekker creatief bezig
Workshop sieraden van glas
Steeds vaker worden
sieraden van glas
gemaakt. Glas heeft
altijd iets bijzonders:
het leeft. Dat maakt
een glazen sieraad
spannend en mooi.
Tijdens de workshop
maakt iedereen een
aantal sieraden. De
werkstukken worden
op hoge temperatuur versmolten in de
oven en kunnen op een later tijdstip
worden opgehaald.
Nistelrode - donderdag 14 juli 9.30-12.00 uur - € 22,50 p.p.

Workshop tekenen voor beginners
Je
maakt
kennis met
verschillende
materialen
zoals
krijt,
potlood, Oost
Indische inkt en houtskool. Er zal een
stilleven klaarstaan, dat we na gaan
tekenen van verschillende kanten,
met de diverse materialen. Ervaring
is absoluut niet nodig, het is juist bedoeld om te kijken welke materialen
bij je passen en de passie en rust te
vinden voor het tekenen.
Nistelrode - vrijdag 22 juli 9.30-12.00 uur - € 13,50 p.p.

Workshop bloemen van pretex
Met behulp van
de decoratieverharder
pretex
gaan we bloemen
maken.
Deze kunnen in
een vaas of pot
worden gezet die
je ook een nieuwe look gaat geven met de pretex. Je
kunt er ook voor kiezen om de bloemen op een canvasdoek te verwerken. In ieder geval ga je met een leuk
eindresultaat naar huis.
Heesch - maandag 25 juli 9.30-15.00 uur - € 36,50 p.p.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl - www.eijnderic.nl / 0412-454545

De Schaapskooi

Geniet
van onze
luxe broodjes
DE SCHAAPSKOOI

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi
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Ook in Bernheze geen geld
tekort voor de zorg

Column
D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse
herkenbare belevenissen.

Mokken
Er wordt gezegd dat je als leider geboren wordt. In iedere groep is er
altijd wel één persoon die de boel op sleeptouw neemt en de roedel
aanvoert. Hij of zij komt met een idee en zonder al te veel morren,
wordt die keuze aanvaard. Er wordt dan ook door de rest van de groep
kennelijk van uitgegaan dat deze keuze de meest logische is en het
beste voor iedereen. Het opperschaap loopt dan voorop en de makke
leden lopen dan maar achter hem of haar aan over de dam.

BERNHEZE – Veel gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden voor het hele sociale domein. Dat
geldt ook voor Bernheze. Van de 11,5 miljoen euro die beschikbaar was, is 2,5 miljoen euro overgehouden. Wethouder Jan Glastra van Loon heeft Wmo in zijn portefeuille. Hij wil graag dat de inwoners van
Bernheze weten wat er met dat geld gebeurt.
Wmo, wat is dat?
Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’. Dat is een
wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel de burgers,
ongeacht je beperking of situatie,
zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving.
Hoe werkte de Wmo voorheen?
Voorheen was aan elk ziektebeeld
een standaard hulppakket verbonden. Alle mensen met hetzelfde ziektebeeld hadden recht op
dezelfde hulp. De kosten waren
voor de landelijke overheid. Naarmate Nederland vergrijst, neemt
de behoefte aan ondersteuning
toe en daarmee ook de kosten.
De landelijke overheid heeft ingezien dat de kosten voor de
Wmo, als gevolg van de vergrijzing, ontzettend zouden stijgen.
Niet alleen de financiën werden
een probleem, maar er was ook
veel ontevredenheid over de manier waarop de overheid iedereen
over een kam scheerde, er was
geen maatwerk. Daarom heeft
de landelijke overheid besloten

de gemeenten de taak te geven
de Wmo zelf invulling te geven.
Het begon daarmee in 2002 en in
2015 is de Wmo volledig overgeheveld aan de gemeenten.
Hoe werkt de Wmo nu?
Er ontstond steeds meer behoefte aan maatwerk. Dit maatwerk
kan volgens de overheid beter
geleverd worden door de gemeenten. Gemeenten ontvangen
jaarlijks een budget van de overheid, op basis van het historisch
gebruik van sociale voorzieningen. In Bernheze is het zo dat je
hulp kunt aanvragen bij Ons Welzijn en iemand van hen of een
Wmo-consulent van de gemeente, gaat met je om de tafel zitten.
Zij bekijken samen met jou welke
dingen je zelf kunt doen en welke ondersteuning je nodig hebt
om zo goed mogelijk te kunnen
blijven participeren in de samenleving.
Ik heb ondersteuning nodig.
Wie kan ik bellen?
Bel dan naar het Sociaal Team van
Ons Welzijn: 088-3742525, of
bel naar de gemeente: 14 0412.

Wat gebeurt er met het geld dat
over is?
Van de 11,5 miljoen euro die de
gemeente voor 2015 ontving
voor het hele sociale domein de Wmo, de jeugdzorg en de
participatiewet - is 2,5 miljoen
euro overgehouden. Wethouder
Glastra van Loon legt uit: “We
hebben met de gemeenteraad afgesproken dat geld wat overblijft,
niet aan andere zaken wordt uitgegeven. Dat potje kunnen we
later gebruiken. Dat betekent
niet dat we afgelopen jaar mensen achtergesteld hebben. Bij de
jeugdzorg hebben we extra geld
uitgegeven.
Als we de komende jaren geld
tekort komen, kunnen we niet
bij de landelijke overheid aankloppen voor extra geld. Het is
belangrijk dat mensen om ondersteuning vragen als ze dat nodig
hebben. Als mensen dat bewust
niet doen omdat ze denken dat ze
die ondersteuning toch niet krijgen, is dat een ongewenst effect.
De mensen kunnen gerust zijn dat
we ook in de toekomst de zorg op
maat kunnen blijven leveren.”

Champignons

Leg de champignons
in de pan. Voeg er
kruidenboter bij.
En smullen maar...

Houtstraat 3 - 5341 GG Oss - 0412-623008

kooktip

Wist u dat:
* je bij ons heerlijk
kunt lunchen en
High Tea’en?
* je bij ons een
feestje kunt geven
in een huiselijke
sfeer?
* wij 2 avonden per
maand pop-up
restaurant zijn?
* er dan steeds
volgens een
bepaald thema
gekookt wordt?

Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl

het liefst met een zielig pruillipje
om het nog eens extra aan te dikken

Ik denk niet dat het erfelijk bepaald is of je een mokkende volwassen
man of vrouw wordt, maar dat dit aan je opvoeding ligt. Ieder kind
is namelijk meerdere keren als apathisch standbeeld in de hoek gaan
staan met de armen over elkaar als ze hun zin niet kregen. Het liefst
met een zielig pruillipje om het nog eens extra dik aan te zetten en
te benadrukken dat je groot onrecht is aangedaan en je wereld nu
vergaat. Als je dan vroeger toch altijd je zin hebt gekregen van je
ouders of je oppas na verloop van tijd, ga je er - denk ik - automatisch
vanuit dat dit je hele leven zo gaat zijn.
Dan is het inderdaad een harde wereld als je groot bent.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
Loop eens
neem
binnen of
contact op
S

Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers
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Wethouder Glastra van Loon

Maar word je ook geboren als mokkend schaapje? In diezelfde groep
is er namelijk ook altijd één persoon die het eigenlijk niet met de
beslissing eens is, maar toch maar gewoon volgt. En dat is nog niet het
ergste. Die onvrede over de beslissing van de Grote Leider wordt aan
elke overig lid van de groep tot in den treure kenbaar gemaakt, behalve
aan de Grote Leider zelf. De makke schapen hebben dan eigenlijk
medelijden met het mokkende schaapje en luisteren begripvol, omdat
het schaapje nu eenmaal bij de groep hoort.

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980

4

Woensdag 29 juni 2016

Maak het uzelf toch
lekker makkelijk
Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

Aromatherapie
ElsVerdonk
Verdonk
Aromatherapie Els
Donkeren
Dijkdijk
32 32
Donkeren
5473 CS Heeswijk-Dinther
5473
CS Heeswijk-Dinther
Tel:
0413-293501

Tel: 0413-293501

Praktijk voor: Aromatherapie
&
Praktijk voor: Aromatherapie
Massage bij kanker

&
Massage bij kanker
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten
’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode 0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

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

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

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

voor
D�� advertenti� i� goe�
� d� oksel�
� grati� behandelin� va

éé

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

Opbrengst Collecte Maag
Lever Darm Stichting
HEESWIJK-DINTHER - In de
week van 12 t/m 18 juni hebben
zestien collectanten vele regenen onweersbuien getrotseerd
voor het goede doel: de Maag
Lever Darm Stichting (MLDS).
Samen
hebben
zij
in
Heeswijk-Dinther € 1.234,88
opgehaald voor onderzoek in de
strijd tegen darmkanker. Dat is

iets minder dan in 2015, maar we
moesten door omstandigheden
helaas vijf collectanten missen.
Gelukkig heeft iedereen royaal gegeven, waardoor de opbrengst per collectebus gemiddeld hoger lag dan vorig jaar.
Zowel aan de collectanten, als
aan alle gulle gevers, hartelijk
dank namens de MLDS.

Voor informatie over de MLDS
kun je terecht op www.mlds.nl.

Start EHBO-cursus
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dat een ongeluk in een klein
hoekje zit, weten we allemaal. Ook maken we het allemaal mee:
een kind dat huilt, een collega die een onhandigheid begaat. Is er
iemand die op straat nog nooit een ongeluk heeft gezien?
Waarschijnlijk niet en allemaal
zijn we in eerste instantie toch
wat huiverig om te gaan helpen.
Wat treffen we aan en wat moeten we doen?

geval dat er wat gebeurt. Dit leer
je op de cursus, gegeven door
St. Raphaël, de EHBO-vereniging van Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

Neem daarbij het gegeven dat
80% van de ongevallen in de
thuissituatie plaatsvindt. Dan is
er reden genoeg om je aan te
melden voor een EHBO-cursus.
Leren omgaan met ongevallen,
zelfvertrouwen krijgen voor het

Begin september start weer een
nieuwe cursus ‘Eerste Hulp Bij
Ongelukken’. Reanimeren/AED
en verbandleer maken deel uit
van de cursus. Vanuit de behoefte van de groep, wordt de eerste
hulp aan kinderen meegenomen

in het lesprogramma. Reageer
snel, want om de kwaliteit te
waarborgen, hebben we nog
maar plaats voor een beperkt
aantal deelnemers.
Let op, vaak vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte
of zelfs alle kosten voor de cursus. Naast de basiscursus EHBO,
organiseert
EHBO-vereniging
St. Raphaël bij voldoende belangstelling een cursus reanimatie, AED en EHBO bij kinderen.
Voor meer informatie en/of opgave kun je terecht bij:
Jenneke Beerling, 0413-296206;
Rien van Houtum, 06-51988683.

Inloopochtend voor (ex-)
borstkankerpatiënten
UDEN - Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad,
worden donderdag 7 juli weer
hartelijk ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in
Ziekenhuis Bernhoven.
Elke eerste donderdag van de
maand krijgen zij de gelegenheid
om met lotgenoten onderling te
praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst wordt
gehouden in een van de verga-

derruimtes van Bernhoven van
10.00 tot 11.30 uur.
Aanmelden is gewenst. Dat kan
door een mailtje te sturen naar
mammacare@bernhoven.nl of je
kunt tijdens kantooruren bellen
naar 0413 – 402660 of 402661.
Toegang is gratis. De inloopochtenden in Bernhoven worden
georganiseerd in samenwerking
met de Borstkankervereniging
Nederland.
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Feestelijke diplomauitreiking medewerkers Zorg Thuis van Laverhof
HEESWIJK-DINTHER – Medewerkers van Zorg Thuis van Laverhof
namen op 23 juni hun diploma in ontvangst nadat ze de leergang
‘Samenwerken in de wijk’ succesvol hadden afgrond.

Dominique den Brok, directeur
cluster Behandeling, Revalidatie
en Ondersteuning Thuis: “Om

goed om te kunnen gaan met de
grote veranderingen in de zorg,
startten de medewerkers afgelo-

pen jaar de cursus ‘Samenwerken
in de wijk’.
De scholing is erop gericht om
medewerkers te helpen de omslag te maken in het professionele denken en handelen bij deze
grote veranderingen.

het was een
intensief traject
De deelnemers hebben de leergang afgesloten met een presentatie van hun tijdschrift, waarin
zij de reis van hun leerproces in
beeld brengen. Het was een intensief traject, maar het resultaat
mag er zijn! De medewerkers zijn
enthousiast over hun vernieuwde
kennis en ervaring.”
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Spectaculair gildefeest in nistelrode
OP ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 JULI VIERT HET GILDE SINT ANTONIUS ABT- SINT CATHARINA HAAR ZILVEREN JUBILEUM.
NISTELRODE STAAT DEZE TWEE DAGEN BOL VAN DE GILDE-ACTIVITEITEN!
NISTELRODE - Om ons erfgoed te borgen en terug te halen, namen Ton Vorstenbosch, Cees Becht en
Rien van Berkom vijfentwintig jaar geleden het initiatief tot het herinrichten van een gilde, voortvloeiend uit de twee voormalige gilden die in 1855 werden ontbonden. Draagkracht was er: de uitgangswaarden dienstbaarheid, trouw en broederschap van het gildenwezen spraken een groot aantal dorpsgenoten aan. En dus werd het gilde nieuw leven ingeblazen.

Feestprogramma

Oudste lid Adriaan van de Laar en jongste lid Kevin Breedveld
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Tradities werden in ere hersteld
en op precies dezelfde manier
voortgezet, op één punt na: in
het nieuwe gilde zijn ook vrou-

de laatste leeftijdscategorie valt.
Jonge aanwas is welkom! Jongste
lid Kevin Breedveld voelt zich met
zijn 18 jaar als een vis in het water bij het gilde. Kevin is vendelier
en mag graag kruisboogschieten.
Kevin: “Ik ben al ruim drie jaar
lid. Het is hartstikke gezellig en
de activiteiten zijn erg leuk om te

len, kruisboogschieten, geweerschieten, vendelzwaaien, trommelen en andere ceremoniële
vaardigheden.

zOndaG 10 JULi:
9.30 uur: Gildemis in St. Lambertuskerk met 13 gilden
van De Hoge Schuts
12.00 uur: Optocht met slaande trom en vliegend vendel
vanaf Tramplein
13.00 uur: Opmars alle gilden op de Gildenhof,
aansluitend wedstrijden.
17.00 uur: Prijsuitreiking

U bent op beide dage
n van harte welkom
een kijkje
te komen nemen. De to
egang is gratis, graa
g tot dan!

Dienstbaarheid, trouw
en broederschap
wen welkom. Met veel vrijwilligers werd een clubgebouw neergezet, met volop ruimte voor
gilde-activiteiten als jeu-de-bou-

zateRdaG 9 JULi:
11.30 uur: Met bisschop Mgr. R. Mutsaerts, burgemeester Marieke
Moorman, afvaardigingen van gilden en andere genodigden:
inwijden kapel op De Gildenhof. Aansluitend in gebruik nemen
gildetafel en onthulling Canadees herdenkingsmonument en informatietableau.

Oudste en jongste lid
Het gilde telt 30 leden, in leeftijd
variërend van 18 tot bijna 80 jaar
oud, waarbij de grootste groep in

doen. Ik ben van plan nog heel
lang lid te blijven!”
Adriaan van de Laar is met zijn 78
jaar een van de oudste leden. Dat
is hem niet aan te zien.

de vraag naar zijn mooiste herinneringen aan het gilde: “Twee
keer schutterskoning geworden
en genoten van de ceremoniële
plechtigheden daaromheen!”

Uit zijn enthousiaste verhalen
blijkt wel hoe nauw het gilde hem
aan het hart ligt. En het glimmertje in zijn ogen zegt genoeg bij

Gilde Sint Anthonius Abt –
Sint Catharina
Gildenhof, Hoge Akkers 1,
Nistelrode

Lamersand the shakers
Kunnen ’t wel
schudden
de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

rs

tips van de bakke

e:
broden naar keuz
Bij aankoop van 2

s
pizzerastbe piozzda meaam
kt u zelf
De lekk
met onze bodem.
Per stuk 1,25
geldig t/m 6-7-2016

2 stuks

1,50

Sex on the beach
artje
ta
6 personen

9,95

OOK VERKRIJGBAAR BIJ JUMBO WOLFSKOOI EN JUMBO VIERHOEKSINGEL

Onze banketbakkers Toine, Melvin, en Gemma hebben de shakers weer tevoorschijn
gehaald. Het cocktailtaartje van de maand juli wordt “Sex On The Beach”.
Een heerlijk fris taartje op basis van luchtige slagroom, vodka, perziklikeur, sinaasappel en cranberry. Heerlijk bij de koffie maar ook ’n frisse afsluiter na het eten.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Bernhoven ziekenhuis
Uden. 0413-381848
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
Bernhovenziekenhuis.
0412-614035
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
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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PAROCHIENIEUWS

Kermis Heesch

geestkracht ontvangen?

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

BERNHEZE – Het Vormsel is in de Rooms-katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je
krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof
dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan
worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan
blijven vasthouden, dwars door alles heen wat in onze wereld nog
niet goed gaat. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende
kracht van een leven in het voetspoor van Jezus.
Ieder mens, jong of oud, heeft
de behoefte om op een kruispunt van het leven daar nadrukkelijk bij stil te staan, terug
te blikken op de levensweg die
is afgelegd en vooruit te blikken
naar nieuwe perspectieven die
voor hem liggen. Voor leerlingen
aan het einde van de basisschool
is de overgang van kinderjaren
naar pubertijd zo’n moment om
geestkracht te vragen om een
goede weg door het leven te
vinden. Geestkracht om te doen
wat Jezus heeft gedaan en dat
vol te houden. Wie in Heesch
woont en als gedoopte op elf-

en twaalfjarige leeftijd graag
kracht wil ontvangen om in zijn
of haar volwassen leven onze
wereld een beetje mooier te maken, is van harte uitgenodigd
voor een informatieavond over
het Vormsel. Deze bijeenkomst
is op dinsdag 12 juli om 20.00
uur in de Petrus’ Bandenkerk
aan de Kerkstraat 2. Op deze
avond wordt door de pastoraal
werkster Annemie Bergsma uitleg gegeven over het Vormsel in
2017 en over de voorbereiding
hierop in 2016.
Voor vragen: 0412 - 451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Kerm is

Koffie-inloop krijgt vaste vorm
voor weduwen en weduwnaars
HEESCH - Door haar laagdrempeligheid zal het Heesche parochiecentrum vanaf juli iedere eerste vrijdag van de maand dienen als
een vaste ontmoetingsplek voor iedereen die recent of langer geleden een partner heeft verloren. als parochie De Goede Herder willen we graag weduwen en weduwnaars de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten in een omgeving waarin zij zich veilig voelen, om
ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn in rouw en verdriet.
Door voor een vaste dag in de
maand te kiezen en ook voor
een vaste tijd, van 14.30 tot
16.00 uur, biedt deze samenkomst een duidelijk moment
waarop eenieder die dat wenst,
aan de Kerkstraat 2 terecht kan
voor ontmoeting. De een zal dat
vaker doen dan de ander. Binnenlopen kan altijd; aanmelden
is niet nodig.
Niets is zo helpend als de steun
van lotgenoten in een omgeving
waarin de belangstelling voor
elkaars verhaal wordt aangemoedigd en waar ook naar een
diepgang wordt gestreefd. Door
de diepte in te gaan, kom je op
hoogtes waarin werkelijke ont-

moetingen kunnen plaatsvinden,
ook met de ander. Met elkaar de
geheimen van het leven duiden
en je plaats daarin hervinden,
het kan niet anders dan dat daar
God bij ter sprake komt. Dat is
niet gemakkelijk in deze tijd,
maar in een kerkelijke setting natuurlijk geen taboe. Praten over
je geloof, frank en vrij, in alle rust
en in alle vrijheid, dat kan vandaag de dag zonder iets te moeten. Als het maar troostend is
en tot nieuw levensvertrouwen
leidt. Je bent van harte welkom
bij Sint-Petrus’ Bandenkerk in
Heesch.
Voor vragen: 0412 - 451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Braderie
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Veertiende editie golftoernooi
Bernheze Open 2016
Golft u mee?

Aanbiedingen
juli
2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
30t/m
juni24
t/m
6 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

GESNEDEN IJSBERGSLA 250 gram € 0.75
V.l.n.r.: Zygmund, Herman, Jan en Roel

Tekst en foto: Hieke Stek

BERNHEZE - Golf is een grensoverschrijdende sport, die op een ontspannen manier stimuleert tot sportieve verbeteringen en die naar de mooiste plekken op de wereld leidt. Daar is de commissie Bernheze
Open 2016 het unaniem over eens. “En een van die mooiste plekken, ligt in Bernheze. Zoals elke golfbaan, biedt de baan in Nistelrode eigen, specifieke, sportieve uitdagingen.
die een golfvaardigheidsbewijs
(GVB) heeft, in Bernheze geboren is, er woont of werkt, mag
op vrijdag 2 september meedoen! Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een
Mini, door een hole-in-one te
slaan op hole 15.”

In de sfeer van de Australian
Open, de US Open of de British
Open, maar dan gewoon in Nistelrode! Of je nu een fanatieke
golfer bent die zijn/haar handicap wil verbeteren of dat je meer
voelt voor de recreatieve sfeer
van de sport, Bernheze Open
2016 biedt op sportief gebied
voor elk wat wils. “We hebben
gekozen voor twee wedstrijdvormen: Strokeplay, voor de
golfer met handicap 18 of lager
en Stableford, voor eenieder die
deze wedstrijd alleen ziet als een
sportieve uitdaging. Om deel te
nemen hoef je geen lid te zijn
van The Duke. Dus iedereen

Na 1 augustus kost deelname
€ 105,-. En daar krijg je een
sportieve dag voor in een prachtige omgeving, met een overheerlijke lunch en diner, die
verzorgd worden door het gastronomisch team van The Duke.
Zeker zo belangrijk: je ondersteunt ook een groots goed doel
in Bernheze: namelijk de kindervakantieweken in alle kernen.
Stichting Ranja HDL, Stichting
Jeugdbelangen Nistelrode, Mini
Heesch en Vorstenbosch KVW.
Deze zijn reuzeblij met dit gebaar, want zij ontvangen helaas
van de gemeente Bernheze geen
subsidie meer. Wij dagen sportief

Early Bird(i) korting
Voor de vroege vogels die zich
voor 1 augustus opgeven, is de
Early Bird(i)-korting bedacht. Die
betalen € 95,-.

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Bernheze dan ook uit om mee te
doen! Geef je op via
www.bernheze-open.nl.
Ladies clinic
In samenwerking met de organisatie Vrouwen Ontmoeten
Vrouwen (VOV) wordt voor de
dames een clinic georganiseerd.
“Het is bedoeld om kennis te
maken met de golfsport op een
informele en gezellige manier
in een ontspannen sfeer. Heb
je belangstelling, meld je aan
via www.vovbernheze.nl, onder

in de sfeer
van de us open
het kopje ‘nieuws’. Wij zien jullie
graag komen op 2 september.
De clinic voor dames begint om
15.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur”, besluit de commissie, dit jaar bestaande uit Jan
Berghege, Roel Lammers, Herman de Rijk en Zygmund Milerski. Locatie: The Duke, Slotenseweg 11, 5388 RC Nistelrode.

Maak k
an
op een s
ANWB
t.w.v.€ bon
50*

* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

De baan is vrij smal, hetgeen
nauwkeurig slaan vereist. Het
heeft snelle greens, met niveauverschillen waar beheersing voor
nodig is en prachtige waterpartijen, die maatwerk vragen of
een zwemdiploma”, lachen de
commissieleden. “Daarom organiseren we ook dit jaar op 2
september, als Lions Bernheze,
graag weer bij The Duke, voor
de 14e keer inmiddels, het golftoernooi, mét een extra oproep
aan de dames!”

TROSTOMATEN 1 kg € 0.98
NECTARINES 10 stuks € 2.95
Groot assortiment rauwkostsalades
Lekker voor bij de bbq
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Lemon Cheesecake
Nu

8,95

8 personen frisse
kwarkbavaroise met
lemon en monchou

Mookse Dessum
nu 2e voor

1, 00

Voorgebakken
robuuste bolletjes

1,00

4 stuks

Krokante granenbrood
op basis van desem

Van Mook

De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Kipgehaktvinken Rundergehakt

3+1 gratis

100 gr.

Gekookte
kippenham uit
eigen slagerij

Canadese lapjes
Voor in de pan
of op de BBQ

100 gr.

100 gr.

€ 1,35

€ 0,80
€ 1,10

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Wonen bij Laverhof heeft mijn wereld,
die steeds kleiner werd, vergroot!
HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Bij de woongroep op Sterappel in locatie Cunera | De Bongerd van
Laverhof, is het goed toeven. Natuurlijk is het nergens zoals thuis, maar de medewerkers van Laverhof
proberen op een heel persoonlijke en betrokken manier het ‘thuisgevoel’ zo dicht mogelijk te benaderen. Mevrouw Van der aa woont er nu vier jaar en is oprecht blij met de verbouwing die onlangs heeft
plaatsgevonden: “Ook al gaf de oude huiskamer een vertrouwd én gezellig gevoel, de nieuwe is veel
ruimer, straalt rust uit, is sfeervol en de kleuren zijn prachtig op elkaar afgestemd.”

sen de middag wordt de warme
maaltijd uitgeserveerd. Elke dag
kunnen we kiezen uit twee voorgerechten, twee hoofdmaaltijden
en twee desserts. Elke maaltijd
is een feestmaal! En we hoeven
niet af te wassen”, lacht ze, “en
’s avonds is er de broodmaaltijd. Ik heb het fijn hier. Ik kan,
als ik wil, hier visite ontvangen,
of familie als er iets te vieren is.
Ik ben mij er wel van bewust dat
ik er zélf iets van moet maken en
daar doe ik mijn best voor. Thuis
werd mijn wereld steeds kleiner
en Laverhof vergroot juist mijn
wereld!”

kok de maaltijden regenereert. De
huiskamermedewerker en zorgmedewerker serveren, net zoals
in een restaurant. Ik spreek bewust van een restaurant, want wij
hebben oog voor de gast en voor
gastvrijheid. De maaltijd wordt afgestemd op de individuele wensen
van onze gasten. We merken dat
er ook minder overblijft en wordt
weggegooid, dus deze manier van
werken is ook duurzamer. Zo gaan
we verspilling tegen”, legt hij uit.

Geen ‘MeaLs
On wHeeLs’ MeeR!

Patrick Fassbender en mevrouw Van der Aa

“Kijk toch eens hoe mooi. Het
lijkt wel of we aan het strand zitten. Hier gebruiken we gezamenlijk de maaltijden. Ik vind het met
elkaar eten echt een toegevoegde waarde. Samen eten is veel
gezelliger dan alleen, vind ik dan

hoor. Sommigen eten liever alleen en ook dat is geen probleem.
Iedereen is vrij in zijn doen en laten. In het midden staat een grote tafel waar de mensen zitten die
wat extra hulp nodig hebben bij
het eten. Verder zijn er allemaal

kleine tafeltjes, waar iedereen vrij
kan aanschuiven, maar vaak zoeken mensen elkaar wel op. Rond
8.00 uur treffen we elkaar voor
het ontbijt. Ik vind het gezellig
om zo de dag te beginnen. Om
10.00 uur is het koffietijd en tus-

Vervolg van voorpagina

Diamant slijt niet, wordt alleen mooier
Later hielp iedereen de schuur terug op te bouwen die was afgebrand. Driek en Mariet schrokken
zich een hoedje toen ze wakker
werden en de schuur in as lag.
Nog weer later hielp iedereen
mee toen Adrie zijn bakkerij opnieuw ging bouwen. Over familiebanden gesproken! Driek is
jarenlang naar Nuland gefietst
om Adrie in de bakkerij te helpen ‘krenten wassen’. Tot hij drie
jaar geleden viel en tot zijn spijt
moest stoppen. Toen Adrie net
gestart was, hielp ook Mariet een
handje.
Spanning en ontspanning
Er is hard gewerkt, maar ook va-

kantie gevierd. Vele fietstochtjes
zijn er samen gemaakt na de verhuizing van de Doorneind naar
de Pasgraaf. Ook gingen ze naar
Oostenrijk, Italië, Zwitserland
en Tsjechië met de bus. In Detroit, Verenigde Staten bezochten Driek en Mariet broer Wim

ren naar het voetbal en speelde
later toneel bij KBO. Ze haalde
haar rijbewijs dus niet voor niets.
En Hans zijn grap door met helm
op in haar eerste auto te stappen,
bleek ongegrond…
Inmiddels hebben Driek en Mariet zeven kleinkinderen. Op 27

‘Driek is jarenlang naar nulanD
gefietst om krenten te wassen’
van Roosmalen en gingen mee
in de camper door Canada, de
natuur en naar de Niagara watervallen. Driek werkte en Mariet
naaide voor kinderen en zichzelf,
bracht eten rond voor Tafeltje
Dekje, reed gehandicapte kinde-

Patrick Fassbender is eerstverantwoordelijke facilitair en kok bij
de locatie van Laverhof in Heeswijk-Dinther. “We werken kleinschalig voor een grote groep,
ongeveer 35 gasten. Voorheen
boden we de maaltijden vanuit
een ‘meals on wheels-wagen’
langs de deuren aan. Mensen aten
dan op hun kamer. Na verloop van
tijd gingen steeds meer mensen
in de huiskamer eten, maar nog
steeds werd er uitgeserveerd vanaf de ‘meals on wheels’ wagen.
Om in te spelen op de nieuwe situatie, hebben we een compacte
keuken bij Sterappel gebouwd. De
centrale keuken van Laverhof bevoorraadt deze keuken, waar de

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl

Muzikale open
repetitieavond
HEESWIJK-DINTHER – Er is een
open repetitieavond van koor
Amicanto op woensdag 6 juli.
De repetitieavond wordt gehouden in samenwerking met de
Bokkebloazers uit Dinther, accordeonclub Ricochet en het HEVOkoor uit Rosmalen om 20.00 uur
in in CC Servaes. De toegang is
gratis.

juni is het 60-jarig jubileum gevierd met een etentje en een receptie.
Op 22 juni (datum wettelijk
huwelijk) kwam burgemeester
Marieke Moorman het paar feliciteren. En ook dat was een feestje.

VIER JAAR
GARANTIE!

Oproep Vierdaagse van nijmegen
BERNHEZE - De 100ste Vierdaagse is in
zicht, de laatste kilometers moeten nog in
de benen. Woon jij in Bernheze en doe jij
mee aan de Vierdaagse? We horen dat dan
graag, zodat we een beeld krijgen hoeveel
Bernhezenaren er mee doen met de Vierdaagse van Nijmegen.
Mocht je het leuk vinden dat onze lezers je
kunnen volgen?
Stuur dan je naam, woonplaats en de link
van je Facebook, Twitter of Instagram naar:
info@demooibernhezekrant.nl.

geur, woon & kadoshop
www.thelmakados.nl

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther
maandag gesloten

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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Partner van

Natuurbegraven is in alles anders
De mens centraal en de natuur voorop. Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere natuurgebieden waar
de ‘cyclus van het leven’ heel tastbaar aanwezig is. En hoe vreemd het ook mag klinken, daardoor is
een natuurbegraafplaats geen plek waar de dood, maar juist hoop en nieuw leven regeert.
Steeds meer mensen willen of kunnen hun
nabestaanden niet belasten met de zorg
voor een uitvaart, terugkerende kosten en
grafonderhoud. Daarom kiezen juist veel
mensen bij leven voor een laatste rustplaats
op natuurbegraafplaats Maashorst. En
regelen en betalen hun plekje vooraf. Als
het afscheid daar is, zorgt ons team samen
met een uitvaartverzorger ervoor dat al uw
wensen tot in de puntjes worden uitgevoerd.
Een natuurbegraafplaats is wezenlijk anders

Wat kost een eeuwig natuurgraf?
Graf
vanaf € 3.250,Urnengraf vanaf € 2.000,Wat krijgt u daarvoor?
• Voor eeuwig betaald natuurgraf
• Notarieel vastgelegd en borging
via het Kadaster
• Boomschijf met gedenktekst
• Eeuwig onderhoud samen met
Natuurmonumenten
• Geen onderhoud aan het graf
• Inclusief gebruik unieke gedenk-app
• Rust, en geen bijkomende kosten

dan een graf of uitvaart op het kerkhof of in
een crematorium. Er kan bij ons veel meer.
Niks in een ‘uurtje’ afscheid nemen, maar
alle tijd in een sfeervolle ruimte. Of in de
openlucht? Met livemuziek? Misschien zelfs
met een borrel? Waar u ook voor kiest, alles
verloopt precies zoals u het wilt. Er is nooit
haast. En ‘dat kan niet’, bestaat bij ons niet.
Natuurbegraven staat voor vrijheid.
Een natuurgraf op Maashorst vergt voor
de nabestaanden geen onderhoud. Samen

Veel mensen kopen samen een natuurgraf. Om
een mooi leven samen af te sluiten in de natuur.
Maar ook om hun nabestaanden te ontzorgen
zonder kosten of onderhoud aan het graf.
Bovendien kunt u uw wensen nu al vastleggen
en ontdekt u dat er alle vrijheid is om zaken te
regelen. Precies zoals u dat wenst.
Het eeuwigdurend grafrecht legt onze notaris
vast in een akte en wordt bij het Kadaster aan
de grond gekoppeld. Hierdoor bent u er zeker
van dat alles grondig geregeld is, wat er ook
gebeurt. De inschrijvingskosten zijn inbegrepen in het aankooptarief, maar u kunt ook voor
een eigen notaris kiezen.

met Natuurmonumenten zorgen wij voor
de natuur. Daar hebben uw nabestaanden
dus geen enkel omkijken meer naar. Een
fraaie boomschijf met inscriptie herinnert
aan een leven. En aan het leven dat nieuw
leven schenkt. Want wanneer u kiest voor
natuurbegraven, maakt u het mogelijk dat
nieuwe natuur wordt gecreëerd. Voor de
eeuwigheid.

Kom op
zondag 3 juli
kennismaken!
Kom op zondag 3 juli van 11.00 tot
15.00 vrijblijvend een kijkje nemen op
natuurbegraafplaats Maashorst. Ervaar
zelf waarom een natuurbegraafplaats zo
bijzonder is en wat het anders maakt.
Ons team geeft u alle uitleg en er zijn
rondleidingen door onze natuurbeheerder.
Uiteraard zijn hier geen kosten aan
verbonden. Koffie met appelgebak staat
voor u klaar!

NB Maashorst | Franse Baan 2 | 5374 RS Schaijk | 0486 - 745 006 | contact@maashorst.nl | www.maashorst.nl
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

Kennis en
	ondersteuning
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien
op hun accountancyvragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot
18.00 uur voor u klaar tijdens een
gratis toegankelijk spreekuur op

ons kantoor in Heesch (Cereslaan
4, naast de Rabobank). Iedereen
kan hier vrijblijvend binnenlopen
om vervolgens in gesprek te gaan
met een van de aanwezige specialisten, waarbij ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

50%
KORTING
ZATERDAG 2 JULI

GRATIS
OPHAALSERVICE
IN OSS EN BERNHEZE.
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

Foto: Thomas Segers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren
op 0412 - 45 90 00 (receptie Van
Soest & Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen
of gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

ZONNIGE
ZATERDAG
ZATERDAG 2 JULI DE HELE DAG 50% KORTING
OP ALLE KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN,
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA, CURIOSA,
FIETSEN, SPEELGOED EN NOG VEEL MEER!
ZORG DAT JE ER BIJ BENT!

Maaskade 32 Oss www.kringloopbedrijfoss.nl • Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl
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Kort nieuws

Zandpaden
in Bernheze

Publieksavond en
zonnemiddag

Bernheze heeft een groot buitengebied. Daarin liggen veel zandpaden. Soms niet meer dan een
karrespoor vol gaten en kuilen. Meestal echter goed begaanbare landwegen. Met schilderachtige
vergezichten. En een rijke natuur. Je bent er écht buiten. DeMooiBernhezeKrant gaat ze op de
kaart zetten. Met regelmaat een ander zandpad. Een plaatje met een praatje. Ga met ons mee op
ontdekkingsreis. Ga er lopen, fietsen, wandelen. Genieten van ons groen.

Op 1 en 3 juli bij Sterrenwacht Halley
Heesch - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 1 juli voor
publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

Voor deze rubriek kunt u uiteraard ook zelf uw favoriete zandpad opgeven. Met úw
verhaal. Mail ons: info@demooibernhezekrant.nl. Dan sturen wij onze fotograaf op pad.
Deze week:

Op zondag 3 juli is Sterrenwacht Halley van 14.00-16.00 uur
voor publiek geopend. Als het niet bewolkt is, worden verscheidene grote en kleine telescopen op de dichtstbijzijnde ster gericht:
onze zon. De kijkers zijn voorzien van speciale filters tegen het
felle zonlicht. Dankzij die filters zie je donkere zonnevlekken en
indrukwekkende zonnevlammen en protuberansen op de zon en
aan de rand van de zon. Leden geven daarbij tekst en uitleg.
Entree op de publieksavond en de zonnemiddag: € 5,-.
Kinderen t/m 12 jaar € 3,-.

de Liniedijk in het Hazelbergsche Broek te Dinther

Zandpaden worden in de tegenwoordige tijd snel vergeten; want
wat heb je nu aan een zandpad?
Dit is erg jammer. De meeste
zandpaden hebben namelijk een
hele historie en ook hun namen
zijn vaak afgeleid van iets van
vroeger. Het is zeker ook belangrijk voor de recreatie, zoals ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden, maar vooral moeten wij de
natuur de kans geven voor de opbouw van flora en fauna. Zandpaden zijn uitermate geschikt
voor inpassing in het landschap.
Het is belangrijk dat de onverharde weggetjes in kaart worden
gebracht en worden vastgelegd
in een omgevingsplan.
Ook in het Hazelbergsche Broek
zijn tijdens ruilverkaveling ‘De
Leijgraaf’ in de jaren ’60 en ’70
vele zandwegen verhard en van
asfalt voorzien. Dit was nodig
voor een betere bereikbaarheid.
Er werden zandwegen opgeofferd aan grotere perceelindelingen en er is veel houtgewas, dat
diende als perceelscheiding, gerooid. Maar ook werden op bestaande zandwegen houtsingels
(± 6 ha.) aangebracht of bleven
onverhard bestaan. Daar deed de
natuur zijn werk. Tevens werd er
een landschapsplan opgesteld.
Helaas moeten we constateren
dat er jaarlijks stukken zandwegen en houtsingels verdwijnen
of oneigenlijk gebruikt worden.
Door de IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid),
dorpsraden en andere instanties
is er regelmatig bij de gemeente op aangedrongen om natuur
en landschapselementen, zoals
landweggetjes, vast te leggen op
kaarten en in bestemmingsplannen. Dit alles om ze een juridische status te geven.
De Liniedijk is een zandpad midden in het Hazelbergsche Broek.
Deze ligt tussen de Hommelsedijk en de Groenstraat. Ondanks
dat het er nu nog steeds prachtig
uitziet, is er wel veel veranderd.
Hierbij missen we de diepe karresporen en een laan van popu-

Sterrenwacht Halley - Halleyweg 1 - 0412 - 4549999
www.sterrenwachthalley.nl.

Song Valley met onder andere
Robin Borneman in De Kersouwe

HEESWIJK-DINTHER - Song Valley wil zeggen: een zomerzwoele
singer-songwritersavond in De Kersouwe met Chaya, Iris Penning en Robin Borneman & Band.
De Liniedijk

Tekst en foto: Harrie Lucius

lieren; zoals het er vroeger uitzag. Echter, niet alles is aan dit
zandpad veranderd. De naam
werd namelijk al gebruikt in 1899
en dat is nooit veranderd.
De naam spreekt eigenlijk voor
zich. Linie betekent namelijk
rechte lijn en als je naar het zandpad kijkt, zie je dit ook goed terug. In de loop van de jaren zijn
er echter krommingen aangebracht op de kruisende wegen.
Deze krommingen zitten er zodat
het verkeer niet te hard het kruispunt nadert, dat is veiliger. De
dijk staat voor het iets verhoogde
stuk land waarop het zandpad
ligt. Hier is vroeger waarschijnlijk een verhoging ontstaan toen
de rivieren de Aa en de Leijgraaf
nog een vrije loop hadden richting de Maas. Zo ontstond er een
natuurdijk die de twee rivieren
van elkaar scheidde.
De Liniedijk werd strategisch ook
gebruikt door de Franse troepen.
Deze zouden in de jaren 1792-

het is poëtische pop waarmee iris penning
je verwelkomt in haar hersenkroeg

1794 daar een linie gevormd
hebben. De Engelsen hadden in
Dinther en Heeswijk in 17931794 belangrijke stellingen. Hier
moesten ze voor de oprukkende
Fransen wijken.

Borneman toerde onlangs met de Amerikaanse rockband
‘Trans-Siberian Orchestra’ langs alle arena’s en stadions van de
Verenigde Staten en de grote podia van Europa. Chaya is pittig
en vernieuwend; een folkzangeres met een bijzondere en excentrieke stem, versterkt door een experimentele rockband. Iris
Penning: het is poëtische pop waarmee Iris Penning je verwelkomt in haar hersenkroeg.

Maar ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog, in 1944 staat de
Liniedijk vol met pantserwagens,
tanks en afweergeschut. Vanuit
hier werden zware gevechten geleverd door de Engelse soldaten
(ook wel Tommies genoemd) tegen de Duitsers. Deze bevinden
zich nog volop in de Laverdonk,
over het kanaal en in het Schijndels Broek. De inwoners van
Beugt moesten evacueren en zij
gingen tijdelijk naar Loosbroek of
Vorstenbosch. Tijdens dit offensief gingen diverse boerderijen
op Beugt in vlammen op.
Alleen al gezien hun naamvoering en historie moeten we deze
zandpaden behouden en landschappelijk inpassen.

Vrijdag 8 juli, Chayay, Iris Penning en Robin Borneman & Band –
Song Valley. Aanvang concert: 21.00 uur, entree: € 12,50.
Kijk voor meer informatie en voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

Fransen

ACCO U N TA N CY
& A D VIES

Al 15 jaar
uw vertrouwde
registeraccountant
in Nistelrode
Onze dienstverlening:
(loon)administratie
Jaarrekeningen
Aangiften (IB BTW VPB etc)
Subsidieverklaringen
Kerkveld 69
Wettelijke controles
5388 RH Nistelrode

Video Design
Speciale
carnavalSgrime
VAKANTIE-AANBIEDING
Lunenburg
carnavalSgrime
GRIMAS
12-kleurenpalet
Alles voor
SintGRIMEERDOOS
&
Piet
Video Design Speciale
89,
Pietpak
met cape
€ 29,90
met
boekje,
sponsje
en
penseel
Luxe
baardstel
SintGRIMEERDOOS
kostbare
GRIMAS
12-kleurenpalet
voor
Sint
&110,Piet
UwUw
kostbare
‘oude’AllesSpeciale
carnavalSgrime
Alle grimeerspullen op voorraad. Kind- en huidvriendelijke materialen.
Lunenburg
Handschoenen,
kragen,
staf, schmink,
pietpruiken etc.
89,
Pietpak
met
cape
Bestellen
via
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl
is mogelijk, levering
werkdagen.
€ 229,90
met
boekje,
sponsje
Per post
laten
bezorgen is mogelijk
GRIMAS
GRIMEERDOOS
12-kleurenpalet
8 mm‘oude’
film op dvd
Alles
voor
& Piet en penseel
Luxe
baardstel
SintSint
110,
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel. 073-5031251
89,
Pietpak
met
cape
Alle grimeerspullen
opsponsje
voorraad. en
Kind-penseel
en huidvriendelijke
materialen.
29,90
metschmink,
boekje,
t/n vrij. €
9.30-17.00
uur, en op afspraak
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
Handschoenen, kragen,
staf,
Luxe via
baardstel
Sint pietpruiken
110, etc. Geopend: ma
8 Speelmanstraat
mm film
22
Bestellen
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl
ishuidvriendelijke
mogelijk, levering
2 werkdagen.
E-mail:
info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
Alle
grimeerspullen
op
voorraad.
Kinden
materialen.
Per
post
laten
bezorgen
is
mogelijk
Heeswijk, 06-22066338
Handschoenen, kragen, staf, schmink, pietpruiken etc.
Bestellen
via
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl
is
mogelijk,
levering
2
werkdagen.
8 mmop
film
op dvd
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel. 073-5031251
Per post laten bezorgen is mogelijk
dvd

•
•
•
•
•

00
00

00
00

Voor een persoonlijk
advies op maat

00
00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Geopend: ma. t/m vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
0412 474 015
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel. 073-5031251
Geopend: ma t/n vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
info@faara.nl
Geopend:
ma t/n vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
E-mail:
info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
www.faara.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl

Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Geopend: ma.
t/m vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
Geopend: ma. t/m vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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Is het gras, een bezem of een kerstboom?
HEESCH - Dat was de vraag over een groen legoblokje met stekels, in de workshop LEGO Serious Play
tijdens de College Tour op basisschool Emmaus. Kinderen leerden tijdens de opdracht op een andere
manier kijken en bouwen van lego wat ze later belangrijk vinden aan werk. “Normaal zou ik er nooit
opkomen om dit te doen”, zei een van de deelnemers. En dat is nou precies wat de bedoeling was van
de College Tour. Basisschool Emmaus wil de kinderen wat laten zien van de wereld buiten de school.
Op 15 juni kwamen 25 volwassenen de 200 kinderen uit de
bovenbouw van de school een
‘college’ geven. Ze vertelden over
hun werk, hun hobby die uit de
hand gelopen is, hun passies en
hun levenslessen. Naast de legoworkshop, was er keuze uit colleges met daarin informatie over
autotechniek (met vrachtwagen
op de parkeerplaats!), webdesign,
schoonheidsspecialist,
experts
van planetarium Halley, vluchtelingenwerk, dierenarts, banketbakker, ethiek en een dichter.

Foto’s: Marcel van der Steen

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

het gaat erom dat je doet wat je
leuk vindt.” Het lokaal rook zoet
van de chocolade-lolly’s die hij
meebracht.
Bij de politieagent ging het over
veilig gebruik van internet. In
zijn uniform mét pistool maakte
hij veel indruk. De kinderen waren muisstil. Ook bij wethouder
Van Moorselaar kon je een speld
horen vallen, toen hij een va-

Goede voorbereiding
De kinderen hebben vooraf uit
de 25 onderwerpen mogen kiezen. De ‘gastdocenten’ droegen
- waar mogelijk - werkkleding en
lieten natuurlijk ook dingen zien.

DAT IS NIET BELANGRĲK, HET GAAT EROM
Dat je Doet wat je leuk vinDt
Door deze voorbereiding kwamen er ook veel vragen. “Bestellen er ook wel eens mensen heel
veel taart?”, vroeg een van de
leerlingen. De grootste opdracht
ooit was 8.000 slagroomtaarten. Maar ook directere vragen
kwamen aan bod, zoals: “Wat
verdient een bakker bij bakker
Lamers?” Op die vraag gaf banketbakker Melvin duidelijk antwoord: “Dat is niet belangrijk,

kantieverhaal vertelde over een
omzwerving in onweer, waar hij
uiteindelijk onderdak kreeg bij

een totaal onbekend echtpaar.
Toen hij klaar was met zijn verhaal vroeg hij: “Waarom vertel
ik jullie dit nou?”. Het was even
stil. Toen zei een van de kinderen: “Zulke gastvrijheid zie je niet
veel meer in de wereld.” De Oudervereniging Emmaus organiseerde de College Tour Emmaus,
in nauwe samenwerking met een
aantal leerkrachten, dit jaar voor
de tweede keer.

Prentenboekentip van de bibliotheek: Suzie Ruzie en de stinkvinger /
Jaap Robben & Benjamin Leroy
vandaan? Suzie Ruzie en de stinkvinger is een heerlijk vies, stout en
grappig boek. De peuters en kleuters zullen genieten van de stinkende voorwerpen die voorbijkomen als Hond moet raden. De tekst is op
rijm en op de vrolijke tekeningen is van alles te ontdekken. Er is ook
al een tweede boek over Suzie Ruzie verschenen: Suzie Ruzie en het
schaartje. Beide prentenboeken zijn te leen in de bibliotheek.
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€899,• 2 maal per week
• A,B,C diploma
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Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
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Specialiteiten:
• kleine lesgroepen

• altijd dezelfde zwemdocent

• kleine lesgroepen
zwemdocent
vanherstellen
Orsouw
5384SE
Heesch
• Corrie
Kleding
• 2 maal per week
Heidi, Tino, Govert, Cokkie
• altijd dezelfde T. +31 (0)6 14801623
€49,95
• Kleding strijken
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
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E.•strijkenherstelservice@gmail.com
0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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Suzie Ruzie is een eigenzinnig meisje met eindeloos veel energie en
fantasie. Net als elke peuter, maakt ze elke dag weer van alles mee.
Suzie en Hond vervelen zich en bedenken een leuk spel: ‘Raad eens
wat je ruikt’. Om de beurt laten ze elkaar geblinddoekt een geurtje ruiken. Hond kiest voor makkelijk te raden geurtjes, maar dan is
Suzie aan de beurt. Waar komt die vieze stank op haar vinger toch

nl

Zwemschool
’t Geburgt

E. strijkenherstelservice@gmail.com

Heidi, Tino, Govert, Cokkie
www.strijkenherstelservice.nlHeidi, Tino, Govert, Cokkie

Heidi, Tino, Gover

Aa-brugstraat 4

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

Aa-brugstraat 4 - 5473
Heidi, Tino, Govert, Cokkie
info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

GG H
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburg
Tel. 0413-294363

Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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Basissschool Op Weg Vorstenbosch viert
haar ‘Op-Weg-dag’

VORSTENBOSCH - Onder een stralend zonnetje werd woensdag 22
juni de jaarlijkse Op-Weg-dag geopend, met een toespraak van een
heuse ontdekkingsreiziger, gevolgd door een haast koninklijk defilé.
Uitgedost in de traditie van hun
favoriete land en met de ouders

als belangstellend publiek, gingen de kinderen op weg voor

hun ontdekkingsreis door de wereld. Op het programma stonden
tal van activiteiten in spelvorm.
Zo werd de pijpleiding van de
sjeik aangelegd in Saoedi-Arabië
en de Chinese Muur gebouwd.

In Italië werden pizza’s gevuld,
in Spanje werd strijd geleverd
om in de selectie van FC Barcelona te komen en in België werd
een wedstrijd ‘patatwerpen’ gehouden. Er waren ook creatieve

activiteiten, zoals indianentooien maken, cowboys en indianen
schminken en exclusieve ijscoupes ontwerpen en opeten.
De Leeuwenjacht, de Chinese
wasmandenrace, mikado en de
basketbalclinic kregen van de
bovenbouwleerlingen ook veel
waardering, maar het meest genoten werd toch van de waterloopmat op de grote vijver in de
tuin van een van de ouders.
Met tussendoor nog een ‘natje
en een droogje’ was de dag perfect. De werkgroep kan tevreden
terugkijken en de talloze hulpouders hebben nu al toegezegd
volgend jaar weer van de partij te
willen zijn.
Foto’s: Lianne Gabriëls

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl.
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BERNHEZER
BUSINESS
EVENT 2 16
VITAMINE BBE

LOCATIE:
DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

DE PRIJS IS ECHT EEN HELE EER
Slim Telecom uit Heeswijk-Dinther werd
in 2015 Jonge Ondernemer van Bernheze
(JOB). Een jong bedrijf waar met heel veel
enthousiasme maatwerk wordt geleverd
voor telefonie oplossingen. “Ons credo is:
een goede aanpassing kan tot forse besparingen leiden”, vertelt directeur Bart Hoezen. “Wij zijn onafhankelijk, deskundig en
bieden een hoog serviceniveau. Daardoor
zijn al onze klanten verzekerd van het maximale rendement voor hun bedrijf. Die visie
en werkwijze hebben voor het nodige succes gezorgd. Sinds het winnen van de prijs
zijn we onmiskenbaar gegroeid. Het is moei-

lijk te meten wat de precieze reden is, maar
het heeft zeker veel naamsbekendheid opgeleverd. Iedereen binnen ons team is dan
ook meer dan trots op deze waardering.
Het is altijd leuk om erkenning te ontvangen
voor wat je doet, zowel bij zakelijk als maatschappelijk ondernemen. We hebben heel
hard gewerkt om ons bedrijf op te bouwen.
Dan is zo’n schouderklopje als JOB een hele
eer, maar ook een zeer welkom steuntje in
de rug. Een teken dat we op de goede weg
zijn en een extra stimulans om zo door te
gaan.” Check www.slimtelecom.nl

facebook.com/BernhezerBusinessEvent
twitter.com/BBusinessevent www.bernhezerbusinessevent.nl
Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze
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aan heT werK
Een onderscheidend CV. Wat is van belang?
BERNHEZE - Na vele baantjes te hebben gehad, werk je nu al weer wat langer bij je huidige baas. Toevallig is je oog op een vacature gevallen. Een vacature waar je heel erg enthousiast van wordt, omdat die
heel goed bij jou past. Hij sluit alleen minder goed aan bij je huidige ervaring. Wat vermeld je in je CV?

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach en eigenaar van Influsso in
Heesch

Doel van je CV is, dat je je toekomstige werkgever laat zien dat
jij de juiste persoon bent voor die
baan. Bij je werkervaring alleen
de bedrijven opnoemen waar je
gewerkt hebt en de functie die
je gedaan hebt, zegt niet genoeg. Het gaat erom wat je in die
functie hebt gedaan, je taken. En
wat je hebt bereikt. Dat doe je
op zo’n manier dat je toekomstige werkgever het idee krijgt dat
jouw ervaring, kennis en kunde
aansluiten bij de baan waarop je
solliciteert. Ook al denk je dat je
nu iets totaal anders gaat doen,

toch zijn er overeenkomsten te
vinden. En daar ga je de nadruk
op leggen. De overtollige ballast
laat je weg!
Heb je altijd administratief werk
gedaan en wil je nu iets commercieels gaan doen? Leg dan
de nadruk op de klantcontacten
die je had. Bijvoorbeeld aan de
telefoon of als je bijspringt in de
showroom. En ondersteunde je
soms ook bij een beurs? Vermeld
dat dan. Ook al is dat niet jouw
dagelijks werk. Vergeet bovenal
niet te vermelden dat je voor je
voetbalclub in de sponsorcommissie zit, waar je verantwoordelijk bent voor het binnenhalen van
nieuwe sponsoren en advertenties
verkoopt voor het clubblad. Uitgebreid vermelden dat je de administratie bijhield en alle binnenkomende post selecteerde is dus
overtollig. Maar wel vermelden
als je in de post die je sorteerde de
verkoopkansen signaleerde! Dat
noem ik dus relevantie.
Probeer met die bril ook eens naar
alle andere informatie te kijken in

je CV. Is het wel nodig te vermelden dat je ‘man’ bent als je naam
en foto weinig anders doen vermoeden? Is het nodig om al je
talenkennis te vermelden als je
solliciteert bij een bedrijf dat alle
communicatie in het Nederlands
doet? Is het nodig om te vermelden dat je kennis van diverse
systemen hebt die niet gebruikt
worden bij het bedrijf waar je solliciteert?
Als je op deze manier alle overtollige informatie weglaat, houdt
je ruimte over om aandacht te
geven aan dat wat van belang is
voor de lezer. En dan is de kans
groter dat je opvalt!
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

PiMP je hangplek!

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016
vormen Aanzet,
RIGOM, Vivaan en
een deel van MEE
Noordoost Brabant:
ONS welzijn.

Ken je van die
hangplekken, smerig en verloederd?
Voor veel mensen
een doorn in het
oog, maar voor jongeren een ‘hangplek’; een plek van
ontmoeting,
een
plek om te chillen.
En logisch, als een
plek vaak wordt
gebruikt, wordt het
ook smerig. Daarom hebben jongeren uit Heeswijk-Dinther contact opgenomen met het jongerenwerk van ONS Welzijn. ‘Of we het groene
hokje bij Balledonk niet konden opknappen?’ Zeker weten! Jongerenwerker Adrie van den Berg is
samen met de jeugd in overleg gegaan hoe ze de
nieuwe hangplek gaan schoonmaken, hoe ze het
willen vormgeven, hoeveel het moet kosten, etc.
Gemeente Bernheze is blij met actieve jongeren die
zelf verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage
willen leveren. Daarom leveren zij de benodigde
financiële ondersteuning.
Donderdagmiddag 14 juli zullen de graffiti-artiesten van Kings of Colors een eerste schets maken.
Zondag 17 juli zal het grote werk plaatsvinden,
waarbij de jeugd met de graffiti-artiesten er een
waar kunstwerkje van gaan maken!
Mocht je nog vragen hebben, of deel willen nemen
aan het opknappen van de hangplek?
Neem dan contact op met het jongerenwerk van
ONS Welzijn:
Adrie van den Berg, tel. 06-14342360.
Adrie.vandenberg@ons-welzijn.nl.

Wij zoeken een

Afwashulp
Ben je 1 à 2 avonden per week beschikbaar
en ben je ouder dan 15 jaar
dan heten wij je welkom in ons team.
Mail je sollicitatie naar:
info@hetsentiment.nl t.a.v. Toos Verstraten
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Boeiende verhalen over
Kasteel Heeswijk, in de
Meierijsche Museumboerderij
HEESWIJK-DINTHER - Het wordt een boeiende zondagmiddag op 3 juli, van 14.0016.00 uur, in de Meierijsche Museumboerderij. Rien de Visser, opgegroeid als zoon
van de poortwachter op Kasteel Heeswijk vertelt over zijn boek: ‘ZIEHIER, wij verkopen 77 kasteelhoeven’.
met de bewoners over vroeger en nu.
Hun verhalen, aangeleverde documenten
en foto’s vormen het boeiende en fraaie

De grillen van De
machtige aDel

Dat boek schreef hij met zijn zoon Florian,
verantwoordelijk voor concept en vormgeving. Het boek vertelt over het leven
in Kasteel Heeswijk tegenover het harde
leven van de pachters, overgeleverd aan
de grillen van de machtige adel.
Wantrouwen voerde de boventoon en
dat werd zo erg, dat door de laatste
kasteeljonker in 1895 in zijn testament
werd bepaald dat de familie een leven
lang niets van de erfenis (toen nog 80
pachthoeven) mocht verkopen. Pas in
1963 mocht er verkocht worden en dat
gebeurde, meestal aan de pachters. Rien
deed veel onderzoek en bezocht alle 77
voormalige pachthoeven, waar hij sprak

boek. Rien vertelt over Jonker Alberic, die
ongehuwd samenwoonde met juffrouw
Koosje en flink ruzie kreeg met aartsbisschop Zwijsen, die hem de paascommunie
verbood en de pastoor van Heeswijk die
hem opdroeg: ‘Trouw of stuur ze weg’.
Over de levensstijl van de laatste baron,
de verkoop van kunstschatten, inclusief
schandaaltjes.
De toegang is gratis
Voor een rondleiding die dag in het museum geldt de normale entreeprijs.
Het boek is ter plekke te koop voor
€ 19,95. Pinnen is niet mogelijk.
Meer informatie over het boek of de
Meierijsche Museumboerderij:
www.museumboerderij.nl.
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Lekker naar buiten

Kies en mix
roséwijnen
Roche Mazet merlot,
Waterval pinotage
rosé, Viña Baida
vino rosado, Joseph
Castan Excellence
syrah grenache of
Feu rosé d'Anjou
Alle combinaties
mogelijk

geen alcohol

eHALVE
PRIJS

Ola Cornetto Classico of
Hollandse Klassiekers
*

Jumbo
maaltijdsalades
Alle soorten

JumboWiegmans
Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo
Schoonstraat
8 Heesch
Jumbo Nistelrode,
Parkstraat 10
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GeMeenteBeRiCHten

PRaktisCHe inFORMatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Woensdag 29 juni 2016

Bewonersbijeenkomst opvang vluchtelingen
5 juli 2016

De gemeente Bernheze onderzoekt of het voormalige militair
terrein (MOB-complex) aan de
Slabroekseweg in Nistelrode
geschikt is voor de opvang van
vluchtelingen. Op 5 juli 2016
organiseren we een bewonersbijeenkomst voor omwonenden
van het MOB-complex en inwoners van Bernheze om hierover
met elkaar in gesprek te gaan.
U kunt zich hiervoor aanmelden
via
www.bernheze.org/vluchtelingen.
Locatie
Het voormalige MOB-complex is
eigendom van Staatsbosbeheer.
Het gaat om de opvang van 300
vluchtelingen voor vijf jaar. Als
onderzoek aantoont dat deze locatie geschikt is, dan moet er nog
verbouwd worden. Het streven is

dan om deze opvang in de loop
van 2017 te openen.

maken. Wij informeren u daar te
zijner tijd over.

Wie besluit er over de komst
van vluchtelingen in het
MOB-complex?
Op 14 juli 2016 bespreekt de
gemeenteraad van Bernheze het
plan van aanpak voor de opvang
van vluchtelingen. De gemeenteraad besluit dan ook of hij het
voormalige MOB-complex hiervoor beschikbaar wil stellen.

Meer informatie
Op www.bernheze.org/vluchtelingen
leest u meer over de plannen. Als

Is er na het besluit bezwaar
mogelijk?
Als blijkt dat het voormalige
MOB-complex geschikt is voor
de opvang van vluchtelingen,
dan is er voor het aanpassen van
de locatie een omgevingsvergunning nodig. Belanghebbenden kunnen daar bezwaar tegen

u vragen heeft of een reactie wilt
geven, dan kunt u deze sturen
naar vluchtelingen@bernheze.org
of tijdens kantooruren bellen
naar 14 0412.

Uitnodiging
Inwoners van Bernheze en omwonenden van het MOB-complex
zijn van harte welkom tijdens een besloten bijeenkomst over de
opvang van vluchtelingen in het MOB-complex.
Datum : 5 juli 2016
Tijd
: U kunt binnenlopen tussen 19.30 en 22.00 uur
Locatie : Cultureel Centrum de Pas in Heesch
Wilt u hierbij zijn, dan kunt u zich aanmelden via
www.bernheze.org/vluchtelingen. Komt u samen met andere gezinsleden, meld deze dan allemaal aan. Breng ook een legitimatiebewijs mee naar de bijeenkomst. Aanmelden kan tot en met maandag
4 juli 2016.

Bijzondere bijstand
Online aanvragen bij Optimisd

AgEnDA
6 juli 2016
Energieweverij
17.30-21.30 uur
LIPS Groen, Weijen 77,
Nistelrode

MAASHORSTFAIR
31 juli 2016

Heeft u een laag inkomen en komt u voor noodzakelijke bijzondere
kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere
bijstand bij Optimisd, de sociale dienst van Bernheze.
Het gaat dan bijvoorbeeld om
noodzakelijke medische kosten,
een computer voor uw kind op
de middelbare school, extra kosten voor het eten, een abonnement op personenalarmering,
eigen bijdragen voor advocaatkosten of extra kosten voor een
bezoek aan fysiotherapeut of
tandarts.
Voor uitgaven die iedereen doet
(zoals eten, kleding, huur en de
aanschaf van een koelkast of
wasmachine) kunt u in de regel
geen bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is
er voor personen met een laag
inkomen (onder de 120% van
het sociaal minimum) en weinig
eigen vermogen.

Brobbelbiesweg 2,
Schaijk
maashorstfair.nl

Bereken uw recht
U kunt zelf online berekenen of
u recht heeft op bijzondere bij-

stand of op een andere regeling
van Optimisd. Ga hiervoor naar
www.optimisd.nl. U vult stap
voor stap vragen in over uw gezinssamenstelling, uw inkomen,
uw vermogen en uw kosten.
Daarna krijgt u een overzicht
van de regelingen waar u recht
op heeft.
Aanvraag indienen
Als blijkt dat u in aanmerking
komt voor een vergoeding, kunt
u meteen online een aanvraag
indienen bij Optimisd. U heeft
daar DigiD voor nodig.

Samen plannen weven voor een energieneutraal Bernheze
6 juli 2016.
17.30-21.30 uur
Duurzaam Inspiratie Centrum,
locatie LIPS Groen
Weijen 77, Nistelrode
Op 6 juli 2016 organiseren we in
samenwerking met de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO)
een inspiratiebijeenkomst.
Samen met u maken we graag
plannen voor verduurzaming
van onze gemeente, op lokaal
niveau en passend bij de maat
van onze gemeente en onze

dorpen. Heeft u ideeën, wilt u
meedoen, wilt u meteen aan de
slag, heeft u belangstelling of
wilt u gewoon komen luisteren?
U bent van harte welkom.
Er is ruimte voor 100 deelnemers.
Meldt u voor 4 juli aan via:
www.energieweverij.eventbrite.nl.
Meer info: Christianne Derikx,
contactpersoon namens de gemeente en BECO,
telefoon 14 0412,
e-mail c.derikx@bernheze.org.

Verkeer over deel nieuwe n279
Vanaf 4 juli 2016 rijdt het verkeer tussen de aansluiting
Middelrode en de aansluiting
A50 niet meer over de huidige
provinciale weg N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel, maar tijdelijk
over de noordbaan van de nieuwe N279, die in de afgelopen
maanden is aangelegd.
Daardoor ontstaat ruimte voor
de aannemer om op de plek
waar nu de ‘oude’ N279 ligt de
nieuwe zuidelijke rijbaan en de

op- en afritten te bouwen. Om
dit mogelijk te maken is de aansluiting van de Heeswijkseweg
op de N279 van vrijdag 1 juli,
21.00 uur tot en met maandag
4 juli, 5.00 uur afgesloten voor
het autoverkeer.
Na dat weekend kan het verkeer
voor een deel al gebruik maken
van de nieuwe ongelijkvloerse
kruising. De huidige kruising bij
de Heeswijkseweg en de verkeerslichten zijn vanaf 4 juli 2016
niet meer in gebruik. De aanslui-

ting Heeswijk-Dinther is nog niet
volledig in gebruik, aangezien
aan de zijde van het kanaal de
toe- en afrit nog gerealiseerd
moeten worden. Verkeer vanuit
‘s-Hertogenbosch naar Heeswijk-Dinther en vanuit Heeswijk-Dinther naar Veghel wordt
tot het einde van 2016 omgeleid.
Aansluiting Laverdonk
definitief gesloten
Vanaf 24 juni 2016, 21.00 uur
is de aansluiting van Laverdonk

op de N279 definitief gesloten
voor het autoverkeer. Tussen
24 juni en 1 juli 2016 wordt de
kruising Laverdonk afgebroken
en wordt de noordelijke rijbaan
van de N279 en de parallelweg
op dit deel aangelegd. Deze
werkzaamheden vinden 24 uur
per dag plaats. Autoverkeer van
en naar Kanaaldijk-Noord (parallelweg) en Laverdonk moet
via de Heeswijkseweg en de
Hoofdstraat/Sint Servatiusstraat
(centrum van Heeswijk) rijden of

via bedrijventerrein De Amert in
Veghel. Na het weekend van 4
juli 2016 rijdt het autoverkeer
van en naar Kanaaldijk-Noord en
Laverdonk via de nieuwe aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid.
De omleidingsroutes zijn te vinden op
www.werkenaann279noord.nl.
Daar staat ook meer informatie
over de verbreding van de N279
en de geplande werkzaamheden.
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OFFICIËLE BEKEnDMAKIngEn
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende persoon niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- K.B. Lisowicz, geboren
04-11-1988
Besluitdatum: 10-05-2016
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkene. Bent u op
de hoogte van het huidige adres
van genoemde persoon, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14, 5476 KK
Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 1 juli 2016. De inrichting mag maximaal zes keer per
jaar van deze mogelijkheid gebruikmaken. Tijdens de activiteit
gelden ruimere schenktijden dan
normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 2:34B,
lid 1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Bevers Installatie Techniek B.V.
voor het organiseren van een
25-jarig jubileum van Bevers
Installatietechniek B.V. op 2 juli
2016 van 15.30 tot 1.00 uur
op Waardsestraat 30, 5388 PP
Nistelrode. De beschikkingen
zijn verzonden op 22 juni 2016.
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:
- De Toren Exploitatie voor het organiseren van een bruiloft op 3 september 2016 van 16.00 tot 1.00
uur op locatie Zandkant 3a, 5473
TA Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 23 juni 2016.
- R. van Bakel voor het organiseren van een bruiloft op 24 september 2016 van 19.30 tot 1.00
uur op locatie Venloop 17, 5384
WS Heesch. De toestemming is
verzonden op 23 juni 2016.
- Stichting de Leyetocht voor het
organiseren van een fietstocht
op 21 augustus 2016 van 7.00
tot 19.00 uur in diverse straten
van Bernheze. De toestemming
is verzonden op 23 juni 2016.
- M. van den Akker voor het organiseren van een verjaardag/jubileum op 9 juli 2016 van 20.30
tot 1.00 uur op locatie Nieuwe
Erven 31a, 5384 TA Heesch. De
toestemming is verzonden op
23 juni 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Ruimte-voor-ruimtewoning
DennenboomstraatSchrikkelvenstraat Heesch
Het college van burgemeester en wethouders maakt op
grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening de
terinzagelegging bekend van het
ontwerpbestemmingsplan Ruimte-voor-ruimtewoning Dennenboomstraat-Schrikkelvenstraat in
Heesch.
Inhoud: Het plan behelst de realisatie van een ruimte-voor-ruimtewoning op de hoek Dennenboomstraat en Schrikkelvenstraat
in Heesch.
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30
juni 2016 zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis
in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden
via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPrvrSchrikkelven-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op
het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van
een zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. Indien u uw zienswijze
mondeling wilt geven kunt u een
afspraak maken met de heer E.
van Dijk.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp 133
Slopen op grond ruimtelijke
regels van aanbouw
Datum ontvangst: 20-06-2016

- Parelgras 2
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 22-06-2016
- Vosbergstraat Sectie G nr.225
Handelen in strijd regels ruimtelijk ordening (grondopslag)
Datum ontvangst: 17-06-2016
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 71
Herbouwen woning
Datum ontvangst: 20-06-2016
- Galgenberg 9
Nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 23-06-2016
Nistelrode
- Kantje 40, 42 en 42a
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 23-06-2016
Vorstenbosch
- Kampweg ong.
Bouwen woonhuis met garage
Datum ontvangst: 25-06-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Jonker Speelmanstraat 6
Verbouwen woning
Verzenddatum: 20-06-2016
- De Morgenstond 43
Uitbreiden bedrijfspand
Verzenddatum: 23 juni 2016
- Mgr. Van Oorschotstraat 32
Verbouwen bijgebouw
Verzenddatum: 22-06-2016
- Meerstraat 30b kavel 544
Intern verbouwen voormalig
winkelpand
Verzenddatum: 21-06-2016
Nistelrode
- Achterstraat 29
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 21-06-2016
- Kerkveld 19
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 21-06-2016
Heesch
- Julianastraat 6
Oprichten erfafscheiding
Verzenddatum: 21-06-2016

- Osseweg 5
Verbouwen timmerwerkplaats
Verzenddatum: 22-06-2016
- Parelgras 22
Plaatsen erfafscheiding en oprichten overkapping
Verzenddatum: 21-06-2016
Vorstenbosch
- Dorpsrand 46
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 27-06-2016
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.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Vorstenbosseweg 7
Revisie milieu (veranderen fokvarkensbedrijf in gespeende biggen- en vleeskalverenhouderij)
Verzenddatum: 21-06-2016
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend. Dit
besluit treedt in werking na afloop
van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg ong.
Wijziging op vergunning van
2 juni 2016 voor plaatsen/verhogen permanente
teeltondersteunende palen en
tijdelijke overkappingen
Verzenddatum: 21-06-2016
Procedures 1a, 5a 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
indienen 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 be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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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Woonvisie Bernheze

Blanco:

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Wonen is belangrijk voor iedereen.
Arm en rijk. Mensen met genoeg
geld regelen het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP geen zorgen over. Lage rente, dus goedkoop
lenen. Maar veel mensen, met een
smalle beurs, kunnen helemaal geen
hypotheek krijgen.
Zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Juist deze groep
van inwoners heeft hulp nodig.
Een extra aanbod van goedkope
huurhuizen. Daar wil de SP op
inzetten de komende jaren.
Sociale huur
Woningcorporaties moeten tenminste 80% van de vrijgekomen
sociale huurwoningen toewijzen
aan huishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot
€ 34.911,- (prijspeil 2015). Voor
10% van de toewijzingen is er
tot 2021 ruimte tot € 38.950,-.
Waarbij urgent woningzoekenden voorrang hebben, bijvoorbeeld mensen die een fysieke
beperking hebben gekregen of
vanwege herstructurering geherhuisvest moeten worden. De

wijze waarop is toegewezen,
maakt deel uit van de verantwoordingsgegevens op grond
van de Woningwet. Maar die
goedkope sociale huurwoningen
moeten er wel zijn! Daar ontbreekt het helaas aan. De laatste acht jaar is er bitter weinig
sociaal gebouwd in Bernheze.
Een doorn in het oog van de SP
Bernheze. Daarom deed de SP al
diverse voorstellen om tot bouw
van sociale huurwoningen te komen. Tot nu toe met onvoldoende succes. Mensen staan veel
te lang op een wachtlijst. Dat is
niet goed. Vandaar dat er op 29
juni en 14 juli gesproken wordt
over de woonvisie van Bernheze.
Mocht u daar belangstelling voor
hebben, bezoek dan een van de
beide vergaderingen op het gemeentehuis.

Progressief Bernheze:

Integreren doe je samen

Hartjes

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
Na de raadsvergadering van 18 februari
over de mogelijke komst van een azc, verschenen er hartjes op het gemeentehuis.
De vier raadsleden die voor de komst van
driehonderd vluchtelingen voor een periode van vijf jaar hadden gestemd, voelden
zich hierdoor gesteund.

In de regio zijn de plannen bekendgemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Voor Bernheze is een locatie op het oog op het oude MOB-complex in
Nistelrode. Politieke partij Blanco heeft de afgelopen maanden duidelijk aangegeven dat de komst van een azc in Bernheze een goede bijdrage voor het
vluchtelingenvraagstuk zou zijn. Maar het MOB-complex lijkt ons nou niet
de meest geschikte plek. De discussie begin dit jaar heeft ons veel geleerd.
Commotie zal er altijd zijn en is er ook nu weer.
Dat mag dus geen drijfveer zijn.
Wat wel belangrijk is, is dat de
vluchteling zo snel mogelijk moet
integreren.
Dat werkt twee kanten op. Zij leren dan snel te wennen aan onze
cultuur en manier van leven. Aan
de andere kant kunnen de inwoners ook wennen aan vluchtelingen in het dagelijkse straatbeeld.
Overal waar azc’s zijn zie je na

CDA:

Dagelijks verdrinken er nog
mensen in de Middellandse Zee
op weg naar Europa. Er verschijnen geen foto’s meer in de
kranten van kleine jongetjes op
het strand, maar het probleem
is niet minder. Progressief Bernheze vindt dat we vluchtelingen
een thuis moeten geven. We zijn
daarom blij dat onze gemeente
zich daar ook voor inzet.

Deze keer ligt de aangeboden
plaats in Bernheze niet grenzend
aan de bebouwde kom, maar
achteraf in de natuur. Het doet
mij denken aan de ‘tijdelijke opvang’ van Molukkers, vlak na
de onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië. Wij Nederlanders vinden het blijkbaar moeilijk om te
gaan met nieuwkomers.

We hopen dat de ‘hartjesmensen’ zich ook weer laten zien. En
dat er veel vrijwilligers zijn om
de vluchtelingen of statushouders te helpen integreren in onze
maatschappij. Samen staan we
immers sterker.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

Vluchtelingen kunnen straks
waarschijnlijk alleen op gezette
tijden met een bus mee. Hierdoor
werk je in de hand dat ze steeds
in groepen naar het centrum komen, iets waar men vorige keer
juist zo bang voor was.
Politieke partij Blanco ziet liever
een azc dichter bij een dorp, zodat integratie een vanzelfsprekendheid wordt en geen barrière.

100% Glasvezel voor Bernheze
Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze
Begin dit jaar kwam het goede bericht dat het buitengebied van Bernheze
glasvezel zou gaan krijgen. Een goed vooruitzicht voor ons grote, mooie buitengebied. Deze ontwikkeling gaat namelijk de digitale bereikbaarheid en
dus de leefbaarheid in het buitengebied ten goede komen. Een belangrijk
onderwerp op verschillende politieke agenda’s, zo ook op die van CDA Bernheze. De doelstelling was hiermee echter nog niet behaald. CDA Bernheze
heeft namelijk glasvezel voor heel Bernheze als programmapunt in het coalitieakkoord opgenomen. Werk aan de winkel dus.

Mogelijk heeft u het afgelopen
week zelf al in het nieuws gelezen, er is inmiddels ook een partij
gevonden die de overige delen
van Bernheze gaat voorzien van
glasvezel. Een 100% dekking
in de hele gemeente komt dus
steeds dichterbij. Daar zijn we als
CDA Bernheze trots op!
De werkelijkheid leek er lange tijd
anders uit te gaan zien. De echte

Lokaal:
Nu zijn we een paar maanden
verder en ligt er opnieuw een
plan voor een azc op de plank.
Deze keer kwam het via een
omweg. De commissaris van de
Koning wil vluchtelingen over
heel Brabant verdelen. Bij de gemeenten om de A50, die samenwerken in As-50, werd de vraag
neergelegd om een flink aantal
vluchtelingen op te vangen.

een korte gewenningsperiode
wederzijds veel begrip. Vluchtelingen blijken ook gewoon
mensen te zijn die brood kopen.
En hun kinderen voetballen ook
graag met leeftijdsgenootjes.
Door die dagelijkse ontmoetingen ontstaat de echte integratie.
Maar doordat nu een locatie gekozen wordt, ver van de kernen,
wordt integratie een probleem.

wil om aandacht te geven, daar
waar het ‘t hardste nodig was,
bleek niet direct bij iedereen aanwezig te zijn. Bijna werd er te snel
toegehapt op een voorstel, waarbij alleen de kernen van Heesch,
Nistelrode en Heeswijk-Dinther
van glasvezel zouden worden
voorzien. CDA Bernheze is daar
altijd kritisch over geweest. In
onze ogen was er sprake van ‘de

krenten uit de pap komen eten’.
Waren er geen andere mogelijkheden? Waarom overhaast
beslissen, waardoor het vooraf
gestelde doel compleet wordt
gemist. Als begin dit jaar was ingegaan op het voorstel dat toen
op tafel lag, dan hadden de kleinere kernen en het buitengebied
een goede glasvezelverbinding
kunnen vergeten.

Toch een azc?
Frans van de Ven, Fractievoorzitter Lokaal
Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc, COA; weet u
wat de juiste betekenis is van al deze termen? Op 14 juli zal de gemeenteraad
zich weer moeten uitspreken of er een azc (Asielzoekerscentrum) komt in
onze gemeente of niet. Dit keer een azc voor de opvang van 300 vluchtelingen voor de duur van 5 jaar. Dit betekent niet dat de vluchtelingen er 5 jaar
ondergebracht zullen worden, maar dat het azc als zodanig 5 jaar zal bestaan.

De kosten voor de opvang van
vluchtelingen zijn volledig voor
het Rijk. Als het goed is zullen
de op te vangen vluchtelingen
na een periode van circa ¾ jaar
een vergunning krijgen en dan
doorstromen naar een gemeente
die hen zal huisvesten. De vluchteling is dan statushouder; hij/zij
krijgt dan een verblijfsvergunning
en een uitkering van de gemeen-

te als er nog geen werk is. Alle
gemeenten in Nederland zijn
verplicht om een aantal statushouders te huisvesten. De hoeveelheid is afhankelijk van het
inwoneraantal. Bij de huisvesting
en opvang van statushouders zijn
de kosten voor rekening van de
gemeente. Op 18 februari heeft
de gemeenteraad in meerderheid
besloten om in plaats van vluch-

telingen (azc) toe te laten, extra statushouders op te nemen.
Over een periode van 3 jaar is
dit berekend op 225 extra statushouders.
De kosten die hiermee gemoeid
zijn, bedragen circa 3 tot 4 miljoen euro. Financieel gezien kan
men dus beter een azc hebben
dan extra statushouders.

inFORMatie VOOR de keRnen
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VOV On Tour:
Een kijkje achter de schermen bij Van Tilburg Mode & ‘t Bakhuys
HEESWIJK-DINTHER – Om je eigen doel te realiseren, zo klein of
groot als dat is, is het belangrijk dat je in jezelf blijft investeren. Je
hoeft geen ondernemer te zijn om dit te ambiëren, elke uitdaging
is een ‘onderneming’ voor jezelf. aan elk bedrijf is een lange weg
aan voorafgegaan. Op vrijdag 1 juli vindt de meeting plaats bij Van
Tilburg Mode in Nistelrode met een interessant programma.
De ondernemer achter Van Tilburg Mode nodigt ons uit om
achter de schermen te kijken
en vertelt hoe het bedrijf door
keihard werken, managen en
innoveren gegroeid is naar wat
het vandaag is. En hoe belangrijk het is om de juiste mensen
op de juiste plek te hebben. Ook
dit bedrijf is ooit klein begonnen.
www.vantilburg.nl
Ivo Tousain verzorgde voorheen
de overheerlijke lunch bij VOV.
Toen Ivo benaderd werd voor
‘t Bakhuys bij Van Tilburg hoefde hij niet lang na te denken en
zei ja tegen een restaurant binnen Van Tilburg waar hij onder
het motto ‘heerlijk en eerlijk’ de
scepter mocht gaan zwaaien.

Behalve de heerlijke en gezonde
lunch die Ivo ons ongetwijfeld
gaat voorschotelen, vertelt ook
hij over zijn start en de groei in
zijn carrière van Tousain Catering Service tot uitbater van ‘t
Bakhuys Van Tilburg.
www.bakhuysvantilburg.nl.
VOV timmert ook aan de weg,
zoekt naar kansen om te groeien
en zal meer ‘On Tour’ gaan. In
samenwerking met zusje ‘WBC
Brabant’ is er een academie
opgezet, speciaal voor ondernemende en actieve vrouwen.
Voor vrouwen die meer uit zichzelf willen halen. Of je nou ondernemer of ondernemend bent,
na de VOV-trainingen heb je

Uw
administratie
op een
voetstuk…
Voor Maas & van Oss
een koud kunstje!

alle tools in ‘the pocket’ en kun
je aan de slag om jouw eigen
droom en ambities te realiseren.
Tijdens deze meeting meer over
de mogelijkheden en kansen bij
VOV.
12.30 - 13.00 Ontvangst bij ‘t
Bakhuys Van Tilburg Laar 8, 5388
HE Nistelrode. Kosten bedragen
€ 15.- inclusief lunch. Pinnen is
niet mogelijk, dus graag contant
betalen bij binnenkomst.
Meer over het programma op
www.vovbernheze.nl.

Het verzorgen van uw administratieve, fiscale en financiële
zaken is voor Maas & van Oss een koud kunstje. Wij plaatsen
voor een groot aantal MKB’ers de complete administratie op
het door de klant gewenste en voor de wet vereiste voetstuk.
Van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers tot fiscale
aangiften en prognoses. Wellicht binnenkort ook voor
u…maak geheel vrijblijvend kennis om te horen hoe
wij uw administratie op een voetstuk plaatsen.

Maak het bijzonder
Eric van de Veerdonk uit Heeswijk-Dinther is creative director
bij Ambitions in ’s-Hertogenbosch. “Samen met onze collega’s in
Eindhoven gaan we elke dag op zoek naar wat ondernemers nou écht
beweegt, waar ze het verschil kunnen maken en helpen we ze hun
product of dienst op opmerkelijke wijze bij de juiste mensen onder
de aandacht te brengen. Dat mag nooit saai zijn. Maak het
bijzonder, want dan is vergeten geen optie meer!”

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl

ZOTTE

ZATERDAG

Hij is ook een vaak geziene medewerker bij Natuurtheater
De Kersouwe, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor
de PR en de programmering van het theater. “Eigenlijk maakt het
me nog niet eens zo heel veel uit waar ik mijn steentje bijdraag.
Of ik nou kaarten scan, artiesten fêteer of achter de bar sta.
Altijd ga ik naar huis met nieuwe verhalen en herinneringen.
Ik verzamel ze.”

op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

“Voor mij hoeft het niet altijd groter of massaler.
Het zit ‘m vaak in kleine dingen. Een uniek optreden, ervaring of
ontmoeting die raak is. Dat is genoeg. Iedereen heeft een verhaal
en dat wil ik horen. Echt, oprecht en geen ‘het-glas-is-halfleegmentaliteit’ want daar is nog nóóit iemand beter van geworden.
Dat is ook precies waar ik me herken in D66. Iedereen mag er
zijn, gewoon om wie hij of zij is. Als je goed kijkt en echt luistert,
ontdek je altijd details die het verschil maken, waardoor vergeten
geen optie meer is. Dát maakt het bijzonder.”

VVD:

EXTRA*
KORTING

Ik ben

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

VVD-Bernheze draait niet!
Paul Kremers, Bestuurs- en commissielid Ruimtelijke Zaken

Kom nu
langs

Raads- en commissieleden van Bernheze werden op donderdag 23 juni gastvrij ontvangen op het MOB-complex, dat mogelijk dienst gaat doen als azc
voor 300 vluchtelingen voor 5 jaar. Dat is tenminste wat er nu in de plannen
staat. Maar er wordt al meteen aangegeven dat er later misschien toch uitgebreid gaat worden naar 500 vluchtelingen voor 10 jaar.
En dan zijn we dus weer zo’n beetje terug bij de oorspronkelijke plannen
van burgemeester en wethouders, die op 18 februari door de gemeenteraad
werden verworpen.
Deze keer regent het echter enthousiaste reacties van diverse
partijen en heeft het er alle schijn
van dat die op 14 juli gaan draaien en instemmen met de voorstellen.
Ook de VVD vindt het
MOB-complex een veel geschiktere locatie dan de Ruitersweg-West in Heesch, maar wij
blijven tegenstander van grootschalige en langdurige opvang

in een kleine gemeente als Bernheze. Niet voor niets hebben we
in Bernheze juist gekozen voor
huisvesting van extra statushouders, verspreid over onze kernen.
Daarnaast is het ons een doorn
in het oog dat de gemeente Oss,
clusterpartner en drie keer zo
groot als Bernheze, maximaal net
zoveel vluchtelingen gaat opvangen en misschien uiteindelijk
zelfs geen enkele. Zo wordt geen

recht gedaan aan het verzoek
van de commissaris van de Koning om vluchtelingen op te vangen naar rato van inwoneraantal.
De VVD Bernheze zal dus zeker
niet gaan draaien en tegen het
voorstel stemmen.
Wie er wél gaan draaien zal snel
genoeg blijken.
Reageren?
www.bernheze.vvd.nl/contact

rivez Assurantiën
Van
Heck Assurantiën
Van Heck
Assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
MD Heesch
5384 MD5384
Heesch
088 - 8000 900
45 20 03
T 0412 -0412
45 20- 03
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Alwin van de Hurk
uit Heesch

Winnaar:
Meggie en Wout
kunnen de staatsloten ophalen bij
Kantoorboekhandel
Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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MOOIBERNHEZERTJES
te kOOP
nieUwe dessOtaPiJtteGeLs
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
COLORenta GeeFt
kLeUR-, stiJL- en MakeUPadVies OP Maat
Zodat u er altijd op zijn mooist
uitziet. Ook leuk voor een
workshop of vriendinnenavond,
kleuranalyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.
BaRBeCUePakketten
al vanaf € 4,95 per persoon.
Bestellen
www.slagerijvandinther.nl.
MeisJesFietsen
Batavus 18 inch, met handrem
en terugtraprem. € 20,-.
Noxon 20 inch, met handrem en
terugtraprem. € 20,-.
Info: 06-11450588.
Ophalen in Heeswijk-Dinther
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OUde/kaPOtte
MOBieLtJes VOOR
stG. OPkikkeR
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
VakantiekRaCHt
VOOR sCHOOnMaak
FYsiOtHeRaPiePRaktiJk
HeesCH
FysioCentrum Heesch zoekt
van 4 juli tot en met 23 juli
aanstaande voor 18 uur/week
een vakantiekracht om de boel
fris en op orde te houden.
De tijden zijn in overleg te
plannen vóór 8.00 uur in de

ochtend, na 18.00 uur en/of
op zaterdag. Interesse? Mail
ons dan op administratie@
fysiocentrumheesch.nl

bezoek aan stad, terrasje e.d.
Eventueel lichte huishoudelijke
werkzaamheden. Géén PGB.
Vergoeding in overleg. Is in bezit
van eigen auto. Reacties graag
bellen naar 06- 54 29 06 10.

LandBOUwMaCHines.
o.a. ploeg, frees, schudder,
hark, maaier, weidesleep,
mesttank, kipper, tractor, etc.
06-19076959.

PediCURe nisteLROde
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

aanGeBOden
een aVOndJe Uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
kaPteiJns PaRtYVeRHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
de MOOiste LaMPen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
tUinHULP
Tuin onderhoud en -ontwerp.
Student tuinontwerpen heeft
nog ruimte in de zomervakantie
€ 10,- per uur.
Bel gerust voor vragen.
iede.adu@gmail.com
06-28716632.
Betrouwbare dame zoekt
GeGadiGden die
BeGeLeidinG nOdiG
HeBBen voor bezoek aan arts,
specialist of andere activiteiten.
Sociaal praatje of een leuk

FRietkRaaM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
HeB Je aUtisMe en/
OF adHd en zin in een
nieUwe sPORt?
Kom kennismaken met
kanovaren. Meer info/contact
via www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.
PediCURe
HeeswiJk-dintHeR
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Uw oude VideOBanden
op dVd, op USB-stick of op
een harde schijf? Ook het
PROFessiOneeL FiLMen
van bedrijfspresentaties,
productieprocessen,
toneeluitvoeringen, speeches,
optredens, etc. op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06-11355477.

Hallo,
daar
Hallo,spring
daar spring jij toch ook voor op je fiets
ik voor op
mijn fiets
wiLt U een zOekeRtJe PLaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zoek: POSTKAART, BRIEVENBUS, POSTBODE, HUISNUMMER, POSTCODE,
SORTEREN, POST, POSTKANTOOR, PAKKET, OMSLAG, BRIEF, POSTFIETS,
POSTZEGEL, PAKJE, STEMPEL, AANGETEKEND

BEN JIJ DIE SLECHTE
WIFI OOK ZO BEU?

Gratis fietskrat bij besteding vanaf € 40,- aan boodschappen bij Jumbo Nistelrode

NISTELRODE – Wil jij ook duurzaam boodschappen doen? Vind jij het soms ook lastig om je boodschappen te vervoeren en sta je soms met je handen vol boodschappen voor je fiets? Jumbo Nistelrode
vindt dat dat anders kan! Wanneer je zondag 10 of 17 juli bij Jumbo Nistelrode voor minimaal € 40,besteedt, krijg jij een gratis fietskrat. Hallo, daar spring jij toch ook voor op je fiets?!

Een mooiebij
actie
die bedoeldvanaf
is kunnen nemen? Houd in ieGratis fietskrat
besteding
om de fietskratten te promoten der geval volgendeHallo,
week en de
€ 30,aan
boodschappen.
bij de
bezoekers
die duurzaam week daarna DeMooiBernhezewillen winkelen.

Waardebon

GRATIS

>

een fietskrat voor DuurzaamGratis
winkelen
fietskrat bij besteding vanaf

onderstaande winkel van 10 juli t/m 10
Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
juli 2016 bij besteding vanaf € 30,- aan
boodschappen.
• Maximaal 1 waardebon per
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
transactie/klant.
• Kijk voor de spelregels op jumbo.com/
zonder onnodige dure extra routers.
spelregels.
De krat is bedoeld voor op je
In 3 simpele stappen.

FIETSKRAT

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

fiets, maar je kunt ‘m natuurlijk
ook lopend meenemen of in je
auto zetten.
VOORwaaRden
Wat moet je doen om die mooie
en functionele fietskrat mee te

€ 30,- aan boodschappen.

Waardebon

GRATIS
voor minimaal € 40,bij JumFIETSKRAT
bo in Nistelrode, lever
de Jumbo-waardebon uit de krant in en
je krijgt de fietskrat gratis mee!
Er geldt een maximum van
1 krat per persoon en OP = OP.
Kijk voor de spelregels op
www.jumbo.com/spelregels.
>

• Deze waardebon inwisselbaar bij

daar spring
ik voor op
mijn fiets

Krant goed in de gaten. Besteed

• Deze waardebon inwisselbaar bij
onderstaande winkel van 10 juli t/m 10
juli 2016 bij besteding vanaf € 30,- aan
boodschappen.
• Maximaal 1 waardebon per
transactie/klant.
• Kijk voor de spelregels op jumbo.com/
spelregels.

Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
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“De SamenLoop past
bij Heesch!”
georganiseerd. ‘Ik hoorde veel enthousiaste reacties uit Berghem, en dacht:
wow, en nu ook in onze gemeente.
Dat is geweldig. Ik denk ook: wat een
enorme klus… Zoiets organiseer je namelijk niet zomaar in een namiddag. Je
ziet dat nu, een jaar later, al dat werk
vorm krijgt en steeds zichtbaarder
wordt. Erg mooi om te zien.’
ORGANISATIEKRACHT
Moorman vindt Bernheze zeer geschikt voor een SamenLoop. ‘Er is veel
organisatiekracht, energie en enthousiasme in Heesch en de andere kernen.
Dat zie je nu ook weer bij de presentatie van de nieuwe positionering van
het centrum: ‘Aangenaam Heesch’. Er
zijn veel betrokken inwoners met veel
aandacht voor hun dorpsgenoten. Dit
blijkt wel uit het bloeiende verenigingsleven en het grote aantal vrijwilligersinitiatieven. Het is dus niet voor
niets dat er hier een SamenLoop wordt
georganiseerd.’
Burgemeester
Marieke Moorman

Foto: Janette
Slaats

Marieke Moorman, burgemeester van
Bernheze, herinnert zich de slagroomtaart met het SamenLoop voor
Hoop-logo die ze vorig jaar van de
initiatiefnemers kreeg nog goed. Ze
zei direct toe ambassadeur van het
evenement te worden. Daar staat ze
nu, een jaar later, nog steeds achter.

Moorman was erg trots toen ze hoorde dat de SamenLoop in Heesch werd

TABOE
Moorman: ‘We hopen allemaal op een
mooi resultaat. We gaan natuurlijk
voor een hoge opbrengst voor kankeronderzoek. Ik ben ervan overtuigd
dat de SamenLoop ook zorgt voor verbondenheid en saamhorigheid in onze
gemeente, zodat mensen met kanker
zich nog meer gesteund voelen. Vroeger was kanker een taboe; daar praatte
je niet over. Gelukkig is er sinds die tijd
veel veranderd. Het zou prachtig zijn
als deze SamenLoop iedereen die met
deze vreselijke ziekte te maken krijgt,
helpt om zijn of haar verhaal te delen
met anderen.
2017
10 en 11 juni 2017 lijken nog ver weg,
maar voor je het weet, is het zover.
Moorman kijkt uit naar de kaarsenceremonie: ‘Ik hoor zoveel verhalen over
de kaarsenceremonie voor de survivors
en overledenen. Dat moet heel bijzonder, ontroerend en intiem zijn. Gelukkig gaat een jaar snel voorbij!’

ONZE FACEBOOKPAGINA IS EEN
GROOT SUCCES!

Wil jij ook op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de SamenLoop in Heesch? Like ons dan op Facebook of volg ons op Twitter.

WILT U ONS OOK
STEUNEN?
Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65
t.n.v. KWF Samenloop Heesch
SAMEN KOMEN WE STEEDS DICHTERBIJ!

De ambassadeurs aan het woord:
‘‘1 seconde. Zoveel tijd had ik nodig om ‘ja’ te zeggen tegen het ambassadeurschap van SamenLoop voor Hoop in Heesch. Als burgemeester steun
ik de strijd tegen kanker. Ik hoop dat volgend jaar juni veel deelnemers
meedoen. Het is belangrijk om verhalen te delen en samen het leven te
vieren.’’

Marieke Moorman

‘‘Als chirurg en oprichter van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis weet ik dat we in de kankerzorg heel veel wel, maar nog
veel meer niet kunnen. De SamenLoop zorgt voor harde euro’s voor
onderzoek, maar draagt vooral ook bij aan de gemeenschappelijke
bewustwording van Heesch en haar survivors.’’

Jan van Bodegom

‘‘Een SamenLoop waarin mensen samen opstaan en lopen tegen
kanker om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding: een
bijzonder goede zaak dat een groep vrijwilligers dit in Heesch organiseert. Ik leef mee met de mensen die ziek zijn of een dierbare
verliezen of al verloren hebben. Alle kleine beetjes helpen en deze
SamenLoop geeft alle betrokkenen hoop, een beetje licht, warmte
en steun in moeilijke tijden.’’

Pascale van Heugten

‘‘Het is geweldig om je samen in te zetten voor dit goede doel en te

zien hoeveel mensen daar kracht uit putten. Iedereen heeft in zijn
omgeving voorbeelden van naasten voor wie we graag zien dat de
dag steeds dichterbij komt dat we kanker kunnen verslaan. Daar
draag ik graag mijn steentje aan bij.‘‘

Mariëlle Hurkmans

‘‘Op een sportieve manier samen het leven vieren sluit helemaal

aan bij mijn visie. Prachtig dat in navolging van vele plaatsen in
Nederland Bernheze ook meedoet om op deze manier geld in te
zamelen voor de bestrijding van kanker. Ik mobiliseer zelf een team
en hoop vele anderen te kunnen enthousiasmeren.‘‘

Paul Aarts

‘‘Samen staan we sterk! Ik zie Heesch als een prachtig team,

waarin we er voor elkaar zijn, waarin we krachten bundelen om
samen iets voor elkaar te krijgen. Met de SamenLoop laten we
zien wat we samen voor elkaar krijgen en strijden we samen vóór
gezondheid en tegen kanker.‘‘

Fer van de Hurk

‘‘Kanker, het overkomt je en je moet ermee aan de slag. Vechten

tegen die vreselijke ziekte die in je lijf, maar ook in je hoofd én in je
leven gaat zitten en daar niet zomaar meer weg wil... Ongebreidelde krachten roept het op en dat dwingt respect af! Daar ben ik graag
ambassadeur voor, voor al die kanjers!‘‘

Marleen Frunt

10 & 11 juni 2017
LOOP MEE EN STA STIL BIJ KANKER!
Kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
of mail je vraag naar: heesch@samenloopvoorhoop.nl
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bernheze Bouwt
Vanaf de Fluisterboot getuige van het realiseren
van de nieuwe brug
HEESWIJK-DINTHER - al enige tijd wordt er gewerkt aan het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg
in Heeswijk-Dinther, die Laag Beugt verbindt met de N279, oftewel de weg langs de Zuid Willemsvaart.
Een onderdeel ervan was het realiseren van een nieuwe brug over de aa. In een minutieus afgestemde
operatie werden afgelopen week de liggers van deze brug gelegd. Op uitnodiging van de fluisterbootcommissie van de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther kreeg DeMooiBernhezeKrant de gelegenheid
om de werkzaamheden vanaf het water te volgen en in kaart te brengen.

De fluisterbootcommissie: Ben Cornelissen, Cor van der Waal en Joop Akkermans

Vanaf april is iedereen in de gelegenheid om met de fluisterboot
‘Watervlucht’ vanaf de Kilsdonkse Molen naar Kasteel Heeswijk
en weer terug te varen. Een
tocht van een uur, waarbij een
gids informatie verstrekt over de
molen, het kasteel en het gebied
waar doorheen gevaren wordt.
Ben Cornelissen, Cor van der
Waal en Joop Akkermans zijn,
net als nog elf anderen, actief
als vrijwillig schipper en vormen
samen de fluisterbootcommissie. Het drietal realiseerde zich
dat er feitelijk geen mooiere en
betere plek was om het leggen
van de liggers van de nieuwe

brug over de Aa te volgen, dan
vanaf het water. Op uitnodiging
van de commissie stapte ik daarom voor DeMooiBernhezeKrant
’s morgens al vroeg aan boord

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

gelegd. Dat vereist een nauwe
samenwerking tussen het speciale transport dat de liggers stuk
voor stuk kwam brengen, twee
enorme kranen die elk aan een

er worDt nog gezocht naar
VRĲWILLIGERS ALS GIDS
op De fluisterBoot
van de fluisterboot om getuige
te zijn van deze, met militaire
precisie, uitgevoerde operatie. Er
werden tien liggers van 120 ton
per stuk, met een overspanning
van circa 48 meter, naast elkaar

kant van het water opgesteld
stonden en uiteraard alle mensen die er aan het werk waren.
Na een aantal handelingen, hing
de ligger uiteindelijk keurig in
balans tussen de twee kranen,

waarna het onderdeel door een
samenwerking tussen beide kranen voorzichtig op zijn plek werd
gelegd. Terwijl gewerkt werd
aan de ene ligger, stond het volgende transport al klaar met de
volgende.
Zo werd er een hele dag druk
gewerkt aan - wederom - een
stukje van de nieuwe ontsluitingsweg. Niet alleen ik als redactrice van DeMooiBernhezeKrant was onder de indruk van
het stukje vakmanschap, ook
Ben, Cor en Joop genoten. Dat
doen zij sowieso van de tochten
die zij met ‘hun’ boot maken.

Zij hopen dit seizoen weer veel
mensen te verwelkomen voor
een mooie vaartocht tussen, zo
laten zij weten, twee prachtige
monumenten die op deze wijze
met elkaar in verbinding staan.
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers als gids op de fluisterboot, die gedurende de tocht
opvarenden iets vertellen over
de Kilsdonkse Molen, het kasteel en het gebied. De enige
voorwaarde is een vlotte babbel.
Mensen die zich melden worden
uiteraard ingewerkt. Voor meer
informatie: Joop Akkermans
06-10515473.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

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

Marcel van den Akker
Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Bevers Installatietechniek B.V. viert 25-jarig jubileum
NISTELRODE – Bevers Installatietechniek B.V. viert in 2016 zijn 25-jarig jubileum. Het bedrijf dat in
1991 mede door Wim Bevers is opgericht, begon thuis en verhuisde een aantal jaren later naar de
Waardsestraat. Zoon Patrick Bevers, die een jaar na de oprichting ging werken bij het bedrijf, en Mario
van Dijk vormen sinds 2003 de directie. Samen met de 35 personeelsleden houden zij zich bezig met
alles op het gebied van werktuigbouwkundige installaties. Passie en vakmanschap gaan hand in hand
bij Bevers!
bouw bent u hier aan het goede
adres. De serviceafdeling, Bevers
Service & Onderhoud, dient de
klanten op allerlei manieren, van
een onderhoud aan de cv-ketel
voor particulieren tot grote kantoorpanden op het gebied van
klimaatbeheersing, duurzaamheid, gebouwbeheersystemen en
koeling.
Bij elk project of klus staan de
volgende pijlers centraal: betrouwbaarheid,
duurzaamheid
en een grote knowhow. Bevers
Installatietechniek B.V. is zich bewust van de tijdsdruk, het budget
en de omgeving waarin de instal-

stallatietechniek B.V. is: “Wij vieren ons 25-jarig jubileum in 2016
en dat is best een bijzondere
mijlpaal. De inzet van onze toegewijde medewerkers heeft ons
gepositioneerd als een onmisbare
adviserende en uitvoerende partner op het gebied van werktuigbouwkundige installaties. Ons
geheim? Wij kruipen echt in de
huid van de opdrachtgever. Wat
moet het functionele resultaat
zijn van de installatie(s)? Welke
kansen en risico’s zijn aanwezig?
Wat zijn de verwachtingen op
de langere termijn? En uiteraard:
wat is het budget? Onze vakmensen zorgen ervoor dat alle
elementen in balans zijn, waarbij
duurzaamheid en kostenbesparing bij ons hand in hand gaan.
We willen onze opdrachtgever
blijven verrassen en creatief meedenken. Dat is onze missie, ook
voor de toekomst.”

‘Wij vieren ons 25-jarig jubileum
in 2016 en dat is best een
bijzondere mijlpaal’
Tekst: Ramon Kézér

Sanitaire installaties, verwarming,
luchtbehandeling, airco en meeten regeltechniek: dat is slechts
een kleine greep uit wat Bevers
allemaal te bieden heeft. Bevers
Installatietechniek is zowel actief
op de particuliere markt, woningbouw- als de utiliteitsmarkt.
De werkzaamheden zijn veelal in

dienst van gemeenten, bedrijven,
overheidsinstellingen en woningbouwverenigingen.
Daarnaast is Baderie Bevers natuurlijk ook hét adres voor een
complete badkamer en tegelwerken. Ook voor een complete woningrenovatie of nieuw-

laties worden geplaatst. De directie vertelt: “De sfeer binnen het
bedrijf zorgt ervoor dat klanten
zich thuis voelen bij ons. We zijn
samen één team en dat merkt de
klant als hij met ons in zee gaat.”
Patrick Bevers en Mario van Dijk
vertellen, namens het hele bedrijf, wat de kracht van Bevers In-

De receptie voor het 25-jarig jubileum is op zaterdag 2 juli, van
15.30 tot 18.30 uur en vindt
plaats op de Waardsestraat 30.
Degene die geen persoonlijke
uitnodiging heeft ontvangen en
ons een warm hart toedraagt, is
van harte welkom op deze receptie.

Waardsestraat 30
5388 PP Nistelrode
www.bevers.net

Wij feliciteren
Bevers Installatietechniek
met hun 25-jarig jubileum
HANSANHANSAN
BOUWMACHINES
B.V.
BOUWMACHINES B.V.
HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Verkoop
nieuween
en gebruikte
gebruikte
Verkoop
nieuwe
wielladers,graafmachines,
graafmachines,
wielladers,
minigravers, overslagmachines etc.
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
Tevens
slangenservice,
keuring
en onderdelenonderhoud,
voor alle
keuring en onderdelen
voor alle
merken
merken

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Verkoop nieuwe en gebruikte
Middelste
Groes 5 Heesch
- tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
wielladers,
graafmachines,
Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
keuringnodig?
en onderdelen voor alle
Schilder
merken
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

oes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
Professioneel & deskundig advies en uitvoering

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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duurzaam bouwen
Kozijnen
Kozijnen
Kozijnen
Ramen
n
Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

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

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels!

‘Wij willen aan BECO stroom leveren
voor lokaal gebruik’

Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren.
Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413-490524

Foto: Jan Gabriëls

NISTELRODE - BECO levert duurzame groene energie in Bernheze. Dennis Hurkmans en Ezra Leeger
willen graag eigen geproduceerde groene energie aan BECO leveren en zo dus ook aan inwoners en bedrijven in Bernheze. Meer dan 400 zonnepanelen hebben ze geplaatst op hun bedrijf. “Dat is goed voor
onze duurzame onderneming, maar ook klanten vinden dat steeds belangrijker” zeggen Ezra en Dennis.
Samen runnen ze met een aantal
medewerkers de Heische Hoeve
aan de Heideweg in Loosbroek en
ze beschikken in Nistelrode over
een woonplek met een kersenboomgaard.
Dennis (40) en Ezra (39), ouders van dochtertje Mei-Li (3)
zijn bijzondere ondernemers met
hun ‘Streekproductenboerderij’.
Steeds bezig met verbeteren, veranderen, experimenteren en innoveren. “Stilstaan kan sowieso
niet voor een ondernemer”, zegt
Dennis. “Belangrijk blijft steeds
goed te kijken naar trends in de

samenleving. Dat willen wij combineren met eigen inzichten en eigen overtuigingen over verduurzamen en ondernemen.”
“We willen een zo klein mogelijke
ecologische voetafdruk achterlaten voor toekomstige generaties. We investeren dit jaar ruim
€ 300.000,- in het verduurzamen
van ons bedrijf. Dat verdienen
we in 8 jaar terug. Het levert ook
meer klanten op, omdat we voorop lopen qua duurzame energie
en energieneutraal willen werken”, zeggen Ezra en Dennis. Een

Haal de
zon in huis

speerpunt is ook de nieuwe wijngaard. Met ruim twee kilometer
slang onder de wijngaard, is er
een koude- en warmteopslag en
koelen en verwarmen ze het gebouw dus met de wijngaard.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
lieren
u
partic

“Mooi zou zijn als we ook onze
medewerkers lid kunnen maken
van BECO en hen duurzame energie van de zaak kunnen leveren
als extra secundaire arbeidsvoorwaarde. Daarvoor is een tussenschakel als BECO cruciaal, lokale
stroom als streekproduct”, zegt
Dennis. “Prachtig toch?”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

van tegels en natuursteen!

GRATIS

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

AANDRIJVING

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

BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR

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

1986-2016

T/M 31 JULI

30

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

JAAR

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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bernheze bouwt
Iedereen in Bernheze krijgt gratis glasvezel
BERNHEZE - Alle inwoners van Bernheze kunnen in de toekomst
gebruikmaken van glasvezel. Wethouder Rien Wijdeven namens de
gemeente en Eric Vos van E-Fiber tekenden donderdag 23 juni het
contract, waarin vastgelegd is dat E-Fiber in het laatste kwartaal
van 2016, mits er genoeg animo is vanuit de bewoners, start met de
aanleg van het glasvezelnetwerk voor alle huishoudens in Bernheze.

Erik Vos van E-fiber overhandigt wethouder Rien Wijdeven symbolisch het eerste stukje glasvezel

Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

Wijdeven: “Een belangrijke dag
voor Bernheze”
Met glasvezel is het mogelijk
grote hoeveelheden data te versturen. Ook bewoners in het
buitengebied kunnen rekenen
op betrouwbaar en snel internet. Wethouder Rien Wijdeven

aan kan leggen en waarbij het de
burgers en bedrijven niets kost.
Dat geldt ook voor bewoners in
het buitengebied. We gaan er samen met E-Fiber voor om dit te
realiseren.” Je kunt je aanmelden
voor een glasvezelaansluiting via
www.e-fiber.nl.

meld je aan via
www.e-fiber.nl

E-Fiber
E-Fiber is investeerder in de aanleg van glasvezelnetwerken. Het
bedrijf zorgt ervoor dat ook de
adressen in de buitengebieden
kosteloos van een aansluiting
worden voorzien. Waar veel andere partijen een flinke bijdrage
van bewoners vragen vanwege
de lange afstanden in de buitengebieden, doet E-Fiber dat niet.
Op dit moment voorziet E-Fiber
de gemeente Landerd van een
glasvezelnetwerk.

is content met de overeenkomst:
“Inwoners, scholen en bedrijven
kunnen vandaag de dag niet
meer zonder snel en betrouwbaar internet. Denk er bijvoorbeeld aan dat e-learning en zorg
op afstand mogelijk worden door
glasvezel. We zijn vanaf het begin gaan kijken naar een partij die
glasvezel in de gehele gemeente

VAN D UYNHOVEN

Samen sterker
bouwen

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

morgen al
’n gesprek

kan ook nog vandaag
Als je er snel bij wilt zijn, omdat er voor jouw
droomhuis veel liefhebbers zijn, dan kunnen
wij snel schakelen en weten binnen ’n uur
of je hiervoor een hypotheek kunt krijgen.

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Vorstenbosch
Vorstenbosch
Tel.: (0413)
(0413) 342768
342768
Tel.:
Mobiel:
(06)
51246525
Mobiel: (06) 51246525
www.bouwservice
avanderzanden@home.nl
avanderzanden@home.nl

pvdzanden.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

06-11955220
johndortmans@home.nl

www.vanduynhoven.nl

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56.
Of kijk op www.johnheesakkers.com

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

www.gedekeukens.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis
Met gratis
horren of
ventilatie
roosters

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl
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ALLÉÉN DEZE WEEK BIJ
KEUKENCONCURRENT OSS

HELE KEUKENS

HALF GELD
+

4.795,-

1.999,-

50
%

Zoals opgesteld incl. appar atuur

4.995,-

Van 2.598,- voor

Zoals opgesteld incl. appar atuur

TRIJNTJE
Compact, strak, praktisch en sfeervol.
Kunststof werkblad, RVS grepen,
gaskookplaat en afzuigschouw.

Van 6.900,- voor

TIM
Moderne én warme keuken met veel
kastruimte en extra hoge kasten. Combimagnetron, 5-pits gaskookplaat, RVS
blokschouw en geïntegreerde koelkast.

3.450,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

GRATIS KOOKKADO
T.W.V. € 50,-

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

50
%

Zoals opgesteld incl. appar atuur

JOOP
Semi-greeploze keuken. Inclusief
gaskookplaat, luxe RVS afzuigkap
en koelkast met vriesvak.

Van 9.990,- voor

SARA
Greeploze hoogglans keuken. Inclusief
koelkast, vaatwasser, combimagnetron,
afzuigkap en gaskookplaat.

50
%
Van 3.998,- voor

Van 9.590,- voor

ANOUK
Moderne keuken met LED-spotjes en RVS
grepen. Kunststof werkblad.Gaskookplaat, combimagnetron, afzuigkap,
geïntegreerde koelkast en vaatwasser.

KO
RT
IN
G

50
%

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

50
%

GRATIS MONTAGE

1.299,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON,
BIJ HET MAKEN VAN EEN OFFERTE.

Vraag naar de voorwaarden.

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
KIJK VOOR ONZE OPENINGST IJDEN OP W W W.KEUKENCONCURRENT.NL
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gezocht: geslaagden die nog geen
Meer merkartikelen bij
plannen voor komende zomer hebben Aldi in assortiment
geren die passie hebben voor het
ondernemerschap mét een goed
idee. Maar ook voor jongeren
die net gestart zijn met een onderneming en daar begeleiding
bij nodig hebben. Geen nood
voor de jongeren die al een vakantie gepland hebben, ook zij
kunnen gewoon meedoen.

BERNHEZE - De Zomerondernemer zoekt jongeren tussen de 15
en 22 jaar die een eigen bedrijf
willen starten in de zomervakantie. aanmelden kan tot 23 juli
via www.zomerondernemer.nl.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar
en deelname is gratis.
In vier tot zes weken worden
de jongeren klaargestoomd en
geholpen met het opzetten van
hun eigen onderneming. Ze
ontvangen hiervoor een klein

startkapitaal. Ervaren coaches
begeleiden en introduceren de
jongeren in het ondernemers-

Een van de jongeren die gestart is,
is Pim. “Met dit project ben ik de
onderneming ‘Fietsreclame ZuidWest Nederland’ gestart. We
werden begeleid door coaches en
volgden diverse trainingen.
Zonder de Zomerondernemer
was ik mijn eigen bedrijfje nooit
gestart. Je leert er niet alleen
veel van, maar bouwt tijdens de

zonDer De zomeronDernemer was
IK MĲN BEDRĲFJE NIET GESTART
netwerk van Oss Bernheze. Er
worden daarnaast gastlessen
verzorgd door ondernemers uit
de regio en bedrijfsbezoeken gepland. De zomerondernemer is
bedoeld voor gemotiveerde jon-

trainingsdagen ook een band
op met de groep. En je gaat aan
de slag met klantenwerving. Ik
merkte dat klanten het erg leuk
vonden om jonge ondernemers
te helpen.”

Laat je verrassen met
boeiende boeken in de
vakantietas
‘Geef me de vijf’
BERNHEZE - Bijna vakantie? Heerlijk
de tijd om ongestoord te lezen. Heb je
weinig tijd om persoonlijk jouw boeken
uit te kiezen of vind je het inspirerend als de
bibliotheek dat voor je doet? Laat je dan verrassen door de vakantietas.
De tas is verkrijgbaar in alle
Noord-Oost-Brabantse Bibliotheken en gevuld met vijf boeiende boeken uit onze uitgebrei-

• uitleentermijn van vier weken;
• reserveren of ruilen van boeken in de tas is niet mogelijk.

de collectie. Dit zijn de spelregels:

Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Niet-leden kunnen
eenmalig voor € 7,50 de verrassende vakantietas lenen.

• gratis voor volwassen bibliotheekleden;

Deze actie loopt van woensdag
13 juni tot en met 3 september.

CULEMBORG/BERNHEZE – aLDI biedt vanaf zaterdag 25 juni nog meer
bekende merkartikelen in het standaardassortiment aan. De uitbreiding
betreft producten van Unilever, zoals Blue Band halvarine, Calvé mayonaise, Unox knakworst en Lipton Ice Tea. Het structureel aanbieden
van merkartikelen past binnen het beleid van de onderneming om het
aanbod continu te verbeteren. De wens van de klant staat hierbij voorop, evenals het principe ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’.
Dat ALDI steeds bekender is om
de beste prijs-kwaliteitverhouding,
wordt steevast door consumentenorganisaties erkend. Bij de Consumentenbond *1 en televisieprogramma’s als Kassa *2 komen de
producten van de supermarkt veelvuldig als best getest uit de bus.
Ook het principe ‘hoge kwaliteit
- lage prijs’ wordt door hen bevestigd: ALDI is recentelijk weer als de
meest voordelige supermarkt aangemerkt. Klanten vragen naast een
goede prijs-kwaliteitverhouding
vaker om duurzaam geproduceerde en biologische producten. In de
afgelopen jaren heeft ALDI steeds
meer gecertificeerde, duurzame
artikelen in het assortiment opgenomen, onder meer cacao-UTZ en
Fairtrade.

Meest tevreden personeel
Uit onderzoek *3 eind 2015 is gebleken dat ALDI door medewerkers van supermarkten het best
gewaardeerd wordt als werkgever.
ALDI scoort zeer hoog op het gebied van arbeidsvoorwaarden en
uitmuntend op salaris. Daarnaast
zijn de medewerkers van de meer
dan 500 vestigingen van ALDI zeer
tevreden over doorgroeimogelijkheden, baanzekerheid en cultuur.
Kijk voor meer informatie:
www.aldi.nl.
* 1 Bron: Consumentengids juli/
augustus 2015
* 2 Bron: Kassa-boodschappentest 14 mei 2016
* 3 Bron: Incompany, december
2015
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Winkelactie FIETSplezier
& De Bakkers Lamers
HEESCH - Elke week verloot
Fietsplezier een héérlijke aardbeienvlaai van De Bakkers Lamers.
Door jouw naam en mailadres in
te vullen op de achterzijde van
de kassabon van jouw aankoop
bij Fietsplezier en deze in de glazen pot op onze toonbank te
deponeren, maak je kans! Doe
mee en wie weet, zit jij volgende
week van een lekker gebakje te
smullen.
Winnaar afgelopen week is familie Zwinkels uit Heesch.
De zoon van de familie Zwinkels
nam de vlaai in ontvangst.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.
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www.aldi.nl
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Hoeveel nachten slapen nog? Aftellen naar de night 2016
NISTELRODE - Het is de laatste zondag van juni. In het Nesterlégebouw verzamelen gitaristen, een toetsenist, zangers, zangeressen en leden van het fanfareorkest van Sint Lambertus. Het is de eerste gezamenlijke repetitie voor de Night
of the Music 2016. De stemming in de zaal is positief. In vrolijke sfeer spelen de
muzikanten 22 van de 30 nummers uit het repertoire van de Night of the Music.
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Het is even wennen, zo zijn een
aantal muzikanten van instrument gewisseld. Er is een weerzien met een paar bekende zangers en zangeressen, maar er zijn
ook een aantal nieuwe vocalisten.
Na de zomervakantie stellen we
enkele van de solisten aan jullie
voor in DeMooiBernhezeKrant.

Tijdens de repetitie worden veel
verschillende soorten muziek
gespeeld: musical, rock, funk en
Nederlandstalig.
Opnieuw ingrediënten voor een
veelzijdige avond. De sfeer tijdens deze eerste repetitiedag
is erg goed: een belofte om de
Night of the Music weer tot een
succes te maken.

VOORPROEFJE TIJDENS
ZOMERCONCERT
Op maandag 11 juli sluit de fanfare traditioneel het repetitieseizoen af met een zomerconcert.
Tijdens dit concert geeft Fanfare
Sint Lambertus een voorproefje van de Night of the Music.
Nieuwsgierig? Neem een stoel
en een drankje mee en kom
maandag 11 juli naar de kiosk in

het Zeven
Eeuwenpark.
Het zomerconcert begint om
19.30 uur.

Deze zondag telden we nog 124
dagen tot 28 oktober, maar door
de zomervakantie, nog maar zo’n
11 weken voor repetities!

kaaRtJes BesteLLen
De concerten zijn op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober in Sporthal
De Overbeek.
Bestel kaartjes online via: www.tickets.stlambertusnistelrode.nl.

Een gratis
spaarzegel bij elke
€ 5,- aan boodschappen
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Robijn
wasverzachter
of wasmiddel
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2 flacons wasverzachter
à 570/750/2000 ml
of 2 flacons wasmiddel
735 ml naar keuze

*
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bijv. 2 flacons wasverzachter
intens pure à 570 ml
van 8.98 voor 4.49
m.u.v. wasmiddel wol&fijn vloeibaar

K
PER STU
1.15
2.35

0.

99

Arla zuivel
beker of pak 450/1000 ml

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

BUITBEUNI-TENNOON
GEWGOEOW
JS*

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
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bijv. amstel radler
lemon sixpack blik

Alle radler of alcoholvrije radler
2 blikken, multipacks of kratten naar keuze

9.15

6.

89

BUITBEUNI-TENNOON
GEWGOEOW

Beenham
naturel of honing-mosterd
per kilo 5.90

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 27 juni t/m zondag 3 juli 2016. Week 26. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR
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Isabel Laheij ontvangt 500e nijntje beweegdiploma
HEESWIJK-DINTHER – Isabel Laheij ontving gisteren uit handen van
Frank Pater (gemeente Bernheze) de 500e Nijntje beweegdiploma.
De afgelopen 20 weken hebben de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool ’t Palet in Dinther tijdens de bewegingslessen allerlei motorische vaardigheden geoefend. Dit onder deskundige leiding van
juf Fenny van Rijsbergen (Gympoint). Gisteren werd dit project in
sporthal De Zaert feestelijk afgesloten met een ‘examen’. Maar liefst
99 kinderen ontvingen hun welverdiende Nijntje beweegdiploma.
Eerder ontvingen leerlingen van
BS ’t Mozaïek en BS ’t Maxend
hun diploma. ‘Makkie’ roept een
van de kinderen van groep 2 van
basisschool ’t Mozaïek in Heeswijk-Dinther terwijl hij met een
pittenzakje op zijn hoofd over
een smalle balk balanceert. Dat
was een van de opdrachten van
meester Dieuwert Raaijmakers

tijdens het examen Nijntje Beweegdiploma. De afgelopen 20
weken hebben ze in verschillende situaties hun motorische vaardigheden geoefend.
Op basisschool ’t Maxend in Nistelrode, is het juf Demi Jansen die
de kinderen heeft leren bewegen.
“Vind je ons niet meer leuk?”

was een opmerking van een van
de kinderen aan Demi. “Hoezo?” “Nou, omdat je weggaat”,
niet wetend dat het in Nistelrode
een aanbod voor de duur van 10
weken was. Maar wees gerust…
volgend jaar komen we weer.
Gympoint geeft uitvoering aan
het tweejarig project Bewegen=Fun voor kinderdagopvangorganisatie en basisscholen in
de gemeente Bernheze. Dat een
kind zijn of haar zwemdiploma
haalt, is eigenlijk de normaalste
zaak van de wereld. Het behalen
van een beweegdiploma is nog
niet zo vanzelfsprekend.
Meer informatie op de website
www.bewegenisfunbernheze.nl.

triathlon

Foto’s: Lianne Gabriëls

trampoline

nistelrodese sportmannen
doen mee aan de ICAn Triatlon Amsterdam

Caitlyn, Eline
en Inge nederlands kampioen

AMSTERDAM/NISTELRODE - 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen. Voor die uitdaging stonden op zondag 26 juni Paul van Tilburg, Ruud Wijdeven, Teun van Erp,
Ruud van Kessel, Niek van Venrooij, Yannick Setubun, Robert-Jan Loeffen, Bart Hoogaars, Stijn Kling,
Bart Speet, Ties van der Heijden, Thomas Raijmakers en de broers Gijs, Rene en Thomas van der Lee.
Gezamenlijk deden zij mee aan de halve triatlon tijdens de ICaN Triatlon amsterdam. allemaal haalden
zij de finish!

Nisseroise trampolinespringsters schrijven geschiedenis

Gijs van der Lee rennend over finish

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: bron: Henk van der Lee

Een goede voorbereiding is het
halve werk
De sportieve groep uit Nistelrode trainde een half jaar om
zich te prepareren voor deze
uitputtingsslag. “We hebben
zwemlessen genomen, speciaal
om de borstcrawl onder de knie
te krijgen. Ook zijn we met zijn
allen flink gaan fietsen en hardlopen. Daarom zijn we vorige
maand op trainingskamp gegaan in de Ardennen”, vertelt
Gijs van der Lee. Toen de groep
in Amsterdam aangekomen was
samen met een bus vol trouwe
Nistelrodese supporters, bleek
dat de organisatie het parcours
had ingekort naar 1,9 kilometer
zwemmen, 80 kilometer fietsen
en 16 kilometer hardlopen. “Erg
jammer, want je bereidt je toch
met zijn allen voor op een halve triatlon. De organisatie was

buiten deze tegenvaller sowieso
niet best overigens.”
De wedstrijd
In totaal deden zo’n 600 sportievelingen mee aan de ICAN
Triatlon Amsterdam. “Voor en
tijdens de wedstrijd jut je elkaar
toch een beetje op. Iedereen wil
van elkaar winnen en niemand
wil natuurlijk als laatste eindi-

Paul van Tilburg had pech tijdens
de wedstrijd, want hij kwam tijdens het fietsen hard ten val. Op
karakter wist hij toch de finish te
bereiken. Rene van der Lee bleek
uiteindelijk de beste triatleet van
de groep en kwam als eerste
over de streep.

En maar liefst drie gouden en
een bronzen medaille namen de
meiden mee terug naar Nistelrode. Bij het synchroonspringen
behaalden Inge Exters en Caitlyn
Jacobs goud en bij de individuele wedstrijden stond Eline van
der Leest op het allerhoogste
schavot. Daarmee schrijven de
‘Golden Girls’ geschiedenis; de
eerste Nederlands kampioenen
in de discipline trampolinespringen ooit. Een schitterend resultaat voor assistenten Lisa van
Orsouw en Sanne van Roosmalen, die een zeer tevreden coach
Pieter ten Wolde en de meiden
bijstonden.
Synchroon
In alle vroegte moesten Caitlyn
en Inge zich opladen voor hun

als 4e. Beiden konden zich na
hun keuze-oefening nog plaatsen voor de finale. Helaas lukte
het Babette niet de finale te halen. Eline sprong zich naar de finale en verbeterde zichzelf nog.
Dat bracht haar de titel ‘Nederlands kampioen’. Goud!

DE ‘GOLDEN GIRLS’ SCHRĲVEN GESCHIEDENIS

Drie zware
sportDisciplines
achter elkaar
gen”, vervolgt Gijs van der Lee
die uiteindelijk wel laatste werd.
Gijs lag halverwege nog op kop,
maar fietste een rondje te veel
van 30km, waardoor een goede
klassering in rook opging. Ook

ROTTERDAM/NISTELRODE – In een touringcar reisde Gympoint
afgelopen zaterdag in alle vroegte af naar Rotterdam. Op weg naar
Fantastics Gymnastics ahoy, het jaarlijkse gymspektakel waar alle
Nederlandse kampioenschappen in alle gymnastische disciplines
worden afgewerkt.

Niek van Venrooij, onderdeel fietsen

“Het was echt mooi om te doen”
Gijs van der Lee blikt tevreden
terug op het traject naar de wedstrijd toe en op de wedstrijd zelf:
“Een half jaar geleden besloten
we met deze gezellige groep de
uitdaging aan te gaan. We hebben hard getraind, en de race op
zich is gewoon heel leuk.
Drie zware sportdisciplines achter elkaar. Het water uitrennen
terwijl je al bezig je wetsuit uit
te doen en dan snel op je fiets
springen. Na 80 kilometer hard
trappen je fiets parkeren en snel
de loopschoenen aan. De hele
wedstrijd, het was echt mooi om
te doen.”

wedstrijd
synchroonspringen.
Uiteindelijk gingen ze na de
voorrondes als 1e geplaatste de
finale in en konden deze plaats
met een super keuze-oefening
vasthouden. Goud! Babette Ekkerbus en Babette Hulsmann eindigden in de categorie E-jeugd
gemengd op een 4e plaats.
Individueel
In de categorie E-jeugd was het
na de eerste ronde spannend.
Eline van der Leest stond als 1e
geplaatst en Babette Hulsmann

Met drie springsters in de categorie D-junior was het in de voorrondes stuivertje wisselen. Caitlyn
Jacobs, Inge Exters en Evi van
Dinther mochten uiteindelijk de finale springen, waarbij Inge als 1e
geplaatste de finale inging. Caitlyn werd 3e, Evi 4e en Inge 5e.
Sanne Bevers behaalde een 15e
plaats in de categorie D-pupil
meisjes. Faylinn van Uden werd
10e. Dion Bijvelds eindigde op
de 10e plaats. Babette Ekkebus
eindigde op een 12e plaats.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Buitengewoon geslaagd Horizon-voetbaltoernooi op de voetbalvelden van HVCH

MHC Heesch, geslaagd
familietoernooi!

HEESCH - Het ‘Horizon-voetbaltoernooi’ is al jaren een begrip voor Heesch en omstreken. Ook dit jaar
werd er op de voetbalvelden van HVCH een toernooi georganiseerd ten bate van ziekenvereniging De
Horizon. Een nieuwe organisatiecommissie is erin geslaagd om de wat tanende belangstelling grandioos te laten opbloeien. Dit jaar streden 27 vriendengroepen om de sportieve eer.

HEESCH - MHCH organiseerde op een zonovergoten zondag voor de
leden en hun familie een gezellig toernooi. Vaders, moeders, broertjes, zusjes en zelfs grootouders sloegen een balletje.
Gezelligheid en sportiviteit waren het belangrijkst!

Er werd in twee verschillende categorieën gespeeld. In de recreatiepoule ging de eindstrijd tussen
FC De Snor en FC We Zien Wel.
Eerstgenoemde ging er verdiend
vandoor met de splinternieuwe
wisselbeker, geschonken door
Mostako uit Heesch. In de prestatiepoule werd FC Gazzerop
opnieuw de winnaar van de De
Horizon-wisselbeker. Dit team
versloeg PSS Reünie in een boeiende finale. PSS Reünie schoot
wel als beste ‘het kratje van het
latje’. De sportiviteitsbeker ging

terecht naar het team ‘Van de
Wetering Vier’.
Na afloop was het nog geruime
tijd erg gezellig langs de velden
en in de kantine. Dit was extra
positief voor ziekenvereniging
De Horizon, want de opbrengst
van het toernooi en alle nevenopbrengsten komen ten goede
aan de ziekenvereniging. Deze
vereniging viert dit jaar haar
veertigjarig bestaan, een reden
temeer om dit toernooi van een
feestelijk randje te voorzien. Zowel de prijsuitreiking als de after

party werd opgeluisterd door de
mystery guest: zanger en dj Kees
Live.
Omdat voor de vele enthousiaste deelnemers de gezelligheid
belangrijker was dan het spelresultaat, werd de penningmeester
van de ziekenvereniging uiteindelijk de grote winnaar. Dankzij de mooie opbrengst kan De
Horizon de leden van haar doelgroep straks iets extra’s bieden
bij gelegenheid van haar jubileum.

vissen

Viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken
HEESCH - Ook op de zeer warme avond van donderdag 23 juni werd
er druk gevist op het Langven door onze jeugdvissers. De avond
stond - naast het vissen - in het teken van het dreigende onweer.
best gedaan. De wedstrijd werd
ingekort, zodat er nog voor het
onweer geteld, gewogen en opgeruimd kon worden. De uitslag:

Om 18.30 uur werd er als gebruikelijk geloot en nadat iedereen zich voorbereid had, ging
om 19.00 uur de wedstrijd van
start. Iedereen heeft tot 20.30
uur onder toenemende belangstelling van toeschouwers en
collegavissers weer hard zijn

De jongste jeugd:
1. Robin v.d. Laar
2. Tijmen Dappers
3. Luca van Erp
4. Joey Govers
5. Thijs Dielissen
De oudste jeugd:
1. Mike Nederkoorn
2. Joris v.d. Wetering
3. Bart v.d. Hanenberg
4. Rick Hartogs

5. Roy Dollevoet
6. Stijn Leemreize
7. Brian v.d. Helm
8. Max van Grinsven
De totale vangst van 163 vissen
met 1747 gram, was minder dan
de week ervoor, maar dat zal
ongetwijfeld aan de ingekorte
wedstrijd en het drukkende weer
gelegen hebben.
Gooi jij weleens een hengel uit,
kom dan ook eens meevissen!
We helpen je graag en zien je
dan op 30 juni om 18.30 uur aan
de vijver, het Langven.
Neem vooraf even contact op
met Jan Oliemeulen via de mail:
debleeken@planet.nl.

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-

budo

NK judo:
brons voor damesteam
NIJMEGEN/HEESCH – De dames van het combinatieteam Van Buel
Sports/JC Berlicum zijn op de derde plaats geëindigd tijdens het NK
judo voor teams onder 12 jaar, dat gehouden werd op zaterdag 25
juni. De kampioenen van de 7 districten en de kampioen van vorig
jaar plaatsen zich voor dit NK judo, dat jaarlijks gehouden wordt in
het Triavium in Nijmegen.
De dames: Jitske Seelen, Vera
Wandel, Lizz Sieliakus, Dilay Yilmaz, Roos Vogels, Leayanne van
de Krieken en Rochelle Kleinmoedig maakten een goede indruk en openden het toernooi
met een 6-1 overwinning op Talententeam Noord-Holland.
De halve finale die daarop volgde werd helaas met 6-1 verloren
van de latere kampioen Team
Haaglanden. In de spannende
strijd om het brons, werd de direct geplaatste kampioen van
vorig jaar, team Geelhoed, verslagen met 4-3 door het com-

binatieteam Van Buel Sports/JC
Berlicum!

De Mitra kadokaart

leuk om te geven of te ontvangen
Ben je op zoek naar een leuk
kado? Denk dan eens aan
de Mitra kadokaart. Laat
familieleden, vrienden of
kennissen zelf een keuze
maken. Een Mitra kadokaart
is ook erg leuk om als
relatiegeschenk weg
te geven.

Leuk als
relatie
geschenk!

Alle voordelen op een rij
• In de winkel kan de waarde zelf
worden bepaald mits het tussen de € 5,- en € 150,- ligt
• Het saldo is onbeperkt geldig
• Het saldo is opvraagbaar in de winkel of via www.mitra.nl
• Het saldo op de kadokaart is online én bij alle Mitra winkels te
besteden
• Mocht het saldo op de kadokaart niet voldoende zijn voor
de aankoop van een artikel, dan kun je altijd bijbetalen met
andere betaalmiddelen
• De kadokaart is niet inwisselbaar voor geld
Mitra ‘t Heuveltje Heesch

Maandag 13.00-18.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
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turnen

Bernhezer
turnsters scoren medailles
op clubkampioenschappen

UDEN/BERNHEZE – Tijdens de clubkampioenschappen van de
Udense turnclub V&K op zaterdag 25 juni maakten drie turnsters uit
Bernheze deel uit van de selectiegroep: Maud Bevers uit Vorstenbosch, Noëlle van Zutphen uit Heeswijk-Dinther en Maud van der
Wielen uit Nistelrode.
Maud Bevers was het meest succesvol in sporthal De Germenzeel, die deze dag was omgetoverd tot een heuse turnhal. Daar
probeerden zo’n vijftig turnsters
van de recreatiegroep en selectiegroep op balk, vloer, sprong
en brug, indruk te maken op de
jury en op de vele aanwezige ouders en opa’s en oma’s. Dankzij
het familiepubliek was het vooral
een gezellige wedstrijd.

Maud Bevers behaalde een 1e
plek op balk en vloer en de 1e
plaats overall. Noëlle van Zutphen scoorde een 1e plaats op
sprong en een 3e plaats overall.
Maud van der Wielen wist geen
medaille te behalen op de individuele onderdelen, maar scoorde wel een 2e plaats overall. Zo
konden de Bernhezer turnsters
met een fraai aantal medailles
huiswaarts keren.
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tennis

Prachtig resultaat
CliniClowns-tennistoernooi
HEESCH - aan de slag voor een lach: in de tweede week van juni speelden heel veel dames weer mee
tijdens het CliniClowns-tennistoernooi bij Tennisvereniging De Broekhoek. De weergoden waren het
toernooi gunstig gezind, alle dagen scheen de zon, wat zorgde voor nog meer publiek en gezelligheid.
Er werd getennist, gegeten, gekletst, gemasseerd, opgemaakt en niet te vergeten: heel veel geld ingezameld voor CliniClowns Nederland.
Een toernooi met een missie
Het leukste damesdubbeltoernooi van het jaar werd dit jaar
gehouden van 7 tot en met 10
juni. Natuurlijk stond tennis centraal. Maar in en rondom de
feestelijk versierde kantine van
De Broekhoek viel meer te beleven.
Zo kon je je onder andere voor
een vrijwillige bijdrage laten
masseren en werd er voedingsadvies gegeven. De dames van
de keukendienst zorgden voor
heerlijke broodjes en gebak.
Als afsluiting van het toernooi
vond er een grote loterij plaats
met heel veel mooie prijzen. En
dat alles met één hoofdmissie:
zoveel mogelijk geld inzamelen
voor het goede doel.
Geweldige bijdrage
Op de finaledag werd bekendgemaakt welk bedrag er dit jaar
is opgehaald voor het goede
doel. En dat resultaat overtrof

Voor een van de auto’s van hoofdsponsor Autobedrijf Jos van Boxtel tonen
Anita Verstegen en José Selten, winnaars van de damesdubbel 6, met trots
het totaalbedrag.

alle verwachtingen; ook dit jaar
kan er maar liefst € 3.750,- geschonken worden aan de CliniClowns! Dit dankzij alle sponso-

ren, de fanatieke deelnemers en
de vrijwilligers die tijdens deze
sportieve week hun beste beentje voor hebben gezet.

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

SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier

’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

OOK VOOR JOU HEBBEN WIJ EEN
PASSENDE FIETS DIE JIJ LEUK VINDT!

NIEUWE
SCHOOL

+

=

FIETSPLEZIER
HEESCH
Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
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dOndeRdaG 30 JUni
‘t sfeerhuys workshop:
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden
Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
informatiepunt welzijn
HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
VRiJdaG 1 JULi
VOV on tour
Van Tilburg Mode & ‘t Bakhuys
Nistelrode
PAGINA 19
Mystical Fantasy Fair
Rukven 3 Heeswijk-Dinther
koffie-inloop voor
weduwen en weduwnaars
Sint Petrus’ Banden kerk
Heesch
PAGINA 6
training ‘op weg naar de
brugklas’
Klasse-RT Nistelrode
kaartavond kBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond bij
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 11
Jw Roy & Leon
Verdonschot
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zateRdaG 2 JULi
Mystical Fantasy Fair
Rukven 3, Heeswijk-Dinther
25-jarig jubileum Bevers
installatietechniek bv
Waardsestraat 30 Nistelrode
PAGINA 23
zonnige zaterdag
Kringloop Oss Bernheze
zOndaG 3 JULi
Mystical Fantasy Fair
Rukven 3 Heeswijk-Dinther

Open zondag:
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
sterrenwacht Halley:
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 11
Boeiende verhalen over
kasteel Heeswijk
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
dubbelconcert Popkoor
noiz en neXt Level
‘t Dorp 138 Heesch
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
kennismaken
natuurbegraafplaats
Maashorst
Franse Baan 2 Schaijk
PAGINA 9

Gratis inloopspreekuur
Van soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 10
Bijeenkomst:
de energieweverij
Weijen 77 Heesch
PAGINA 16
Open repetitieavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
dOndeRdaG 7 JULi
‘t sfeerhuys workshop:
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden
Oud papier
Dorp Vorstenbosch
Raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
inloopochtend
borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

zilveren jubileum Gilde
Hoge Schuts Nistelrode
PAGINA 5
Open dag: imkerij
’t Polleke
Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk-Dinther
Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
Baby Blue
Parkeerplaats Lunenburg
Loosbroek
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zateRdaG 16 JULi

alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

‘t sfeerhuys workshop:
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Bewonersbijeenkomst
opvang vluchtelingen
CC De Pas Heesch
PAGINA 16
wOensdaG 6 JULi
5a Helma van de Rakt:
Frisse neus wandeling en
bosavontuur
Schaijk
kienen kBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

OV nistelrode:
Zomeractiviteit
Nistelrode

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
inloopspreekuur Fysio
steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch
VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen bij
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond Vormsel
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Open dag: imkerij
’t Polleke
Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk-Dinther

wOensdaG 13 JULi

Marco V & thomas
newson and friends
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zOndaG 10 JULi
zieso: Huiskamerconcert
& voorspeelmiddag
Huize Heelwijk Heesch

workshop: High tea
De Eijnderic Heesch

start: zomerdagen bij
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

song Valley
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

inloopspreekuur
Fysio steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

Gala groep 8
Dorpshuis Nistelrode

nielson & Band
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Vrij bridgen Bridgeclub
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zilveren jubileum Gilde
Hoge Schuts Nistelrode
PAGINA 5

VRiJdaG 15 JULi

Vrij bridgen Bridgeclub
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdaG 12 JULi

zateRdaG 9 JULi

Raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

MaandaG 11 JULi

VRiJdaG 8 JULi

‘t sfeerhuys workshop:
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

‘t sfeerhuys workshop:
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

MaandaG 4 JULi

dinsdaG 5 JULi

dOndeRdaG 14 JULi

5a Helma van de Rakt:
Frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode
zomerse fietstocht
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
kaartmiddag kBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

summer Breeze
Dorpsstraat 15 Loosbroek
nisseroi aan de kook
Nistelrode
stef Bos & Band
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zOndaG 17 JULi
natuurfeest
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
de nistelnootjes: i want to
be in the spotlight
De Bobz Nistelrode
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MaandaG 18 JULi
Vrij bridgen Bridgeclub
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Familieopstellingen,
vrouwenlijnen bij Centrum
Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Reus van een neus
Natuurtheater De Kersouwe
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

