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Drummer Teun van Zoggel leeft zijn droom
‘Slopende dagen, maar wel geknald’
HVCH BEDANKFLYER

HEESWIJK-DINTHER –
Hij was nog maar een
menneke toen hij met
slagwerk begon en
kreeg er uiteindelijk zo
de smaak van te pakken
dat hij besloot muzikant
te worden, en stiekem
droomde van optredens op
grote festivals in binnenen buitenland.

Heesch
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Jubilerend IVN
pag. 5

De voormalig HaDeejer en intussen in Rotterdam woonachtige
Teun van Zoggel leeft inmiddels
zijn droom. De 28-jarige speelde
al op de zo gewenste festivals en
heeft als drummer van de band
van songfestivalwinnaar Duncan
Laurence en zangeres Nona nauwelijks een gaatje in zijn agenda.
Vanaf het moment dat hij als
drummer met zijn eerste bandje
proefde van het ‘artiestenleven’,
besloot Teun van Zoggel muzikant te worden. Na zijn middelbare school wilde hij naar het
conservatorium in Rotterdam,
maar de 15-jarige kwam van
een koude kermis thuis. “Ik was
te jong, mijn spelniveau was te
laag en mijn vooropleiding niet
voldoende”, zegt Teun eerlijk.
Hij liet zich echter niet kisten.
De splinternieuwe mbo-muziekopleiding aan het Rock City Institute was precies de tussenstap
die hij nodig had. Hij raakte er onder andere bevriend met Sharon
Kovacs en Wouter Hardy,

Teun achter de drums

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Bryan Manuel

nig te horen in de band van Duncan Laurence. “Ik heb verleden
jaar voor zijn afstudeerproject al
een eerste show met hem gespeeld. De afgelopen jaren heeft
Duncan veel muziek gemaakt
in de studio van Wouter Hardy.
Dat is een goede vriend van mij
en tevens de producer van het
winnende songfestivalnummer.
Duncan is door zijn winst een
hype en opkomende ster. De
band is onlangs samengesteld.
Omdat ‘last minute’ Pinkpop
voorbij kwam, zijn we enkele
dagen als gekken gaan repeteren om op maandag bij Pinkpop
ons eerste optreden neer te zetten. Het waren slopende dagen,
maar we hebben wel geknald”,
blikt Teun tevreden terug.

waar hij contact mee bleef
houden nadat hij de opleiding
afrondde en dit keer wel met
succes aangenomen werd op het
conservatorium in Rotterdam.
“Terwijl ik daarmee doende was,
benaderde Sharon me als drummer voor haar band Kovacs. Ik
viel voor de muziek en ben ingestapt. Wouter was er toetsenist. In 2014 begonnen de eerste
concerten.”
Kovacs, met producer Oscar
Holleman, was een ‘hit’ en alles
waar Teun als jong ventje over
droomde kwam uit. “We speelden op toonaangevende festi-

Allemaal
heel
bijzonder
wat er
gebeurt
vals zoals Pinkpop, Lowlands en
het North Sea Jazz Festival en
hadden clubtours in binnen- en
buitenland. Het was echt een
gekkenhuis, maar wel prachtig. Ik heb circa drieënhalf jaar
bij Kovacs gespeeld en in die
tijd heel veel gezien en meegemaakt”, vertelt Teun.
Sinds kort is Teun naast drummer
bij zangeres Nona ook als zoda-

Duncan Laurence op Pinkpop

Boomrooierij

Hij gaat een mooie tijd tegemoet.
“In juli staan we in Paradiso, we
maken de komende maanden
een clubtour in binnen- en buitenland en op 26 maart staat een
groot concert in Ziggo Dome op
de agenda. Met zangeres Nona
staan er nog tientallen festivals
en clubshows op de rol, dus ik
hoef me niet te vervelen.” Dan:
”Het is allemaal heel bijzonder
wat er gebeurt. Het leven wat
ik leid is zeker wat ik ooit voor
ogen had.”
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Extra zakce ?
bijverdienen

Vakantiebezorger
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 13

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Schrijf nog snel in voor een
van de vele leuke
zomeractiviteiten…
Heerlijke gerechten uit Oma’s keuken
Wat kun je deze middag
verwachten: een
zelfgemaakte kroket,
stoofpeertjes van
vroeger, maar dan
anders, een vernieuwde
stoofschotel en nog
meer lekkers.
Een stap terug in de tĳd,
geen eigentĳdse kookmethodes, maar heerlĳk terug in de
keuken van oma.
Heesch | maandag 8 juli 2019 | 10.00-13.00 uur |
Dorien Langenhuizen | € 27,50.
Gezond ouder worden
‘Moet ik anders gaan eten als ik ouder word?’ In deze
workshop krĳg je tips en informatie omtrent ouder worden
en de juiste voeding. Maar er is ook een praktisch gedeelte:
we gaan zelf aan de slag met enkele heerlĳke recepten voor
goede tussendoortjes.
Heesch | donderdag 11 juli 2019 | 9.30 -11.30 uur |
Caroline van de Wetering | € 12,50.
Erina blogt!
Erina Wammes schrĳft wekelĳks een blog op de website
www.mooibernheze.nl. Daarbĳ beschrĳft ze wat haar opvalt
in en om Bernheze. In deze workshop vertelt Erina hoe ze
een blog maakt. En ze daagt iedereen uit zelf een blog te
schrĳven! Vind je schrĳven leuk en wil je tips en trucs van
een blogger? Kom dan naar deze workshop en schrĳf mee.
Heesch | vrĳdag 12 juli 2019 | 9.30-12.00 uur |
Erina Wammes | € 12,50.
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Uurtje Klassiek, trio Parto!

HEESWIJK-DINTHER - ‘Thuiskomen’, zo heet het concert dat trio
Parto! op zondag 30 juni geeft in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. De bijzondere samenstelling van trio Parto! is
sopraan, klarinet en piano. De musici zijn Mieke van Huijgevoort,
Lieke van den Bulck en Henk Hagenboerg. Het concert is onderdeel
van de serie ‘Uurtje Klassiek’, het begint om 15.00 uur en de toegang is een vrijwillige bijdrage. Iedereen is van harte welkom.
“We verlangen naar de natuur,
naar geboortegrond, naar een
geliefde, naar een groter goed.
En wat als we er thuiskomen?”
Componisten, dichters en librettisten componeerden, dichtten
en schreven over dit thema. Trio
Parto! maakte er een gevarieerd
muzikaal programma van met
werken van Mozart, Schubert,
Spohr en Kalliwoda.

duo afgelopen jaren concerten in Kasteel Rossum en Kasteel Heeswijk. Henk laat zich
coachen door Julia Wasowicz,
Mieke door Ien Bouwmans.

De leden van trio Parto! maken
in hun vrije tijd graag en veel
muziek, voor hun eigen plezier
en voor dat van anderen. Lieke
studeerde klarinet bij Walter
Boeykens en speelde onder andere in het Nationaal Jeugdorkest, het Brabants Orkest en
in diverse kamermuziekensembles. Henk en Mieke gaven als

Trio Parto! is voor het eerst te
gast bij het Uurtje Klassiek.
Mieke was er al eerder te horen,
in een concert samen met haar
tweelingzus Hannie van Huijgevoort en Monique van de Ven.
Ook in dit concert zul je de mooie
vleugel beluisteren die het Geelvinck Museum aan het Uurtje
Klassiek in bruikleen gaf.

Bijzonder trio met
gevarieerd muzikaal
programma

Verder KLEURen

Kijk op onze website voor het complete aanbod van
activiteiten en excursies.

Tekst: Mathieu Bosch Foto: René Kuijs

LOOSBROEK - KLEUR, een
nieuw praatprogramma met
de intentie om alle kernen van
Bernheze aan te doen, had afgelopen donderdag haar primeur.
In zaal Kerkzicht gingen de presentatoren Clemens Geenen en
Mathieu Bosch aan de slag met
het thema ‘Goed en kwaad’ en
de mogelijke keuzes daarbij. Filosofe Fréderique Petit en Denker
des Vaderlands Daan Roovers

spraken vol verve over het thema. De 87-jarige Jan Terlouw,
wetenschapper, politicus en
schrijver wist de zaal eveneens
ademloos te binden met zijn eigen verhalen over leven, leiden
en liefde. Gitaarvirtuoos Rolf van
Meurs zorgde dat het ook muzikaal meer dan boeiend was.
Met bijna 150 enthousiaste bezoekers liet KLEUR zien een aanwinst te zijn. Wordt vervolgd...
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Column Hieke Stek
Festival Het VerhAal vraagt
aandacht voor laaggeletterdheid Chica de Merida
HEESWIJK-DINTHER - Bezoekers van het literaire festival Het VerhAal kunnen op 18 augustus de route
langs de Aa lopen of fietsen en zich laven aan prachtige voorstellingen. Onderweg is in de Aa-broeken
een podium waar aandacht is voor laaggeletterdheid. Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met
lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben daardoor veel moeite om volwaardig deel te kunnen nemen
aan onze maatschappij.
- Begrijpen van informatie over
gezondheid en zorg.
Kun je je voorstellen hoe je leven er dan uitziet? Tijdens Het
VerhAal worden bezoekers op
diverse manieren geprikkeld om
hierover na te denken.

Moryz

Er rust nog steeds een taboe op
laaggeletterdheid: veel mensen
durven er niet voor uit te komen en worstelen dagelijks om
de schijn van geletterdheid op
te houden. In Nederland zijn 2,5
miljoen mensen laaggeletterd.
En toch is dit bij veel mensen
niet bekend. Daar moet verandering in komen. Bij festival Het
VerhAal staan verhalen centraal.
Het is belangrijk dat ook verha-

Foto: Lydia Heringa

len over laaggeletterdheid gedeeld worden.
Mensen die laaggeletterd zijn
hebben onder meer moeite met:
- Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, et cetera)
- Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
- Voorlezen aan (klein)kinderen
- Pinnen en digitaal betalen
- Werken met de computer,
solliciteren

Enkele voorbeelden:
- Theatervoorstelling ‘Was’ van
Sofie van den Krommenacker
over laaggeletterdheid.
- Een escaperoom die je laat ervaren wat het is om laaggeletterd te zijn.
- Tentoonstelling van gedichten
rondom het thema laaggeletterdheid.
- Taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) die hun verhaal
vertellen.
- Voordracht door dichters over
laaggeletterdheid.
- Voordracht en optreden door
Moryz, the singing professor.
Hij is hoogleraar leereffecten
laagopgeleiden en laaggeletterden.
- Informatiestand van Stichting
Lezen en Schrijven.
Meer weten over laaggeletterdheid? Ga naar www.lezenenschrijven.nl. Wil je meer weten over het literair festival Het
VerhAal?
Check dan www.hetverhaal.nu.

Lionsclub Bernheze haalt ruim
€ 57.000,- op voor stamceldonatie
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag was de derde editie van Bike my Day, een wielertoertocht die
wordt georganiseerd door Lionsclub Bernheze, waarbij deelnemers zich als team inschrijven om in estafettevorm zoveel mogelijk rondes van elf kilometer af te leggen binnen elf uur. Het doel: geld ophalen
voor de strijd tegen kanker en het werven van stamceldonoren!
Een sportieve strijd tussen de
teams, maar wel met een gezamenlijk goed doel. De route
ging door het mooie groene hart
van de gemeente Bernheze. Het
start- en wisselpunt was bij hotel
restaurant de Leygraaf in Heeswijk-Dinther. Voormalig profwielrenner en oud-wereldkampioen Adrie van der Poel opende
samen met burgemeester Moorman het sportieve event door om
8.00 uur het startschot te geven.
Stamceldonatie is ontzettend
belangrijk. Een patiënt met leukemie of een andere ernstige
bloedziekte kan vaak uitsluitend
genezen dankzij de stamcellen
van een donor. Nog steeds is het
niet mogelijk om voor elke patient op tijd een passende stamceldonor te vinden. De kans op
een donor binnen de familie van
de patiënt is slechts 30 procent.
Als er geen familiedonor is, gaat
Stichting Matchis op zoek naar
een niet-verwante donor. Afgelopen zaterdag meldden zich

gemeentedichter

Heesch is een prachtige vrouw rijker. Zij werd geboren op de
bedrijfsmuur van Jan van Munster. Visual Artist Tymon de Laat,
met roots in Nistelrode, gaf haar met zijn spuitbussen de mooiste
kleuren in opdracht van de Bernhezer KunstKring (BKK).
De BKK bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat met een kunstwerk
voor iedereen. Ga er eens kijken. Ze is zo mooi! Wil je Tymon
volgen? Bijvoorbeeld op Instagram: tymondelaat.
Als gemeentedichter mocht ik erover schrijven.

Chica de Merida
Hij droeg
haar over grenzen
en tijd
in zijn hart
zich hechtend
aan de herinnering
van dat moment.

Haar beeld
projecterend
op de muur
zijn handen volgen
dansend haar lijnen
de rode ruwe stenen
krijgen een gezicht.
Hij hangt
aan de muur en
aan haar volle lippen
hij plooit zich
bijna verlegen
om haar heen en
voelt zich vrij
haar zijn kleur te geven.
Hij kleurt
de koude muur warm
dan kijkt hij
haar opnieuw in de ogen
hij wist het al
toen hij de foto maakte:
haar dagelijkse
gewonigheid
is haar onwaarschijnlijke
schoonheid.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

De tellerstand met een fantastisch eindbedrag

ter plaatse al meer dan 50 donoren aan tijdens Bike my Day
en Lionsclub Bernheze gaat komend jaar nog meer activiteiten
ondernemen in onze gemeente
om stichting Matchis en stamceldonatie onder de aandacht
te houden en stamceldonoren te
werven.
De tellerstand van Bike My
Day 2019 eindigde zaterdag

Foto: Jan Gabriëls

op het fantastische bedrag van
€ 57.041. Via de site
www.bikemyday.nl kunnen nog
tot 1 augustus donaties worden
gedaan. Op deze website zijn
ook de uitslagen en rondetijden
van de deelnemende wielrenners
terug te vinden.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Heeswijk-Dinther,
Hoofdstraat 100A, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Middelrode, Julianastraat
12,19073-7820167
T 0413 - 29
80 Heeswijk - Dinther
Den Dungen, Hoofdstraat
0413-291980
T 073 - 782100A
01 67(Heeswijk-Dinther),
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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‘Heerlijk even de handen vrij’
Logeren bij Laverhof ontlast mantelzorgers

Voor cliënten met dementie biedt
Laverhof geen logeermogelijkheid.
Maar logeren kan bijvoorbeeld
ook na een ziekenhuisopname,
als iemand thuis (nog) niet kan
worden opgevangen. Of zo weet
zorgcoördinator Renske Kerkhof
van Annahof, “als iemand de definitieve stap naar een zorgcentrum erg groot vindt, kan logeren
een manier zijn om vast even te
wennen.”
Ad en Renske

Tekst: Wim Poels

WIJBOSCH – Eigenlijk vond Ad van Goch het maar niks, twee weken weg uit zijn vertrouwde omgeving.
Maar voor zijn vrouw en mantelzorger Jeanne was het een uitkomst, dus liet hij zich overhalen. Achteraf
viel het verblijf in de logeerkamer van Annahof hem honderd procent mee. Sterker nog, wat niemand
verwacht had gebeurde. Hij is er alweer een paar keer vrijwillig op bezoek geweest om met vaste bewoners te Rummikuppen.
Ad heeft sinds een paar jaar een
niet-aangeboren hersenaandoening (NAH). “Sindsdien zorg ik
continu voor hem. Onze beide
dochters wonen ver weg, dus die
kunnen niet veel helpen. Gelukkig is er wel thuiszorg en kan Ad
drie keer per week naar de dagbesteding”, vertelt Jeanne.
Zulke intensieve mantelzorg hakt
erin. “Het houdt nooit op. Ik doe
het met liefde, maar op een gegeven moment moet je toch echt
twee weekjes vakantie nemen en
heerlijk de handen vrij hebben”,
legt Jeanne uit.
Toen hoorde ze dat er bij Laverhof een logeerkamer is voor
mensen met een lage lichamelijke zorgvraag. Jeanne besprak
deze mogelijkheid vervolgens
met Ad.

In het Mgr. Bekkershuis - tijdens
de verbouwing tijdelijk in Annahof - is een kamer ingericht
speciaal voor mensen die er kortdurend verblijven. Het is een onderkomen net als die van de andere bewoners, maar dan volledig
gemeubileerd, met basisvoorzieningen als televisie en internet. En
Laverhof geeft er alle noodzakelijke zorg, 24 uur per dag.
Desondanks wilde Ad er aanvankelijk niets van weten. “Zoals hij
de laatste jaren altijd opziet tegen nieuwe dingen”, heeft Jeanne inmiddels ervaren.
Toch stemde hij vorig jaar in
om voor één keertje te gaan.
Bij thuiskomst gaf hij toe dat
het honderd procent meeviel, al
kondigde hij wel aan zoiets nooit
meer te doen.

Activiteiten
Toch liet hij zich nog een keer
overhalen. In mei ging hij twee
weken naar Annahof. Opnieuw
viel het hem erg mee. En hoewel hij vooraf aangekondigd had
vooral op zijn kamertje te blijven
zitten, deed hij volop mee aan
activiteiten in het huis. Hij is zelfs
al een paar keer vrijwillig terug
geweest om spelletjes met de
bewoners te doen en heeft nog
niet gezegd dat hij nooit meer
gaat logeren.
Laverhof heeft een dergelijke
logeerkamer ook in Cunera/De
Bongerd in Heeswijk-Dinther. In
De Bongerd kunnen cliënten terecht met een lage én met een
hoge lichamelijke zorgvraag,
waarbij het goed is dat de mantelzorger dan even ontlast wordt.

In bepaalde gevallen wordt het
logeren vergoed. Ad kon bijvoorbeeld een beroep doen op de gemeentelijke respijtzorg, die valt
onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Naast de
Wmo kan er ook een indicatie
zijn vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige
zorg (Wlz). Als u niet in aanmerking komt voor een indicatie,
dan bestaat de mogelijkheid om
op particuliere basis een kamer te
huren.
Wie voor een logeerkamer in
aanmerking komt of een particuliere reservering wil maken, kan
contact opnemen met het cliëntservicebureau van de betreffende locatie.
Cliëntservicebureau
Heeswijk-Dinther
0413-298113
csb.heeswijk@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333
csb.schijndel@laverhof.nl

Opbrengst statiegeldactie duofiets
scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

HEESWIJK-DINTHER - ‘Een dagje uit met de duofiets is een beleving en met jouw statiegeld
een extra duofiets voor HDL!’
Deze tekst hing ruim een maand
naast de emballage-automaat
bij Jumbo in Heeswijk-Dinther
en SamenSterkHDL is blij verrast
met de opbrengst.
Afgelopen week mocht Truus
Voets namens SamenSterkHDL
het mooie bedrag van € 283,70
in ontvangst nemen van Niels
Merkelbach, manager Jumbo
Heeswijk-Dinther.
Een mooie bijdrage voor een extra duofiets die hopelijk binnenkort aangeschaft kan worden.

Hierbij een grote dank aan Jumbo
Heeswijk-Dinther voor de medewerking én aan alle klanten die
hieraan hebben bijgedragen.
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Al 35 jaar in de weer voor de natuur
Jubilerend IVN Bernheze viert feest met iedereen

Knekelhuisje

Harry van der Pas, Nico Anker en Jan van den Broek

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Omdat zij zagen dat het op tal van fronten niet goed ging, besloot in 1984 een
aantal enthousiaste liefhebbers van de natuur zich te verenigen en werd in Heeswijk-Dinther de lokale
afdeling van het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) opgericht, dat is dit jaar 35 jaar geleden. Na de
herindeling ontfermden zij zich over de hele gemeente Bernheze. Zaterdag 29 juni is iedereen van 15.00
tot 17.00 uur van harte welkom in en rondom CC Servaes waar met een overzicht van alles wat zij doen,
bijzondere activiteiten en een kort officieel moment om 16.00 uur, het jubileum luister wordt gegeven.
Harry van der Pas, Jan van den
Broek en Nico Anker zijn onderdeel van de zeskoppige jubileumwerkgroep van IVN Bernheze
die in 1984 het levenslicht zag.
Eerstgenoemde twee heren stonden samen met een aantal andere natuurliefhebbers aan de wieg
van de lokale IVN-afdeling.
Samenwerken
De natuur stond, eigenlijk overal,
fors onder druk. “We hoopten
op natuurbehoud door kennis te
vergaren en de juiste argumenten
aan te voeren. Doelstelling was
om interesse en respect voor de
natuur te ontwikkelen”, melden
de heren. Om te beginnen werd
de stand van zaken in kaart ge-

bracht, bedacht wat nodig was
en vrij direct het gesprek aangegaan met allerlei partijen en
organisaties, zoals ZLTO, Staatsbosbeheer, de gemeente, het
waterschap, agrariërs en eigenlijk iedereen die ermee te maken
had. Insteek was en is nog steeds
NIET, om erop te wijzen dat er
dingen verkeerd aangepakt werden, maar om samen te bekijken
hoe het op een andere manier
wellicht beter en anders kan.
Actieve werkgroepen
Door kennis op te doen, een
open houding en het gesprek
aan te gaan, ontwikkelde het
IVN zich tot een serieuze gesprekspartner bij het ontwikkelen

Ontmoetings(moes)tuin

Leden praten
niet alleen,
maar laten
vaak ook
de handjes
wapperen

van plannen in het buitengebied
en natuurplannen voor de openbare ruimte. Ook raakten steeds
meer mensen geïnteresseerd en
sloten zich aan. Inmiddels telt het
ledenbestand circa 120 leden.
Velen daarvan zijn actief, want
voor elke specifieke interesse is er
een werkgroep actief. Van bijen,
bloemen, vlinders en weidevogels tot wandelpaden, excursies
en meer. Aansluiten mag overigens altijd en wordt zeer op prijs
gesteld!
Leden praten niet alleen, maar laten vaak ook de handjes wapperen en trekken eropuit bij onder
andere het wilgen knotten, het
onderhoud van houtsingels en de
inventarisatie van bloemen, planten en vlinders.
Het IVN vervult een belangrijke
rol in het duurzaam omgaan met
de natuur. Het uitgangspunt is
daarbij hetzelfde als waarmee de
vereniging 35 jaar geleden begon,
dus met kennis en het aandragen
van goede argumenten proberen
alles de juiste kant in te leiden.
Feest
Het 35-jarig jubileum is reden
voor feest in en rondom CC Servaes waarbij iedereen een goed
overzicht krijgt van waar het IVN
zich mee bezighoudt. Er zijn demonstraties van griendvlechters,
er worden vogelhuisjes getimmerd en er is een proeverij met
producten uit de ontmoetingstuin. Een bijzonder moment is
er om 16.00 uur bij de officiële
overdracht van het knekelhuisje,
dat voortaan in beheer is van het
IVN. Samengevat zijn er redenen
genoeg om de jubilerende vereniging met een bezoek te trakteren. Laatstgenoemde doet zij
overigens ook, want bezoekers
ontvangen een zakje bloemzaad.
Voor informatie of aansluiting
kijk op
www.ivn.nl/afdeling/bernheze.
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KBO HEESWIJK

KBO Bernheze

Dagreis Gouda

Zeventiende
Extra excursie
ladder KBO
naar BoeddhisBridge Nistelrode tisch centrum

KBO Heeswijk
Dagreis Gouda
GOUDA/HEESWIJK
KBO
Heeswijk vertrok 18 juni met 57
personen naar Gouda, waar de
groep werd ontvangen met koffie/thee, een likeurtje en natuurlijk een siroopwafelgebakje.
Hierna werd de Sint Jan bezocht,
de langste kerk (123 meter) van
Nederland en kregen de deelnemers aan de dagreis een rondleiding van enthousiaste gidsen.

Bob Janssen en Ria van Valkenburg

NISTELRODE - De uitslag van de
17de bridgeladder van de KBO
is afgelopen vrijdag bekendgemaakt.
Ria van Valkenburg en Bob Janssen werden een/twee met het
mooie gemiddelde van 61.78%.
Ria werd beloond met een prachtige bos bloemen en Bob ging
met een fles drank naar huis.
De derde en vierde plaats was
voor Maria Pittens en Anneke
van Grunsven met een score van
58.96. Vijf en zes werden Truus
van Houting en Corrie Smits met
55.74. Jo van Breemaat zat met
49.99 het dichtst bij de 50.00.

BERNHEZE - De excursie op 26
juni van KBO Kring Bernheze
naar het Boeddhistisch Centrum
in Vorstenbosch is volgeboekt.
Daarom vindt er op woensdag 10
juli een tweede excursie plaats.
Ook nu weer geeft Ria Bello uitleg over het Boeddhisme en zij
laat de mooie tempel en de gebedsmolen zien. De ontvangst
met koffie of thee is om 10.00
uur. Aansluitend vindt de rondleiding plaats.

DEELNAME IS GRATIS
VOOR ALLE KBOLEDEN UIT BERNHEZE

Hilda wint zonnebloemactie Pinksterfeesten

De gidsen vertelden alles over de
gebrandschilderde ramen, een
genot om naar te luisteren. Daarna stond er een lekkere lunch
klaar en na de middag werd er
een bezoek gebracht aan Kamhuisen Siroopwafel Experience,
waar we uitleg kregen en zagen

NATUURLIJK WERD
ER DAARNA NOG
EEN SIROOPWAFEL
AANGEBODEN

De attentie was echter voor
Gerard van Kessel die precies
50.00% gemiddeld had. Ook was
er een aardigheidje voor de laagst
geplaatste. Op deze middag was
er natuurlijk iets extra’s bij de koffie!

Deelname is gratis voor alle KBO
leden uit Bernheze. Het vervoer
is op eigen gelegenheid. Het
adres van de tempel is Heuvel 1
in Vorstenbosch, boerderij naast
de kerk.

hoe de siroopwafel gemaakt
werd. De helden konden nog
naar boven om daarna met een
glijbaan weer naar beneden te
komen. Natuurlijk werd er daarna nog een siroopwafel aangeboden en om 16.15 uur vertrok
de groep naar Terheijden waar
genoten kon worden van een
lekker diner.

De uitslag wordt berekend door
de beste acht scores van twaalf
middagen te nemen, daar wordt
het gemiddelde van genomen. Er
waren wat mensen met vakantie
maar er waren toch 22 bridgers in
CC Nesterlé aanwezig!

Aanmelden bij Peter van den
Hurk via pvdhurk.1@home.nl of
0412-612727, Ria van Hemmen,
riavanhemmen@gmail.com
of
0413-292462, of bij Lenny Timmers, lennytimmersverbaken@
yahoo.com of 06-44728101.

Om 20.00 uur was de bus weer
in Heeswijk. Een dank je wel aan
chauffeur Edwin was zeker niet
overbodig; hij had overal aan gedacht, zelfs aan een rolstoel en
rollator! Het was een geslaagde
dag.

V.l.n.r.: Piet, winnares Hilda en Rosemarie

NISTELRODE - Op de braderie van Pinksterfeesten Nistelrode was
ook de Zonnebloem afdeling Nistelrode met een kraam aanwezig.
Met een grote pot vol zonnebloempitten wisten de vrijwilligers menig voorbijganger te verleiden tot deelname. Hilda van de Bogaart
wist de code te kraken en met focus en discipline het aantal zonnepitten te raden. Met haar gok van 5.123 pitten, zat ze heel dicht
bij het aantal van 5.125 pitten die in de pot zaten.
De Zonnebloem vrijwilligers zijn
al enkele jaren aanwezig op de
braderie om aandacht te vragen
voor alle activiteiten die de vereniging verzorgt. Voor de leuke
actie hielden veel voorbijgangers
even stil bij de kraam om mee
te doen. Diegene die het aantal
raadde, of in ieder geval daar
zo dicht mogelijk bij in de buurt

kwam, won maar liefst € 50,-.
Hilda van de Bogaart uit Nistelrode speelde het klaar om op
twee pitjes na het juiste aantal
te raden; zij raadde 5.123 pitten!
“Proficiat Hilda!”, kreeg zij te
horen van voorzitter Rosemarie
van Ark en bestuurslid Piet van
der Ven en ontving € 50,- in de
envelop!

Ziekenvereniging Horizon
dankt alle donateurs
HEESCH - Ziekenverenging Horizon zet zich met name in voor
mensen die veel moeten missen
vanwege hun ziekte of handicap.
Voor alle activiteiten die het hele
jaar door georganiseerd worden,
is Horizon afhankelijk van vrijwilligers en natuurlijk financiële
middelen. De werkgroep ledenwerving heeft ook dit jaar weer
een flinke inspanning verricht

om nieuwe donateurs te werven. Graag danken wij hen hiervoor en tevens een grote dank
aan alle donateurs voor hun bijdrage in 2019!

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 1 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Welk festival vraagt aandacht voor laaggeletterdheid?

2. In welke maand staat Teun in het Paradiso?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3 Wat had de koninklijke fanfare St. Willibrod afgelopen zaterdag

4. Welk team van HVCH is in het nieuw gestoken?

5. Welke medaille hebben de korfbalsters uit Nistelrode gepakt?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Jeroen Kroese
Het antwoord was:
FOCUS
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Bezoek van de brandweer
levert veel op
Aanbiedingen geldig van
27 juni t/m 3 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Varkenshaas medaillons
met spek
100 gr.

Gehaktschijven Kruidenboter
stroganoff- steak
schijven

V.l.n.r. Alex van de Boom, Rob van den Berg, Remy Vaessen en Tjerk de Laat

100 gr.

HEESWIJK-DINTHER - Als deelnemend ondernemer aan het Keurmerk Veilig Ondernemen in Bernheze
kun je inspecteurs van de brandweer op vrijwillige basis uitnodigen om eens kritisch te kijken naar de
aanwezige brandrisico’s. “Dit had ik veel eerder moeten doen!”
Zo zijn Rob van den Berg (directeur-eigenaar) en Alex van den
Boom (KAM-coördinator) van
de Meesters van de Halm, op
industrieterrein Retsel in Heeswijk-Dinther, in gesprek gegaan
met de brandweer. Ze deden dit
om meer bewust te worden van
de brandrisico’s waar je als bedrijf aan wordt blootgesteld.
“Ik kan het iedere ondernemer
adviseren”
Rob van den Berg vertelt: “Als
ondernemer ken je jouw bedrijf
als geen ander en heb je het
idee dat je precies weet waar
de risico’s liggen. De QuickScan
van de brandweer omvat enkele vragen en een rondgang en
heeft ons op veiligheidsgebied
nieuwe inzichten gegeven. Het
bewust worden was voor ons de
rode draad. Het heeft ons een
heel andere kijk op risico’s opgeleverd. Met een simpele aanpak
van kleine onvolkomenheden
kunnen we nu ons prachtige
bedrijf veel ellende besparen. Ik
adviseer dan ook iedere ondernemer: vraag een QuickScan
aan en ga in gesprek. Het heeft
onze ogen geopend. We hadden
dit veel eerder moeten doen.”
Snel op te lossen
Een ronde met deze ondernemer
leert dat brandrisico’s zich vaak
op hele andere plekken voordoen dan men in eerste instantie
bedenkt. Gelukkig geen schrik-

moment, maar met een minimale inzet van tijd en middelen snel
op te lossen. Het aanbrengen
van kleine simpele voorzieningen, of het net iets anders organiseren van de BHV-organisatie,
kan een hoop leed voorkomen
en de inzet van de brandweer
versnellen. Zo krijgen we samen
minder brand, minder slachtoffers en minder schade.

‘Menselijk handelen
is de belangrijkste
oorzaak van
bedrijfsbranden
in Nederland’
Menselijk handelen
grote veroorzaker van brand
Als het gaat om de brandveiligheid, dan ziet de brandweer ieder jaar een groot aantal ondernemingen in vlammen opgaan.
Veel bedrijven die getroffen
worden door een grote brand,
komen de gevolgen ervan niet
te boven. Per definitie is de (productie)schade al snel enorm.
Een brandverzekering is daarom
noodzakelijk, maar beter nog is
het voorkomen van een brand in
je bedrijfspand. Uit recente cijfers (2018) weten we dat menselijk handelen de belangrijkste
oorzaak is van bedrijfsbranden in
Nederland. Hierna volgen elektra, brandstichting, brand bij de
buren en bliksem.

Gratis QuickScan bij Keurmerk
Veilig Ondernemen
Op jouw bedrijventerrein is veiligheid essentieel en een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom wordt er op dat
vlak steeds vaker samengewerkt
tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie. Het
Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) helpt hierbij. Brandweer
Brabant-Noord biedt de deelnemende ondernemers van
het Keurmerk Veilig Ondernemen een gratis en vrijblijvende
QuickScan aan.
De QuickScan richt zich op het
voorkomen van slachtoffers en
op de bedrijfscontinuïteit. Laagdrempelig en met een positieve
intentie worden twaalf aandachtspunten besproken om het
samen nog beter te organiseren.
Op elk van de deelnemende industrieterreinen zijn enkele plekken beschikbaar.
Meer informatie
Neemt jouw bedrijf ook
deel aan het Keurmerk
Veilig Ondernemen en is
bij jou de interesse gewekt
om met ons in gesprek te
gaan?
Stuur je verzoek naar
risicobeheersing@brwbn.nl
en benoem als kenmerk
‘QuickScan’. We gaan
graag met je in gesprek.

Bezoek
Automatisch uw bank geboekt? Echt wel!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

€ 1,75

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

€ 0,99

100 gr.

€ 2,29

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

GALIAMELOEN per stuk € 1.49
GEMENGDE SLA per 100 gram € 0.50
BOSUI per bosje € 0.79
LAATSTE WEEK ASPERGES
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Ontbijtkoek
Met honing gewonnen
in de Maashorst
nu

2,35

Kwarkbolletjes
4+2 GRATIS
Weekendknaller!

Zomers croissantje
Nu

1,00

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Naaimachines gevraagd
HEESCH - ONS talent is op woensdag 7 november gestart met een
naaiclub. Deze gezellige ochtend wordt gehouden in het gebouw
van ONS talent aan de De La Sallestraat 3. Er is een ervaren coupeuse
aanwezig om te helpen waar nodig.
ter voornamelijk op zoek naar
(oude) naaimachines, die het
uiteraard nog wel gewoon doen.
Heb je er nog een staan die niet
meer gebruikt wordt/gaat worden?
En wil je deze niet gewoon weggooien omdat de machine daar
nog te goed voor is?

Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau. Er worden geregeld
donaties (lappen stof, scharen,
garen, naalden en dergelijke)

Je doet er deze naaiclub een
groot plezier mee. Indien je dat
wenst, komen wij de machine bij
jou thuis ophalen.
Wil je hiervoor een afspraak maken? Neem dan contact op met
Karin Maatman, vrijwilliger bij

Je doet er deze naaiclub een groot plezier mee.
Indien je dat wenst, komen wij de machine
bij jou thuis ophalen
gedaan, deze worden elke keer
weer met veel enthousiasme en
dankbaarheid in gebruik genomen. Vanwege het succes van
deze naaigroep, zijn wij nu ech-

ONS welzijn, via 06-12099165.
Ook als je meer informatie wenst
kun je bij haar terecht.
Wij hopen op een grote respons!
Alvast bedankt!

Wensdroom in Heelwijk ging
toch in vervulling
HEESCH - Eind 2017 bij een kerstevenement georganiseerd door Stichting Centrummanagement Heesch, zou de wens van mevrouw Robben voor een muziekmiddag in Heelwijk in vervulling gaan. Helaas
ging haar opgehangen wensdroom kaartje verloren maar... kwam uiteindelijk een tijdje geleden toch
nog op de juiste plaats aan bij het centrummanagement!
Vorige week vrijdag was het
druk in de ontvangstzaal van
Heelwijk, zo’n 100 bewoners
van het huis werden getrakteerd
op een fijne middag met muziek
en de nodige lekkernijen, mede
gesponsord door de plaatselijke
ondernemers Jumbo, Bon Fromage en Slagerij van Orsouw.
Vele vrijwilligers van Heelwijk,
bijgestaan door Stichting Centrummanagement Heesch, hadden de handen vol aan de bediening van de vele aanwezigen.
De muziek, en daar ging het in
de wensdroom van mevrouw
Robben om, werd verzorgd door
twee leden van gezelschap Mengelmoes uit Oss die met orgel en
accordeon voor de juiste sfeer
zorgden.
Stichting Centrummanagement

Mevrouw Robben met een bloemetje van de centrummanager van Heesch

Heesch, dat tot doelstelling heeft
het centrumgebied in Heesch
aantrekkelijk te maken voor bezoekers, was blij ook iets voor de

oudere bewoners van Heesch te
kunnen betekenen en de wens
van mevrouw Robben alsnog
waar te kunnen maken.

Horizontoernooi 2019
HEESCH - Op zondag 23 juni
werd al weer de 43ste editie van
het Horizontoernooi gespeeld
op de voetbalvelden van HVCH.
Dit jaar had een overweldigend
aantal teams zich aangemeld
voor dit mooie toernooi. Er werd
gespeeld met een mengeling
van teams verdeeld over alle
poules. We kunnen weer spreken van een geslaagd toernooi!
De Horizon dankt iedereen voor
zijn of haar deelname en ook alle
vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat het weer een
geweldige dag was.
De finale werd gespeeld tussen
FC Gazzerop en Team Hartcore,
waarbij de winst voor FC Gazzerop was. De 3de plaats was
voor Israel U19 en de 4de plaats
voor FC Bal op ’t dak.
De sportiviteitsprijs ging naar Fc
Links buiten adem, met een gemiddelde van 9,67 punten per
wedstrijd.

In de pauze van het toernooi
werd er een speciale wedstrijd
gehouden tussen het G-team
van HVCH en de Raad van Elf.
Tijdens het toernooi vond er ook
een loterij plaats. De volgende
loten zijn in de prijzen gevallen:
1e prijs Lot. Nr. 0527 – Fiets,
geschonken door Fietsplezier
Michel van de Wetering.

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

2e prijs Lot. Nr. 1102
3e prijs Lot. Nr. 1174
4e prijs Lot. Nr. 0303
5e prijs Lot. Nr. 0074
6e prijs Lot. Nr. 0042
7e prijs Lot. Nr. 0380
8e prijs Lot. Nr. 0280
9e prijs Lot. Nr. 0016
Wie de winnaars zijn,
is bij Horizon bekend.
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Harrie en Nellie van den Bogaart 60 jaar getrouwd
een foto wilde maken. Later kwamen ze elkaar bij het voetbalveld
weer tegen. Toen klikte het...
Gezin en werk
Ze trouwden en gingen op de
Zwarte Molenweg wonen, naast
Harrie’s vader. Daar zijn zonen
Jos en Hennie geboren. Na vier
jaar verhuisden ze naar de Kerkhoflaan, waar dochter Angelien
werd geboren.
De Kerkhoflaan was zo nieuw dat
er nog geen verharde weg was.
De bode van de gemeente kwam
wekelijks acht gulden huur ophalen. Vijftig jaar geleden gingen de
huizen over naar een woningcorporatie.

ZE KWAMEN ELKAAR
BIJ HET VOETBALVELD
WEER TEGEN

NISTELRODE - Nellie van den Bogaart-van Nuland (81) is een geboren en getogen Nisseroise, Harrie
van den Bogaart (84) bijna: hij woont al 80 jaar in Nistelrode. Op 20 juni 1959 zijn ze voor de wet getrouwd, op 5 augustus voor de kerk.

Harrie werkte bij Unox. Eerst in
de fabriek, waar hij zijn slagersvakdiploma haalde. Daarna als
chauffeur op de vrachtwagen,
tot hij in 1980 een hartinfarct
kreeg en vervolgens nog meer
mankementen.

Nellie was de oudste in een gezin
met zestien kinderen. Ze werkte veel in huis, maar ook al jong
buitenshuis om geld binnen te
brengen. Eerst bij wasserij Diks

Inmiddels hebben Harrie en Nellie kleinkinderen en ook achterkleinkinderen, Harrie was zelfs
getuige toen een kleindochter
trouwde!

Burgemeester Moorman, Nellie en Harrie

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

in Uden en na een tijdje bij De
Gruijter in Den Bosch. De chocolalucht vond ze stinken, maar de
schoonmaakdienst vond ze fijn.
Ze werkte daar tot ze trouwde.

Harrie was de oudste in een gezin
met acht kinderen. Hij ontmoette
Nellie toen hij bij haar thuis foto’s
maakte van een communicantje.
Nellie vroeg of hij van haar ook

Hobby’s
Ze waren beiden 45 jaar bij carnavalsclub de Hossende Wevers.
Harrie was één keer prins en acht
of negen keer adjudant. Nellie is
vijf keer prinses geweest. Daarnaast hield Harrie duiven, waar
hij vele prijzen mee won: “Zelfs
ooit een half varken.” En hij hield
en houdt nog steeds van voetballen kijken. Nellie heeft poetsen
als hobby: “Dat doe ik graag, ik
kan niet stil zitten.” Ze kaarten
samen nog bijna dagelijks. Nellie:
“We houden alles bij, maar met
een dichte portemonnee.” Als
het even kan gaan ze er met de
auto op uit. Harrie: “Fijn dat we
allebei nog goed ‘onder de been
uit kunnen’, het had ook anders
kunnen zijn.”
Feest
Toen ze 50 jaar getrouwd waren, was er een verrassingsfeest
met oude vrienden en bekenden.
Nellie: “Wij wisten van niets; het
was geweldig!”
Voor hun 60-jarig huwelijk kwam
de burgemeester bij hen thuis op
bezoek. Daarna hebben ze het
bescheiden gevierd. In augustus
volgt nog een etentje.

Het Ontprikkeldieet;
Uitgerust en ontspannen blijven in een bomvolle wereld
EINDHOVEN/LOOSBROEK - We leven in een wereld van overvloed. Stormen aan (zintuiglijke) prikkels
komen ons tegemoet; ontelbare mogelijkheden, drukte op het werk en in de stad. We willen feesten,
reizen, slurpen, proeven! Gedachten vullen voortdurend ons hoofd. En met onze neus op de smartphone
gericht snellen we door het verkeer. We verzorgen onszelf lichamelijk, maar leerden onvoldoende om
mentaal voor onszelf te zorgen. We denderen door en nemen te weinig tijd voor herstel. Steeds vaker
raken we overprikkeld, vaker nog onbewust dan bewust. We worden moe, gestrest, prikkelbaar. En
soms krijgen we zelfs een burn-out of worden we depressief.
Receptenboek
‘Het Ontprikkeldieet’ is een receptenboek. Geen recepten om
te bereiden en op te eten, maar
recepten om te ontprikkelen:
even niets, rust voor je brein.
De storm aan prikkels gaat voor
even liggen. Het boek beschrijft
het recept voor een goede
nachtrust, voor vaker wat stilte
en een digitale detox.

Josine van Boxmeer

Josine van Boxmeer komt uit
Loosbroek en leerde door haar
werk als logopedist over de wijze
waarop we prikkels verwerken.
In 2017 debuteerde zij met ‘De

tropenjaren van de lintworm’
waarin zij schreef over haar eigen overprikkeling en burn-out.
Josine woont en werkt in Eindhoven. Ze proeft tussen de bedrijven door zelf regelmatig van
recepten om te ontprikkelen.

Het leert je mediteren, het laat je
een potje lanterfanten, het helpt
je piekeren uit je leven te verbannen, en nog veel meer. Het
ontprikkeldieet schotelt je de
recepten voor, inclusief psychologische en neurologische achtergronden en praktische tips.
Een ándere manier van diëten,
tevens een gezonde.
Een dieet om uitgerust en ontspannen te blijven in een bomvolle wereld.

Lezerswinactie: Wat is de titel van het eerste boek van Josine?
Stuur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 1 juli 2019
en wie weet win jij het boek ‘Het Ontprikkeldieet’.

www.mooibernheze.nl
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Foto’s: @DMBK

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/albums
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Pas op voor de processierups!
BERNHEZE – Ben jij ook al, zoals zovelen, in aanraking gekomen met de processierups? Bij de avonddriedaagse door Heesch onlangs, bleek maar weer eens hoeveel rupsen er rondkropen. In andere gebieden zijn mensen zogezegd hun huizen ontvlucht toen kinderen van de jeuk niet konden slapen. Heel
vervelend!
dus ook de benaming ‘processierupsen’.
De processierupsen zijn er niet in
het najaar en in de winter maar
uitsluitend in de lente- en zomermaanden met als piekmaanden mei, juni en juli.

Foto: Derek van Amstel

Symptomen
Een jeukende uitslag bestaande
uit rode of rozerode ronde bultjes of blaasjes die kunnen samenvloeien. Deze uitslag kan in
principe overal optreden, maar
vaak aan de binnenzijde van

Behandeling
Probeer niet te krabben maar
pak plakband en ga daarmee de
aangedane huiddelen ‘strippen’.
Hiermee kun je al wat haartjes
verwijderen.
Als de jeuk te erg wordt vraag je
aan de huisarts om een ontstekingsremmende zalf, zoals een
corticosteroïd zalf. Bij ernstiger
klachten kunnen hooikoortstabletten (antihistaminica) voor
verdere verlichting zorgen. Alle
kledingstukken die in aanraking
zijn geweest met de brandhaartjes dienen meteen te worden
gewassen.
Hoe voorkom je contact met
processierupsen?
Meestal legt een gemeente een
rood-wit lint om de boom waar
het nest gevonden is. Zo geeft
de gemeente aan dat het nest
binnenkort met een grote stofzuiger wordt weggezogen uit
de boom. Zie je een dergelijk lint
om een boom ga er dan niet onder zitten en loop of fiets er met
een grote boog omheen!

Behandeling uitslag en/of
jeuk processierups
BERNHEZE – Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel is dé perfecte behandeling voor uitslag/jeuk van de
processierups. Je smeert de aangedane huid dun in met deze verkoelende gel. Extreme Aloe Chamomile
Hydra Gel bevat onder andere Aloë Vera, kamille en tea tree.
Voor het beste resultaat gebruik
je de Extreme Aloe Chamomile
Hydra Gel in combinatie met de
Polar Escape Bath & Shower Gel.
De Polar Escape Bath & Shower
Gel bevat jojoba olie die het
meest van alle plantaardige oliën
op het menseigen huidvet lijkt.

dat zuiverend werkt voor de
huid. Ook lemongrass is toegevoegd.
De bestanddelen van lemongrass
zijn bekend om hun schimmelwerende, antiseptische en ontstekingsremmende eigenschappen en bovendien zorgt het voor
een natuurlijke frisse geur tijdens
het douchen.

Hierdoor maak je tijdens het
douchen de barrièrefunctie van
de huid niet stuk maar ondersteun je de huideigen functies.
Bovendien bevat de Polar Escape
Bath & Shower Gel mandarijn

Bovenstaande producten zijn
verkrijgbaar bij Dio Prima Sparkling Nistelrode, Dio Heesch,
WAAR Uden en Biozantium.

SNELBALIE BIJ BENU
APOTHEEK HEESCH
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur.
De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil,
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.

jeuk kan (koel)zalf of crême met menthol,
• Bij hevige
aloë vera of calendula verlichting geven.

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?

• Anti allergie tabletten kunnen de klachten verminderen.
Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op:
maandag
dinsdag
woensdag

Ophalen bij de snelbalie
na 14.00 uur:

Zonder dinsdag
recept verkrijgbaar in de
woensdag
BENU apotheken
Heesch en Gildestraat
donderdag

donderdag

vrijdag

vrijdag

maandag

weekend

dinsdag

Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!
BENU
A PApotheek
O T HHeesch
E E
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

K

Gildestraat 1a
5384 JC Heesch
0412 25 31 58

SNELBALIE BIJ BENU
APOTHEEK HEESCH

Avond Wandel4Daagse
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BEN
Vorstenbosch
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt b

sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekke
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uu

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaa
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduc
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.

Wanneer kunt u uw recepten op
NISTELRODE - 0412-201202

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op:

Ophalen bij de snelbalie
na 14.00 uur:

maandag - De weersverwachting
dinsdag
VORSTENBOSCH
zorgde voor ietsje minder
deelnemers
dan
gewend,
maar
er
deden
toch
zo’n 105 deelnemers
dinsdag
woensdag
mee. Een prachtige wandeling tijdens de AvondWandel4Daagse in
woensdag
donderdag
Vorstenbosch,
waarbij niemand nat werd.

Bevat onder andere
Aloë Vera, kamille
en tea tree
Tip van schoonheidsspecialiste
Susan van Biozantium: “Het is
erg belangrijk om de (aangedane) huid goed te blijven hydrateren, bijvoorbeeld met de
Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel. Deze verkoelende gel
hydrateert, herstelt en verzacht
de huid intens. Bovendien ook
ideaal als intensieve aftersun
verzorging voor een gezonde en
stralende huid. Eventueel kun je
de Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel in de koelkast bewaren
alvorens je deze aanbrengt, dit
voor een extra verkoelend effect
op je huid.”

A P O T H E E K

VHFH08

Processierupsen zijn larven van
nachtvlinders die over het algemeen overwinteren in eikenbomen.
Als de eitjes uitkomen vervellen
de rupsen een aantal keren en
verzamelen ze zich in grote nesten op een grote tak of stam van
een eikenboom. Deze nesten
zijn makkelijk te herkennen aan
witte of grijzige spinsels van draden en brandhaartjes. De rupsen bewegen zich achter elkaar
voort in lange rijen alsof ze een
soort processie lopen. Vandaar

Klachten door processierupsen
Het zijn de brandhaartjes van
de rupsen die voor klachten zorgen. De haartjes worden door de
wind verspreid tot wel honderd
meter van het nest vandaan en
dringen dan de huid, ogen en
luchtwegen binnen. Klachten
kunnen lijken op die van hooikoorts of een astma aanval zoals huiduitslag, rode gezwollen
ogen, een loopneus, kriebel in
de keel, moeite met slikken,
hoesten, en kortademigheid. Bij
ernstige reacties kunnen mensen
soms ook last krijgen van duizeligheid, koorts en overgeven.

de armen richting de oksels, de
hals, borst, buik en rug.

WAT TE DOEN BIJ
KLACHTEN VAN DE
EIKENPROCESSIERUPS?

donderdag

vrijdag

vrijdag

maandag

weekend

dinsdag

HEESCH - 0412-457086

We hopen u op deze manier nog beter van dienst t
BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

UDEN - 06-49337664

WWW.BIOZANTIUM.NL
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40 jaar buurtvereniging
Klein Rotterdam

Israël, een belevenis
Beste reizigers,
In 1983 mocht ik een half jaar studeren bij de beroemde dirigent
Leonard Bernstein. In dat half jaar heb ik Israël ontdekt en ben
er verliefd op geworden. Vanaf 1993 hebben mijn vrouw Anja
en ik het Heilige Land jaarlijks bezocht. Enthousiaste vrienden
en kennissen wilden ook graag met ons mee met als gevolg dat
wij nu ruim 23 jaar een jaarlijkse reis, van acht dagen, naar Israël
organiseren. Deze compleet verzorgde reis vindt plaats van 24
februari tot en met 2 maart. Tijdens deze week bezoeken we
Jerusalem, de Klaagmuur, het Tempelplein, Cana, Nazareth,
Kapfernaum, Yad Vashem, Massada Jericho en de Dode Zee.

HEESCH - In 1972 was de Dr.
S. v. Zwanenberglaan een echte racebaan. In 1979 is de gemeente daarom met een initiatief gekomen om vanaf de
Herderstraat verkeersbeperkende maatregelen te treffen.
De bewoners vanaf nummer 26
werden uitgenodigd om samen
met de gemeente in CC De Pas
hierover van gedachten te wisselen. De gemeente had al een
plan op papier klaar en het uiteindelijke resultaat is de straat
geworden zoals die tot op heden
nog steeds bestaat. Al pratende
op die avond is het idee ontstaan

een aantal bomen te planten en
vervolgens samen met de bewoners in optocht door de afgesloten straat te trekken met
een eigen harmonie. Later werd
een prijsvraag uitgeschreven om
tot een naam van de buurtvereniging te komen. Daarbij kwam
de naam Klein Rotterdam uit de
bus.
Het is nu 40 jaar geleden dat de
buurtvereniging is opgericht. Een
buurtvereniging waar veel georganiseerd is voor groot en klein
zoals kanovaren, paaseieren
zoeken, langlaufen, dropping,
Sinterklaas,
zonnebloemwed-

Al 20 jaar verschijnt vier keer per jaar
het krantje ‘Klein Rotterdammertje’
om onderling meer contacten te
leggen. Loek Minten en Ad van
Nuland hebben die gedachte
toen opgepikt en hebben voor
de bewoners vanaf nummer 26
een oprichtingsvergadering voor
een buurtvereniging uitgeschreven.

strijd, kerstquiz en ieder jaar de
barbecue met vooraf een activiteit, bijvoorbeeld een fietstocht,
speurtocht en nog heel veel
meer. Ook krijgt elke jarige een
felicitatiekaart en verschijnt er al
twintig jaar vier keer per jaar het
krantje ‘Klein Rotterdammertje’.

De bewoners aan het begin van
de straat hoorden van deze oprichtingsvergadering en wilden
ook graag deelnemen. Ook
zij zijn toen uitgenodigd en de
oprichtingsvergadering
heeft
plaatsgevonden. De opkomst
was erg groot en ter plekke
werd het eerste bestuur gekozen. De eerste activiteit van de
buurtvereniging was de officiële heropening van de straat. De
burgemeester, twee wethouders
en Bertha van de Berg, een bewoonster van Heelwijk, verrichtten de opening door gezamenlijk

Een commissie, speciaal voor
dit jubileum, had een mooi programma samengesteld om de
mijlpaal van 40 jaar te vieren.
In de versierde straat werd begonnen met een gezamenlijke
lunch om daarna naar het Boerenbondmuseum in Gemert te
gaan.
‘s Avonds werd iedereen verwacht bij restaurant De Waard
waar ook uitgevlogen kinderen
welkom waren om onder het
genot van een hapje en een
drankje herinneringen van 40
jaar Klein Rotterdam op te halen.

Religie, natuur, cultuur, de unieke stad Jerusalem, ontspanning
en bovenal veiligheid staan in Israël hoog in het vaandel. Het is
een van de meest veilige landen ter wereld.
We verblijven deze acht dagen in een geweldig hotel. Ook hebben
we een eigen bus en een Nederlands sprekende gids tot onze
beschikking. Natuurlijk gaan mijn vrouw en ik ook mee om jou te
begeleiden. Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar
onze website, www.israel-belevenis.nl.
Met vriendelijke groet, Vincent en Anja Las

Een 8 daagse reis
Kijk voor meer informatie op:

www.israel-belevenis.nl
Of per telefoon met:
Anja Vos 06-28928638
Vincent Las 06-51837232

Aurora muziekfestijn op het plein
HEESCH – De vakantieperiode breekt weer aan. Tijd om te gaan genieten van zon, zee en strand, in een
vakantiehuisje of lekker in de achtertuin. Om de vakantie alvast in te luiden, nodigt Fanfare Aurora je
van harte uit om met haar muzikanten te genieten van een mooi stukje muziek. Op zaterdagmiddag
29 juni om 11.00 uur verzorgt de fanfare een openluchtconcert op het dorpsplein naast de fontein aan
’t Dorp: een muziekfestijn op het plein.
Dit jaar zullen de muzikanten
met een kort maar gevarieerd
programma het publiek vermaken met hun vrolijke klanken,
speciaal ingestudeerd voor dit
eindeseizoensconcert.
Om het concert ook dit jaar een
extra zomers tintje te geven,
wordt het evenals vorig jaar gehouden in de openlucht. In samenwerking met Stichting Centrummanagement Heesch zorgt
Aurora ervoor dat het dorpsplein
wordt omgetoverd tot een heus
‘muziekfestijn op het plein’.
Na afloop van het concert is er
ruim gelegenheid om met de
muzikanten van Aurora gezellig
na te praten en de vakantie in te
luiden. We hopen jou dan ook

te ontmoeten aanstaande zaterdagmiddag! De entree is gratis!
Mocht het onverhoopt slecht

weer zijn, dan wordt uitgeweken
naar het repetitielokaal van Aurora aan ’t Dorp 138 in Heesch.

Topdag Koninklijke Fanfare St. Willibrord

V.l.n.r.: Diego van Driel, Tjeu Dortmans en Hein Verhallen

Vera Jacobs

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag is voor Koninklijke Fanfare St. Willibrord een topdag geweest. Maar liefst acht leerlingen van Willem Pluk en Hans Thijssen hadden in de ochtend hun muziekexamen op bugel of trompet. Al deze leerlingen zijn glansrijk geslaagd waarmee het bewijs van een
goede interne opleiding weer geleverd is.

Tientallen jaren geleden Klein Rotterdam

Vier leerlingen behaalden hun
A-diploma, twee het B-diploma, één het C-diploma en Vera
Jacobs slaagde voor het D-examen. Maar om op voorhand die
zaterdag dan al een koninklijke
muziekdag te noemen was wel
erg voorbarig. Als echter later op
de dag, tijdens de Nederlandse
kampioenschappen voor slag-

werkers, de nodige prijzen worden binnengesleept, is dit wel
terecht!
In de vierde divisie is door Estee
van Driel de derde plaats bereikt,
in de tweede divisie werd Hein
Verhallen derde en de eerste divisie sleepte Diego van Driel de
tweede prijs binnen. Het twee-

tal Tjeu Dortmans en Diego
van Driel mogen zich voortaan
Nederlands kampioen noemen
op multi percussie in de tweede
divisie.
22 juni 2019 staat dus weer als
een gedenkwaardige dag in de
boeken van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk.

Woensdag 26 juni 2019
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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Meer bloemen voor
meer insecten

Gebr. Remmits B.V. is begonnen
met de laatste fase van het aanbrengen van de definitieve bestrating op het nieuwbouwplan
Hazenveld.

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

Om een goede aansluiting te
maken op het Laar en Achterstraat moeten de kruispunten

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Foto: Robert Ceelen, Maashorstboeren

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

Ook op landbouwgronden liggen veel kansen om iets te doen
voor insecten. Daarom heeft de
gemeente haar pachtbeleid aangepast. In 2018 werden voor het
eerst bloemrijke randen verplicht
op enkele percelen. Dit jaar zijn
op meer plekken bloemrijke randen aangelegd.

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

Op 4 juli 2019 is het
gemeentehuis vanaf
14.30 uur gesloten
in verband met een
personeelsactiviteit.

Het gaat niet goed met de bijen
en andere insecten. Om insecten te helpen past de gemeente
het maaibeheer aan waardoor
het aantal bloemen in de bermen toeneemt.

Al deze inspanningen blijven niet
onopgemerkt. Dit voorjaar werd
Bernheze uitgeroepen tot Bijvriendelijke gemeente.
Kijk op www.nederlandzoemt.nl
en www.bernheze.org voor
meer informatie en de precieze
locaties van de bloemrijke randen.

Gemeente Bernheze

afgesloten worden voor verkeer.
Het kruispunt Achterstraat/
Hazenveld wordt van 10 tot en
met 12 juli afgesloten en het
kruispunt Laar/Hazenveld wordt
24 tot en met 26 juli afgesloten.
Tijdens de afsluitingen wordt er
een omleiding ingesteld.

Informatieavond Heesch West
Dinsdag 2 juli is er een extra informatieavond voor inwoners van
Bernheze, over de plannen voor
Heesch West. De bijeenkomst
start om 20.00 uur in Cultureel
Centrum De Pas in Heesch.
Het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP), de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het voorontwerp
bestemmingsplan
facetplan geluidszone Heesch

West zijn sinds dinsdag 11 juni
openbaar. Deze plannen liggen 9
weken ter inzage en kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.heeschwest.
nl. U kunt ook een afspraak maken om de stukken in te zien op
het gemeentehuis. Tot en met
maandag 12 augustus kunt u reageren op de plannen. Hoe u dit
kunt doen kunt u lezen op
www.heeschwest.nl.

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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.

GEMEENTERAADSVERGADERING
Op 27 juni 2019 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur. U bent
van harte welkom de vergadering bij te wonen. De agenda
en bijbehorende stukken vindt
u op www.bernheze.org. Via
deze website kunt u de raadsvergadering live volgen of op
een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie,
telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

Werkzaamheden Laar/
Achterstraat Nistelrode

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (brp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te
houden en hen uit te schrijven
uit Nederland. Hierop volgt een
inschrijving in het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
- A. Bartkowski,
geboren 23-05-1984
- A.C. Cojan,
geboren 08-08-1987
Besluitdatum: 06-05-2019

Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
Tennisvereniging Vorstenbosch
’82, Tipweg 10, 5476 VA Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4 APV
melding gedaan van een activiteit op 31 augustus 2019. Van
deze mogelijkheid mag door de
inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor het
maken van:
- een uitweg naar de Binnenweg 16A, 5384 RE in Heesch;.
- een tweede uitweg naar De
Wilhelminastraat 2, 5388 EP in
Nistelrode;
- een uitweg naar de Wilhelminastraat 19, 5384 KP in Heesch.
Deze meldingen zijn op 21 juni
2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 21 juni 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten
een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting De Pas voor het organiseren van een ‘Buitenfilm’ op
5 juli 2019 van 21.30 uur tot
24.00 uur op het parkeerterrein achter De Pas, De Misse 4,
5384 BZ Heesch. Het parkeerterrein is tijdens de ‘Buitenfilm’
afgesloten voor alle verkeer,

behalve voetgangers.
Het besluit is verzonden op 20
juni 2019.
- Buurtvereniging
Bergmolen
voor het organiseren van een
buurtbarbecue op 29 juni 2019
van 17.00 tot 24.00 uur op
de parkeerplaatsen tegenover
Bergmolen 12, 5472 RG Loosbroek. De parkeerplaatsen zijn
tijdens de buurtbarbecue afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Het besluit is verzonden op 20
juni 2019.
- Buurtvereniging Hildebrandstraat voor het organiseren van
een buurtbarbecue op 17 augustus 2019 van 14.00 uur tot
20.00 uur op de parkeerplaatsen tegenover Hildebrandstraat 1 tot en met 9 in Heesch.
De parkeerplaatsen zijn tijdens
de buurtbarbecue afgesloten
voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Het besluit is verzonden op 24
juni 2019.
- Buurtvereniging De Veldbeemd
voor het organiseren van een
straatfeest op 4 augustus
2019 van 10.00 tot 21.00 uur
in een gedeelte van de Veldbeemd (tussen huisnummers
4 en 12), 5384 PC Heesch.
Tijdens het straatfeest is bovenstaande weg afgesloten
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voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Het besluit is verzonden op 24
juni 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Loosbroek
- Nistelrodensedijk 8
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 14-06-2019
- Turfweg 9
Plaatsen kleine windmolen
Datum ontvangst: 15-06-2019
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 9b
Het (her)bouwen van een woning
Datum ontvangst: 17-06-2019

- Sectie D nr 1726
Vervangen vakantiewoning
Datum ontvangst: 18-06-2019
- Liniedijk 6
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 18-06-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie 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.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
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Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 19
Verbouw restaurant en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 17-06-2019
Nistelrode
- Dintherseweg 9
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en bouw
van twee loodsen
Verzenddatum: 17-06-2019

Heesch
- Plan De Erven kavel 9K03
Oprichten woning
Verzenddatum: 18-06-2019
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 5c
Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
voor
het plaatsen van een tijdelijke
woonunit
Verzenddatum:25-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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.

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

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

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-

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

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.

WWW.BERNHEZE.ORG
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We zijn op zoek naar
VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie
DeMooiBernhezeKrant bezorgen?
HEESCH – 17 en 24 juli

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

HEESWIJK-DINTHER - 10 en 17 juli

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

NISTELRODE – 10 en 17 juli

Ongeveer 125 kranten: Erp, Oude Torenweg, De Geerden, Loosven, Vlasstraat, Hoge Akkers,
Vezelstraat en gedeelte Loo.

NISTELRODE - 10 juli

Ongeveer 95 adressen: Vinkenstraat, gedeelte Donzel, ’t Hoekske, Middelpad, Hofsteeg,
Vliegtuigweg, Berghemseweg, Zevenbergen, Slotenseweg, Doolhof en gedeelte Heescheweg.

INTERESSE?

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

VANAF 13 JAAR

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

We zijn op zoek naar

BEZORGERS

IN HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij
DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

Per direct
HEESCH - Ongeveer 290 adressen:

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

Per 14 augustus
HEESWIJK-DINTHER - Ongeveer 250 adressen:

Heilarenstraat, Hommelsedijk, Rodenburgseweg, Lindendreef,
Kastanjedreef, Lijsterbesdreef, Wilgendreef, Notendreef en
Beukendreef.

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

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

16

Woensdag 26 juni 2019

Mag het een onsje
meer zijn?
Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD
Bernheze
Dat vroeg de kruidenier vroeger wanneer
hij boodschappen moest afwegen. Je had
geen keus, toch? Een soortgelijke mededeling kregen de politieke partijen van de
wethouder te horen naar aanleiding van de
huidige ontwikkelingen om te komen tot
‘De Nieuwe Instelling’.
Inmiddels is er vanaf eind 2016
onderzoek gedaan door diverse
adviesbureaus, zogenaamd externe deskundigen, naar:
1. De bedrijfsvoering van CC De
Pas en evaluatie van de subsidierelatie met de gemeente.
2. Samenwerkingsmogelijkheden van CC De Pas en de Eijnderic.
3. Behoeftepeiling van het cultureel, creatief en educatief aanbod van CC De Pas/de Eijnderic.
Af en toe is er wat informatie
gedeeld, maar tot nog toe zonder resultaat. In februari 2017
schreef het Brabants Dagblad al
dat CC De Pas elke dag € 1.000,kost.
Op 9 oktober 2018 kregen wij de
mededeling dat de realisatie van
‘De Huiskamer van Heesch’ 5,6

miljoen euro moest kosten zonder mededeling of de exploitatie
positief danwel negatief was. Dat
vond het college niet acceptabel
en het bedrag moest aanmerkelijk omlaag.
Vanaf 2016 is € 190.000,aan externe advieskosten uitgegeven. De wethouder zal
de gemeenteraad nogmaals
€ 60.000,- extra voor extern advies vragen, op verzoek van het
nieuw samengestelde bestuurlijk
overleg, om de onderzoeken te
kunnen afronden.
De VVD-Bernheze heeft regelmatig haar zorgen geuit over
zowel de financiële situatie van
CC De Pas als ook over de voortgang van dit proces. Mag het
een onsje meer zijn? Dat zullen
wij dan na de zomer beoordelen!
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Puzzel
Bellinda van den Helm, commissielid
Progressief Bernheze
Mijn zaterdag begint altijd met de krant
met daarbij alle weekendpuzzels. Ik kan
met voldoening de rest van het weekend
in als ik de puzzels heb opgelost. Politiek
gaat ook om puzzelen. Alleen is de oplossing soms lastig te vinden.
In onze familie houden we van
puzzelen. We bespreken de
puzzels in de krant en we lezen
boeken waar de clou niet voor
de hand ligt. Als we het boek allemaal gelezen hebben discussiëren we over het al dan niet voor
de hand liggen van de oplossing.
Politiek is eigenlijk ook puzzelen.
De uitdaging ligt in het vinden
van een oplossing die voor iedereen past. Soms lijkt dat best
eenvoudig. Je kijkt naar alle gegevens en er is maar één oplossing mogelijk. Dat zijn zaken die
op een raadsvergadering ‘afgehamerd’ worden.
Maar soms krijg je een puzzel
die aan het begin niet compleet
is. En terwijl je over een oplossing nadenkt, komen er nieuwe

stukken op tafel. En als je alles bij
elkaar legt, blijken stukjes ineens
niet meer te passen. Of je houdt
een stukje over. Een oplossing

‘Iedereen wil winnen,
maar dat kan dus
eigenlijk niet’
gaat dan altijd ten koste van iets
anders. Dat is het moment waarop politiek op een spel gaat lijken. Iedereen wil winnen, maar
dat kan dus eigenlijk niet. Soms
zul je een verlies moeten nemen.
En dat is voor een echte puzzelaar wel eens lastig.
Als jij het leuk vindt om met ons
mee te puzzelen ben je van harte
welkom!

Hoed u voor mensen die iets
zeker weten
Afgelopen woensdag hadden
we een prachtige eerste editie
van KLEUR. In samenwerking
met de BKK en de bibliotheek
organiseerden we een avond
rondom de thema’s kleur bekennen en keuzes maken. Vier
zeer interessante sprekers en een
hoofdgast, Jan Terlouw. Op het
puntje van de stoel luisterden
zo’n 150 bezoekers naar deze 87
jarige schrijver/wetenschapper/
politicus. In alle opzichten een
prachtig mens!
Wat mij het meest bijbleef was
de titel van één van zijn boeken
‘Hoed u voor de mensen die iets
zeker weten’ en natuurlijk het
woord ‘vertrouwen’. Gepassioneerd vertelde Jan Terlouw over
deze thema’s.
Als lokale politiek kunnen we
ervan leren. Zeker nu we door
actuele gebeurtenissen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van

een grote groep inwoners van
Loosbroek. We zullen dat vertrouwen moeten herstellen en
dat kan niet door iets zeker te
weten.
Maar door in gesprek te blijven
en door afspraken na te komen.
Alle oppositiepartijen waren
goed vertegenwoordigd op deze
avond. Zij hebben naar Jan Ter-

louw kunnen luisteren en van
hem kunnen leren. Het college
en coalitiepartijen lieten deze
kans voorbij gaan. Die wisten
het al zeker.
Rob van Herpen, voorzitter D66
Bernheze
bernheze.d66.nl

Luisteren naar de inwoners van
groot belang
Jan Raaimakers, voorzitter SP afdeling Bernheze
De SP afdeling Bernheze is een groot voorstander van luisteren naar de inwoners van Bernheze. Voordat met projecten of werkzaamheden begonnen
wordt, overleggen met de buurt. Er zijn heel goede voorbeelden bekend
uit Bernheze. De componistenwijk in Heesch of het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Daar is veel gedaan met de wensen van de bewoners. Mensen
die dat wilden konden actief meepraten. Dat geeft betrokkenheid en draagvlak.
Meepraten
Het gemeentebestuur betrekt altijd de inwoners bij lopende en
nieuwe zaken. Meedenken en
meepraten heeft en houdt een
belangrijke rol. Het gaat dan
onder andere om jongeren- en
ouderenbeleid, verkeerssituaties,
openbaar groen, speelvoorzieningen, nieuwbouw en uitbreidingsplannen. Met inwoners
plaatselijke zaken bespreken om
een breder draagvlak te krijgen.

Eigenaarschap is van groot belang om voor gedragen projecten
te zorgen. De gemeente organiseert bijeenkomsten in wijken
en kernen om de mening van de
bewoners te horen. De inwoners
voeren met elkaar een stuk regie
over de eigen woon- en leefomgeving. Zo staat de leefbaarheid
automatisch centraal. Als SP benaderen we bewonersinitiatieven
met respect en geven we graag
ruimte. Daar waar een initiatief

hulp nodig heeft, neemt de gemeente verantwoordelijkheid en
helpt bij problemen. Duidelijk is
dat niet alles kan. Om voor 100
procent tevredenheid te gaan,
blijkt vaak niet mogelijk. Het is
een misverstand om te denken
dat meepraten betekent dat iedereen zijn of haar wens volledig
gerealiseerd krijgt. Dat laatste
moeten we goed in acht nemen.
En daar helder in zijn aan de
voorkant.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!

WWW.FINOVION.NL

Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509
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De nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020

Anita Fransen
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De betrouwbare gemeente

Een kleine ondernemer (m/v) met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kan
vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco

Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook
geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven
van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen.
Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan
hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor
de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

“Die politici, die doen toch maar wat ze
zelf willen. Ze luisteren toch niet naar ons.”
Zomaar wat kreten die je regelmatig op tv
hoort of in de krant leest. Helaas horen we
dat ook te vaak in onze eigen gemeente.
Inwoners die ons verwijten maken en aangeven het vertrouwen in de politiek kwijt
te zijn. Hoe kan dat?

Met deze nieuwe regeling vervalt ook de korting op de btw. Die neemt u dus niet mee bij uw berekening.
De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.
Heeft u een sterk wisselende omzet? Zodra uw omzet in een kalenderjaar boven de € 20.000,- komt, vervalt de KOR en kunt u drie jaar
lang niet meer meedoen. U kunt dus niet per jaar beslissen of u wel of
niet mee gaat doen.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

Verminder verstening,
goed voor mens en natuur
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Uit onderzoek is gebleken dat groen positieve effecten heeft op hittestress
en wateroverlast, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast zijn er belangrijke effecten van groen op het vlak van welzijn en gezondheid en op
de natuur in de stad of dorp.

De realiteit is dat je groen moet onderhouden, er parkeerplekken nodig zijn
voor auto’s en de ruimte regelmatig wordt gebruikt voor een berging of uitbouw van een woning. De kosten van waterbeheer zijn de laatste jaren gestegen door de frequentie en zwaarte van de piekbuien de afgelopen jaren.
Mogelijke oplossingen die aantrekkelijk en niet heel kostbaar zijn: regentonnen om de tuin water te geven, groene waterbergende schuttingen, wateropslag en groen op platte daken en ook het vervangen van bestaande
verhardingen waardoor de waterafvoer minder wordt
en dus ook minder door het riool hoeft te worden afgevoerd.
Eén groene tuin is een kleinschalige oplossing, maar
groene tuinen bij elkaar in een straat of buurt kunnen
een behoorlijke hoeveelheid water vasthouden, bergen, infiltreren en afvoeren.
Wat het bovenstaande allemaal oplevert is van vele
facetten afhankelijk. Wat wel duidelijk is, is dat vergroening van tuinen veel goedkoper is dan dure uitbreiding(en) aan het ondergrondse riool.
Alle beetjes helpen! Doet u ook mee?
Hans Vos, bestuur Lokaal

Een trage ambtelijke molen?

Politieke Partij Blanco is teleurgesteld over signalen die ons
bereiken. Als gemeente moeten
wij een betrouwbare partner zijn
voor onze inwoners. Natuurlijk
hoef je het niet altijd met elkaar
eens te zijn, belangen zijn soms
tegengesteld. Maar we moeten
wel altijd open en eerlijk tegen
elkaar zijn. Wanneer je al jaren
samen aan een plan werkt dan
kan het niet zo zijn dat je op het
laatste moment verrast wordt
door een besluit dat hier haaks
op staat. We zagen dat al eerder
met de aanleg van de nieuwe
kunstgrasvelden bij Avesteyn en
Heeswijk. Een werkgroep vanuit de clubs werkt samen met

gemeenteambtenaren aan een
voorstel, maar het college van
burgemeester en wethouders besluit op het laatste moment toch
een andere variant te kiezen.
Gelukkig is de gemeenteraad
het hoogste orgaan en kozen wij
toch voor de unanieme voorkeur
van de werkgroep. Deze week
gaat het over de tennisbanen in
Loosbroek. Het college wil na
drie jaar plannen maken de boel
afblazen, maar Politieke Partij
Blanco zal een voorstel indienen
om onze belofte aan de inwoners
na te komen.
info@ppblanco.nl of
06-11311713

Repaircafé Heesch

HEESCH - Op woensdag 3 juli is het weer repareren bij het Repair
Café Heesch, in de dagkerk van de Goede Herderparochie aan de
Kerkstraat 2. Ingang is aan ‘t Dorp.
Elektrische apparaten, fietsen en
kleding kunnen een tweede leven krijgen. Je steekt er wat van
op als je meekijkt met het repareren. Zo krijgt het ambacht van
repareren de aandacht die het
verdient.
Het Repair Café Heesch is maandelijks, iedere eerste woensdag

van de maand van 13.00 tot
16.00 uur. In de maand augustus
is er een zomerstop. Op 4 september beginnen we weer.
De reparaties worden gedaan
door vrijwilligers. Een financiële
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
06-44458161.

Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze en Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze
Vergunningsaanvragen, procedures starten, een bestemmingsplan wijzigen; het kan soms behoorlijk
wat tijd in beslag nemen. Dat kan gevoelsmatig lang duren, maar soms duurt het ook gewoon feitelijk
een hele tijd voordat u aan de slag kunt met uw fantastische plan! Of het nu gaat om uw woning of
aanpassingen aan uw bedrijfspand, u wilt vooruit en aan de slag.
Aan de andere kant is er misschien een goede buur die wat
vraagtekens heeft bij uw plannen, wordt het wel zo mooi?

BALIEVERGUNNING
KOMT ER
Krijg ik daar geen last van? Voor
omwonenden is het daarom
weer van belang dat zij voldoende de tijd krijgen van de gemeente om de plannen goed te
bestuderen en daar een reactie
(zienswijze) op te geven.

Maar wat het CDA Bernheze
betreft kan het bij eenvoudigere aanvragen ook sneller en
gemakkelijker. Op initiatief van
raadslid Erwin van Kessel, dienden wij een voorstel in om de
balievergunning in te voeren; en
die komt er! Dit jaar wordt het
verder uitgewerkt en naar verwachting start de gemeente er
begin 2020 mee.
Bij bouwaanvragen die goed
passen binnen beleid, bestemming en niet afwijken van de
regels kan de balievergunning er
voor zorgen dat u als initiatief-

VIER JAAR
GARANTIE!

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

nemer sneller aan de slag kunt
als deze aanvraag wordt gedaan
door een bij de gemeente aangesloten architect.

CDA: Altijd in de buurt!

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Rien Somers uit
Heeswijk-Dinther

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

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
BOUWKAVEL 870 M2
Plan Zwarte Molenweg
Nistelrode. Prijs n.o.t.k.
Familie van den Nieuwenhuizen
Informatie: 06-51782769.
BIOLOGISCH GETEELDE
KERSEN
Kersvers van het land! Kom voor
€ 3,50 per kilo eigenhandig kersen plukken aan de AA-Brugstraat 19 Heeswijk-Dinther.
Jo van Houtum, 0413-293200.
DE ALLERLEKKERSTE KIP BIJ
KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak,
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

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

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.
BENT U OP ZOEK NAAR
EEN WATERPUT/BRON
VOOR IN U TUIN?
Wilt u graag uw tuin sproeien/
bewateren met grondwater?

Neem dan contact op met
06-15446091. Wij maken voor
u alle soorten waterputten
eventueel met sproei-installatie.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch. 0412451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

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

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

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Ga naar www.tipmooibernheze.nl

HEEL HOLLAND BAKT BUITEN
Tekst?
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilligers gevraagd
Deze week treft u geen ‘vacature van de week’
maar vragen wij uw aandacht voor alle vacatures in Bernheze.
Veel mensen leveren als vrijwilliger een belangrijke bijdrage
aan de samenleving. Toch doen vrijwilligers het niet voor niets.
Ze krijgen er nieuwe ervaringen en contacten voor terug.
Het is ook nog eens plezierig en dankbaar om te doen.
Neem eens een kijkje in onze vacaturebank op:
www.ons-welzijn.nl of blader door onze vacaturemap, te vinden
in alle drie de vestigingen van de bibliotheek.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342428,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Zie oplossing pagina 26
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Rondsnuffelen op bedrijven
in Bernheze; dat is roefelen

Uitstapje de Beekse Bergen
voor Zonnebloemgasten

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag hebben 298 kinderen in
onze gemeente geroefeld, hiervoor waren 90 bedrijven actief.
Bedankt allemaal!

De organisatie is ontzettend blij
met alle enthousiaste reacties en
natuurlijk al die foto’s op
www.mooibernheze.nl en
www.stichting-ranja.nl. Het is
tof om van kinderen te horen
dat ze zéker volgend jaar weer
mee doen, of balen dat het dit
jaar dan echt de laatste keer was.
In iedere kern was weer een
kleine groep van enthousiaste
vrijwilligers actief om vooraf de
groepsindeling te maken en op
de dag zelf de indelingen bekend
te maken. Altijd spannend, maar
alle aanwezige kinderen hebben
weer mee kunnen doen en nieSTOER:mand
MAT ZWART
stond voor een gesloten
Extreem deur.
mat zwart
front met
eenweer
reflectie-bedankt
Jullie
ook
arm oppervlak.
Voelt
warm
en
aangenaam
voor jullie tijd!

BERNHEZE - Twee bussen vol met Zonnebloemgasten uit Heeswijk,
Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch vertrokken 17 juni om 10.00
uur naar de Beekse Bergen. Iedereen had er erg veel zin in. Om
11.00 uur kwam het gezelschap in Hilvarenbeek aan. Voordat de
rangers in de bus kwamen, genoten de gasten nog van een drankje
en een krentenbol in de bus omdat er geen tijd was voor koffie.

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


Foto: Edwin Hendriks

De rangers gaven tijdens de
rondtoer uitleg over de dieren die
in het park rondliepen. Van giraffen tot zebra’s en van leeuwen
tot struisvogels.
NEW! Bij één bus kwam
een giraf een kijkje nemen door
het raam. Dit tot hilariteit van de
aan. Is extreem robuust, sterk met hoge
gasten. Na de rondleiding door
belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien
Wat is roefelen ook al weer?
het park stapten de gasten uit de
van anti-fingerprint-technologie en is eenEen ochtend of middag roefelen
omprogramma
te genieten van een heerBijzonder frontbus
uit het
voudig te reinigen.
betekent meekijken en rondlijke front
lunchmet
in smal
het restaurant.
Karo. Een kunststof
20 mm kader. Leverbaar
in zes mooie
snuffelen in de ‘grote mensen
Het is iedere
keer toch weer gekleuren. Een stoer
element
dezez’n allen samen
wereld’. De roefeldag is een
zellig
om inmet
inclusief inbouwapparatuur
keuken is de wandplank
mette
zwarte
doedag, dus niet alleen kijken,
aan tafel
zitten en lekker te
metalen steunen.
maar vooral doen. Heb jij er ook
eten.DeNapraktische
de lunch had iedereen
hoge kasten zijn
de mooie
wel eens van gedroomd om in
watin vrije
tijd.mat
Sommigen maakgelakte
kleur
Terragrey.
Een
echte
een echt brandweerpak rond te
ten een wandeling
via een waneyecatcher is de marmerlook wand
lopen, achter de kassa te werdelroute door het park en zagen
achter de kraan, die weer helemaal
ken, zelf bonbons te kunnen
leeuwen en olifanten van zeer
Foto: Marcel van der
Steen
past bij het werkblad. Het marmer en
inclusief inbouwapparatuur
maken of een boer te zijn? Dat
dichtbij. Anderen bleven lekker
het mooie front geven deze keuken
is roefelen!
op het terras zitten en genoten
Meer foto’s op www.mooibernheze.nl/albums

Trend: MARMER

9583,-

7815,-

zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

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

Perfectie
tot in detail

www.hanegraafkeukens.nl

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

Openingstijden:
Maandag: op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

een luxe uitstraling.

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

van de zon die volop scheen.
Toen iedereen weer terug was,
werd er nog een kop koffie of
thee aangeboden met een lekkernij, het ‘zebraatje’. Zeker een
toepasselijke naam!
Om 16.00 uur vertrokken de
bussen weer huiswaarts waar
de hele bups om 17.00 uur aankwam op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Dit uitstapje is
mede mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne. Zeker de moeite waard om dit jaar weer te
stemmen! Een woord van dank
aan de chauffeurs en zeker aan
de vrijwilligers van de afdeling
Heeswijk voor de organisatie van
deze mooie, zonnige dag is zeker
op zijn plaats.
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BERNHEZE BOUWT
Voortgang CPO bouwplannen
HEESCH/NISTELRODE - Momenteel zijn er in de kernen Heesch en Nistelrode een drietal 55plus CPO bouwplannen in ontwikkeling of in
aanbouw. De nieuwbouw van de vijftien patiowoningen aan de Wiekslag en Wiekenas in Nistelrode vordert gestaag. Dit worden de eerste
duurzame (gasloze) en levensloopbestendige woningen die in de nieuwbouwwijk De Zwarte Molen worden gerealiseerd. De oplevering
van de eerste woningen (zie foto) vindt plaats voor de bouwvakvakantie.
In de kern Heesch is deze maand
gestart met de bouw van vier
55plus patiowoningen die in
CPO-verband worden gebouwd

CPO NIEUWSBRIEF
aan de Mgr. Van den Hurklaan.
Ook worden in deze kern de
voorbereidingen getroffen voor
de bouw van een viertal 55plus
patiowoningen op de paardenweide achter de tennisvelden in
de wijk De Hoef.
De planning is om hiermee in

oktober dit jaar te starten. Alle
CPO bouwplannen hebben een
bouwtijd van circa negen maanden. De realisatie van al deze
CPO bouwplannen is mogelijk
doordat de gemeente hieraan de
nodige prioriteit geeft en haar
volle ambtelijke en bestuurlijke
medewerking en ondersteuning
verleent. Voor informatie over
CPO bouwplannen in de kernen
Heesch en Nistelrode en het aanmelden voor de CPO nieuwsbrief
kun je je aanmelden via
henvers@gmail.com.

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

Kwaliteit
www.hansvandervelden
VOOR
EEN
aannemersbedrijf.nl
Kwaliteit
VOOR EENSCHERPE PRIJS
Vorstenbosch

Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

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

waliteitSCHERPE PRIJS
OOR EEN
HERPE PRIJS

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

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

Vluchtoord 37A, 5406
Uden
* 15XPjaar
garantieE info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
Industrieterrein Vluchtoord
* Prefab dakkapellen
T 0413 - 27 01 10 * Werkplaats/showroom
www.tegelprofshop.nl

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

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

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

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

open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen

Binnen
1 dag
geplaatst!

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir
e Complete set
Actijs € 296,00
pri

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

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

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag gesloten.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
COLUMN
ONNO
U HEEFT PLANNEN...
WAT NU?

BECO Keukentafel gesprek
BERNHEZE - Als inwoners van Bernheze lid worden van BECO, willen ze meestal in hun eigen woning
ook iets doen op het gebied van duurzaamheid en denken daarbij in eerste instantie vooral aan het zelf
opwekken van stroom door middel van zonnepanelen. Maar er is meer!
“Mijn naam is John van Krieken
uit Loosbroek en ik ben vrijwilliger
bij de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO), energiepionier en al
jaren thuis bezig met het besparen
van energie, zowel op stroom als
op gas. Ik ben van origine elektrotechneut en daardoor ligt mijn
ervaring vooral op het gebied van
besparen op stroom, vandaar ook
mijn focus en expertise daarop.
Tijdens het eerste keukentafel
intakegesprek worden onder an-

dere de mogelijkheden voor het
besparen van energie besproken.
Het gebruik van onze Energie
Ontdek Koffer wordt onder de
aandacht gebracht, want de energie die je niet gebruikt, hoef je natuurlijk ook niet op te wekken!
Mocht je al meer concreet te werk
willen gaan en wil je met een onafhankelijk expert een gesprek
voeren voor de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp,
dan kun je ook bij ons terecht.

Zowel op je eigen dak als door in
te stappen op een lokaal postcoderoos project.
Voor € 10,- per jaar ben je lid
en kun je gebruik maken van al
onze diensten. Daarnaast kun je
bij ons terecht voor het afnemen
van groene en lokale energie.
Wij zijn onafhankelijk en hebben
geen winstoogmerk wat ons ook
nog eens goed betaalbaar maakt.
Meer informatie vind je op onze
website.”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

DUURZAAMHEID
TIP
Koop een stekkerdoos
met een schakelaar.
Daar kun je meerdere
apparaten op aansluiten
en ze tegelijk uitzetten
door de schakelaar om te
zetten. Zo bespaar je op
jaarbasis ongeveer € 40,door je tv en toebehoren
uit te zetten. Met één druk
op de knop ben je veel
energiezuiniger bezig!

In juni
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een
een gratis
‘Quooker’

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

Als u het voornemen heeft om
te bouwen of om een bestaand
pand of perceel anders te gaan
gebruiken, wil dat niet zeggen
dat uw plannen passen binnen
ONNO TRUSCHEL is
het geldende bestemmingsplan.
zelfstandig adviseur op
Een bestemmingsplan bepaalt
het gebied van ruimtelijke
ordening en eigenaar van
hoe gronden en gebouwen
RO Connect in Heesch.
gebruikt mogen worden. Een
bestemminmgsplan bepaalt
dus wat er met de ruimte mag gebeuren, waar welke
functies mogen komen en wat er gebouwd mag worden.
U zult daarom altijd eerst moeten kijken of uw voornemen
past binnen het bestemmingsplan. Als blijkt dat uw
(bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past
binnen het bestemmingsplan, dan heeft de gemeente de
mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken
of om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ik merk
hierbij nadrukkelijk op, dat het een bevoegdheid is van de
gemeente en zeker geen plicht! Er zal altijd een afweging
gemaakt moeten worden tussen uw belang en het
algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan haar
eigen beleid en aan het beleid van hogere overheden.
Als u iets wilt wat niet past in het bestemmingsplan,
dan kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van
een principeverzoek voorleggen aan het college van
Burgemeester en Wethouders. Een principeverzoek is
bedoeld om af te tasten wat het college van Burgemeester
en Wethouders van uw plannen vindt. Aan de hand van
het principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet
bereid is om de planologische procedure op te starten, die
nodig is om medewerking te verlenen aan uw initiatief.
De achterliggende gedachte van het principeverzoek is,
dat u op informele wijze en zonder al te veel kosten te
hoeven maken, kunt informeren naar de kans van slagen
van uw plannen.
Wat zijn de mogelijkheden bij strijd met het bestemmingsplan?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan
zelf is geregeld dat er van het bestemmingsplan kan
worden afgeweken. We noemen dit de binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid. Als het bestemmingsplan
zelf geen regeling kent om af te wijken, bestaat de
mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij
dan om afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect
hebben op de omgeving. De omgevingsvergunning die
hiervoor aangevraagd wordt, moet zijn voorzien van een
goede ruimtelijke onderbouwing.
In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van
uw plannen is op diverse aspecten (zoals milieu, de
omgeving, verkeer en parkeren). Ook moet het initiatief
getoetst worden aan het beleid. Aangetoond moet in ieder
geval worden dat de aangevraagde activiteit niet in strijd
is met een goede ruimtelijke ordening.
Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de
gemeente ook nog de mogelijkheid om niet af te wijken
van een bestemmingsplan, maar om het bestemmingsplan
aan te passen voor uw concrete (bouw)plan. We noemen
dit een herziening van het bestemmingsplan. Omdat
deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk
perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’
genoemd. Zo’n postzegelplan moet dan wel aan heel veel
eisen voldoen en bestaat uit een groot aantal onderdelen.
U ziet, er zijn mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005
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BERNHEZE BOUWT
Tussenstand verbouw nieuw pand Fietsplezier
met grote precisie te betegelen.
Alles loopt volgens planning
waarbij er vanuit wordt gegaan
dat ook het warme weer niet
voor oponthoud gaat zorgen.
PASCAL VAN UDEN
SCHILDERWERKEN
Aan het einde van de bouw
komt Pascal van Uden, van het
Heesche bedrijf Pascal van Uden
Schilderwerken, aan de beurt.
Hij gaat de finishing touch geven
aan de uitstraling en dat gaat,
gezien zijn staat van dienst, helemaal goedkomen!
Julian van der Heijden brengt de lijm aan

...En legt met grote precisie de tegels

HEESCH - Het is tijd voor een
tussenstand van de verbouwing
van het nieuwe pand van Fietsplezier Michel van de Wetering
in het centrum.
CHRIS VAN DEN HURK
TIMMERWERKEN
Nu we een aantal weken verder
zijn, begint de winkel al aardig
vorm te krijgen. “De samenwerking tussen de verschillende
onderaannemers verloopt soepel
en ieder doet zijn best om er een
mooie en praktische winkel van
te maken waar de bezoeker zich
welkom voelt”, vertelt Chris van
den Hurk.

Het resultaat

Foto’s: Marcel van der Steen

‘De samenwerking
tussen de
verschillende
onderaannemers
verloopt soepel’

TEGELZETBEDRIJF
JULIAN VAN DER HEIJDEN
De tegelzetter Julian van der
Heijden is bezig om de vloeren

Haal de
zon in
huis

‘Groter worden door
klein te blijven’

Michel en Ingrid van de Wetering zijn druk met de voorbereidingen van de verhuizing maar
maakten toch tijd voor de Samenloop voor Hoop. Dit goede
doel steunen ze al verschillende
jaren met het team HOOPvol.
Ook werd er een fiets verloot die
dit jaar is gewonnen door:
Nancy v.d. Nieuwenhuizen
uit Nistelrode.

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl
FIETSplezier-Michel-vande-Wetering
fietsplezier_heesch

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

Geen btw voor particulieren

Kerkstraat 18 - 5384 KB Heesch - destelt@home.nl
0412-454173 - 06-21896442

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Tips voor
werken in
de warmte
• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

Drink voldoende water
Door de warmte ga je zweten,
verlies je vocht en daardoor
energie. Als je te weinig drinkt,
raak je sneller vermoeid. Drink
bij voorkeur lauwwarme thee,
want ijskoud water laat de temperatuur in je lichaam stijgen.
Eet gekruid eten
Dit klinkt misschien vreemd,
maar door pittig eten ga je
transpireren. Je raakt hierdoor
warmte kwijt, waardoor je lichaam afkoelt. Vergeet niet
om genoeg te drinken om het
vochtverlies ook weer aan te
vullen.
Stel bij hitte een
tropenrooster op
Begin bijvoorbeeld eerder, of
ruil werkdagen en parttime
dagen om.

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Ga uit van een
gewijzigde planning
Stel bijvoorbeeld zwaar werk
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952 uit wanneer dit mogelijk is.
Neem ook vaker pauze.

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

Voorkom nog meer warmte
Zet minder verlichting aan
waar dit kan en zet apparaten
die veel warmte produceren
zo veel mogelijk uit.

Jeugdslagwerkgroep Sint Lambertus Nistelrode
behaalt tweede plaats bij Sla je Slag Cup 2019!
NISTELRODE - De jeugdslagwerkgroep van fanfare Sint Lambertus Nistelrode deed onder leiding van
Paul van Lokven op 22 juni mee aan de (jeugd) Sla je slag Cup in Doornspijk.
De slagwerkgroep speelde ‘Alpha Bravo Niner’ van componist Drew Morris, ‘Youth Power’ van Wilbrand
van Norel en sloot af met ‘Booming Business’ door componist Martijn Oostra.

Het verlossende woord kwam
rond 16.30 uur. De jeugdslagwerkgroep haalde 91 punten en
behaalde daarmee de tweede
plek. Een indrukwekkende prestatie!
De presentatie door de jeugdslagwerkgroep was erg goed.
De groep is duidelijk goed aan
de slag gegaan met de tips die
zij kreeg tijdens het beoordelingsconcert in Veldhoven, enkele weken geleden.
Het resulteerde in een goede
presentatie en muziekstukken
uitgevoerd in opperste concentratie.
De jury in Doornspijk genoot
van het energieke optreden: ‘Super begin Happy Claps’, ‘Goede
band’, ‘Goede sfeer met publiek’
en ‘Enorm genoten van jullie enthousiaste optreden’. Nisseroi
mag apetrots zijn op deze jongens!

Lezing
cultuurvogels
bij VV
Vogelvreugd
HEESWIJK-DINTHER - Vogelvreugd houdt op 1 juli een lezing over cultuurvogels.

De lezing is vrij
te bezoeken
Deze lezing wordt gegeven door
Lou Megens, bij velen bekend.
Hij kan aan de hand van dia’s
heel boeiend uitleg geven over
diverse onderwerpen.
De lezing is voor iedereen die
belangstelling heeft en is vrij te
bezoeken. De entree is gratis.
De lezing begint om 20.00 uur in
CC Servaes. Tot dan!
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turnen
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golf

Clubkampioenschappen Sine-Cura

Vorstenbossche
Golfkampioenschappen 2019

HEESWIJK-DINTHER - De clubkampioenschappen van Sine-Cura vonden zondag 23
juni plaats. Hieraan deden 45 kinderen mee in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. Iedere
turnster of turner werd individueel beoordeeld op vijf onderdelen, te weten: sprong,
brug, balk, mat en mini-trampoline. Alle recreanten turnden tegen hun eigen leeftijdsgenoten.
Bij de 9-jarigen behaalde Fieke van Gerwen de 1ste plaats. Bij de 10-jarigen was
Iris van Zupthen op de 1ste plaats geëindigd.
Bij de 11-jarigen was Wies van Rozendaal
1ste geworden.
Bij de 12-jarigen had Ellis van Grinsven de
1ste plaats veroverd.

Bij de 6-jarigen is op de 1ste plaats geëindigd Lizzie Schellekens.
Van de 7-jarigen stond op de 5de plaats
Sille van Zutphen, op de 4de plaats Suze
Collart, een 3de plaats was voor Lise van
Alebeek, 2de werd Renske Schouten en
de 1ste plaats ging naar Karlijn Dekker en
Twan van Kessel.
Bij de 8-jarigen is Karlijn van de Hurk op
de 4de plaats geëindigd. De 3de plaats
ging naar Fleur Steenbakkers, Ilsa de Visser werd 2de en op de 1ste plaats eindigde Dieke van Grinsven.

Bij de onderbouw van de selectie zijn de
prijzen als volgt gevallen. Een 3de plek
voor Tesse van Ast, 2de werd Sacha van
de Akker en Nikki Hanegraaf werd 1ste.
Bij de bovenbouw van de selectie zag het
er als volgt uit: een 4de plek voor Gijsje
van den Akker, 3de werd Famke Voets,
de 2de plek ging naar Siena Nooijen en
1ste werd Lynn van Doorn.
Diegene die helaas niet met een beker
naar huis zijn gegaan, hebben super
hun best gedaan en hebben een medaille daarvoor gekregen. Het was een hele
mooie afsluitende wedstrijd van dit seizoen.

turnen

Wiese straalde op
NK turnen in Ahoy
ROTTERDAM/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend vonden in het sportpaleis
Ahoy The Dutch Finals plaats. In het sportpaleis mochten de allerbeste turnsters van
Nederland op eredivisieniveau strijden om de titel Nederlands Kampioen. Ook Wiese
van den Eertwegh uit Heeswijk-Dinther had zich zeer knap geplaatst voor deze kampioenschappen. En daar stond ze dus afgelopen weekend.
door de zenuwen niet goed ging. Twee
maal moest Wiese de brug voortijdig verlaten en 6.600 was even slikken. Maar
wat herpakte ze zich ontzettend knap op
balk. Juist normaal een heel moeilijk toestel in zo’n grote arena met veel extra publiek maar Wiese bleef de hele oefening
staan! Prachtige gymnastische sprongen
en de salto zonder moeite, 10.300.
In het grote sportpaleis tussen alle grote
namen als Epke Zonderland, Tisha Volleman, Lieke Wevers et cetera. Het was genieten maar ook zo spannend. Op sprong
ging het super en Wiese liet een bijna
perfecte overslag zien, 10.933.
Helaas was het echt allemaal zo spannend
dat haar normaal sterke toestel brug nu

Op vloer kwam de grote glimlach en
ze genoot de volle anderhalve minuut.
Stralend op de vloer liet ze mooie series
en sprongen zien. Ook daar een mooie
10.300 score.
Uiteindelijk werd ze 21ste van Nederland
in een zeer sterk veld. Het was een unieke ervaring, als 11-jarige stralen in Ahoy!

VORSTENBOSCH - In de vroege ochtend van zaterdag 15 juni gingen alle deelnemers
richting de 18-holes golfbaan van de Golfhorst in Horst-America voor de 5de editie
van de Vorstenbossche Golfkampioenschappen.
Op basis van het zogenoemde stableford-systeem, waarbij iedere deelnemer kans
maakt om te winnen, mag Renz Huberts zich
het komende jaar de golfkampioen van Vorstenbosch noemen en neemt hij het stokje

over van Ruud van Kessel. Deze beker werd
wederom geschonken door Medi Spa Annelies uit Vorstenbosch. De organisatie, bestaande uit Marco Nooijen en Ed van Bakel,
was wederom prima! Tot volgend jaar!
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Vorstenbossche Boys speelt tegen FC Den Bosch

Altior 4 -korfbal - Veldcompetitie 2018-2019

DE OPLOSSING

VORSTENBOSCH - In het kader
van het 60-jarig jubileum speelt
Vorstenbosche Boys op zaterdag
6 juli een jubileumwedstrijd tegen de profs van FC Den Bosch.
Voor FC Den Bosch is het de
eerste wedstrijd in hun voorbereiding op de Keuken Kampioen
Divisie 2019-2020 (Eerste Divisie) alwaar ze vorig seizoen op
een vierde plaats eindigden en
door het behalen van een periodetitel ook geplaatst waren voor
play-off duels om promotie naar
de eredivisie. Helaas waren de
Go Ahead Eagles net iets te sterk
voor de Bosschenaren over twee
duels. Deze eerste oefenwedstrijd is een mooie gelegenheid
voor de Blauw-Witten om zich
aan het publiek te presenteren.
Vorstenbossche Boys heeft zich
afgelopen seizoen op het nip-

pertje weten te handhaven in
de vierde klasse I en heeft nu
nog een leuke wedstrijd voor de
boeg om het seizoen af te sluiten
en afscheid te nemen van trainer
Ruud Fleskens die de afgelopen
vier seizoenen de club onder zijn
hoede had.
Zoals gezegd staat de wedstrijd
dus in het teken van het 60-jarig
jubileum van de Vorstenbossche
Boys. Eerder dit seizoen hebben
de meisjes- en jongensteams onder 17 en 15 reeds een bezoek
gebracht aan de competitiewedstrijd van FC Den Bosch tegen
Jong PSV, dit met in totaal 100
personen. Het jubileum zal verder nog gevierd worden in het
weekend van 30 augustus tot en
met 1 september.
Voorafgaand aan de jubileumwedstrijd zal er om 12.00 uur

ook nog een heuse ‘interland’
gespeeld worden tussen Vorstenbossche Boys Jo12 tegen
KFC Poppel Jo12 uit België.
Vorstenbossche Boys 1 – FC Den
Bosch begint aan om 15.00 uur
op Sportpark De Bergakkers in
Vorstenbosch. Kaartjes zijn te
koop aan de dagkassa. Niet-leden Vorstenbossche Boys betalen € 5,- per kaartje, leden betalen € 2,50.
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G1-team van HVCH in het nieuw!
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Ouder-kindtoernooi bij Altior

HEESCH - HVCH is ontzettend trots op haar twee G-teams. Het G1-team is recent in het nieuw gestoken
door maar liefst twee sponsoren! Depot verzorgde de tenues en Akker Makelaardij stelde trainingspakken ter beschikking.
in de horeca en de winkel tot
het inpakken van producten en
koken van maaltijden. Op zoek
naar een leuk kadootje, een bakkie koffie met iets lekkers of een
lunchpakket op vrijdag? Bij Depot ben je aan het goede adres!

Foto: Marcel Bonte

Eind vorig seizoen waren er zoveel nieuwe aanmeldingen dat
de groep in twee teams moest
worden ingedeeld. Echter, er
moesten dan ook nieuwe sponsoren gezocht worden voor de
G1. Gelukkig waren die vrij snel
gevonden. De G1 voetbalt in de
eerste klasse. Het was even wennen. Er werd nog wat geschoven
binnen de teams, maar er werd

bij het einde van het seizoen
een mooie derde plek neergezet.
Daar mogen ze ontzettend trots
op zijn!
De shirtsponsor Depot is een
winkel in lifestyle-producten en
boeken mét een horecagedeelte.
Hier werken zo’n 20 jongeren
met psychische problemen als
dagbesteding. Van het bedienen

Akker Makelaardij sponsorde de
trainingspakken. Akker Makelaardij werd in 2004 opgericht
en is inmiddels uitgegroeid tot
een allround, realistisch, professioneel, deskundig maar vooral
persoonlijk
makelaarskantoor
met zes medewerkers. Met een
uitgebreid dienstenpakket, particuliere en zakelijke klanten en
de unieke Woonkrant, is Akker
Makelaardij uitgegroeid tot een
begrip in Heesch en verre omgeving. Wil je ook eens kennismaken, informatie of advies? De
koffie staat klaar. Je bent van
harte welkom.
Sponsoren, bedankt!

badminton

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag was de afsluiting
van een mooi korfbaljaar bij Altior.

Met verschillende kampioenen
en helaas ook de degratie van Altior 1 in de zaalcompetitie. Maar
niet getreurd... volgend seizoen
is alles weer anders! Altior sloot Blijf op de hoogte via
het seizoen af met het tradionele www.altior-korfbal.nl en de
ouder-kindtoernooi. Want het Facebookpagina Altior Korfbalhele
seizoen hockey
stonden zetennis
al langs basketbal
vereniging.
Instagram:
altior_kv.
voetbal
turnen
volleybal
handbal
de lijn maar nu mochten ze dan
eindelijk laten zien wat ze kun- Hieronder nog de laatste uitslag
nen binnen de lijn(en). Je ziet van afgelopen week:
dan ook verschillende ouders Corridor R1 - Altior R1: 7-4
compleet kind worden, erg fana- Altior MW1 - MOSA’14 MW 1
tiek
maar na boksen
de kortebadminton
wedstrijd- zwemmen
Uitslag: waterpolo
7-11. handboogschieten tafeltennis
beugelen

Clubkampioenen bekend bij HBV Heesch
HEESCH - De laatste weken van
het badmintonseizoen is er door
de jeugdleden van de Heesche
Badminton Vereniging niet stil
gezeten.
Vier vrijdagen lang werd er naast
getraind ook gestreden om de
clubkampioenschappen. In een
nieuwe toernooivorm genaamd
‘de eindstrijd’ namen jeugdleden
het in vier klasses tegen elkaar
op in enkelspelen.
Door elkaar uit te dagen konden
punten verdiend worden voor
een ranglijst en hoe hoger de
klasse van de tegenstander, hoe
meer punten er binnen te hengelen waren voor de Heesche
jeugdspelers.
Gestreden voor de punten werd
er de afgelopen weken dan ook
volop. Maar liefst 294 wedstrijden werden gespeeld door het
veertigtal jeugdleden dat de
Heesche vereniging kent. Tot in
de laatste minuut werd er fel gevochten om de punten.

jes waren sommige helemaal
total loss! Het was een gezellige
middag en het weer was fantastisch.
Op naar het volgende seizoen!
Altior wenst iedereen een fijne vakantie en ziet hopelijk de
meeste ouders terug.

korfbal

Korfbalsters pakken zilver
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

V.l.n.r: Sjin, Janita, Fleur en Noah

Maar ook de eindstrijd kent een
einde. Afgelopen vrijdag werd de
strijd gestaakt, werden de laatste
punten verwerkt en zijn de clubkampioenen van 2019 bekendgemaakt. In de klasse voor de
jongste spelers, de D-klasse, wist
Noah Kuiper in zestien wedstrijden de meeste punten binnen
te slepen. Pas op de laatste dag
betrad hij de eerste plaats van de
ranglijst.
In de C-klasse was het Janita

de Leijer die de ranglijst vanaf
dag één aanvoerde en dit tot
en met de laatste speeldag volhield. Achtervolgers naderden
haar wel, maar Janita bleef hen
de baas. In de B-klasse overmeesterde Fleur van Herpen
al haar tegenstanders met een
puntenaantal dat geen enkel ander jeugdlid haalde. In de klasse voor de oudste jeugdspelers
bleef het lang spannend maar
haalde Sjin Jacobs na een fikse
strijd de hoofdprijs binnen.

schaken

dammen

NISTELRODE1cm- bAfgelopen spannende en tropische zondag
mochten de korfbalsters van
1,2 cm b
Prinses Irene
de finale om het
Nederlands
kampioenschap
spelen tegen De Korfrakkers.
1,4cm b

Een zenuwwachtige, slechte eerste helft zette de ploeg uit Nistelrode
op achterstand. Inkarten
de rust
autosport

kaarten/bridgen

stond zelfs een 9-3 op het scorebord! In de tweede helft werd
er meer gescoord en probeerde
Prinses Irene dichterbij te komen.
Met een 17-13 eindstand kan
Prinses Irene toch trots zijn op
een fantastische 2de plaats. Na
wat teleurstelling werd later op
het podium de zilveren medaille
trots in ontvangst
genomen.
motorsport
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Fotograaf:
Michel Roefs
Expositie ‘Unieke beelden’
bij Mrs. Bouquet
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 27 JUNI
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Aurora zomerconcert
Fontein Centrum Heesch
PAGINA 12

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Cursus Houding en Massage
Feliz 08 opleidingen Oss

Gerard van Maasakkers
& TOG Berlicum
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
BECO: Duurzaamheid
& Wonen
CC Nesterlé Nistelrode
Film: Searching
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 28 JUNI
CliniClowns Eendagstennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch
Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

ZONDAG 30 JUNI
Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Eindejaarsvoorstelling HGC
‘t Vijfeiken Heesch
Jubileumvoorstelling:
De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Uurtje Klassiek, trio ‘Parto!’
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Gala BOBZ 2019
Nistelrode

Zomeravondconcert
Muziekvereniging Servaes
De Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

Friday’s Foute Party
CC Nesterlé Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

The Kik speelt Boudewijn
de Groot
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

MAANDAG 1 JULI
Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss

ZATERDAG 29 JUNI
Heemreis naar Heusden
Heemkamer Nistelrode

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag
Peduca, Paramedisch
Voetcentrum Oss

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss

Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Lezing: Cultuur vogels
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

35 jaar IVN
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss

DINSDAG 2 JULI
Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Eindejaarsvoorstelling HGC
‘t Vijfeiken Heesch

Notenkrakers zomers concert
Struikplein Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Informatieavond Heesch West
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 3 JULI
Repair Café
Dagkerk Heesch
PAGINA 17
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Join us
Checkpoint Heesch
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 4 JULI
Gemeentehuis gesloten
vanaf 14.30 uur
PAGINA 14
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 5 JULI
Workshop Shamatha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Buitenfilm Mama Mia!
Filmhuis De Pas Heesch
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
De Dijk
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 6 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Jubileumwedstrijd: Vorstenbosche Boys - FC Den Bosch
Sportpark De Bergakkers
Vorstenbosch
PAGINA 27
De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Start jeugdclubkampioenschappen
TC Telro Nistelrode
ZONDAG 7 JULI
Alpacafarm open –
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 8 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop ontspannende
rugmassage
Feliz 08 opleidingen Oss
Film: Doris
Filmhuis De Pas Heesch
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 9 JULI
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 10 JULI
KBO excursie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
PAGINA 6
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 11 JULI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 12 JULI
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

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

