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Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.

Akker zonwering

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

rolluiken & buitenleven

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

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

Woensdag 24 juli 2019

Kindervoorstellingen
in De Kersouwe:
Hans & Grietje

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
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!

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

VAKANTIEFILM:
HOE TEM JE EEN DRAAK 3
Hikkie en Tandloos zijn terug met een nieuw avontuur!
Wat begon met de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge
Viking en een echte Helleveeg-draak is nu uitgegroeid tot een trilogie
over de avonturen van Hikkie en Tandloos. In dit nieuwe hoofdstuk
ontdekken ze eindelijk waar ze voor bestemd zijn.
In dit derde en laatste deel van de ‘Hoe tem je een draak’-serie is
Hikkie het stamhoofd van Berk. Hij en zijn trouwe Helleveegdraak
Tandloos doen hun best om zo veel mogelijk draken te redden, zodat
ze in vrijheid kunnen leven in hun dorp. Maar hoe groter de kolonie
wordt, hoe groter de dreiging om gevonden te worden. En als de
draken gevonden worden, zullen ze van de Berkers afgepakt worden!
Tandloos en Hikkie zijn de beste vrienden. Ze zijn bijna niet uit elkaar
te krijgen, maar zodra de liefde in het spel komt, blijkt het toch moeilijk te zijn om trouw te blijven aan alleen je beste maatje. Dit zorgt
voor grappige, maar ook hartverscheurende scènes.

HEESWIJK-DINTHER - Al jarenlang komt de theatergroep van
Mariahout naar De Kersouwe met haar voorstelling en jeugdtheatergroep van de Kersouwe speelt haar productie. Een mooie traditie!
Dit jaar speelt theatergroep Mariahout het verhaal van Hans en
Grietje. Als Hans en Grietje voor
de zoveelste keer ruzie maken
met elkaar, besluit de moeder
van Hans en Grietje haar kinderen te lozen in het bos. Zonder
GPS en zonder ruzie moeten zij
de weg terugvinden naar huis.
Zou ze dat lukken? Hans en
Grietje nemen je mee in een wereld zonder mobiele telefoons,
waar wegen nog worden gevon-

den met kiezelsteentjes en waar
diep in de bossen nog snoephuisjes zitten verstopt.
Woensdag 31 juli om 15.00 uur.
In de zomervakantie is er elke
woensdagmiddag om 15.00
uur een jeugdvoorstelling in
De Kersouwe te zien (€ 5,- per
kaartje).
Zo kom jij je vakantie wel door!

Woensdagmiddag
kindertheater
in De Kersouwe

Kijk, daar vliegt
een Walvis!

De animatiefilm draait op 15 augustus in de theaterzaal
van CC Nesterlé en begint om 15.00 uur.
Kaartjes à € 2,50 zijn voorafgaand aan de film
(vanaf 14.30 uur) verkrijgbaar aan de kassa.
Er is geen pauze in de film.

Hisse Helden Live 2019
HEESCH - De vakantie is begonnen, de Hisse helden gaan bijbruinen in de zon en zich opladen voor de volgende editie van Hisse
Helden Live. De repetities zijn in volle gang en het belooft opnieuw
een spetterende muzikale avond te worden.
Op Facebook en Instagram zijn
de Hisse Helden voorgesteld.
Wil je al deze muzikanten in actie zien? Blok dan zaterdag 28
september in je agenda en kom
meegenieten in CC De Pas.

Gratis literair festival
Zaterdag 17 augustus
19.00 tot 00.00 uur
Zondag 18 augustus
9.00 tot 19.00 uur
Veghel - Heeswijk-Dinther

Kaarten voor Hisse Helden Live
zijn te koop, zowel losse kaartjes als het vriendenpakket. Als
je kiest voor het vriendenpakket wordt er een statafel voor je
gereserveerd op de beste plaats
in de zaal. Er zitten consumptiebonnen bij en je hebt een eigen
ober die zorgt voor drinken en
een hapje.
Voor meer informatie over het
vriendenpakket en voor het

kopen van een kaartje ga naar
www.de-pas.nl.
www.Facebook.com/
hissehelden
www.Instagram.com/
hisseheldenlive.

HEESWIJK-DINTHER - Professor Lupida Fantastico is hooglerares in
de Verzinselarij. Ze weet álles over het belang van fantasie. Het is
daarom ook niet gek dat ze haar zoon de sprookjesachtige naam
Fliebeledokias Toverballo Fata Morgana heeft gegeven.
“Een jongen met zo’n naam
moet wel net zoveel mooie dingen kunnen bedenken als ik”,
dacht de professor. Helaas is er
iets vreselijks aan de hand met
Fliebeledokias. Hij wordt bedreigd door Gruwelpad, een
afschuwelijk monster dat de
fantasie van kinderen opeet, net
zolang tot er niets meer van over
is. De professor heeft er alles
aan gedaan om haar zoon voor
dit beest te waarschuwen, maar
Fliebeledokias wil niet luisteren. Hij kijkt veel liever naar zijn

schermpje. Gamen, liken, swipen en appen zijn zijn favoriete
hobby’s. De professor zit met de
handen in het haar. Als er niet
snel iets gebeurt, zal haar zoon
al zijn fantasie kwijtraken! Kan
het publiek de professor helpen
om Gruwelpad te verslaan? Zal
Fliebeledokias op tijd worden
gered?
Woensdag 7 augustus
om 15.00 uur.
Bestel je kaartjes via
www.kersouwe.nl.
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Foto-

reportage
Foto’s: Marcel van der Steen

Bernhezenaren

lopen de vierdaagse
in NijmegeN

Column Hieke Stek

gemeentedichter

Met heel veel plezier heb ik voor u en mijzelf geschreven. Meer
in de sfeer van zielenroerselen dan keurige gedichten die metrisch
goed klopten, maar het kwam altijd vanuit mijn hart. Ik voelde mij
geïnspireerd door het gemeentedichterschap en hoop dat ik dat
vast kan blijven houden en blijf schrijven. Ik wil u lezers bedanken
dat u mij gelezen heeft.

Ik wens de nieuwe gemeentedichter, aan wie ik
de pen graag overdraag, ook veel inspiratie
en plezier toe!
Ik woonde in de taal
en leefde van woorden
zoals anderen van
water en voedsel.

Ik moest de moed hebben
om te schrijven wat ik
zeggen wilde, zonder
koketterende onzekerheid.

Ik boetseerde taal en
kneedde van woorden
een sprekend beeld.

Ik ben het avontuur
aangegaan en heb
mijn zielenroerselen
vleugels gegeven over
nu, maar ook over wat
is verloren of ik schreef
vanuit een verzonnen verleden.
Ik moest breekbare gedachten
niet uitwissen door de tijd,
zoals voetstappen
in het zand door de zee,
maar in zwarte inkt
zich laten herinneren.
In de schaduw van wat
ik wist kon ik schrijven.

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!

Wandelen

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

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums
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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
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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.

COLUMN
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HIGH CARE 3000

Je leest het hele jaar door
allerlei dingen die wij
aandragen om je lichaam
op een gunstige manier
te beïnvloeden, op een
natuurlijke manier te
beïnvloeden. Daar kun je dan
zelf mee aan de slag gaan.
Zoals je in het verleden
hebt kunnen lezen, heeft
bijvoorbeeld lijnzaadolie en
citroensap al een heel gunstig
effect op je lichaam. Het
weglaten van melkproducten,
voorzichtig zijn met gluten
en minder vlees eten doet
ook al erg veel. En dan niet
te vergeten: het drinken van
water met een schijfje citroen
erin.

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

Foto-

reportage

Per kilo die je weegt zou je
30 ml moeten drinken.
En daarbij geen cola, frisdrank,
gewone thee, soep uit een
pakje en andere dranken met
suiker of zoetstoffen; die mag
je niet meetellen. En heb je
dan toch nog steeds klachten?
Misschien kunnen wij dan iets
voor je betekenen.
Door middel van een druppel
bloed onder de microscoop te
leggen kunnen wij zien hoe
jouw scheikunde van binnen
werkt. Of er misschien tekorten
zijn van vitaminen, je rode
bloedcellen, je witte bloedcellen
die je afweer verzorgen; staan
die misschien onder druk?
Heb je veel last van
verstoppingen in je darmen,
zit er veel oude ontlasting
in je buik? Een keertje
schoonmaken is natuurlijk dan
een verademing voor je lichaam
en dat kan op een heel simpele
manier, lekker met warm water!
Of is acupunctuur misschien
iets voor je? Organen kun je
extra aansturen zodat ze beter

gaan werken en daardoor krijg
je dan meer energie.
Een tape op de onderrug
die altijd zeurt, een knie die
pijn doet met het lopen en
een slijmbeursontsteking
in de schouder. Vooral met
behandelingen binnen de
pijnbestrijding boeken we
goede resultaten. Dat komt
omdat we de verschillende
therapieën samenvoegen.

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
Hoofdpijn bijvoorbeeld, dit
wordt vaak veroorzaakt
door een overbelaste lever.
Onder de microscoop kun je
zien waardoor de lever een
probleem heeft, het eten van
de verkeerde eiwitten, te weinig
drinken en vitamine tekorten.
De nek gaat vaak vastzitten bij
hoofdpijnklachten, daar loopt
de galblaas/lever meridiaan dus
met acupunctuur en de guasha
therapie (bindweefsel massage)
het leverprobleem aanpakken
doet wonderen.

De doorbloeding verbeteren
met de magneetveldtherapie,
frequentie therapie en
photonen maakt het allemaal
compleet.
De mensen die werken bij
High Care 3000 hebben
een medische achtergrond,
dus ook dit maakt deze
natuurgeneeskunde een
therapie met twee voeten op de
grond.
Kunnen wij iets voor je doen?
Nieuwsgierig geworden?
Wij bieden een gratis
inloopspreekuur aan waarbij
we vrijblijvend naar jouw bloed
kijken onder de microscoop,
een korte analyse maken en
dan kunnen we je vertellen
of wij iets voor jou kunnen
doen. Dit is op maandag van
13.00 tot 14.00 uur, wel graag
aanmelden vanwege de drukte:
info@highcare.nl of
0486-416530.
De lezingen beginnen weer
in september en tot die tijd
wensen wij iedereen een fijne
vakantie. Wij zijn er de hele
zomer!

Bernhezenaren

lopen de vierdaagse in NijmegeN
Foto’s: Marcel van der Steen
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums

Prestatie
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Vooraankondiging
Theatervoorstelling
‘...En ze leefden nog lang en gelukkig’
Mensen bewustmaken van hun gezondheid
en wat je nog kunt, ook al ben je ouder!
BERNHEZE - Op een interactieve manier 55-plussers bewustmaken van hun eigen gezondheid.
Dat willen de initiatiefnemers Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) met ondersteuning van
de gemeente Bernheze en de GGD Hart voor Brabant bereiken met de theatervoorstelling
‘…En ze leefden nog lang en gelukkig’.
De voorstelling werd ook al uitgevoerd op vrijdag 17 mei in CC De
Pas in Heesch en was een groot
succes. In september en oktober
volgen er nog twee voorstellingen. Vrijdag 13 september in CC
Nesterlé in Nistelrode en vrijdag
4 oktober in gemeenschapshuis
De Stuik in Vorstenbosch. De inloop bij elke voorstelling is vanaf
13.00 uur; de voorstellingen beginnen om 14.00 uur. Alle voorstellingen zijn gratis en iedere
55-plusser uit Bernheze is welkom op een dag naar keuze.
“Het gaat een leuke en leerzame middag worden”, vertelt Ben
Cornelissen, voorzitter van Overleggroep Ouderen Bernheze.
“De theatervoorstelling is één
van de innovatie projecten van
de GGD. Door de voorstelling
worden mensen op een luchtige
en humoristische manier bewustgemaakt over gezond en actief
ouder worden. Hierbij komen
thema’s aan de orde zoals: met
pensioen gaan, vrijetijdsbesteding, bewegen, gezond en ziek
zijn, voeding, alcohol, medicijngebruik én eenzaamheid.
Na de voorstelling is er tijd voor

Het gaat
een leuke
en leerzame
middag
worden
een gezellige nazit waar ruimte is
om met professionals én vrijwilligers in gesprek te gaan of vragen te stellen over bijvoorbeeld:
gezondheid, voorkomen van
eenzaamheid en voor welke activiteiten mensen zich bijvoorbeeld
in Bernheze kunnen opgeven.
Tijdens deze gezellige nazit staat
met name centraal wat mensen
zelf willen én kunnen, wat zij willen bereiken en kunnen ze ook
vragen stellen.
Het gaat daarbij niet alleen om
gezondheid, maar ook over het
sociale leven. Zo kunnen we
mensen bijvoorbeeld doorverwijzen of adviseren naar verenigingen of activiteiten waarbij zij zich
kunnen aansluiten.”

Eenzaamheid bijvoorbeeld is een
actueel en urgent probleem én
tegelijkertijd ook een complex
vraagstuk dat om individuele
oplossingen vraagt. De Overleggroep Ouderen Bernheze wil
hieraan aandacht schenken en
graag een vuist maken voor gezond en bewust ouder worden.
Hiervoor is samenwerking tussen
verschillende mensen en organisaties nodig en kunnen activiteiten op lokaal niveau een uitkomst

ring in het spelen van interactieve voorstellingen waarbij humor
voorop staat. Ze spelen heel her-

‘Zo kunnen we mensen bijvoorbeeld
doorverwijzen of adviseren naar verenigingen of
activiteiten waarbij zij zich kunnen aansluiten’
bieden. Ben: “Hopelijk worden er
met de komende voorstellingen
veel mensen bereikt en gesprekken gevoerd met de doelgroep
over gezond en actief ouder worden, waarbij ook eenzaamheid
ter sprake komt.”
VOORSTELLING
De voorstelling wordt gespeeld
door vier acteurs van Helder
Theater. Zij hebben veel erva-

kenbare situaties en gaan in gesprek met de zaal en zo komen
alledaagse onderwerpen voorbij
die mensen op een leuke manier

aan het denken zetten over bijvoorbeeld ‘hoe vul ik mijn dag in’
of ‘wat kan ik doen aan beweging en medicijngebruik’.
AANMELDEN
Aanmelden kan nu nog alleen digitaal. Nistelrode:
kbonistelrode@gmail.com
en Heesch, Heeswijk-Dinther,
Loosbroek en Vorstenbosch:
ekamp68@ziggo.nl. Het bijwonen van de voorstelling is gratis,
inclusief koffie of thee en een
consumptie tijdens de nazit.

Voor vragen kun je terecht bij:
Ben Cornelissen, voorzitter OOB:
bencornelissen2@gmail.com of 06-53844435.
Evelien Specken, GGD Hart voor Brabant:
e.specken@ggdhvb.nl of 06-22394215.
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COLUMN
Rob Haakmeester
maakt werk van jouw recht

ONGELUKKEN
EN HOEKEN

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Een loslopende hond voor je wiel, een
scooter die je bij het inhalen raakt; op de
de fiets is een ongeluk zo gebeurd!

De eigenaar van de hond die losloopt
waar ook verkeer is, zal in het algemeen
aansprakelijk zijn voor het gedrag van
de hond. Let op: ook als iemand anders
de hond uitlaat. Dat vinden de meeste mensen nog wel
begrijpelijk. En de meeste hondeneigenaren zijn wel WA
verzekerd.
Maar die scooter dan? De kwetsbaarheid van fietsers en
voetgangers in het verkeer heeft de wetgever, een aantal
jaren geleden, ertoe gebracht extra bescherming aan deze
verkeersdeelnemers te bieden bij ongelukken. Niet dat je er
nu maar blindelings op los mag fietsen (al zijn er volgens mij
wel fietsers die dat doen), maar bij een ongeluk tussen jou als
fietser en gemotoriseerd verkeer moet de andere bestuurder
bewijzen dat hij niets kon doen aan wat er is gebeurd.
Overmacht dus.

Extra bescherming aan deze verkeersdeelnemers
De rechter neemt maar heel zelden aan dat de bestuurder van
een motorvoertuig geen enkele schuld draagt bij een ongeluk
met een fietser of voetganger. Concreet betekent het dat de
fietser (of voetganger) bijna altijd tenminste 50 procent van
zijn schade vergoed krijgt, zelfs als hij zelf een fout gemaakt
heeft.
Het vervelende is, dat fietsongelukken en -ongelukjes en
ongelukken met voetgangers nogal eens forse gevolgen
hebben. Die kwetsbaarheid is wel echt aanwezig. Dat leidt
dan tot ziekenhuisopnames, behandelingen, verzuim van werk
en soms ook blijvend letsel. En dan zie ik nog maar af van
materiele schade aan fiets, kleding en andere spullen.
Het is dus als fietser (en voetganger) al snel zinvol om de
andere bestuurder aansprakelijk te stellen. In heel veel gevallen
zal de andere bestuurder tenminste gedeeltelijk aansprakelijk
zijn. En dat kan dan om forse bedragen gaan.
Het gaat hier normaal gesproken om verzekeringswerk,
motorvoertuigen zijn verplicht tegen aansprakelijkheid
verzekerd. O ja: elektrische fietsen zijn ook motorvoertuigen,
fietsen met trapondersteuning zijn dan wel weer uitgezonderd
van de verplichte verzekering voor motorvoertuigen.
06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

KBO DINTHER

KBO Bernheze
Met KBO-Dinther
naar Kevelaer

HEESWIJK-DINTHER - Er vindt
op donderdag 8 augustus een
speciale extra fietstocht plaats
met bestemming Kevelaer. Dat
kan op twee manieren.
De eerste mogelijkheid is een
fietstocht Beugen/Kevelaer van
ongeveer 65 kilometer heen en
terug. De fietsen gaan met een
aanhangwagen van Dinther naar
Beugen en vice versa. De fietsers
vertrekken per auto om 8.00 uur
vanaf het kerkplein in Dinther
naar Beugen. Daar wachten zij
op de fietsers vanuit Dinther en
daarna fietsen zij samen om 9.00
uur naar Kevelaer.
De tweede mogelijkheid is een
fietstocht Dinther/Kevelaer van
ongeveer 140 kilometer heen en
terug. Deze deelnemers vertrekken om 7.00 uur op de fiets vanaf het kerkplein in Dinther naar
Beugen. Zij sluiten daar bij de andere groep aan om de fietstocht
naar Kevelaer te vervolgen.
Graag aanmelden in verband
met autovervoer bij Corrie van
der Heijden, 0413-292773.

Met KBO naar
de Eifel;
een terugblik
VORSTENBOSCH/NISTELRODE KBO Vorstenbosch en Nistelrode organiseerde een geweldige
mooie 5-daagse reis naar Duitsland naar de Eifel om precies te
zijn.
Dinsdag 9 juli vertrokken de
deelnemers vanuit Nistelrode
waar ook de gasten uit Vorstenbosch instapten. Op naar Lierop,
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Zelf boekhouden? Echt wel!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

waar enkele vakantiegasten zich
bij de deelnemende Bernhezenaren aansloten. Zo ging de stoet
met 54 personen op weg naar
Stadkill in de Eifel. Gedurende de
vijf dagen waren John van Dinten en zijn vrouw Sjan reisleider
en chauffeur.
John en Sjan hadden een goed
verzorgd programma samengesteld. Het hotel lag op de
scheiding van de Noord-Eifel en
de vulkaan-Eifel. Bij aankomst
werden de kamers verdeeld en
daarna was het genieten geblazen van de lunch. Daarna kon er
genoten worden van een mooie
panoramarondrit door de Belgische Eifel. Om 18.30 uur stond
een goed verzorgd diner klaar.
De deelnemers verbleven op basis van all-inclusive. Goede bedden, een Nederlandssprekende
bediening en elke avond entertainment; voor dit alles verdient
het hotel een dikke 9!
De overige dagen met John aan
het stuur hadden de senioren
veel verkenningstochten door
de Eifel gemaakt. Ook brachten
zij een bezoek aan Vogelzang,
een burcht. Hier had men een
rondleiding met een Nederlandssprekende gids. Een bezoek aan
een museum waar verschillende
molens te bezichten waren stond
ook op het programma. Hier was
ook een grote snaps branderij.
De laatste dag maakten de
KBO’ers een stop in Mayen waar
zij in de gelegenheid waren om
de laatste inkopen te doen. Aangekomen in Velden wachtte hen
een goedverzorgd driegangendiner en om 19.30 uur kwam de
stoet weer aan in Vorstenbosch.
Iedereen kan terugkijken op een
goed verzorgde vakantieweek.
John en Sjan; vriendelijk bedankt
voor deze goed georganiseerde
vakantie!

KBO-bridge
vakantiedrive
HEESCH - Als CC De Pas veertien dagen sluit in verband met
de vakantieperiode wordt er de

Speciale extra
fietstocht
laatste woensdag voor die sluiting altijd een speciale drive gespeeld.
Mogen op andere woensdagen
de bridgers komen zonder zich te
melden, nu moest men zich voor
deze middag opgegeven. Er hadden zich dertig paren aangemeld
die in twee lijnen waren ingedeeld. Iedereen kreeg bij binnenkomst een comsumptiebon en er
werd nu ook getrakteerd. Doordat er met de ‘kastjes’ gespeeld
werd, was er vlug een uitslag. Elly
van Grinsven, Albert van Uden en
Wim Nijs, die heel veel tijd in het
installeren van het programma
hadden gestoken, werden verrast
met een prachtige zomerplant.

GOED GEVULDE
MAND
Dit werd door alle bridgers met
applaus gewaardeerd. Door Willy
Muytjens werd bijna zeven jaar
de ladder handmatig uitgerekend;
dit is nu niet meer nodig. Ook het
uitrekenen hoeft Mies Spierings
niet langer meer thuis te doen.
Ook voor deze twee mensen was
er een prachtige zomerplant. De
sfeer was zoals gewoonlijk weer
prima. Omdat beide lijnen ongeveer even sterk waren vielen de
prijzen op de paren die als 1, 4,
8, 12 of 16 eindigden. Een extra
goedgevulde mand voor die vier
mensen die één werden en daarnaast een mooie doos bonbons
of een fles wijn voor de overige
winnaars. Na afloop was er ook
nog voor iedereen een lekkere
kandijkoek.
De uitslag:
A-lijn:
1. Antoinette van Lokven en
Herman van Hal: 61.90
2. Paula v.d. Stappen en
Pieta Swanenberg: 60.32
3. Betty Lourens en
Mary Stegeman: 55.95
B-lijn:
1. Herman de Klein en
Bart v.d. Bosch: 64.15
2. Maricus de Vries en
Mies Spierings: 62.24
3. Marie-José Smits en
Jan Gloudemans: 60.36.

Avonddriedaagse kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede
NISTELRODE - Voor de bewoners van Kloosterhof Laarstede,
afdeling kleinschalig wonen, zal
er dit jaar wederom een avonddriedaagse plaatsvinden.
Na het succes van de afgelopen
jaren, wordt de avonddriedaagse
nu ook weer mogelijk gemaakt
door de inzet van familie en de
vele vrijwilligers uit het dorp. Dit
wandelevenement zal plaatsvinden op dinsdag 6, woensdag 7
en vrijdag 9 augustus. Om 18.00
uur wordt er gestart vanaf de
Kloosterhof. Uiteraard alleen als
het goed weer is!
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Een uitje naar Madurodam

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Enthousiaste groep geniet van dit bijzondere uitje

“Hallo, ik ben Balmera. Op maandag 15 juli ging ik met een groepje kinderen uit Heesch, Nistelrode,
Loosbroek en Vorstenbosch naar Madurodam. We vertrokken om 9.00 uur en we bleven daar tot 16.00
uur. De weg naar Madurodam duurde zo’n anderhalf uur. Daar was alles zo klein en goed gedetailleerd.
Alle beroemde plekken in Nederland waren er te zien, zoals een kermis, kastelen, bekende musea, politieke
gebouwen in Den Haag, oude straten van Amsterdam en reuze tulpen. Wat ook nog leuk was, was dat er
speeltuinen waren met leuke en leerzame spelletjes. Ik zou heel graag nog een keer naar zoiets willen gaan
met mijn vriendinnen. Want ik vind zulke dingen heel erg leuk!”
Groetjes van Balmera
BERNHEZE - Dankzij een mooie
donatie van ruim € 1.000,- kon
VluchtelingenWerk Bernheze een
uitstapje met een touringcar organiseren voor de kinderen. Madurodam is leuk voor jong en oud.
De kinderen hebben gesjouwd
met Hollandse kazen, zich verstopt in een grote klomp, windenergie opgewekt met een fietspomp, sluizen dichtgedraaid en

nog veel meer dingen over Nederland geleerd.
‘s Middags speelden ze in de
Nijntje-speeltuin. Op de terugweg zwaaiden de kinderen op de
achterbank enthousiast naar alle
weggebruikers en op een andere bank lagen twee kinderen te
dromen van de heerlijke dag.
Gelukkig waren er onderweg
geen files. Specsavers, hartelijk
dank voor het gezellige uitstapje!

Nistelrode
0412-611282

Nistelrode:
zaterdag 20 juli 14.00 uur
tot en met
dinsdag 6 augustus
Vorstenbosch:
vrijdag 26 juli 16.00 uur
tot en met
maandag 12 augustus

Opening Plein 1969
met groots pleinfeest
HEESWIJK-DINTHER - Na een lange periode van overleggen en bouwen is het nieuwe Plein in het centrum van Heeswijk-Dinther klaar. Een mooi resultaat. Dat gaat gevierd worden op 22 september met
een groots Pleinfeest. Voor alle inwoners is er een mooi feestprogramma. Met medewerking van Jong
Nederland, KBO’s, Oranje comité, de gilde’s en vele anderen is er van alles te doen.
Programma
Er is een programma voor jong
en oud van 14.00 tot 22.00 uur.
Er zijn optredens van de HD Big
band, spellen en kindertheater
van Speelgoetd, de Voorleesjurk
van de Bibliotheek, het opleidingsorkest van de fanfare, de
Borrelnoten, Perryfest DJ’s, de
band Friday Night at Johns én
een spectaculaire afsluiting met
de feestband RUM.
Het pleinfeest wordt mooi en is
niet te missen. Zondag 22 september vanaf 13.30 uur is het
plein open. Om 15.00 uur zal de
burgemeester de opening verrichten. Houd de datum vrij en
ben erbij!

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
Van Mook

De Echte Bakker

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar een
BEZORGER IN HEESCH

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

Aangepaste openingstijden in de zomerperiode

Van Mook De Echte bakker:
Aangepaste openingstijden winkel Nistelrode
Zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 10 augustus
Maandag
gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag
8.00-13.00 uur
Vrijdag
7.30-18.00 uur
Zaterdag
7.00-16.00 uur

Vanaf 14 augustus

Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

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

INTERESSE?

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Uurtje Klassiek: trio Desde El Alma
HEESWIJK-DINTHER - Ook in de zomervakantie kun je rekenen op mooie klassieke concerten in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. Zondagmiddag 28 juli trakteert trio Desde El Alma je op een
zomers programma met een voor het ‘Uurtje Klassiek’ bijzonder repertoire: naast Schubert vooral tango,
klezmer en Ierse volksmuziek!

Dankbetuiging

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van

Wim van Es
Wij waren diep onder de indruk van de vele berichten, kaarten en
bezoekjes die wij mochten ontvangen en aanwezigheid van velen
bij de afscheidsdienst. Dit heeft enorm warm aangevoeld en geeft
ons de kracht om verder te gaan.
Graag willen wij iedereen hiervoor bedanken.
Fien van Es, kinderen en kleinkinderen

Het trio bestaat uit Fred Mathijsen (zang) uit ‘s Hertogenbosch,
Jan Willems (gitaar) uit Veghel
en nóg een Jan Willems (accordeon) uit Schijndel. Fred Mathijsen is een klassiek geschoolde
zanger. Met zijn kamerkoor Tessitura trad hij eerder op in het
Uurtje Klassiek. Gitarist Jan Willems is gespecialiseerd in bluegrass, fado en flamenco en accordeonist Jan Willems in swing
en musette.
Desde El Alma betekent ‘vanuit
de ziel’ en zo musiceren de heren
ook. Hun programma is hartverwarmend, zeer aansprekend en
van hoge kwaliteit.

Het concert begint om 15.00
uur, de toegangsprijs is een vrij-

willige bijdrage.
Zijlstraat 1, inpandige kapel.

Kloosterfestival voor jongeren
BERNHEZE - Sta je wel eens stil bij wat jij als jongere belangrijk vindt? Wat doet er toe voor jou? Als
dit jouw vragen zijn, kom dan naar het Kloosterfestival! Naast een inspirerende tijd overdag en het
ontmoeten van wijze monniken en nonnen, is er in de avond een Kloosterfestival Kroeg om te genieten
van mooie optredens van singer-songwriters.
Het is niet alleen een festival
met inspirerende workshops en
mooie muziek. Het is meer dan
dat. Je leeft vier dagen op het
ritme van monniken en nonnen,
rond de kloosterkerk van de
oude abdij Sion bij Deventer.
Je kampeert gezellig in het weiland, er wordt samen gegeten
en je denkt na over de (jouw) zin
van het leven.

Naar het eeuwenoude kloostermotto ‘Ora et Labora’ (Bid en
Werk) ben je niet alleen gast,
maar help je ook het terrein opbouwen en afbreken en wordt er
gepoetst en gedweild. Een kloostergemeenschap vorm je samen
en daarom wordt het Kloosterfestival samen gebouwd. Ook
jouw talenten daarbij onmisbaar.
Zin gekregen? Het Kloosterfesti-

val is van donderdag 22 tot en
met zondag 25 augustus. Kaarten zijn rechtstreeks verkrijgbaar
via
www.jongerenklooster.nl/
kloosterfestival. Meld je deelname aan bij de parochie De
Goede Herder zodat je samen
met andere jongeren uit Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch kunt reizen.
Aanmelden via
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Afsluiting kerkplein St. Servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de
St. Servatiuskerk is op zaterdag 27 juli afgesloten voor alle verkeer.
Dit geldt zowel voor voetgangers als voor het
overige verkeer. De afsluiting zal gemarkeerd
worden met rood-witte linten.
De afsluiting duurt 24 uur. De toegang is gedurende deze tijd voor iedereen verboden.
Houd hier dus rekening mee! Bij dringende
gevallen kun je contact opnemen met Mari
van Zutphen via 06-51229214.

Bron foto: bestuur van de parochie St. Servatius
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LA MARMOTTE: ‘Afzien is genieten!’
deld, een illusie. Niks lekker naar
boven peddelen, niks je hartslag
onder 150 houden en al helemaal
niet ‘sparen’ voor de rest van de
dag. De weg liep geregeld stijl
omhoog, met percentages ruim
boven de beloofde 4,6%.
De uitzichten tijdens de klim
maakten alles goed. En met een
brede glimlach op de gezichten
werd de top bereikt.

Het was een bijzondere reis

Tekst: Robert van der Heijden en Ferry van Reede

BERNHEZE – Het ging eigenlijk wel lekker met het fietsen, heel lekker zelfs. Al een
hele tijd kwamen de mannen niet meer volledig afgepeigerd thuis van een clubrit
van pakweg 120 kilometer. Het werd tijd om te gaan zoeken naar een nieuwe
uitdaging. Zo werd er tijdens een avondje bier drinken het idee geopperd om
‘La Marmotte’ te gaan fietsen. Zonder enig idee te hebben van wat het eigenlijk
inhield, zeiden alle vijf de vrienden zonder twijfel ‘JA!’.
Na wat onderzoek werd er, heel
verstandig, besloten om de route
over twee dagen te verdelen. De
voorbereiding kon beginnen. Er
werd niks aan het toeval overgelaten. Er werden trainingsschema’s
samengesteld, niet-te-pruimen
bietensap en groentensmoothies
gedronken, 10 kilo overtollig vet
afgestoten, geen alcohol meer
gedronken en door een enkeling
zelfs een (iets te dure) nieuwe
fiets aangeschaft.
Omdat het weer het, na het wegseizoen, niet altijd toeliet om buiten te fietsen, kochten de mannen allemaal een Tacx. Er werden
soms tot wel drie uur lange trainingen op gedaan! (Waarschijnlijk is het fijner om met je achterste ondergedompeld te worden
in een bos brandnetels en afgeblust te worden met een kokend
mengsel van pekel en azijn...).
Het zelfvertrouwen groeide en er
werd toch maar besloten om ‘La
Marmotte’ in een dag te fietsen.
Klein knaagdiertje
La Marmotte: voor niet-fietsers
slechts een onbekende naam
die doet denken aan een klein
schattig knaagdiertje, maar voor
wielrenners een angstaanjagend
begrip. ‘La Marmotte’ is een fietstocht door de Franse Alpen,
waarbij vier cols, 5000 hoogtemeters en 174 kilometers overbrugt dienen te worden.
Op 20 juni, de dag van vertrek,
werden twee auto’s volgepropt
met - uit elkaar gehaalde - fietsen, kratten vol met fietskleding
en kilo’s energierepen en gelletjes.
De overgebleven ruimte werd ingenomen door de mannen zelf.
Het was een flink eind rijden naar

Le Bourg d’Oisans en om niet helemaal gebroken aan te komen bij
het appartement, hadden de jongens maar een hotelletje geboekt
in Mâcon, een kleine drie uur rijden van de eindbestemming.
Bij aankomst, de volgende dag,
in het appartement in Le Bourg
d’Oisans, werden de fietsen in
rap tempo uitgeladen en in elkaar
gezet om direct een opwarmertje
te gaan doen voor de volgende
dag.
Tijdens het opfietsen van de Col
d’Ornon werd het de vrienden al
snel duidelijk dat ze zich in een
bijzondere omgeving bevonden.
Tijdens de beklimming van 11
kilometer, met een gemiddeld
stijgingspercentage van 5,8%,
werd er volop genoten van de
prachtige uitzichten, het mooie
weer en het ijzersterke gevoel in
de benen. Als dit een voorbode
was voor de volgende dag, dan
zou La Marmotte een ‘makkie’
worden.

Vijf sprietjes
met lege bidons,
op ongemakkelijk
lopende
schoentjes
op zoek
naar water
Nederland en Frankrijk goed in
de gaten gehouden. “Als we een
beetje geluk hebben, houden we
het het merendeel van de dag
droog”, klonk het hoopgevend.
De start was inderdaad droog,
maar dat duurde niet meer dan
200 meter. Het begon steeds harder te regenen en tegen de tijd
dat het met bakken uit de lucht
kwam, hadden de mannen hun
regenjacks al aan. Eenmaal aangekomen bij de eerste klim van
de dag, Col du Glandon, konden
de regenjasjes alweer uit.

Na een welverdiende afdaling
werd aan de beklimming van Col
du Télégraphe begonnen (11,4
km met 7,3% gemiddeld). Als
voorloper van Col du Galibier, was
de Télégraphe op papier ‘goed te
doen’, maar na een paar honderd
meter kon er al worden vastgesteld dat bergop fietsen toch echt
niet ‘op papier’ wordt gedaan.
Ondertussen was de warmte van
de zon een extra energievretende factor. Al zwoegend werden
de kilometers weggetrapt en hoe
hoger de mannen kwamen, des
te koeler leek het te worden. Dit
leek niet alleen zo, zo was ook.
Eenmaal op de top aangekomen
was het flink afgekoeld en waarschuwde de bliksem boven de diverse bergtoppen om hun heen,
voor het komende slechte weer.
Bij ‘Fort du Télégraphe’, een zeer
matig Frans eetcafé, dan maar
even schuilen. Hadden de heren
meteen de gelegenheid om degene die het nodig had, te voorzien van wat morele steun en een
stokbroodje gezond. Want de
eerste twee beklimmingen vielen
toch zwaarder dan verwacht.
Nadat er weer voldoende energie
in het lijf zat en de koppies weer
vol goede moed, werd de afdaling ingezet richting Col du Galibier. De weg naar beneden werd
bibberend afgelegd. Niet vanwege angst voor de hoge snelheden,
maar vanwege de ijzige kou. De
temperatuur was namenlijk door
de enorme regenbui die gevallen
was, gedaald naar zo’n 7°C. Snel
afdalen en hopen op beter weer.
En dat kwam er. Alsof er een
knop werd omgezet, veranderde
het weer al gauw in heerlijk zomers fietsweer. Regenjacks, armen beenstukken weer uit en door
met de volgende uitdaging. En
wat voor één... Col du Galibier,
de meest gehate en meest geliefde beklimming bij wielrenners.
Wat betreft gemiddeld stijgingspercentage was het allemaal niet

‘Waarschijnlijk is het fijner om met je achterste
ondergedompeld te worden in een bos met brandnetels’
Zaterdagmorgen 22 juni, ging
bij sommige de wekker, maar
de meeste waren al voor die tijd
wakker. Er hing een gezonde
spanning in het appartement.
Gezamenlijk ontbijten, nog een
laatste overleg hoeveel reepjes
en gelletjes mee te nemen en dan
was het zover.
Buiten was het bewolkt, maar
wel droog. Bas had de voorgaande weken, als een ware Piet Paulusma, vrijwel alle weerapps van

De gebeden waren gehoord en de
wolken en regen hadden plaatsgemaakt voor blauwe lucht en
een stralend zonnetje. Fijn, want
de Glandon is een lange klim van
25,6 kilometer met een stijgingspercentage van 4.6%. Een lekkere opwarmer, zoals vooraf werd
gedacht. Maar niets bleek minder
waar. Vanwege de onverwachte
vlakke stukken en zelfs een steile afdaling, was het vooraf geschetste plaatje van 4,6% gemid-

zo schrikbarend, ‘slechts’ 7%,
maar in de laatste 9 kilometer
komt het nergens onder de 9%.
Tel daar de ijle lucht door de
hoogte nog eens bij op en voilá,
je gaat helemaal stuk. Desondanks bereikte ze alle vijf toch
weer de top, die zich op 2642
meter hoogte bevindt. Er was
ontlading en er vloeide zelfs hier
en daar een traan. “Komt vast
door de ijle lucht”, riepen Bas en
Ferry synchroon.

Er werd even de tijd genomen om
te genieten van het adembenemende uitzicht en wat foto’s te
schieten voor thuis, want hoe ga
je ze anders uitleggen wat je daar
gezien hebt.
De afdaling van de Galibier was
een cadeautje met een gouden
strik. 50 Kilometer lang liep de
weg naar beneden. Halverwege
de afdaling werd er nog sterk getwijfeld, water kopen of hopen
dat er in het dal ergens een kraantje ‘gratis’ bergwater te vinden is.
En als echte Hollanders gingen ze
voor de goedkoopste variant.
Al snel kregen ze daar spijt van,
want er was in de hele afdaling
geen kraantje meer te bekennen.
Het laatste, vlakke stuk richting
de laatste klim van de dag, werd
er dan ook af en toe gemopperd
en gevloekt. De redder in nood
bleek de camping aan de voet
van Alpe d’Huez. Het moet er
lachwekkend hebben uitgezien;
vijf sprietjes met lege bidons, op
ongemakkelijk lopende schoentjes, op zoek naar water. Godzijdank werd de ‘heilige bron’
gevonden en werden de bidons
gevuld, de overgebleven reepjes
en gelletjes verdeeld en kon er
eindelijk begonnen worden aan
de volbrenging van La Marmotte.
Alpe d’Huez, de Nederlandse berg, met z’n 21 bochten en
moordende stijgingspercentages.
“De eerste vijf bochten zijn het
steilst, daarna vlakt het wat af”,
werd er hoopgevend geroepen.
Maar het verschil tussen 10%
of 9% kun je nauwelijks afvlakken noemen. Het was werken en
zwoegen, de benen liepen (nog)
voller en de koppies leeg. Het was
heet en er was geen zuchtje wind
te bekennen wat enigszins voor
verkoeling had kunnen zorgen.
En daar, waar ze vol goede moed
aan het begin van de dag waren
begonnen aan La Marmotte, gingen er nu gedachten door het
hoofd als: ‘Afzien is genieten!?’
en ‘Dit nooit meer!!!!’ of ‘Wat
zou mijn fiets nu nog opleveren
op Marktplaats?’.
Langzaam kwam de finish dichterbij en telden ze de bochten af.
Er was vooraf besloten om met
z’n allen over de finish te gaan,
dus er werd op elkaar gewacht.
Nog even wat hoogtemeters tussen de hotels en appartementen
erbij snoepen en dan zou daar
ergens de finish moeten zijn...
Maar, zoals het bij de andere bergen wel het geval was, ontbrak
het hier aan een echte ‘top’, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Alle vijf hadden ze La Marmotte
volbracht!
Was het zwaar? ‘Ja!’. Hadden
ze in de voorgaande maanden
voldoende kilometers gemaakt?
‘Nee!’. Hadden ze een toptijd
neergezet? ‘Niet echt...’. Maar
de broederschap die gaandeweg
was ontstaan, had er toe geleid
dat ze met z’n vijven over de
eindstreep kwamen.
THEY DID IT... TOGETHER!
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Op de koffie

Dankzij Mark Verwijst
eet je met gemak!
‘Persoonlijk contact is het allerbelangrijkst’

ONDERNEMEND BERNHEZE
HEESWIJK-DINTHER – Terwijl de redactie van
DeMooiBernhezeKrant deze ochtend op de koffie
gaat bij Mark Verwijst, had zij ook in één moeite
door kunnen ‘Eten met gemak’ van de vers bereidde,
gezonde, lekkere en gemakkelijke maaltijden van
genoemde die als contactpersoon én vaste bezorger
in de regio te boek staat. Met een enorme keuze aan
betaalbare hoofd-, maar ook voor-, na- en bijgerechten,
is er voor elke smaak wat wils. Thuisbezorgd, indien
nodig tot in de koelkast geplaatst en verpakt in een
sociaal praatje. Voor wie het wil proberen is er een
proefbox met drie gerechten voor een minieme prijs.
Mark Verwijst is horecaman, ondernemer en hij houdt van mensen. Al het voornoemde loopt als
een rode draad door zijn leven.
Sinds een jaar heeft hij er een
‘nieuwe liefde’ bij. Toen begon hij
namelijk als contactpersoon en
vaste bezorger voor Eten met gemak. “Dat is een maaltijdservice
waarbij mensen zelf een hoofdmenu samenstellen en indien gewenst daar ook nog een voor-,
bij- of nagerecht bij kunnen bestellen; óók voor mensen die vegetarisch zijn, een allergie hebben
of een dieet volgen. De keuze is
reuze. Het wordt dagelijks vers
bereid en vervolgens wordt het

Tekst: Wendy van Lijssel

Mark Verwijst

bij mij geleverd en bezorg ik het
bij de mensen thuis. Dat is leuk
want ik maak altijd even een
praatje en help indien gewenst
om het in de koelkast te plaatsen
of ik help bij het invullen van een
volgend menu. Persoonlijk contact is het allerbelangrijkste. Het
is echt super om te doen”, vertelt
Mark opgewekt.

nen koken of het gewoon gemakkelijk vinden, maar bestaat
echt niet alleen maar uit senioren. Er zijn ook genoeg alleenstaanden, stelletjes of gezinnen

‘HET IS VERS,
GEZOND, LEKKER EN
GEMAKKELIJK’

ter met vleesjus en gekookte- of
gebakken aardappelen of puree
en rode bieten tot een macaronischotel bolognese. Een gebonden koninginnesoep, heldere
uiensoep, vla-dessert met sinaasappel of stoofpeertjes op siroop of
een remoulade- of Hollandaisesaus erbij. Er is écht te veel om op
te noemen.

Hoewel je zou denken dat het
‘onbetaalbaar’ is en vooral voor
de oudere medemens is dat niet
het geval. Mark is eerlijk: “Het
klantenbestand telt natuurlijk
best veel senioren die door omstandigheden (tijdelijk) niet kun-

die geen tijd of zin hebben om
te koken, het belangrijk vinden
om vers en gezond te eten en dat
op deze manier betaalbaar kunnen doen”, stelt hij. Voor € 6,39
is er namelijk al een hoofdmenu.
Dat varieert van varkenshaasoes-

Belangrijk te melden is dat er minimaal drie menu’s besteld moeten worden die vervolgens een
week houdbaar zijn. Het bestellen moet twee dagen voor je het
wilt hebben gebeuren. De rest
is easy. Mark of zijn medewer-

kers rijden voor. De maaltijden
kunnen in de koelkast en op elk
gewenst tijdstip verwarmd en
lekker opgegeten worden. Voor
de vriendenprijs van € 14,95 is er
een proefbox met drie menu’s.
Mark: “Het is vers, gezond, lekker en gemakkelijk”, om te besluiten: “Probeer het maar eens!”
Voor informatie of bestellen:
mark@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl of
073-8200344.

mark@etenmetgemak.nl - www.etenmetgemak.nl - 073-8200344

Het VerhAal presenteert:
Jenna Attison, Cor Swanenberg en Wordbites

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

Jenna Attison

Cor Swanenberg

Wordbites

JENNA ATTISON
Een muzikale verrassing uit Nistelrode! Samen met twee gitaristen, Dami Corlazzoli (elektrisch- en akoestische sologitaar)
en Juan van Emmerloot (akoestische slaggitaar) brengt Jenna
een unieke sound. Alhoewel hun
repertoire van origine afstamt
van een typische singer-songwriter stijl, hebben ze als trio een
enorme dynamiek en energie die
je eerder aan rock doet denken.
Akoestische gitaren, harmonische klanken, een warme sfeer
en eerlijke gevoelens.

ceerde daarnaast een groot aantal boeken, die meestal over Brabant gaan en waarvan ongeveer
de helft in dialect is geschreven.

WORDBITES
Wordbites is een poëtische mix
van gesproken woord met live
muziek. Pakkende performance-poëzie die kraakt, bijt of
streelt. Breekbaar en sterk tegelijk. Op Het VerhAal speelt
Wordbites samen met woordsmid Mirte Hartland op zang, gitaar en letters.
En verder: Tangosalon El Corazon, John Vis, Judith Maassen,
Maestro&Co, Casper Hoenderdos en vele dichters en muzikanten.

COR SWANENBERG
De Berlicumse schrijver-verteller-zanger Cor Swanenberg was
leraar Engels en Duits. Hij publi-

‘WANDEL OF FIETS
MET ONS MEE’
Hij vertelt en zingt in zijn dialect.
In 2016 kreeg Swanenberg de
Brabant Bokaal toegekend voor
zijn bijdrage aan het behoud en
de versterking van de Brabantse taal- en muziekcultuur. ‘Als
liedjesmaker, verteller, redacteur,
radioman, schrijver en zanger
heeft hij zijn kwaliteiten en energie in dienst gesteld van de Brabantse cultuur.’

En dat allemaal op 18 augustus
aan de Aa! Wandel of fiets mee!
Volg Het VerAal online; binnenkort volgt nog veel meer nieuws!

31 jul
i
7augu en
s
versch tus
i
geen jnt er
krant
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Woensdag 24 juli 2019

Uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd
In december 2019 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie plek of een leuk evenement in onze gemeente gefotografeerd? Stuur de foto dan voor 24
augustus naar ons op en maak kans op een prijs.
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s (JPG-formaat, minimaal 300
dpi of 1,2 MB) vóór 24 gustus
2019 naar
communicatie@bernheze.org.
Zet duidelijk de gefotografeerde
locatie en naam, adresgegevens
en telefoonnummer van de fotograaf in uw e-mail.
Wanneer u mee wilt doen aan
de fotowedstrijd hou dan rekening met het volgende.
- De foto’s moeten genomen
zijn in Bernheze en moeten
herkenbaar zijn voor de Bernhezer samenleving. Het kan
een gebouw zijn, een mooi
plekje, een leuk evenement of

iets anders ‘typisch Bernheze’.
- Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen
meedoen aan de fotowedstrijd. Medewerkers van de
gemeente zijn uitgesloten van
deelname.
- Per persoon mag u maximaal
twee foto’s inzenden.
- U moet de foto’s digitaal via
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
- De gemeente Bernheze kan de
foto’s gebruiken voor andere
doelen. Als u aan de fotowedstrijd meedoet, geeft u toestemming voor het rechtenvrij gebruik van uw foto’s op

Bernheze controleert adressen
De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin zijn op één plek basisgegevens vastgelegd die de overheid steeds opnieuw kan gebruiken voor haar dienstverlening of hulpverlening in noodsituaties. Het is belangrijk dat wij van u de juiste adresgegevens hebben geregistreerd.
Daarom doet de gemeente
mee met de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). Van overheidsinstanties zoals de belastingdienst of politie krijgt het
Informatieknooppunt van LAA
signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Zij sturen deze signalen door naar de
gemeente.
Adrescontrole
Als er twijfel bestaat over uw
adresgegevens stelt de gemeente een onderzoek in. Dat kan

AGENDA

administratief zijn, maar ook een
huisbezoek. De gemeente controleert of degene die zich op
het adres heeft ingeschreven er
echt woont. Wanneer dat niet
zo blijkt te zijn, dan meldt de
gemeente dat aan de bewoners
en passen we de registratie aan.
Dat kan gevolgen hebben voor
toelagen, uitkeringen en andere
regelingen.
Zelf uw gegevens controleren
U kunt zelf ook controleren of
u goed staat geregistreerd op

MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties
kunt u doorgeven aan de gemeente. Bent u slachtoffer van
adresmisbruik? Vraag dan om
een adresonderzoek.
Vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Neem dan
contact op met het Publiekscentrum van de gemeente, telefoon
0412-45 88 88.
Meer info over de Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit vindt u
op www.ictu.nl.

28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch
28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak

Privacy
U kunt foto’s van personen in de
openbare ruimte inzenden, als
u bijvoorbeeld foto’s maakt van
een evenement. Voorwaarde is
dat het evenement leidend is en
niet iemand alleen in beeld is. Als
u een foto van personen wilt insturen, vraag dan van tevoren of
ze het daarmee eens zijn. Voor
minderjarigen is de toestemming
van een van de ouders nodig.
We ontvangen graag bij uw foto
een schriftelijke, ondertekende
verklaring waarin de gefotografeerde toestemming geeft voor

gebruik van de foto. Zonder
deze toestemming kunnen we
de foto helaas niet gebruiken.
Prijzen
De mooiste foto’s winnen een
waardebon van € 75,- (eerste
plaats), € 50,- (tweede plaats)
en € 25,- (derde plaats).

Werkzaamheden Osseweg en
Nistelrodeseweg Heesch
Brabant Water vervangt waterleiding
Brabant Water gaat de waterleidingen vervangen tussen
Heesch en Nistelrode. Aannemer Timmermans Infra voert de
werkzaamheden uit.
De werkzaamheden
De werkzaamheden starten 12
augustus en zijn eind 2019 klaar.
In totaal wordt ongeveer 2.600
meter leiding gelegd. Brabant
Water probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar
moet voor de veiligheid soms
een halve rijbaan afzetten.

Informatie
Woont u in het gebied waar de
leidingen vernieuwd worden?
Dan ontvangt u een bewonersbrief waarin u meer informatie
leest over de werkzaamheden.
U vindt daarin ook de gegevens
van de contactpersonen.
Informatie over de voortgang
en planning van de werkzaamheden vindt u op
www.waterstoring.nl/
brabantwater of
www.brabantwater.nl.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

15 september 2019
Open Monumentendag
www.omd.nl

Volg voor actuele info
onze Facebookpagina

bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, social media, flyers,
of nieuwsbrieven.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie per-

sonen staat ingeschreven. Het
onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat
op. Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van haar persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit

kan voor haar grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- M.F. Zavala Fernanda,
geboren 12-08-2001
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie

personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- G.M. Kulinski,
geboren 20-03-1998
Besluitdatum: 13-06-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 15 juli 2019
besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan Easy Food
Masters BV voor het verkopen
van kebab aan de Hoogstraat tegenover de Misse in Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
TVV’82, Tipweg 10, Vorstenbosch heeft in overeenstemming
met artikel 2:34B, lid 4 APV
melding gedaan van een activiteit op 5 oktober 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.
Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid
1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Henk van den Boom V.O.F.
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een vleeskuikenhouderij op het adres Laverdonk 9c, Heeswijk-Dinther.
- Van der Lee & Van der Leest
v.o.f. heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het veranderen van een melkrundveehouderij op het adres ‘t
Broek 4, Nistelrode.
- Van der Lee–van der. Velden Beheermaatschappij B.V. heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een constructiebedrijf op het
adres Maxend 47a, Nistelrode
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Nistelrode
- Donzel 92
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 16-07-2019
- Achterstraat 44
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 17-07-2019
Heeswijk-Dinther
- Fokkershoek 13
Verbouwen schuren
Datum ontvangst: 16-07-2019
- Plein 1969 11a
Kamerbewoning bovenverdieping, handelen in strijd met regels RO
Datum ontvangst: 17-07-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Wilhelminastraat 2
Uitbreiden woning
Verzenddatum:17-07-2019
Heesch
- Plan de Erven kavel 19K01
Oprichten woning
Verzenddatum: 15-07-2019
- Hoogstraat ong.sectie B
nr.7289
Oprichten woning en handelen

in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 19-07-2019
- Nistelrodeseweg hoek Graafsebaan appartementencomplex
sectie B nr.7733
Verbouw commerciële ruimte
naar 5 appartementen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 19-07-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor de volgende omgevingsvergunningen is de beslistermijn
verlengd met zes weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Laar 29
Oprichten 10 appartementen
Verzenddatum: 15-07-2018
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 15
Verbouwen van de woning
Verzenddatum: 15-07-2018
Heesch
- Lindenlaan 11a
Handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten en
intern verbouwen en vervangen pui
Verzenddatum: 19-07-2019
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Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 22-07-2019
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heesch
- Rozenstraat 10
Last onder bestuursdwang/
dwangsom
Verzenddatum: 11-07-2019
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

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

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

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

rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
de voorzitter van de afdeling verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene die
reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

WWW.BERNHEZE.ORG

Betolinq Aannemers B.V.

VIER JAAR
GARANTIE!

het fundament onder uw bouwplannen

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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

Bosschebaan
37
Bosschebaan
37
5384 VX Heesch
5384 VX Heesch
T:
0412-745052
0412 - 745 052
info@betolinq.nl
www.betolinq.nl
info@betolinq.nl
www.betolinq.nl

Betolinq Aannemers B.V.

het fundament onder uw bouwplannen

Bosschebaan
37
Bosschebaan
37
5384 VX Heesch
5384 VX Heesch
T:
0412-745052
0412 - 745 052
info@betolinq.nl
www.betolinq.nl
info@betolinq.nl
www.betolinq.nl

GEZOCHT

GEZOCHT

VOORMAN BETONTIMMERWERK

BETONREPARATEUR/BETONINJECTEUR

BetoLinQ Aannemers B.V. is op zoek naar een geschikte kandidaat
voor de functie van Voorman betontimmerwerk.

Deeltijd mogelijk
BetoLinQ Aannemers B.V. is op zoek naar geschikte kandidaten
voor de functie van Betonreparateur.

Als voorman betontimmerwerken neem jij het voortouw tijdens het werk en stuur je
je collega’s aan. Je bent in staat om aan de hand van tekeningen je werkzaamheden
te verrichten. Je bedenkt hoe een bekisting of constructie eenvoudig te maken is
om tot het gewenste eindresultaat te komen. Waar nodig pas je nieuw werk aan
op oude onderdelen. Daarnaast zie jij toe op de benodigde grondwerken en het
storten van werk- en betonvloeren. Ook ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig
stellen en afstorten van bekistingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor een goede
communicatie op de werkvloer met collega’s en leidinggevende.
Wij bieden een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden binnen een
gezonde en stabiele onderneming die continu in ontwikkeling is.
Heb je het gevoel dat deze functie bij jou past?
Twijfel niet en kom eens langs voor een kop koffie bij ons op kantoor.
Of stuur een reactie met CV naar po@betolinq.nl t.a.v. Marianka Dominicus

Als betonreparateur voer je reparaties uit zoals grindnesten en luchtbellen.
Als betoninjecteur zul je voornamelijk krimpscheuren injecteren met
2-componenten door middel van het boren van injectiepluggen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs BE, indien nodig verzorgen wij een bus
voor je. Je bent bij voorkeur in het bezit van een geldig VCA certificaat.
Ervaring is een pre maar wanneer je dat niet hebt, zullen wij het je leren.
Wij bieden een zeer zelfstandige fulltime (deeltijd mogelijk) functie met
goede arbeidsvoorwaarden binnen een gezonde en stabiele onderneming
die continu in ontwikkeling is.
Heb je het gevoel dat deze functie bij jou past?
Twijfel niet en kom eens langs voor een kop koffie bij ons op kantoor.
Of stuur een reactie met CV naar po@betolinq.nl t.a.v. Marianka Dominicus
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Wetsvoorstel Arbeidsmarkt
in balans
OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG:
In het weekend van 14 en 15 september is het
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Het barst in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak en vrije tijd.
De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar centraal.
Op 15 september openen de monumenten in Bernheze gratis hun
deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het bekijken
van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan beléven.
Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de monumenten.

PLEKKEN VAN PLEZIER

Anita Fransen

Vanaf 1 januari 2020 vervalt het huidige hogere gedeelte van transitievergoedingen voor 50-plussers met een dienstverband langer dan 10 jaar door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Ook worden de bedragen van de transitievergoedingen beduidend lager. Wel telt het arbeidsverleden vanaf dag 1
(nu: na 24 maanden) mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Dit kan
voor een werkgever een financiële reden zijn om beëindiging van slapende
dienstverbanden uit te stellen tot na 1 januari 2020.

Werkgevers kunnen vooraf (laten) vaststellen of er in individuele gevallen:
uitzonderlijke omstandigheden aan de orde zijn;
wat de hoogte van de compensatie zal zijn; en
wat de verschillen in de hoogte van transitievergoedingen zijn voor en na 1 januari 2020.
Met deze toetsing zijn vooraf de meeste onverwachte gevolgen te voorkomen.
Het lijkt verstandig om bij slapende dienstverbanden een deskundige te raadplegen.
Tot slot een attentiepunt. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 en voor
1 april 2020 slapende dienstverbanden hebben beëindigd en aantoonbaar transitievergoedingen hebben betaald, moeten de compensatie
bij het UWV aanvragen tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020. Vraagt
een werkgever te laat compensatie aan, dan betaalt het UWV niet uit.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCO UN TA N CY
& A D VIES

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

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE

SMEDERIJ THOMASSEN,
ABDIJSTRAAT 45 HEESWIJK-DINTHER
Op de kruising van de Abdijstraat, Lariestraat en Meerstraat
bevindt zich een voormalige smederij. Op deze plek beoefent
een smid al meer dan 250 jaar zijn beroep. De smederij dateert
uit 1935 en werd gebouwd door de Berlicumse architect
H. Tibosch. Binnen is de werkplaats nog helemaal compleet;
alle gereedschappen zijn aanwezig en de indeling is nog net als
vroeger.
Links staat het woonhuis van de smid en zijn familie. Het dateert
uit ongeveer 1890. In 1916 nam Marinus Thomassen uit AarleRixtel het bedrijf over van de vorige smid. Sinds die tijd is de
smederij in de familie gebleven, vandaar dat iedereen in Heeswijk
het pand kent onder naam Smederij Thomassen, ‘De Smis’.
Een bijzonder en intussen zeldzaam geworden onderdeel van het
bedrijf is de smeedijzeren travalje dat rechts van de werkplaats
staat. Een travalje is een zogenaamde hoefstal, waar paarden in
werden vastgezet terwijl de hoefsmid de hoeven voorzag van
nieuwe ijzers. Door het paard vast te zetten was de kans om een
trap te krijgen voor de smid een stuk kleiner. De travalje is sierlijk
gedecoreerd met bloemen en de naam van het bedrijf.
De smederij was een ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners.
Tijdens het wachten werden hier de laatste nieuwtjes besproken.
Op Open Monumentendag kun je een kijkje nemen in de
smederij, waar een echte smid demonstraties geeft hoe het
ging in vroeger tijden. Je kunt het oude authentieke interieur
en de gereedschappen bewonderen en er is een film waarin de
werkzaamheden van de smid worden vertoond.
Dit bijzondere rijksmonument is beslist een kijkje waard!

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

HEESCH - Zondag 28 juli is Sterrenwacht Halley voor belangstellenden geopend. Het programma begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.

tip

Zonnemiddag bij Halley vakantie
De zon is de best bestudeerde
ster in de kosmos, maar toch is
zij nog in veel raadselen gehuld.
Sterrenkundigen hebben de beschikking over talrijke grote tele-

‘Zonnetelescopen
voorzien van
zonneﬁlters
NASA-sonde ‘Parker Solar Probe’ is sinds vorig jaar onderweg naar de zon
om hem ‘aan te raken’.
Foto: NASA.

scopen op aarde en in de ruimte
om te trachten de geheimen van
deze dichtstbijzijnde ster te ontsluieren.
Ook bij Halley zijn speciale zonnetelescopen voorzien van zonnefilters om de zon veilig te kunnen laten zien, als zij tenminste
niet achter de wolken staat.
Met wat geluk zijn er donkere

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en protuberansen zichtbaar. Met behulp van
de radiotelescoop in de sterrenwachttuin kun je de zon zelfs horen, zelfs als het wel bewolkt is!
In het auditorium geven Halleyleden publiekspresentaties over

de zon, boeiend voor jong en
oud. Entree zonnemiddag: € 5,-.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
www.sterrenwachthalley.nl

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

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:
Kitty van der Wijst
uit Loosbroek

Winnaar:
Annie v.d. Heuvel
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Je kunt bij Puur Berkshire
terecht voor HEERLIJK MALS,
GEVACUMEERD
BERKSHIRE VARKENSVLEES
& BBQ-VLEES.
Maar ook voor de lekkerste
scharreleieren en aardappelen
van eigen bodem. Kom naar Puur
Berkshire***** aan de Kaathovensedijk 5 in Heeswijk-Dinther.
www.puurberkshire.nl.
06-10640503.
KOM EENS KIJKEN BIJ
PUUR BERKSHIRE IN
HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens
hebben een heerlijk leven. Ze
groeien op in een natuurlijke omgeving en worden top verzorgd.
We spelen en leven lekker buiten, geef ons een kans zodat wij
ook lekker buiten kunnen blijven.
Kijk op www.puurberkshire.nl.
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.
Wij zijn gesloten 24 juli t/m 27
augustus. Vanaf 28 augustus zijn
we er weer.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
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.

MOOIE TWEEZITSBANK

Zo goed als nieuw. € 30,-. Stof.
Afmeting 165x83x90 mm.
Gaat weg wegens verhuizing.
Ophalen in Heeswijk-Dinther.
Meer info: 06-11450588.

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.

TAROTCURSUS
Beginnerscursus tarot kaartlezen
vanaf september. Tien lessen
op maandagavond in Berlicum.
Lessen zijn gemiddeld elke twee
weken. Ervaren docente.
Info 073 5034430
of www.astridberkers.nl.
BENT U OP ZOEK NAAR
EEN WATERPUT/ BRON
VOOR IN U TUIN?
Wilt u graag u tuin sproeien/
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met
06-15446091 Wij maken voor
u alle soorten waterputten
eventueel met sproei-installatie.

GEVRAAGD
OPPAS(SEN) IN HEESCH
voor dinsdagmorgen
twee kinderen naar school
brengen en/of dinsdag- en
donderdagmiddag uit school
kan halen. En voor enkele
uren bij de kinderen in huis
blijft. Voor meer informatie:
familievangriensven1@gmail.com.

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

DIVERSE
PARIJSE MARKT BERLICUM
Zondag 28 juli. Mercuriusplein.
160 kramen bomvol mooie oude
spullen.
Toegang volwassenen € 3,-.
Meer info: www.vanaerlebv.nl.

9
WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

8
Puzzle #99084

31 ju
7aug li en More Puzzles:
vers ustuwww.sudoku-puzzles.net
s
ch
geen ijnt er
kran
t

STRAND EN ZEE
Tekst?

Zie oplossing pagina 22
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Foto-

Bernhezenaren lopen de vierda

reportage

Foto’s: Marcel van der Steen

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

STOER: MAT ZWART

NEW!

Extreem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

voudig te reinigen.

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

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

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

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

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

Perfectie

tot in detail
www.hanegraafkeukens.nl

een luxe uitstraling.

Fietsen met kinderen:
Acht tips voor succes
Openingstijden:

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

Hoe maak je een fietstocht leuk voor je
kroostGoede
en vrijdag
daarmee
(30 maart)ook
zijn wijvoor
gesloten!jezelf? En
hoe voorkom je dat ze het niet na een
half uur al zat zijn? 8 tips om je kans op
succes te vergroten.
1. Overdrijf niet
Jij mag misschien een kilometervreter zijn,
een kind heeft een beperktere actieradius
en is het eerder zat. Bedenk een redelijke
afstand en houd je daar ook aan. Twintig
tot dertig kilometer is voor veel kinderen
echt maximaal. Stop op tijd. Zo blijven kinderen het leuk vinden en kun je een volgende keer misschien iets verder weg.
2. Goede spullen
Op een te kleine fiets krijgen kinderen snel
vermoeide benen. Zorg dus dat je kind op
de juiste maat fiets rijdt. Ga je meerdere
dagen op pad? Dan is het belangrijk dat de
(toer)fiets of mountainbike zo licht mogelijk is. Controleer ook of de verlichting goed
werkt, zodat je kind goed zichtbaar is in het
verkeer. En overweeg een helm.

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: 9.30-17.00 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

3. Zorg voor afwisseling
Rivieren, bruggen, een speeltuintje of kinderboerderij: afwisseling is het toverwoord.
Als er maar genoeg vertier is onderweg, is
de kans des te groter dat het nageslacht de
volgende keer weer staat te popelen.
4. Pas je tempo aan
Niets saaier is dan volgzaam achter pa en
ma aan trappen. Voorop kun je kinderen
bovendien aansporen om als eerste de
bordjes of andere punten op de route te
ontdekken.

5. Las pauzes in
En zorg voor leuke pauzeplekken! Een pannenkoekenhuis, voetbalveldje of meertje
waar je kunt pootjebaden; kinderen kunnen er hun zinnen verzetten en je verlegt
de aandacht even naar iets anders dan de
fietstocht. Bovendien is een kindvriendelijke stop meteen een goede beloning. Dat
motiveert!
6. Laat kinderen meedenken
Bedenk samen een leuke bestemming om
naartoe te fietsen en betrek (oudere) kinderen bij het uitstippelen van de route. Zo
zullen ze meer plezier beleven tijdens de
tocht; ze hebben immers zelf hun steentje
bijgedragen. Ook een eigen fietscomputertje of -kaart is een succesnummer. Het
is avontuurlijk en je stimuleert je kind om
onderweg goed op de bordjes te letten.
7. Maak het spannend
Bijvoorbeeld door van de route een speurtocht te maken. Neem foto’s mee van gebouwen of andere highlights onderweg en
laat je kinderen op zoek gaan. Je kunt ook
zelf een stempelkaart maken, die ze bij elk
gevonden punt mogen laten afstempelen.
Volle kaart = beloning! Portemonnee mee
voor een ijsje dus…
8. Stoppen is geen falen
Heb je je toch verkeken op de route en is je
spruit het hartstikke zat? Neem het ‘m niet
kwalijk en ga desnoods met het openbaar
vervoer terug. Dwing je een kind om stug
door te fietsen, dan kun je een tweede gezinstocht wel op je buik schrijven. Volgende keer beter!
Bron: ANWB
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agse in NijmegeN
Sportief

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

Nieuws over de
kledingbeurs

088 3742525
www.ons-welzijn.nl
Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl
J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584
ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

In augustus is er geen kledingbeurs! We beginnen
weer op vrijdag 6 september en dan wel met een
schone lei. Dat betekent dat in de vakantieperiode alle ingezamelde kleding wordt uitgezocht. Als
je kleding hebt ingebracht zullen wij je benaderen
om te vragen wat je wilt met die kleding. Je kunt
het uiteraard op komen halen, maar wil je dat niet,
geen probleem; dan brengen wij de kleding naar
de kledingbank.
In september beginnen we met najaars- en winterkleding. Hiervoor kun je dameskleding inbrengen,
maximaal 30 stuks. Alleen dus dameskleding want
er is namelijk geen vraag naar heren- en kinderkleding. Zorg ervoor dat het goed bruikbare, dus schone en gave, kleding is! Je dient de kleding zelf te
prijzen. Houd het echter wel realistisch, des te groter
is de kans dat het verkocht wordt. Je kunt hiervoor
schilderstape gebruiken (goed aandrukken). Vermeld daarop je verkoopnummer, de maat en de prijs
waarvoor je het kledingstuk wilt verkopen.
Wij hopen dat we door deze aanpassingen de beurs
nóg aantrekkelijker voor je maken. In september
hebben wij ook een verrassing voor jou dus kom
zeker langs tussen 14.00 en 20.00 uur!
We zijn trouwens ook nog
op zoek naar helpende handen, ook mannelijke voor
het zware werk! Schroom
dus niet om contact op
te nemen met Dory via
06-19940313. Ook voor
meer informatie of een verkoopnummer kun je bij haar
terecht. Wij zien je graag op
6 september!
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BERNHEZE BOUWT
Bouw Monseigneur van den Hurklaan
Ton van Uden
Wij zijn een allround bouwbedrijf dat de werkzaamheden
kan regelen van begin tot eind.
Onze werkzaamheden zijn particuliere woningbouw en projecten van meerdere woningen
zoals de CPO woningen aan de
Monseigneur van den Hurklaan.
Ook ben je bij ons aan het juiste
adres voor verbouwingen en onderhoud aan woningen. Dit alles
realiseren wij met een vast team
van vakbekwame medewerkers.
Tekenburo
Verkuylen/Janssen
Verkuylen Architecten
Wij hebben als Tekenburo
Verkuylen/Janssen
Verkuylen

Architecten Ingenieurs de vier
CPO woningen aan de Monseigneur van den Hurklaan ontworpen en vervolgens bouwkundig
uitgewerkt. Verder hebben wij
het hele proces vanaf het begin
af aan begeleid. Zowel bij de gemeente als bij de bouwers zelf.
ETL Leeijen
ETL Leeijen verzorgt de E-tekeningen en E-installaties voor het
CPO project aan de Monseigneur van den Hurklaan.
Elke woning wordt individueel
bekeken en afgestemd aan de
wensen van de eigenaar zodat
we een mooi resultaat kunnen
neerzetten.
Installatiebedrijf van Grinsven
Als installatiebedrijf van Grinsven verzorgen wij voor het CPO
project de W-installatie’s.
Als w-installateur plaatsen we
de vuilwaterafvoer, HWA-afvoer
als gescheiden systeem, sanitaire
installatie en verwarminginstallatie.

Overzicht van de bouwplaats

Foto’s: Marcel van der Steen

Ton v. Uden
Ton v. Uden

Ton v.

Bouw en Onderhoud bv

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

-


-


Hemelwaterafvoer-installatie (HWA-installatie): hierbij
gaat al het regenwater dat opgevangen wordt via het dak
naar de infiltratiekratten in de
grond. Het regenwater wordt
zo weer aan het grondwater
toegevoegd. Dit voorkomt tijdens hoosbuien dat het rioolstelsel overbelast wordt. Tevens scheelt het ook energie,
omdat het schone water niet
gezuiverd hoeft ten worden.
Verwarming: Deze woningen worden uitgevoerd met
een laag temperatuursysteem
(vloerverwarming), met als
warmtebron de (binnen-binnen) lucht-warmtepomp, met
als voordeel dat hierbij het
'buitendeel' ook binnen staat
en minder geluid en hinder
kan veroorzaken naar overige
bewoners.

Werststeeg 30, 5258
073-5034361 - Fax
Mobiel: 06e-mail: info@to
www.bouwbedrij

Werststeeg 30 Berlicum
073-5034361 – 06-10554612
info@tonvanuden.nl
www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Ton v. Uden

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Bouwen
Bouw en Ond
is ons vak

Bouw en Onderhoud bv

De banners van de betrokken bedrijven

Bouw en Onderhoud bv
Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel.
073-5034361 - Fax. 073-5034838
Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel.
Mobiel: 06-10554612
073-5034361 - Fax. 073-5034838
e-mail: info@tonvanuden.nl
Mobiel: 06-10554612
www.bouwbedrijftonvanuden.nl
e-mail: info@tonvanuden.nl
www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel.
073-5034361 - Fax. 073-5034838
Mobiel: 06-10554612
e-mail: info@tonvanuden.nl
www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Bij het CPO project aan de
Mgr. v.d. Hurklaan zijn de
funderingen gestort, de bekistingen
worden weggehaald zodat na
de bouwvakvakantie meteen
‘doorgepakt ‘ kan worden
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Column Bouwvrouw

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Sanne Vandewall

Van oud naar nieuw!
De vakantieperiode is begonnen en daarmee ook de deadline voor
de oplevering van de MFA. Met man en macht is er doorgewerkt
om ervoor te zorgen dat de nieuwbouw voor de vakantie
opgeleverd kon worden en... dat is gelukt! Mede doordat de winter niet zo streng is geweest en door
alle hulp van vele partijen, kon de planning goed worden aangehouden. En daar zijn alle betrokkenen
heel erg blij mee!

De buitengevel

De hergebruikte bankjes in de
kleedkamer

Inmiddels is het grootste
gedeelte van de oude gymzaal
gesloopt, maar niet voordat
er goed werd gekeken wat er
nog hergebruikt kon worden.
De nieuwe gymzaal is voorzien
van materialen uit de oude
gymzaal, zoals de bankjes
in de kleedkamers en het
hout tegen de wanden. De
basisschoolkinderen van groep
6/7 hebben goed meegewerkt
om de spullen te verhuizen van
de oude naar de nieuwe locatie
en mochten alvast een kijkje
nemen.

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

21 augustus:
oﬃciële opening
En als dank voor het
sjouwwerk kregen ze een
lekker ijsje! Vervolgens hebben
de inwoners de gelegenheid
gehad om een blik te werpen
op de overgebleven spullen en
het overgrote deel heeft een
nieuwe eigenaar gekregen.
Lekker duurzaam bezig dus!

Vanuit gemeenschapshuis
De Stuik kun je nu door
De doorgang vanaf gemeenDe gymzaal
de prachtige gang naar
schapshuis De Stuik
het kinderdagverblijf,
de tussenruimte voor de KBO, de kleedruimtes en de gymzaal. Goed detail: op de hoeken zijn
hoekprofielen aangebracht die ervoor zorgen dat ook bij veel gebruik van deze gang alles mooi blijft.
Aan andere praktische zaken is ook gedacht; de deuren in het kinderdagverblijf zijn voorzien van hoge
deurklinken (zodat de kinderen ze niet kunnen openen) en als er een schoonmaakploeg aan de slag
gaat in de kleedruimtes worden ze niet nat: alle douches zijn met één druk op (een goed verborgen)
knop uit te zetten. Geen overtollige waterverspilling dus.
De komende weken worden de allerlaatste puntjes op de i gezet en is het tijd voor de officiële opening
van MFA de Stuik op woensdag 21 augustus. Speciaal voor de basisschoolkinderen wordt er een
leuke middag georganiseerd en geeft directeur Bram een toelichting over het gebruik van de nieuwe
gymtoestellen.
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom om dit prachtige project te aanschouwen en er is zelfs de
mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de technische toepassingen zoals de warmtepomp.
Burgemeester Moorman komt het eindresultaat bekijken, muzikale omlijsting
wordt verzorgd door de Notenkrakers en een lekker drankje zal uiteraard
niet ontbreken.

Uw adres voor houten kozijnen en deuren
www.van-heertum.nl
Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Tot dan!

Deze duurzame MFA
wordt gebouwd door:

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

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief
Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl
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DUURZAAM BOUWEN
Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs
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een keuken
een gratis
‘Quooker’

www.jmeulendijk.nl

Zongenieters van Bernheze

Meulendijk

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

BERNHEZE - We zijn niet allemaal zongenieters, maar als het gaat om zelf energie opwekken met de zon
zijn er voor iedereen voordelen. Dit geldt wanneer je mogelijkheden hebt op je eigen dak, maar ook door
energiecoöperaties en zelfs huurconstructies wordt dit voor alle situaties en budgetten mogelijk gemaakt.
Midden in de zomer speelt de zon
een grote rol in onze dagen. Zelfs
in onze eigen gemeente komen
genoeg stralen door om energie
uit te halen. Voor ieder huis en
budget is een duurzaamheidsslag
mogelijk. De eerste keuze, zonnepanelen op je eigen dak plaatsen,
geeft de meeste vrijheid.
Door middel van huurcontracten
kun je waar nodig de initiële kosten spreiden en zo met beperkte
middelen toch een verschil maken. Nadelen daarvan zijn dat

het langer duurt voordat je de investering eruit hebt en de prijzen
liggen vast tijdens de looptijd van
het contract.
Ook kostenbesparende doe-hetzelvers krijgen geen opties voor
eigen transport, installatie of onderhoud.
Als je dak niet geschikt is, kun je
bij het Postcoderoosproject samen met andere inwoners inleggen op panelen op een andere
locatie. Dit kan al vanaf een enkel
zonnedeel. Je krijgt met deze re-

geling wel de korting op de energiebelasting.
De woningen en bijbehorende
energiebehoeften zijn voor iedereen anders. Daarom geeft de
lokale energiecoöperatie van ons
eigen Bernheze advies over zonnepanelen aan leden. Daarnaast
zijn er inmiddels twee postcoderoos initiatieven van BECO waar
inwoners op in kunnen schrijven.
Zo geniet je altijd van een mooie
zomer!

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Kozijnen

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

Koksteeg 50 -n Vinkel
n Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n Ramen
06-10189411
n Ramen

Deuren
Deuren
Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n
n n

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

DUURZAAMHEID
TIP

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Vouwwanden

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in
huis

Schildersbedrijf Theo Wijnen

Zet gedurende
je vakantie
buitenshuis, thuis
zoveel mogelijk uit.
Doe de koelkast uit,
laat geen lampen
branden en
vergeet de airco
niet uit te zetten.
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BERNHEZE BOUWT
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
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
van tegels en natuursteen!

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

Veiligheid
bij klussen
• Ga na of gereedschap aan
alle eisen voldoet; check
de scherpte van je zaag
en stanleymes en kijk of je
apparatuur voldoet aan de
vereiste CE-richtlijn.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

• Zorg voor een opgeruimde
werkplek zodat je nergens
over kunt struikelen.

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952• Denk aan goede verlichting

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

en ventilatie.

• Gebruik een ladder met stevige voet en plaats hem op
een stabiele ondergrond.
• Werk je met een gasbrander? Hou een emmer water
bij de hand.
• Gebruik waar nodig beschermingsmiddelen
als
veiligheidsbril, -schoenen
en gehoorbeschermers.
• Sta bij boren altijd recht
achter het te boren gat en
hou de machine met twee
handen vast.
Bron: www.vtwonen.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl

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

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS
Binnen
1 dag
geplaatst!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

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

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

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10
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Foto-

reportage

Bernhezenaren lopen de vierda

Foto’s: Marcel van der Steen

Goed
gedaan

Uitdaging

Strand Jeu de Boules

31 jul
i
7augu en
versch stus
i
geen jnt er
krant

NISTELRODE - Zondag 25 augustus wordt er bepaald wie zich een jaar lang strand jeu de boules kampioen mag noemen. Teams van twee personen strijden dan om deze felbegeerde eer op het strand bij De
Blokhut Het Veerhuis, Achter de Berg. Intussen zijn er al meer dan 30 personen die zich ingeschreven
hebben.
is over zijn of haar jeu de boules
kwaliteiten? Nu heb je de kans
ze eens uit te dagen. Geef jezelf
en meteen ook die zogenoemde professionals op. Per koppel
betaal je slechts € 8,- voor deel-

NAAST SPORTIVITEIT
EEN GEZELLIG BBQ

De organisatie schiet om klokslag 10.00 uur de wedstrijden
in gang. Ieder team krijgt in
poulevorm de gelegenheid om
de krachten te meten met hun
gemeentegenoten. Dus niet getreurd als je de eerste wedstrijd
verliest omdat je er nog even
in moet komen. Er is nog tijd
genoeg om je te herstellen, bij
voorkeur op het naastgelegen
terras. De beste twee teams van
elke poule gaan door naar de
kampioensronde waar middels
een knock-out systeem wordt
bepaald wie de winnaar wordt.
De andere teams gaan door naar
de verliezersronde, waar nog
wordt gestreden om spectaculaire prijzen. Op deze manier speelt

elk deelnemende team toch minimaal vier wedstrijden.
De wedstrijden duren tot een
team dertien punten heeft behaald óf wie er na veertig minuten de meeste punten bij elkaar
heeft gegooid. De organisatie
zorgt voor alle materialen die benodigd zijn voor het spel. Zelfs
scheidsrechters en meetlinten
zijn aanwezig, mochten de gemoederen verhit raken.
Het toernooi is een uitgelezen
kans voor deelnemers om eens
kennis te maken met een jeu
de boules spel. Heb je een oma,
opa, moeder, vader, oom of tante die altijd aan het opscheppen

name en voor jeu de boules ballen wordt gezorgd. Dit jaar is er
ook de mogelijkheid om na het
toernooi deel te nemen aan de
gezamenlijke barbecue voor
slechts € 10,- per persoon en
zijn er drankjes en hapjes gedurende de dag verkrijgbaar. Ook
kan iedereen meedingen voor
prachtige prijzen in de loterij die
na de prijsuitreiking zal worden
gehouden.
Wil jij meedoen? Stuur een mail
naar strandjeudeboules@gmail.
com en geef je op! Het toernooi
begint om 10.00 uur en om ongeveer 17.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden én kan de
barbecue beginnen! Voor meer
informatie kun je ook bellen met
Leny van de Ven (06-15385865)
of Heidi Verwijst (06-53556982).
Graag tot ziens op 25 augustus!

DE OPLOSSING
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agse in NijmegeN

paardensport
HEESCH - Lut Oltmans (12) doet
mee aan de wereldkampioenschappen voltige voor junioren.
De
wereldkampioenschappen
voltige worden van woensdag
24 tot en met zondag 28 juli gehouden in het Nationaal Hippisch
Centrum in Ermelo. Lut werd in

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

Lut doet mee aan WK voltige
mei met het nationale voltigeteam Nederlands kampioen bij de
junioren. Dit hield in dat zij geplaatst was voor de wereldkampioenschappen. Tijdens het wereldkampioenschap zijn er junioren
landenteams vertegenwoordigd
uit elf verschillende landen. Naast
teams zijn er ook kampioen-

schappen voor solo’s en duo’s
(pas de deux). Vanaf woensdag

Vanaf woensdag 24 juli
beginnen de wedstrijden
24 juli beginnen de wedstrijden
met voor alle deelnemers de ver-

plichte oefeningen. Later in de
week staan dan de kuren voor de
eerste ronde op het programma
en wordt bepaald wie zich plaatst
voor de finales op zaterdag en
zondag. Kortom, alle voorwaarden voor een prachtige titelstrijd,
in deze unieke tak paardensport,
zijn aanwezig.

Foto: Alexander Oltmans

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 12 augustus 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. ‘... van Bernheze’ is de titel van de column van de Beco?

2. Hoe heet de column van Sanne Vandewall?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3 Welk plein wordt geopend met een groots pleinfeest?

Winnaar vorige week Miranda’s Bloemensalon:
Johanna van Lankveld
Het antwoord was: PUZZEL

4. Rob Haakmeester schrijft in zijn column over ongelukken en ...?

Winnaar vorige week Ari-Jenne:
Jan van Beusekom
Het antwoord was: KRANT

5. Wie schrijft in DeMooiBernhezeKrant haar laatste gedicht als gemeentedichter?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

6. Welke kindervoorstelling wordt de 31e juli in De Kersouwe gespeeld?
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Fotograaf:
Corrie v.d. Heijden
Club van Lelijke Kinderen

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

DONDERDAG 25 JULI
Burgerzaken gesloten
Gemeentehuis Heesch

Fijne
vakantie
en tot 14
augustus!

Poedja-Bardo Ondericht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bernheze Fiets3daagse
Café-zaal ‘t Tramstation Nistelrode

DINSDAG 30 JULI
Workshop biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Avonddriedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede Nistelrode
PAGINA 6

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 26 JULI
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 27 JULI
Open dag Peduca
Paramedisch Voetcentrum Oss
Afsluiting kerkplein
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Muziekzomer: Nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
ZONDAG 28 JULI
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Rondleiding - Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 14
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 29 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 31 JULI

DeMooiBernhezeKrant
komt niet uit
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Hans & Grietje
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Start Hop-On Hop-Off bus
Heesch
PAGINA 9
DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Muziekzomer: Djonina
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Muziekweekend: K5 1/2
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
ZONDAG 4 AUGUSTUS
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 5 AUGUSTUS
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inschrijven Jeugden Gezinsvierdaagse
De Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 7 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant
komt niet uit

Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kijk, daar vliegt een Walvis!
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
Avonddriedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede Nistelrode
PAGINA 6
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 8 AUGUSTUS
KBO fietstocht Kevelaer
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Avonddriedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede Nistelrode
PAGINA 6
Muziekzomer:
Roy & Roy acoustic
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
ZATERDAG 10 AUGUSTUS
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
ZONDAG 11 AUGUSTUS
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Theatergroep Kersouwe:
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 12 AUGUSTUS
Kindervakantieweek
Achter de Berg Nistelrode
Mini Heesch
Bomenpark Heesch
Kindervakantieweek
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-Bardo Ondericht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 13 AUGUSTUS
Kindervakantieweek
Achter de Berg Nistelrode
Speciale zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Mini Heesch
Bomenpark Heesch
Kindervakantieweek
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Wim Daniëls
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

31 juli en 7 augustus verschijnt er geen krant

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

