
Maar liefst 97 procent van de 
Bernhezenaren die in het panel zit-
ten, gaf aan het lokale nieuws in 
de gaten te houden. Twee derde 
zegt dit altijd te doen en een der-
de van de ondervraagden doet 
dit soms. De nieuwsbronnen die 
hiervoor gebruikt worden, zijn 
met name de lokale (70 procent) 
en regionale krant (59 procent) en 
social media (58 procent). Slechts 
14 procent noemt de lokale radio 
en televisie als informatiebron van 
nieuws. Ook ‘gewoon praten met 
de mensen’ en ‘sociale contacten’ 
worden door enkele ondervraag-
den genoemd. 

Een ander thema dat centraal staat 
in de eerste enquête van het in-
wonerspanel, is DeMooiBernheze-
Krant zelf. Tal van tips en sug-
gesties werden gegeven voor het 
weekblad. Die variëren van meer 
aandacht voor een speciale kern 

tot een andere bezorgdag. De 
meeste ondervraagden geven aan 
dat ze DeMooiBernhezeKrant pri-
ma vinden, ‘Niets, houden zo’, is 
meerdere malen te lezen. 
Ook op de vraag welke persoon 
zij graag geïnterviewd zien wor-
den in DeMooiBernhezeKrant, zijn 
de antwoorden divers. Bekende 
namen als ruud van Nistelrooij, 
wim van der Donk, Mark van de 
Veerdonk en zelfs prinses Beatrix 
komen voorbij, maar ook de wijk-
agent, Herman Hermans, pastoor 
Ouwens of - vaak - mensen die 
vrijwilligerswerk doen, staan op 
het wensenlijstje. 

Voor het panel konden en kunnen 
inwoners van Bernheze zich in-
schrijven. Zij ontvangen regelmatig 
een enquête. Door middel hiervan 
kunnen zij meedenken en meepra-
ten over de gemeente. De groep 
ondervraagden is een afspiegeling 

van de gehele bevolking in Bern-
heze. Dit is getoetst op allerlei fac-
toren; zoals leeftijd, gezinsopbouw 
en culturele activiteiten. De eerste 
enquête werd op 16 mei verstuurd. 

TipMooiBernheze is een initiatief 
van Bernheze Media, in samen-
werking met onderzoeksbureau 
TOP-onderzoek, dat inwoners-
panels uitvoert. 

REPRESENTATIVITEIT 
Om het onderzoek representatief 
te maken, is er een minimaal aan-
tal respondenten nodig. Martijn 
van TOP-onderzoek: “we moeten 

ervoor zorgen dat de steekproef 
representatief is. De groep onder-
vraagden moet een juiste en goede 
afspiegeling van de gehele bevol-
king in Bernheze zijn. Dit toetsen 
we op allerlei factoren; zoals leef-
tijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. Mochten er bepaalde 
groepen mensen onderbelicht zijn 
in het panel, dan wordt er speci-
fiek naar deze doelgroep gezocht, 
bijvoorbeeld via sociale media en 

via drukwerk. we kunnen vragen 
wegleggen per kern en kunnen re-
sultaten bekijken per leeftijd, per 
kern, per geslacht en ga zo maar 
door. Alles is mogelijk.”

WAT ALS JIJ DE BURGEMEES-
TER VAN BERNHEZE WAS
De komende maanden staan in 
het teken van de toekomst van 
Bernheze. Naast de burgemeester 
beslissen heel veel mensen over 
de toekomst van Bernheze. Maar 
wat als jij een dag de burgemees-
ter mocht zijn? En wat als deze dag 
een advies gegeven moest worden 
over;  Bernheze opsplitsen, zelf-

standig blijven of in zijn geheel 
naar een andere gemeente? 

Bij meer dan 1000 deelnemers aan 
het inwonerspanel, kunnen we 
daar vragen over stellen. 

Wil je meedoen? Anoniem - Gratis 
- binnen 3 seconden. Ga dan naar 
www.tipmooibernheze.nl en meld 
je aan!
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Wie steekt er de BBQ aan dit weekend?
Geen afwas en gratis thuis bezorgd!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 

www. vanheijdendakkkappellen.nl

KErMiS HEESwiJK-DinTHEr
GEDEELTELIJK HEESwIJK-DINTHEr

FolDEr DEZE wEEK

• een deelnemer per emailadres
• vanaf 16 jaar
• geef je mening in 10 minuten
• een keer per maand
• gratis meedoen
• anoniem
• aangemeld binnen 3 minuten

Uitslagen 
eerste enquête 
inwonerspanel

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

BErNHEZE – De resultaten van de eerste enquête van het inwo-
nerspanel TipMooiBernheze zijn bekend. Hieruit blijkt dat een zeer 
grote meerderheid het lokale nieuws volgt.

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over 

actuele onderwerpen in Bernheze
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de belangrijkste 
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te kiezen?

www.tipmooibernheze.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

atuurlijk is ook de - vernieuwde - boekhandel open (vanaf 12.00 uur), 
waar - naast boeken - (h)eerlijke abdijproducten verkrijgbaar zijn. Voor 
vaderdag zijn speciale abdijbierpakketten te koop en kunt u de tuin be-

zichtigen. 

Speciaal dit jaar is de grote verkoop van kunst en cultuur, waaronder schil-
derijen, etsen, iconen, aardewerk, kruiken en curiosa uit de abdijcollectie. De 
verkoop start om 12.00 uur, voor de boekhandel, en de opbrengst is bestemd 
voor de restauratie van de Kapittelzaal van de abdij.

Graag tot ziens in de Abdij van Berne op zondag 14 juni, 
tijdens de open kloosterdag 2015.

N

Zondag 14 juni open kloosterdag 
bij de Abdij van Berne
De Abdij van Berne in Heeswijk staat zondag 14 juni open voor bezoekers van 14.00 tot 17.00 uur. 
De abdijmensen ontmoeten u graag binnen de muren van de abdij, waar een rijk palet aan activiteiten 
wordt getoond. Tot in de rust van de abdijkerk toe. 

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

GRATIS ENTREE
Info 06-53356237

Lendersgat 1
Vorstenbosch

De Riethoeve
Oude tijden herleven
Elke 1e vrijdag van de maand 
Familie- en vriendenavond. 
Voor jong en oud, borrelen, biljarten, 
darten, kranten, tafelvoetbal en diverse 
Brabantse spelen. Dit alles onder het 
genot van een borrel en een hapje. 

Elke 2e vrijdag van de maand 
een 20+ avond met DJ

Elke 3e vrijdag van de maand 
Ontmoetingsavond voor singles 
vanaf 20.30 uur

Elke 4e vrijdag van de maand 
een 40+ avond voor stel en vrijgezel met 
jaren ’60, ‘70- en ’80-muziek met DJ.

zomer!
Jippie, het is weer zomer! Lekkere 
temperaturen, de zomerse kleding kan weer 
uit de kast, het is weer lekker lang licht, 
alles ziet er fleuriger en vrolijker uit en voor 
velen van u zal er misschien nog wel een 
zomervakantie inzitten met een leuk reisje 
naar misschien wel een ander land.
Op vakantie gaan naar een ander land 

betekent vaak ook anders eten. Heerlijk om dan de lokale 
specialiteiten te ontdekken. Veel Europese landen hebben zo 
hun eigen eetgewoonten en specialiteiten. Nu is er zeker niets 
mis met de Hollandse keuken, maar de gedachte aan heerlijke 
tapas op een Spaans terrasje of lekkere pasta aan de Italiaanse 
kust maakt het vooruitzicht op de zomer wel extra zonnig. Maar 
ook voor de thuisblijvers kan er nog genoeg vakantiegevoel 
uit eigen keuken worden gecreëerd. Zo wekt bijvoorbeeld een 
barbecue met vrienden en familie in eigen tuin bij mij al een zomers 
vakantiegevoel op. Dat geeft vaak ook het gevoel van samen 
koken. Samen voorbereiden, vlees marineren, heerlijke frisse salades 
maken, de barbecue aansteken.... Op en top zomergevoel wat mij 
betreft! Het maken van salades is in de zomer natuurlijk veel leuker 
dan in andere seizoenen. Buiten dat er nu veel meer verse groentes 
en fruit te verkrijgen zijn, zorgt een dag met tropische temperaturen 
wel voor extra zin in ‘koud, fris’ eten. 
Erg lekker op een warme dag - en heel gezond - is gazpacho. De 
meeste mensen noemen dit ook wel koude tomatensoep, maar 
ik vind een frisse groentesoep een betere benaming, aangezien er 
naast tomaten nog veel meer heerlijke verse groentes inzitten. 
Dit recept hieronder is lekker, gezond en makkelijk te maken. 
* 1 kg tomaten ontvellen (kort koken en daarna laten 
 schrikken in ijswater om te pellen)
* 2 komkommers
* 2 tenen knoflook
* 1 rode ui
* 1 gele paprika (de helft om te pureren)
* 1 groene paprika (de helft om te pureren)
* 2 eetlepel azijn
* 6 eetlepel olijfolie
* 2 theelepel suiker
* croutons
* peper, zout
Snijd alles (behalve de helft van de paprika’s) in grove stukken en 
pureer dit met een staafmixer of in de keukenmachine.
Breng het geheel op smaak met peper, zout en de suiker.
Als alles fijn gepureerd is tot een gladde soep, goed koud laten 
worden in de koelkast en daarna kun je deze serveren in een 
schaaltje wat even in de diepvries heeft gestaan. croutons en de 
overgebleven paprika in blokjes gesneden er bovenop en smullen 

maar van deze frisse gezonde maaltijdsoep! 
Lekker is het om er stokbrood met kruidenboter 
bij te eten. En zo kunt u hopelijk een stukje 
Spaans gevoel naar uw eigen ‘casa’ halen...

Met vriendelijke groet, Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke, Nistelrode

www.eetcafetpumpke.nl

Columnmarita

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Iets te vieren? 
Geslaagd of cadeautje 

voor Vaderdag...

De leukste en de 
lekkerste pakketjes 
en hapjes vind je 
bij Bon Fromage

HEESwIJK-DINTHEr - De eerste 
zes klanten in de Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther ontvangen don-
derdag 11 juni bij aankoop van een 
pak mix voor Brownies een gratis 
reep van Tony’s Chocolonely*. 

De wereldwinkels in Nederland 
zijn op zoek naar het origineelste 
fairtrade brownierecept van Neder-
land. Deelnemers kunnen vóór 25 
juni een origineel brownierecept 
op www.wereldwinkels.nl delen of 
inleveren bij een van de wereld-
winkels in Bernheze. De winnaars 
maken kans op een fairtrade taart-
servies t.w.v. € 200,- en € 150,-. 

Op de website 
www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl staat ter inspiratie een (h)eerlijk 
brownie recept klaar. 
*Let op: deze actie is alleen geldig op 11 juni in de wereldwinkel in 
Heeswijk-Dinther! De winkel is dan geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Scoor een gratis reep van 
Tony’s Chocolonely

kooktip  Avocado
Om een avocado snel te laten rijpen doe je hem 
samen met een banaan in een papieren zak. 
Deze zak bewaar je in een keukenkastje. 
Pas op, het kan erg hard gaan en dan wordt de 
avocado beurs.
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Mijn vorige bijdrage in deze krant ging over de 
uitreiking van de Cultuureducatieprijs van de 
gemeente Bernheze. In het eerste gedicht dat ik 
daarover geschreven had, ontbrak in de krant een 
deel van de laatste regel. Ik weet niet of het u, beste 
lezer, is opgevallen, maar ik stoorde me eraan. Een 
uur lang had ik lichte buikpijn. Had ik het gedicht 
onvolledig aangeleverd, of was er bij het opmaken 
van het stukje iets fout gegaan?

De volgende dag zag ik er plotseling ook de lol van in. Er schoot me een idee 
te binnen. Ik kon van mijn poëzierubriek in DeMooiBernhezeKrant voortaan 
ook een soort prijsvraag maken. Ik zou van een door mij geschreven sonnet 
de veertiende regel kunnen weglaten en dan de lezers de mogelijkheid bieden 
suggesties voor deze slotregel in te sturen. De beste (mooiste, meest originele) 
inzending zou met een klein prijsje beloond kunnen worden, uiteraard 
te bekostigen door de redactie van DMBK. Hoewel, het zou ook een niet-
materiële prijs kunnen zijn. Een wandeling met de dichter van Bernheze 
langs alle tot inspiratie leidende plekken van onze gemeente bijvoorbeeld.
Voor deze keer heb ik dat idee nog niet uitgevoerd. Als naar aanleiding 
van deze bijdrage tenminste tien inwoners van Bernheze uit tenminste drie 
verschillende kerkdorpen mij een mail sturen, doe ik het een volgende keer 
wel. Deze week neem ik het sonnet op dat ik op verzoek van pastoor Joost 
Jansen schreef voor de heropening, afgelopen zaterdag, van de boekhandel 
van de abdij. 

Norbertus’ meNiNg 
Norbertus ziet het vast welwillend aan
En zal ons, lijkt me, zeker niet vervloeken 
Omdat hier in dit pand, gevuld met boeken 
Voortaan ook flesjes bier van Berne staan

Kon hij vandaag een dag naar Heeswijk gaan 
Dan zou hij deze winkel ook bezoeken 
Hij keek goed rond en zocht in alle hoeken 
En ging met flink wat flesjes hier vandaan 

Weer in de hemel zou hij die gaan proeven 
Zowel de Prior als de Norbertijn 
En nee, dat zou hem zeker niet bedroeven

Misschien zou hij daarna wat dronken zijn 
En tegen medebroeders zou hij snoeven:
“In Heeswijk is het leven goed en fijn” 

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige 
bijdragen, stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi van hans manders

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.
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DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Vrijwilliger van de maand
Jos van Empel 
In gesprek met Jos van Empel op de Meierijsche Museumboerderij te Heeswijk-Dinther

Een groep die betrokken is bij de 
museumboerderij, maar ook bij 
elkaar. Als iemand zich afmeldt 
voor deze ochtend, is er werkelijk 
wat aan de hand. Één borreltje na 
een ochtend hard werken is dan 
ook welverdiend en zorgt voor 
saamhorigheid. In dit kleine af-
sluitende kwartiertje lossen kleine 
problemen zich vaak snel op. Jos 
vertelt over een aantal klussen dat 
inmiddels met beperkte middelen 
tot stand is gekomen. Soms is het 
handig dit in samenwerking met 
andere organisaties te doen. Ook 
is het bijzonder voor hem dat de 
laatste bewoner van deze boerde-
rij, Jo van Hein van Toon van Keese 
(Jo Sigmans), zich als vrijwilliger 
inzet en de groenverzorging voor 
zijn rekening neemt.

Vijfenzeventig vrijwilligers 
Jos spreekt met enthousiasme 
over alle activiteiten die de muse-

umboerderij organiseert. Onder 
andere het educatieve Jet en Jan 
project voor de vijfdejaars leerlin-
gen van basisscholen uit de om-
geving. Een ochtend en middag is 
voor tweedejaars klassen van het 
gymnasium. 
Zo zijn er naast diverse themada-
gen per jaar ook veel rondleidin-
gen voor groepen, met of zonder 
lunchbuffet. Ook als trouwlocatie 
is de museumboerderij zeer in trek 
en zelfs Sinterklaas neemt elk jaar 
zijn intrek in de boerderij. 

Voor al deze activiteiten zijn heel 
veel vrijwilligers nodig. Alles bij el-
kaar doet het museum een beroep 
op vijfenzeventig vrijwilligers, die 
met regelmaat ingepland worden. 
Mede door het vele werk dat de 
vrijwilligers voor hun rekening ne-
men, kan de stichting zich staande 
houden. Jos vindt aandacht voor 
de vrijwilligers belangrijk. 

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is ze-
ker op zijn plaats.

Hoe dient vrijwilligerswerk 
zich aan?
Jos is na een loopbaan die zich ont-
wikkelde van instrumentmaker tot 
directeur bij een erkend bedrijf, in 
2005 met de VUT gegaan. Thuis 
wachtten de nodige onderhouds-
klussen op hem en zijn dochter 
zorgde voor werk bij het verbou-
wen van een huis. Op het juiste 
moment diende de museumboer-
derij zich aan met een hulpvraag. 
Naast dit vrijwilligerswerk wandelt 
Jos ook elke week met een groep 
rolstoelpatiënten van Laverhof. 
Omdat de rolstoelpatiënten dit ge-
weldig en bijzonder vinden, is dit 
voor hem ook geweldig.

Met een stevige handdruk sluit ik 
mijn ontmoeting met deze bevlo-
gen vrijwilliger af.

Jos in zijn boerderij Tekst: Annie van den Berg - Vivaan Foto: Michel Roefs

HEESwIJK-DINTHEr - Jos is al negen jaar vrijwilliger bij de museumboerderij. Hij zit mede in het bestuur en 
behartigt het onderhoud van de gebouwen binnen en buiten. Hiervoor zijn elke woensdagochtend ongeveer 
vijftien vrijwilligers actief, elk met een eigen specialiteit in kunnen. Jos vindt het fijn dat dit een hechte groep is. 
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Health, Beauty, Care

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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

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

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

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

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

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

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect met resultaten 
op langere termijn. Een snelle comfortabele 
behandeling zonder hersteltijd en pijn, 
ook in de zomer. Goede resultaten na de 
behandeling op alle tekenen van veroudering.  
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!

Verslag van een midweek Horizon
Daarnaast hebben we kunnen ge-
nieten van het weekprogramma. 
Dat varieerde van een bingoavond 
tot uitstapjes naar het orgelmu-
seum in Hilvarenbeek (veel leuker 
dan verwacht) en het streekmu-
seum De Acht Zaligheden. Dat 
het team van alle markten thuis is, 
bleek wel op dinsdag, toen zij ons 
verrasten met een bonte avond. 

Zoveel talent! Op woensdagmid-
dag was de KBO te gast met drie 
duo-fietsen en konden de deel-
nemers aan deze midweek van de 
Horizon kennis maken met deze 
activiteit. Ook was er een speciale 
fiets om met de rolstoel een rit te 
maken over het landgoed, dat zo’n 
17 hectare groot is. 
woensdag kwamen de ereleden 
van de Horizon op bezoek. Er 

werd gezellig gebuurt en veel her-
inneringen opgehaald. Een mooie 
wetenswaardigheid kwam hierbij 
naar boven. Jan van de Leest was 
afgelopen mei even lang voorzitter 
als Bert Peters destijds, namelijk 16 
jaar. Donderdag werden wij ver-
rast met live-muziek van de band 
‘Bekant vur niks’ en waren de 
smartlappen niet van de lucht. En 

er werd lekker gedanst. 
Tussen de bedrijven door was er 
ook tijd om zich even terug te 
trekken en om zich te laten ver-
zorgen door een van de drie ver-
pleegkundigen, die 24 uur per dag 
beschikbaar waren. Een welkome 
ontlasting voor de partners die 
thuis iedere dag mantelzorger zijn. 
Horizon bedankt. chapeau!
Een tevreden deelnemer.

HEEScH - Een groep van 24 personen vertrok op 1 juni naar landgoed 
De Biestheuvel in Hoogeloon. Dit gebeurde op uitnodiging van de 
Horizon, die zieke mensen en hun partners door een geweldig team een 
midweek volledig liet verwennen. Zij verzorgden iedere dag het ontbijt 
en de lunch in de eetzaal. ’s Avonds gevolgd door een diner, geserveerd 
in het restaurant. 

met oP dinsdag een Bonte aVond

Het is geen ramp als je 
je doelen niet bereikt. 

Het is pas erg als je geen doelen 
hebt om te bereiken.

bo van Zutphen genomineerd voor 
Kw1C-awards

De Kw1c-Award is een prijs die de 
school in Den Bosch ieder jaar uit-
reikt aan de meest excellente stu-
dent. “Ik wist niet dat die award 
bestond, dus ik had ook niet ver-
wacht dat ik genomineerd zou 
worden”, zegt Bo. Het was zelfs 
even schrikken toen ze genomi-
neerd werd. “Mijn mentor haalde 

mij uit de klas. Ik dacht eerst dat 
ze dacht dat ik wat ergs had ge-
daan, maar al snel zei ze dat ze 
goed nieuws had. Ze wilde me no-
mineren voor de Kw1c-awards, 
dat vond ik wel leuk natuurlijk.” In 

totaal zijn er van deze school acht-
tien studenten genomineerd in drie 
categorieën, waarvan er uiteinde-
lijk één meedoet voor de landelijke 
MBO-awards. Bo, die studeert 
voor doktersassistente, werd uit-
eindelijk niet de winnaar.
De nominatie leverde Bo wel een 
paar leuke dingen op. Zo werd 
ze gefilmd door een cameraploeg 
van school op haar stageplek, zie-

kenhuis Bernhoven. Ook mocht 
ze gaan dineren met de andere 
genomineerden.  Bo werd door 
haar opleiding genomineerd om-
dat ze goede cijfers haalt op school 
en ze het erg goed deed op haar 
stageplek. Twee keer liep ze stage 
bij Bernhoven. Uitzonderlijk, want 
vaak blijven studenten maar één 
termijn op dezelfde stageplek. 
“Bernhoven wilde mij graag hou-
den”, zegt Bo. Ook is Bo erg ac-

tief naast haar opleiding en daar 
is ook rekening mee gehouden. 
Al vele jaren is ze vrijwilliger van 
de EHBO-vereniging St. raphaël 
in Heeswijk-Dinther. Hier is Bo via 
haar vader terechtgekomen, die 
ook al erg lang bij de EHBO zit. “Ik 
snap eigenlijk niet waarom hij niets 
met zorg doet”, zegt Bo lachend.
Later hoopt Bo ambulancemede-
werker te worden. “Ik hou wel van 
een beetje actie en ik help graag 
mensen”, zegt ze. Om medewer-
ker van de ambulance te worden 
gaat Bo verder doorleren omdat 
veel ervaring vereist is. Zeer bin-
nenkort studeert ze af en dan start 
Bo aan de HBO-opleiding ver-
pleegkunde. 

HEESwIJK-DINTHEr  - Bo van Zutphen (19) uit Heeswijk was door haar 
opleiding genomineerd voor de Koning Willem I College Awards. Op 
woensdag 3 juni was de uitreiking. Voor Bo bleven de awards, gepresen-
teerd door de bekende tv-presentator Valerio, helaas bij een nominatie.  

BernhoVen WiLde 
mij  GraaG Houden

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Jij ook?

HOERA Onze chocoladebollen

Jij ook?

Onze chocoladebollen
zijn weer geslaagd!

het is toch altijd weer even spannend…     maar we kunnen gelukkig melden…       ze zijn weer zeer geslaagd!

  

tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

4 roomboter 
vloerkadetten 

1,00 geldig t/m 17-6-2015

Alle examenkandidaten die geslaagd zijn 

HARTELIJK GEFELICITEERD!!
Dat is feest...
Daar horen chocoladebollen bij.
De lekkerste “ Osse Bollen” haalt u natuurlijk 
bij ons. Voor alle geslaagde studenten en  
iedereen die wat te vieren heeft. 3+1 GRATIS

chocolade-   

bollen

RWP Audio • Video • Lighting viert twintigjarig jubileum
EigEnaar robbiE Van DEr wiJST: ‘onS DorPS DEnKEn, Daar winnEn wE HET in aMSTErDaM ooK MEE’

Compleet in geluid, beeld en licht
rwP levert een compleet pakket 
aan professioneel geluid, beeld 
en licht. En of het nu gaat om een 
groots festival, een bedrijfsfeest, 
een congres, een bruiloft, een 
concert of een kleinschalig verjaar-

dagsfeestje: het moet in één keer 
goed. Daar is robbie stellig in. 
“Ieder feest is voor de opdrachtge-
ver uniek. Je geeft zo’n feest mis-
schien maar één keer in je leven. 
Dan moet gewoon alles kloppen.” 
Dat is dan ook precies de kracht 
van robbie en zijn team van tien 
geluids-, beeld- en lichttechnici en 

dj’s. want ook al zijn ze soms 24 
uur achter elkaar in touw; ze stáán 
er en ze maken het waar. 

Dorps 
Ondanks de groei is één ding 
niet veranderd: het dorpse karak-
ter. Laagdrempelig, gemoedelijk 
en bescheiden. Meedenken met 
de klant, aanpakken waar nodig. 
Kwaliteit leveren. En vooral: sfeer 
maken. Zorgdragen voor dat stuk-
je beleving. Zoals robbie zelf zegt: 
“Ons dorps denken, daar winnen 
we het in Amsterdam ook mee.”

Blij
robbie gaat altijd zelf bij de klant 
langs om de locatie te bekijken, 
de mogelijkheden te bespreken en 
een plan op te stellen. Hij werkt 
met hetzelfde gemak voor grote 
evenementen- en artiestenbureaus 
als voor die particulier met een 
tuinfeestje. robbie’s drive zit voor-

al in het opbouwen en het perfect 
matchen van licht, beeld en geluid. 
Als alles samenkomt in de juiste 
sfeer. robbie, lachend: “Ja, daar 
word ik nou blij van.” 

Boek nu alvast je feest!
Om het twintigjarig jubileum te 
vieren geeft rwP in juni 20% 
korting op iedere boeking of op-
dracht. Feest in het vooruitzicht? 
Neem alvast mee dat voordeel!

Nistelrode - Den Dungen -
St. Oedenrode
0412-612988
www.rwponline.nl
info@rwponline.nl
Facebook: 
RWP Audio • Video • Lighting

Van klein naar groot. Het begon zo’n twintig jaar geleden. Met een draaitafel, plaatjes en wat lampen, ge-
woon een lekker sfeertje neerzetten op feesten en partijen. Al snel werd Robbie van der Wijst steeds vaker 
gevraagd. Er werd professionele apparatuur aangeschaft. “De spullen stonden gewoon bij ons thuis in de 
gang”, blikt Robbie terug. “Iedereen moest achterom, want door de voordeur kon je niet naar binnen.” Hoe 
anders is dat nu. Zo’n 500 lampen, 150 speakers, 400 meter trussdelen, beamers, plasmamonitoren, projec-
tieschermen, versterkers, cd-apparatuur, podiumdelen en honderden meters doek zijn inmiddels onderge-
bracht in de ruime RWP-loods. 

Robbie Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Ondanks de groei is één ding niet veranderd: 
het dorpse karakter
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Start collecte 
rode Kruis
HEEScH  - De jaarlijkse collecte 
van het Rode Kruis is dit jaar in 
week 25, van 14 juni t/m 20 juni. 

De gehele opbrengst van de col-
lecte is voor de regio Oss en om-
streken voor het organiseren van:
-  Activiteiten voor mensen met 

een beperking en chronisch zie-
ken en/of mensen die in een so-
ciaal isolement zitten.

-  Medische hulp en assistentie 
door gekwalificeerde EHBO’ers.

-  Opleidingen EHBO cursussen 
voor jeugd en jongeren.

En andere activiteiten binnen de 
regio. Indien er nog mensen zijn 
die wat tijd en natuurlijk zin heb-
ben, om als collectant in een wijk 
of straat te collecteren, dan graag 
contact opnemen met: Francine 
van den Heuvel. Tel. 06-12093773.

KBO Bernheze

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

Heeft u vragen 
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

activiteiten 
Kbo Heesch
Kennismaken met koersbal
Tijdens de toernooimaand kunnen 
50-plussers kennismaken met het 
koersballen. Op donderdagmid-
dag 11 juni vanaf 13.30 uur ligt de 
groene mat in De Pas en wordt er 
een demonstratie gegeven. De ju-
bilerende KBO Heesch biedt deel-
nemers een kopje koffie aan.

Open jeu de boulestoernooi
Dinsdag 16 juni is van 13.30 tot 
16.00 uur het jeu de boules toer-
nooi aan de beurt. Deelname staat 
open voor alle Heesche 50-plus-
sers, wel of geen lid van KBO. De 
deelname is gratis. Aanmelden is 
niet nodig, deelnemers wordt wel 
gevraagd om 13.00 uur aanwezig 
te zijn in zaal Den Herd van De 
Pas. Bij binnenkomst staan (gratis) 
koffie en thee klaar. Overige con-
sumpties tegen KBO-tarief.

Kennismaken met darten
De jubilerende KBO wil het recre-
atief darten promoten. In zaal d’n 

Herd in De Pas is iedere Heesche 
50-plusser welkom om in de prak-
tijk met de pijltjes kennis te maken. 
Deze vrije inloop vindt plaats op 
woensdagmorgen 17 juni vanaf 
10.00 uur.

Onder het genot van een kop kof-
fie/thee kunnen belangstellenden 
proberen een mooie score te beha-
len. Mocht er, naast de bestaande 
groep op donderdagmorgen, be-
hoefte bestaan aan een nieuwe 
groep, op een ander dagdeel of 
avond in de week, dan is er nu de 
gelegenheid om dit te realiseren. 

Open sjoeltoernooi
Op dinsdagmiddag 16 juni staat 
een open sjoeltoernooi op het pro-
gramma. Naast de eigen KBO sjoe-
lers kunnen alle Heesche 50-plus-
sers zich aanmelden om een keer 
mee te doen. In verband met de 
organisatie, vooraf aanmelden bij 
rieky Vermeulen, 0412-451907 
of bij Mientje van Oort, 0412-
452963 tot 16 juni 13.15 uur. Het 
toernooi begint om 13.30 uur. Na 
de eerste ronde is er een pauze 
met koffie of thee.

winnaars zonnebloempitten raden

NISTELrODE - Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode had dit jaar stichting 
De Zonnebloem voor het eerst een kraam gehuurd op de braderie. De kraam 
werd het hele weekend bemand door vrijwilligers en leden van de schilderclub. 
Er werden zelfgemaakte wenskaarten en schilderijen te koop aangeboden.

Bezoekers konden ook raden hoeveel zonnebloempitten er in een glazen pot za-
ten. Hiermee kon een geldprijs gewonnen worden van € 50,-. Er zaten 5734 pit-
ten in de pot en er waren twee mensen die hier het dichtste bij zaten. Bovendien 
hadden zij hetzelfde aantal pitten opgeschreven: 5775 pitten. Toevallig zijn het 

ook nog kennissen van elkaar en vulden ze het enkele uren na elkaar in. Gerda de Bree uit Nistelrode en 
Mirne Hoeks uit Heesch zijn de winnaars en kregen van rosemarie van Ark, voorzitter stichting De Zon-
nebloem, afgelopen week de enveloppen met voor ieder € 25,- uitgereikt. De zonnebloempitten waren 
gesponsord door Jan Herckenrath.

Piet van de Ven (secretaris), Rosemarie van Ark (voorzitter), Mirne Hoeks en Gerda de Bree

Meditatie uit Tibet door Ponlob 
Tsangpa Tenzin rinpoche 

Meditatie kan helpen onze geest 
tot rust te brengen en te openen. 
ruimte ontstaat rond gedachten 
en emoties als we regelmatig me-

diteren. Op 27 en 28 juni kun je 
kennismaken met de Tibetaanse 
meditatie Dzogchen, met vertaling 
in het Nederlands. 
Aanmelden kan nog tot 15 juni 
via: marthadaams@home.nl of via 
06 1111 3 111. Meer informatie: 
www.tapiritsa.nl.

HEEScH - Wie kent het niet, een onrustige geest, gedachten die alle 
kanten opgaan. Of gedachten die zich vastklampen aan één ding, 
meestal iets waar we juist niet aan willen denken. Rust, helderheid en 
ruimte lijken ver weg.

tiBetaanse meditatie
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 18 juni 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en fruit da’s de klok rond genieten

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Nieuw: Stel u eigen maaltijdsalade samen. Lekker en gezond.

Zoete aardappels 1 kilo € 1,95
Asperges 500 gram € 1,75
Soepasperges 500 gram € 0,98
Aardbeien 1 doosje 500 gram € 1,95
Aardbeien 3 doosjes € 5,00

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook

Broodjesfestival bij Van Mook, de echte bakker! Maak kans op leuke prijzen en kortingen bij Duinrell!

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

3 gesorteerde 
krokante broodjes 
 voor

Mini 
mueslikoek
4 + 2 gratis

met Spelt uit de Maashorst

Nieuw!

Aardbeienfl eur 
6-8 personen

Wenerbodem met spijsroom en 
verse aardbeien uit de streek

Desem
meergranen 

2e voor

1,00

1,00 6,95

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

30 jaar slagerij
30 dagen aanbiedingen in verband met

beëindigen bedrijf over 30 dagen.
 

Na 30 jaar met voldoening te hebben gewerkt, 

willen we dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Dankbaar kijken we terug op deze tijd waarin we, 

mede dank zij u onze zaak en ons gezin 

hebben kunnen opbouwen.

21 mei 1985 21 mei 2015

Uw kwaliteitsslager

Dit willen we feestelijk afsluiten met iedere dag een andere aanbieding.

Voor juf Christel en juf Maria is de tijd omgevlogen Tekst en foto’s: Evert Tjepkema

Dubbel jubileum op 
basisschool ’t Maxend

Het programma van deze feeste-
lijke dag was in tweeën gedeeld. 
Onder leiding van Beat IT slag-
werkopleidingen werd de ochtend 
besteed aan het repeteren van een 
muzikaal optreden dat later zou 
worden voorgedragen aan de ju-
bilarissen. 

Na de lunch was het tijd voor de 
jubilarissen om zich muzikaal te 
laten verrassen. De acht groepen 
gaven ieder apart een leuk lied ten 
gehore. Het trommelen was tijdens 
de muziekuitvoering lekker luid 
aanwezig, maar ook menig ander 
instrument werd bespeeld. Niet 
alleen de jubilarissen genoten van 
deze mooie dag, zeker ook voor de 
leerlingen was het een dag om niet 
snel te vergeten.

Namens Maria en Cristel: 
“wat bijzonder en wat geweldig 
om al die jaren, in goede gezond-
heid en samen met super-collega’s, 

voor de kinderen van ’t Maxend 
iets te kunnen betekenen. wel 
even iets om te vieren. En daarna 
gaan we weer gewoon door met 
datgene waarmee we bezig zijn; 
kinderen voorbereiden op hun toe-
komst. Samen zijn we sterk!”

“Bedankt kinderen, ouders en col-
lega’s voor al het moois wat ik in 
de afgelopen 25 jaar heb mogen 
meemaken. In deze 25 jaar heb ik 
regelmatig gedacht: ‘wat fijn dat ik 
met al die lieve kinderen mag wer-
ken’!”

NISTELrODE - ‘Jeetje dat gaat snel!’ en ‘dat is al een hele tijd’. Het waren de eerste reacties van juffrouw 
Maria en juffrouw Christel. Maria van Schijndel - van Kessel en Christel Mourmans - van Boxmeer staan 
beiden al 25 jaar voor de klas en dat was voor de directie van ‘t Maxend in Nistelrode reden voor een feestje. 
Door een erehaag van kinderen met zelfgemaakte slingers en ballonnen, liepen de jubilarissen de mooi ver-
sierde aula binnen. Toegezongen door de leerlingen van alle groepen.

Tekst?

14 Juni: wErElD bloEDDonorDag Zie oplossing pagina 38
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NISTELrODE - Wereldwinkel 
Nistelrode houdt op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 juni de 
‘Laat u verrassen dagen’. 

De wereldwinkel wil deze da-
gen iedereen kennis laten maken 
met de eerlijke producten van de 
wereldwinkel. Daarom zijn er tij-

dens deze dagen speciale acties 
zoals: De wijnproeverij: vrijdag 
van 17.00 tot 20.00 uur met  20% 
korting op (h)eerlijke witte wijn en 
rosé. De verrassingstassen: dit zijn 
speciale thema verrassingstassen, 
gevuld met food en non-food pro-
ducten met extra korting van 20% 
op alle aankopen; food, boeken en 
kaarten uitgezonderd.
Doosje minireepjes gratis bij aan-
koop van € 15,- aan food, inclusief 
wijn.
Loterij: Maak kans op een glazen 
vaas voor € 1,- per lot of 3 loten 
voor € 2,50.

Voor elke bezoeker is er koffie/
thee en iets lekkers.
Openingstijden: vrijdag 10.00 – 
20.00 uur, zaterdag 10.00 – 17.00 
uur en zondag tijdens de bijen-
markt.

‘laat u verrassen dagen’ 
bij de wereldwinkel

open Kloosterdag 
HEESwIJK-DINTHEr - De Ab-
dij van Berne in Heeswijk is 
zondag 14 juni geopend in het 
kader van de Open Klooster-
dag.

De abdijmensen tonen bezoe-
kers binnen de muren van de 
abdij een rijk palet aan activi-
teiten. Tot in de rust van de 
abdijkerk toe. De abdij is te 
bezoeken van 14.00 tot 17.00 

uur. Ook de – vernieuwde – boekhandel is open, evenals de tuin. Spe-
ciaal voor dit jaar is de grote verkoop van kunst en cultuur uit de ab-
dijcollectie.
Deze verkoop start om 12.00 uur en ook de boekhandel is dan al open.

lezing over pelgrimage 
en bedevaart

Dr. charles caspers uit Tilburg gaat 
uitgebreid in op de fenomenen 
pelgrimage en bedevaart door de 
eeuwen heen in zijn lezing ‘Bidden 
met de benen, over pelgrimage en 
bedevaart.’ 
caspers is kerkhistoricus en litur-
giewetenschapper. Hij is weten-
schappelijk secretaris van het Titus 
Brandsma Instituut in Nijmegen, 
dat zich bezighoudt met de studie 
van de spiritualiteit. Hij is mede-
auteur en -redacteur van het stan-
daardwerk ‘Bedevaartplaatsen in 
Nederland’. 

De lezing wordt gehouden in De 
Heemschuur in Heesch en begint 
om 20.00 uur. De entree voor niet-
leden bedraagt € 4,-, inclusief kof-
fie of thee.

HEEScH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt donderdag 18 juni in 
Heesch een lezing over pelgrimage en bedevaart. 

Heropening boekhandel berne 

De oppervlakte van de winkel is 
aanzienlijk vergroot en het assorti-
ment is uitgebreid met authentieke 
abdijproducten als kaarsen, kaas, 
wijn, bier, honing, zeep, kruiden 
en koek. 

Deze zaterdag was het precies 881 
jaar geleden dat Norbertus van 
Gennep overleed, dus een dubbele 
feestdag. Er waren diverse sprekers 
zoals Denis Hendrikx, o.praem., 

abt van de Abdij van Berne, Joost 
Jansen o.praem., en Henry van 
Boxmeer die een voorspelling deed 
over de boekhandel in 2025. 
Ida Gerhardt droeg een prach-
tig gedicht van haarzelf voor en 

één van gemeentedichter Hans 
Manders die er niet bij kon zijn. 
Aansluitend werd er een toost uit-
gebracht en konden bezoekers on-
der het genot van een drankje de 

vernieuwde boekwinkel met vele 
abdijproducten bekijken.

Tijdens de heropening waren er diverse sprekers, waaronder abt Denis Hendrikx

Het assortiment is uitGeBreid met 
kaarsen, kaas, wij n, Bier, HoninG, zeep, 
kruiden en koek

HEESwIJK-DINTHEr - Na maanden van verbouwen, verschuiven van 
producten, herinrichten, het maken van een nieuwe website, tot zelfs 
het aanleggen van een nieuwe weg, is afgelopen zaterdag Boekhandel 
Berne in Heeswijk opnieuw geopend. 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170

opbrengst communie Dinther 
voor stichting lichtpunt

“we stelden ons voor dat met een 
beperkt budget, er geen ruimte is 
voor uitstapjes en dingen die geld 
kosten. we zijn gaan kijken naar 
leuke uitstapjes in de buurt, dingen 
die we zelf ook graag doen, een 
keertje naar Hullie of bijvoorbeeld 
pannenkoeken eten. Plaatsen waar 
de kinderen helemaal blij van wor-
den. we hebben daarnaast enkele 
ondernemers benaderd, omdat we 
dachten dat ons budget niet vol-
doende zou zijn om dat te reali-
seren. En dan blijkt ook weer hoe 
graag ouders andere ouders willen 
helpen en hoe belangrijk wij het 
allemaal vinden om leuke dingen 
met de kinderen te ondernemen. 
we hadden ineens zo ongeveer 
drie keer het budget van datgene 
waar we op gerekend hadden, he-
lemaal geweldig!”

Dankzij dit ruime budget kunnen 
ze kinderen - samen met hun ou-
ders - een leuke dag bij Hullie be-

zorgen, daarnaast krijgen ze ook 
een bon om eens lekker uit te gaan 
eten samen. 

“En zelfs dan blijft er geld over, 
waarvan we denken dat de stich-
ting er goede dingen mee kan 
doen.”, besluit de werkgroep 

communie Dinther voor ze de en-
veloppen aan Pastoor Jansen over-
handigen. Pastoor Jansen kent veel 
van deze mensen persoonlijk en 
brengt alvast de dankzegging uit 
naar de communiegroep. Hij geeft 
aan zeker te weten dat deze gift 
heel goed van pas gaat komen. 

HEESwIJK-DINTHEr - “Als werkgroep communie Dinther kregen we de opdracht een mooi project, een goed 
doel in de buurt, te verzinnen ten behoeve van de communie, waarbij we het ook belangrijk vonden dat het 
doel kinderen aansprak. We hadden binnen no time drie goede doelen verzonnen.”, vertelt de werkgroep in 
de goedgevulde Servatiuskerk.  Voor ieder goed doel was wel iets te zeggen, maar eentje sprong er voor de 
werkgroep echt uit en dat was stichting het Lichtpunt. Deze stichting helpt 81 gezinnen in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek, gezinnen die het allemaal financieel moeilijk hebben. 
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‘over de drempel moet het veilig en fijn voelen’

Jill, bEnTE, Sil En JoDY

Wat is je lievelingsvak 
en waarom?
“Het vak Top Ondernemers, om-
dat jullie – binnen een thema – zelf 
op zoek moeten gaan naar infor-
matie via kindvriendelijke web-
sites. Het combineert aardrijks-
kunde, biologie en geschiedenis 
op speelse wijze. Tot slot moet er 
– van wat geleerd is - een presen-
tatie worden gemaakt en ook daar 
leert iedereen weer iets van.”

SVEn, Janno, SEnnE, 
liSa, Floor En FriEDE
Wat vind je belangrijk 
in het onderwijs?
“Dat iedereen in de klas – inclusief 
ikzelf – geaccepteerd wordt zoals 
hij of zij is. Dat er onderling ver-
trouwen is. Er niet geplaagd wordt 
en dat iedereen erbij hoort. Dat 
we open en eerlijk naar elkaar toe 
zijn en dat alles met elkaar gedeeld 
mag en kan worden. Verder vind 
ik het belangrijk om jullie uit te da-
gen om het maximale uit jezelf te 
halen.” 

rooS, STErrE, ElEna, SiEna

Hoe ben je op het idee gekomen 
om leerkracht te worden?
“Mijn vader vroeg na de MULO 
wat ik worden wilde. Ik wist het 
niet. In het aannemersbedrijf van 
mijn ouders werken? Nee. Mijn 
broer zat in het onderwijs en dat 

sprak mij wel aan. Dus ben ik naar 
de PABO gegaan. Mijn stage heb 
ik op de Maria Goretti School, ach-
ter de Dintherse kerk mogen doen. 
Hier ben ik ook aangesteld als 
leerkracht. Deze school is later De 
wegwijzer geworden en weer later 
gefuseerd met Het Palet, dus ik sta 
al 40 jaar aan dezelfde school.”

ranDY, TESSa, noor En TiJn
Voor de eerste keer voor de klas, 

was dat spannend?
“Nou en of! Er zaten 36 kinde-
ren in de klas en was het tweede 
jaar nadat het gemengd onder-
wijs was ingevoerd. Het lesgeven 
ging er heel anders aan toe. Voor 
de schrijflessen had ik bijvoorbeeld 
een kaboutertje bedacht dat over 
het bovenste schrijflijntje liep. De 
letterlussen mochten daar niet 
overheen komen, want dan zou 
het struikelen. Een muisje kroop 

langs het onderste schrijflijntje en 
die knaagde de stokletters af, zo-
dra die uitstaken. Op de eerste 
schooldag vroeg de directeur, de 
heer Verrijdt, aan mij ‘Doe je de 
bovenlichten goed dicht na de les-
sen?’ Natuurlijk! Ik deed het zo 
hard, dat de ruit eruit viel.”

FlEur, STiJn, STEF En Yanou

Wat vind je zo leuk aan lesgeven?
“Het omgaan met jullie, met jullie 
ouders en met collega’s is voor mij 
heel waardevol. Ik houd van een 
geintje. Toch moet er ook gewerkt 
worden en dan moet ik ook wel-
eens streng zijn, maar ik ben wel 
altijd rechtvaardig! Ik wil er graag 
elke dag een mooie dag van ma-
ken, waarin iets geleerd is.”

Jorn, PiM, JarMo En rubEn
Hoe ga je om met ruzies 
of pesten?
“Valt gelukkig mee bij jullie! 
Maar als er ruzie is, luister ik eerst 
goed naar het verhaal van de 
betrokkene(n). Daarna laat ik aan 
hem/haar/hen de keuze of het 
klassikaal besproken mag wor-

den. Zo ja, dan gaan we het in een 
kringgesprek met elkaar oplossen. 
Na een poosje vraag ik altijd of het 
over is, want je moet wel opmerk-
zaam blijven!” 

Tekst en foto: Hieke Stek

HEESwIJK-DINTHEr - ‘Over de drempel moet het veilig en fijn voelen’. Dat is het motto van mijnheer Ed van 
Uden, die op 9 juni 40 jaar voor de klas stond van basisschool Het Palet in Dinther. En, voelt het ook veilig 
en fijn? De kinderen roepen in koor: ‘Jaaaah!’ Mijnheer Ed gaat met ‘zijn’ groep 7 een dagje uit. “Daar heb 
ik bewust voor gekozen. Samen iets leuks gaan doen. Samen plezier hebben. Samen, omdat we bij elkaar 
horen.” De kinderen uit groep 7 mogen in groepjes mijnheer Ed vragen voorleggen over zijn vak.

‘Ik wil 
er graag 
elke dag 
een mooie 
dag van 
maken’

Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a
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Online of offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

www.danaque.nl

DanaQuE HaarSTuDio 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FESTon TaPiJTEn HEESCH
Broekhoek 52

5384 Vr HEesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FiETSPluS rini 
Laar 63a

5388 Hc NistelrodE
0412-610114

www.g-italiana.nl

gaSTronoMia iTaliana
’t Dorp 70

5384 Mc Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

HulliE
canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

inTEnSE SKin & boDY iMProVEMEnT 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

rainbow CEnTrE
Laar 35

5388 Hc Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

Van SCHiJnDEl TEgElHanDEl
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

www.bernhezemedia.nl

bErnHEZE MEDia
Laar 28

5388 HG Nistelrode
0412-795170

Bernheze heeft 
meer dan 
je denkt

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak 
het woord. Stuur dit voor 19 juni naar: 
info@demooibernhezekrant.nl. 
wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze 
bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:
Verzamel in de 
puzzelstukjes alle letters.

win EEn waarDEbon Van € 25,00 
Voor bESTEDing biJ EEn Van 
DE bEDriJVEn oP DEZE Pagina

www.5ahelmavanderakt.nl

5a HElMa Van DE raKT
Gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FYSioTHEraPiE HoogSTraaT 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

EETCaFÉ ‘T PuMPKE
raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshop.nl

STEEngoED worKSHoPS
Eikenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-DinTher
06-11318621

www.mgservice.nl

Mg-SErViCE
canadabaan 2

5388 rT Nistelrode
0412-617299

www.facebook.com/
gastoudernistelrode

gaSTouDEroPVang niSTElroDE
LaarhoF 11

5388 GX Nistelrode
06-22218292

Winnaar Sociaal Ondernemen:

Margriet Tibosch uit Nistelrode en zij heeft gekozen 
voor een waardebon van Eetcafé ’t Pumpke en intussen 
ontvangen.

Met sociaal shoppen leggen we een loep op onze Bernhezer ondernemers. we zien mooie initiatie-
ven die voor de volgende generatie voor continuïteit gaat zorgen. En ook samenwerkingsverban-
den waarmee ondernemers hun krachten bundelen en zo de inwoners van Benheze nog meer te 
bieden hebben. Of versterking geven; zoals we zagen bij de Open Dag van het retsel waar Michel 
van de wetering zijn collega’s Peter en rita van Beek van Tweewielers Dinther, bijstond tijdens deze 
prachtige dag.  Michel heeft zijn eigen fietswinkel in Heesch, Fietsplezier Heesch en staat voor col-
legialiteit. Voor de ‘loep op Bernhezer ondernemers’, is dit weer een mooi voorbeeld.

De kracht van samenwerken in fietsenland

Wie niet kan delen kan ook niet groeien

 11 11 11 11 11
5388 GX Nistelrode5388 GX Nistelrode5388 GX Nistelrode5388 GX Nistelrode

 11
gaSTouDEroPVang niSTElroDE

Laarho  11
5388 GX Nistelrode

 11 11
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Broekhoek 52
eschescheschesch

0412-451394
esch

Broekhoek 52
5384 Vr H

0412-451394

Broekhoek 52
escheschesch

Broekhoek 52
5384 Vr H esch

0412-451394
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esch

Broekhoek 52
5384 Vr H esch

Broekhoek 52Broekhoek 52
esch

Broekhoek 52
5384 Vr H esch

Broekhoek 52Broekhoek 52
5384 Vr H esch

Broekhoek 52
esch5384 Vr H

Broekhoek 52
5384 Vr H esch 5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod5388 Hc Nistelrod

canadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3a
 Uden

canadaweg 3acanadaweg 3a
T  Uden

canadaweg 3acanadaweg 3acanadaweg 3a
 Uden

canadaweg 3acanadaweg 3a
 Uden

canadaweg 3acanadaweg 3a
T  UdenT

canadaweg 3a
 Uden Uden

canadaweg 3a
T  Uden

canadaweg 3acanadaweg 3a
T

canadaweg 3a
 Uden Uden

canadaweg 3a
T  Uden Uden Uden

canadaweg 3a
T  Uden

her5473 GZ Heeswijk-Din herher5473 GZ Heeswijk-Din her5473 GZ Heeswijk-Din her5473 GZ Heeswijk-Din herher5473 GZ Heeswijk-Din herherherher5473 GZ Heeswijk-Din herher5473 GZ Heeswijk-Din her



Woensdag 10 juni 2015 11
  

wandeldriedaagse Heesch 
op 17, 18 en 19 juni

HEEScH - De wandeldriedaagse Heesch vindt dit jaar plaats op 17, 18 
en 19 juni.

De voorverkoop is op maandag 15 en dinsdag 16 juni van 18.30 tot 
20.30 uur in De Pas. wandelkaarten (drie dagen) voor 15 km, 10 km en 
5 km kosten € 4,- en een dagkaart kost € 2,-. Aan de dagkassa betaal 
je € 5,- voor drie dagen wandelen.
De werkgroep wandeldriedaagse De Pas hoopt op een grote opkomst, 
zodat er weer massaal drie dagen door en rondom Heesch gewandeld 
kan worden. Na drie dagen inspanning zal op vrijdag 19 juni de wan-
deldriedaagse worden afgesloten met natuurlijk een medaille en een 
gezellig samenzijn op de Misse met muziek voor iedereen.

geslaagde avondwandel4daagse Vorstenbosch

In totaal hebben zich nu 1252 ver-
schillende personen over deze ja-
ren ingeschreven, en dit zijn - op 

23 personen na - allemaal inwo-
ners van Vorstenbosch. Dus nog 
ongeveer 500 te gaan en dan heb-

ben ze allemaal meegelopen. De 
routes lagen alle vier in de omge-
ving van Vorstenbosch, met als uit-
gangspunt noord, oost, zuid, west. 
Er werd bij de pauzeplaatsen van 
de gratis koffie, thee, limonade en 
een appel gretig gebruik gemaakt, 

waarna iedereen zijn tocht weer 
kon hervatten. 
Het was fantastisch wandelweer, 
in bar De Ketel konden deelnemers 
nog lekker nagenieten op het ter-
ras met stoeptekenen, luchtkus-
sen springen en genieten van een 

boerderij-ijsje van de familie Van 
cleef.
Dat iedereen mee kan doen, be-
wezen de deelnemers met zeer 
respectabele leeftijden en de jong-
ste deelnemers, vaak in de wandel-
wagen of draagzak.

VOrSTENBOScH - Dit jaar hebben 141 mensen meegedaan aan de 
Avondwandel4daagse Vorstenbosch, een evenement dat voor de 28e 
keer werd gehouden. 

Sponsorloop Fioretti College 
voor toiletten op indiase school

Afgelopen schooljaar is € 9.500,- 
ingezameld en kon een school-
bus aangeschaft worden voor een 
plattelandsschool in het plaatsje  
Gulbarga. Maar liefst 55 kinderen, 
die te ver in het buitengebied wo-

nen, kunnen sindsdien ook naar 
school.

Dit jaar zamelen de leerlingen geld 
in voor een school in Tiruvottiyur. 
Met het geld wordt een unit ge-

bouwd met 14 fatsoenlijke toilet-
ten. De huidige sanitaire voorzie-
ningen zijn erbarmelijk.

Alle leerlingen hebben een infor-
matieve gastles gehad, verzorgd 
door de stichting. Tijdens de lessen 
Mens & Maatschappij werd dieper 
ingegaan op het land, de cultuur, 
de bevolking, de hygiëne en het 
project.

De sponsorloop voor de praktijk-
onderwijs leerlingen vindt plaats 
op woensdag 24 juni. De vmbo-
leerlingen hebben hun actiedag 
op dinsdag 7 juli. Ze hebben een 
sponsorformulier en een ansicht-
kaart met informatie meegekre-
gen. Het is de bedoeling dat ze 
hun ouders, grootouders, familie-
leden, vrienden en buren benade-
ren voor sponsoring. Het gaat niet 
om het aantal rondjes. Sponsoring 
kan daarom gerust met een vast 
bedragje gebeuren, bijvoorbeeld 
€ 1,- of € 2,-. Het is de bedoe-
ling dat de leerlingen het geld 
meteen meekrijgen en samen met 
het sponsorformulier inleveren op 
school.

VEGHEL - De onderbouwleerlingen van het Fioretti College in Veghel 
gaan zich opnieuw inzetten voor stichting Solidair met India. De stich-
ting, die verbonden is aan de Abdij van Berne in Heeswijk, zet onder-
wijsprojecten op in de armste gebieden in India. Onderwijs is de sleutel 
om de spiraal van armoede en kinderarbeid te doorbreken.

Prachtig weer maakt voeten nog lichter

NISTELrODE – Organisatie: check, 
route: check, posten: check, mu-
ziek: check. De organisatie is tevre-
den op de laatste dag van de jaar-

lijkse traditie: wandeldriedaagse in 
Nistelrode en het weer is stralend.  
ruim 250 wandelaars gingen op 
weg deze derde dag en troffen veel 

mede-wandelaars, waarmee onge-
dwongen een praatje werd aange-
gaan.  Het ‘moeten we veel vaker 
doen’, ‘wat is de omgeving van 

Nistelrode toch mooi’ tot ‘we heb-
ben het weer gehaald’ zijn de meest 
gehoorde kreten deze avond. Een 
succesvolle editie van de wandel-

driedaagse in Nistelrode die - zoals 
gewend - in luxe wordt afgesloten 
met een gladiool en een muziekske 
van muziekkapel De Dûrzakkers.
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in de streek

Van den Broek Kleinfruit

Openingstijden
Elke vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Te Koop

Bramen, frambozen 
en bessen

ook voor uw zelfgemaakte 
jam of saus

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther

Dierenparkje Heelwijk oftewel ‘De Geitenwei’

Kom eens kijken naar de jonge dieren

Het is weer druk met jonge dieren op De Geitenwei in Heesch. 
Op Hemelvaartsdag is het eerste van twee Kameroenlammetjes 
geboren. Het tweede kwam drie dagen later. Ook hebben we 
jonge kuikentjes en zijn er vorige week jonge eendjes geboren. 
Verder zijn er weer jonge konijntjes. we verwachten dat in de 
komende twee weken ons andere schaap, de herten en ook de 
geiten, jongen gaan krijgen. Loop eens een keer langs om te ko-
men kijken. Als een van de vrijwilligers bezig is met voeren, kun 
je altijd vragen of je even binnen mag kijken.

we zijn gestart met het vinden van sponsors om De Geitenwei te 
laten voortbestaan. Een aantal bedrijven heeft al toegezegd dat 
ze ons dit jaar en volgende jaren zullen sponsoren. we zoeken 
echter nog veel meer sponsors om te zorgen dat we in 2016 
ook nog kunnen doorgaan. In de komende tijd willen we meer 
bedrijven benaderen. Als u zelf ook vindt dat De Geitenwei moet 
blijven bestaan, kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op 
ons rekeningnummer NL25 rABO 0120015668 t.n.v. Stichting 
Dierenverblijf Heelwijk. Alle kleine beetjes helpen om het dieren-
parkje te laten voortbestaan.

we zoeken nog steeds extra vrijwilligers. Vind je het leuk om 
met dieren om te gaan en wil je iets betekenen voor de buurt? 
Neem dan contact op met Mark Huyben via 0412-456295, loop 
op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig 
zijn of bel een keer aan op Verdilaan 31 in Heesch, recht tegen-
over de Geitenwei, het liefst na 18.00 uur.
Stichting Dierenverblijf Heelwijk

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Door Mark Huyben

Vers, Verser, wie fietst het Verst?
Fietsroute langs streekproducten van De Maashorst

Het eten op ons bord heeft soms 
de halve wereld rondgereisd. 

Hetzelfde geldt voor het hier ge-
produceerde voedsel. we eten 
boontjes uit Kenia en paprika’s 
uit Israël. Jaarlijks importeren we 
23.000 runderen naar Neder-
land en tegelijkertijd exporteren 
we 22.500 runderen naar het 
buitenland. waarom eten van 
ver halen? De Maashorst heeft 
zoveel te bieden; een prachtig 

landschap, fijne fietsroutes en 
een grote variëteit aan verse 
producten. waarom je eten van 
ver halen, terwijl er dichtbij ook 
zoveel lekkers te halen is? 

Eten van de streek, duurzaam en 
leuk!
Met dit boekje in de hand, kun 
je bijdragen aan de vermindering 
van het aantal voedselkilometers 
en ontdek je al fietsend de lek-
kerste producten van het land. 

Dat is goed voor het milieu, de 
lokale boer én, niet onbelangrijk, 
gewoon leuk. 

NISTELrODE - De Maashorst presenteert een routeboekje met 
aantrekkelijke fietsroutes langs agrarische bedrijven in De Maas-
horst die streekproducten verkopen. Het boekje is gelanceerd op 
zaterdag 6 juni, tijdens de Dag van de Stadslandbouw. Vanaf deze 
dag is het boekje te koop bij de VVV’s in de regio en bij diverse 
deelnemende agrariërs. 

VAKANTIEKRACHTEN
GEZOCHT

VAKANTIEKRACHTEN
Voor het plukken van kapucijners en erwten.

Iedere avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Teler Rien van Beusekom

Graag opgeven van je naam, adresgegevens, tel. nr. en leeftijd 
via cebrederoo@gmail.com of telefonisch na 18.00 uur via 06-34068212

www.vanbeusekom-brederoo.nl

Ge
ld

ig
 b

ij 
In

tr
at

ui
n 

Ve
gh

el
 t

/m
 z

on
da

g 
14

 ju
ni

 2
01

5 
of

 z
ol

an
g 

de
 v

oo
rra

ad
 s

tr
ek

t.

Portulaca
Hoogte 15 cm, volle zon, 
potmaat 12 cm.

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot en met Vaderdag
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Portulaca
Hoogte 15 cm, volle zon, 
potmaat 12 cm.

Intratuin Veghel Heuvel 11
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mooi & in de streek Veertig jaar bijenmarkt in nistelrode

De eerste bijenmarkt werd door 
de kersverse secretaris van de 
bijenvereniging, ronald Spits, 
georganiseerd. Als imker was hij 
op zoek naar een bijenvereniging 
in 1974 en kon er geen vinden in 
Nistelrode. Hij sloot zich elders 
aan, maar werd al snel ingelijfd 
bij bijenvereniging St. Ambrosius, 
die al jaren bestond, maar geen 
bekendheid genoot. Daar kwam 
in 1975 verandering in.

St. Ambrosius
Bijenvereniging St. Ambrosius 
Bernheze heeft ondertussen 
veertig leden. De een groot en de 
ander klein. Kasten staan in het 
buitengebied, de Maashorst, op 

boomgaarden en in de eigen tuin. 
In het voorjaar worden ze her en 
der ingezet om de fruitbomen te 
bevruchten. 

Een heel karwei, de kasten we-
gen zwaar en de bijen zijn talrijk. 

Er is veel informatie bij de leden 
van de vereniging over bijen, hun 
leefomgeving en de bijproducten 
en toepassingen daarvan; ho-
ning, boenwas, mede, koningin-
nengelei. 

Bijenmarkt
Het is aan te bevelen om 14 juni 
vrij te houden. De bijenmarkt op 
het Marktplein heeft meer te bie-
den dan alles over bijen en zon-
nige terrasjes. Mijn Tuin komt met 
plant-, zaai- en pootgoed, de Olijf-
hof met biologische olijfolie, de 
cleefse Hoeve met eigengemaakt 
ijs, centrum Maia vertelt over 
de verbinding op het levenspad, 
’t Knuffelpopje is er met handge-
maakte knuffels en poppen, wol-
spinsels met alles over spinnen, 
breien en vilten, African Essentials 
met mooie hebbedingen, Vogel-
vereniging Vogelvreugd laat haar 
mooiste vogels zien, het Pomolo-
gisch Genootschap Limburg weet 
alles over oude fruitrassen. Er is te-
veel om op te noemen. Kinderen 
kunnen er zelf raatkaarsen maken 
en bezoekers kunnen gratis mee 
met paardenkoets van Adriaan de 

wit voor een tocht door Nistel-
rode. 

De actieve bijenvereniging orga-
niseert de bijenmarkt om mensen 
bewust te maken van alles wat 

met bijen, natuur en natuur-
producten te maken heeft. Het 
plein in Nistelrode staat al redelijk 
vol, maar verenigingen die de-
zelfde doelstelling hebben als St. 

Ambrosius, kunnen nog bellen 
voor een kraam, ronald Spits 
0412-78 59 82, coördinator.

Ronald Spits met zijn bijen Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELrODE/BErNHEZE - Bijenvereniging St. Ambrosius houdt dit jaar op 14 juni van 10.00 – 16.00 
uur voor de veertigste keer de Bijenmarkt. In de snelle tijd waarin wij leven is dat een prestatie van 
formaat, zelfs voor bezige bijen. En, omdat het de veertigste editie is, is er veel aandacht aan de opzet 
en inrichting van de markt besteed.

‘BiJenmarkt 14 Juni 10.00-16.00 uur, 
marktplein nistelrode’

MAAK GRATIS EN DUURZAAM 
GEBRUIK VAN DE GOEDKOOPSTE
ENERGIEBRON OP AARDE!

ZO WERKT BECO

ONZE LOKALE INSTALLATEURS:

VAN BAKEL ELEKtro

ZONNE-ENERGIE VAN
Duurzame energie van, voor en door inwoners van 
Bernheze. 

Je bent lid van de coöperatie en daardoor kun je goedkoop 
groene energie afnemen. 100% Groene stroom, gegarandeerd 
in Nederland opgewekt en als lid beslis je mee over de 
winstbestemming. De Bernhezer Energie Coöperatie is een 
eerlijke en open organisatie. Je steunt duurzaamheidsprojecten 
in Bernheze en als lid kun je projecten aandragen. We zijn 
samen de baas van onze coöperatie.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DUURZAME GROENE ENERGIE VAN BECO 
Meld u aan als lid van BECO en u profiteert van allerlei voordelen:

www.bERNhEZERENERGIE.NL

Met de BECO zonnepanelen draag je bij aan een schoner 
milieu en het is een uitstekende investering.

 Aantrekkelijke prijzen.
 Geen schouwingskosten.
  Nieuwste producten zoals optimizers. 

en dakpannen met geïntegreerde zonnecellen. 
 Alles wordt voor u geregeld door BECO.

    MElD U AAN OP 
WWW.BERNhEZERENERGIE.Nl
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KINDERPAGINA

leerlingen onder indruk van 
expositie Dertien Hectare

Al vragend en vertellend neemt de 
kunstenares en initiatiefneemster 
van Dertien Hectare de leerlingen 
mee op haar route rond de abdij. 
Bij elk werk vertelt Snels over de 
kunstenaar en het kunstwerk. De 
kinderen zijn onder de indruk van 
de werken, zoals ‘De Erfenis’ van 
Volkert de Jong. Het kunstwerk 
van piepschuim staat opgesteld in 
de voormalige drukkerij van Berne. 
Aandachtig luisteren de kinderen 
naar het verhaal over vluchtelin-
gen en de afgebeelde vader en 
zoon. “Dit is een heel duur en ook 
een heel beroemd kunstwerk”, 
vertrouwt Snels de leerlingen toe. 

In de lommerrijke omgeving na-

bij de vijver staat Paul van Osch’ 
‘After a Fashion’. Dat het ‘huisje’ 
een soort van wachtkamertje voor 

de dood is, maakt weinig indruk 
op de kinderen. Een klein feestje is 
het voor hen als ze even verderop 
in de onderaardse ‘Denktank’ van 
Paul Geelen mogen afdalen. “Ik 
vond de denktank het leukste”, 
schrijft Gijs na afloop, als reactie in 
het schriftje van Dertien Hectare. 
“Omdat het verhaal van de kun-

stenaar zo mooi was”, voegt hij 
eraan toe. 

Met de installatie van Maria 
roosen tegen de voorgevel van 
de abdij hebben sommige leerlin-
gen wat meer moeite. “Is dit ook 
kunst?”, vraagt een leerling zich 
af, wijzend op de meterslange 
fruitladders die met slingers van 
granaatappels met elkaar zijn ver-
bonden. Het begrip van de leerling 
wordt wat groter als Snels de sym-
boliek achter de installatie uitlegt. 
”Oh, zit dat zo?”, zegt hij. 

De tentoonstelling ‘ctrl + Alt + 
Del, de toekomst nu’, waaraan 26 
kunstenaars deelnemen, is nog tot 
28 juni te zien. De kunstwerken 
staan rond de abdij, in het bos aan 
de Meerstraat en in de voormalige 
directeurswoning van de Zuivel-
fabriek in de Hoofdstraat. 

HEESwIJK-DINTHEr – Onder aanvoering van Jannemeis Snels wandelen de leerlingen van groep 6-7 van 
Heeswijkse basisschool Het Mozaïek door expositie Dertien Hectare, die staat opgesteld rond de gebouwen 
van de Abdij van Berne. Deze weken brengen alle scholen van Bernheze een bezoek aan de tentoonstelling. 

ctrl + alt + delete 
is tot 28 Juni te Zien

Deze kinderen hadden als project 
film maken gekozen. Al snel ont-
dekten de kinderen dat er bij film-
maken meer komt kijken dan al-
leen een toneelstuk filmen…
De vier kinderen - Naomi, Giel, 
cato en colette - zochten contact 
met een professioneel filmbedrijf, 
Janus Films uit Heeswijk-Dinther. 
Onder de professionele leiding van 
Nadja van Driel leerden de kinde-
ren het proces, wat hoort bij film-
maken, kennen. Nadja verzorgde 
een cursus film maken voor kinde-
ren in ongeveer tien lessen.

Er werd een filmscript geschreven, 
er werd een storyboard gemaakt 
en er werden in alle groepen van 
de school acteurs en figuranten 
voor de film gecast. Er moesten 
filmlocaties gekozen worden en 
er moest gezorgd worden voor de 
juiste kleding en attributen die no-
dig waren voor de film. Na twee 
opnamedagen op locatie (Kasteel 
Heeswijk en Hotel-restaurant De 
Leijgraaf) kwam de volgende grote 
klus: het monteren van de film en 
bijpassende filmmuziek kiezen. 

cato: “De volgende keer als ik 
weer een film ga maken, ga ik 
zelf niet meespelen in de film. We 
hebben ontdekt dat dat erg lastig 
is, wanneer je ook zelf moet fil-
men en monteren. En wat klinkt je 
eigen stem gek in een film!”

Giel: “Wat was dit leuk om te 
doen! Echt een heel leuk project!”

Naomi: ”Het was veel meer werk 
dan we vooraf dachten.”

Als afsluiting van dit filmproject is 
er een heuse première op woens-
dag 24 juni. Dan wordt de film Un-
frozen vertoond aan de hele school 
en enkele genodigden.

leerlingen obS De bolderik 
maken een film: unfrozen

HEESwIJK-DINTHEr – ‘Unfrozen’, het vervolg op de film Frozen, is ge-
maakt door vier kinderen uit groep 8 van OBS De Bolderik uit Heeswijk-
Dinther. 
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Peutermiddag bij bS Delta 

HEEScH - Op basisschool Delta 
in Heesch is donderdagmiddag 
18 juni een kennismakingsmiddag 
voor peuters vanaf 2½ jaar met 
hun ouders.

De middag is bedoeld om de kin-
deren kennis te laten maken met 
de basisschool. Er liggen verschil-
lende materialen klaar waar de kin-

deren mee kunnen spelen. Voor de 
ouders is er een rondleiding door 
de school.

De directeur is ook aanwezig om 
informatie te geven of vragen te 
beantwoorden. Ouders kunnen op 
die manier kennismaken met de 
sfeer waarin les wordt gegeven op 
basisschool Delta. De peutermid-

dag begint om 13.45 uur en ein-
digt om 14.45 uur.
Iedereen met een peuter vanaf 
2½ jaar is welkom op BS Delta op 
donderdagmiddag 18 juni. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Basisschool Delta, Herderstraat 2 
tel. 0412-450678
www.basisschooldelta.nl.

regenboogviering
HEESwIJK-DINTHEr - In de kerk 
van Heeswijk vindt zondag 14 
juni weer een Regenboogviering 
plaats. Het thema van deze vie-
ring is: de vrienden van Jezus. 

In deze viering wordt er geluis-
terd naar het verhaal over de 
vrienden van Jezus. Deelnemers 
zullen samen zingen, bidden, een 
kaarsje opsteken en iets leuks 

maken. Na afloop is er koffie/thee/ranja voor iedereen. De viering be-
gint om 11.00 uur en is geschikt voor kinderen van 3-7 jaar. 

Van Mook bakt voor vaders
NISTELRODE – Een mooie vaderdagactie siert de Facebookpagina 
van Van Mook, de Echte Bakker. Daarop verwijst de echte bakker 
naar de flyer die je kunt meenemen bij de winkel. ‘Verras je vader 
met vaderdag met een originele taart’, is de tekst op de flyer.

“Maak een mooie tekening of tekst in het kader en wij maken er 
een lekkere vaderdagtaart van. check onze Facebookpagina en/of 
www.vanmook.echtebakker.nl voor verdere uitleg van deze actie,” 
vertelt Karin enthousiast.
 
Download de flyer of haal hem in de winkel en teken binnen het 
kader van 14 cm breed en 14 cm hoog een mooie tekening. Zet 
hierbij je naam en telefoonnummer.

Verras je vader met Vaderdag met een originele taart van Van Mook, 

De Echte Bakker. Maak een mooie tekening of tekst in het kader en wij 

maken er een lekkere Vaderdagtaart van! Check onze facebookpagina 

en/of website voor verdere uitleg van deze actie.

  Vaderdagtaart 
met eigen tekening

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode
www.vanmook-echtebakker.nl

Vul hier je naam en telefoonnummer in:

Naam:

Telefoonnummer:

Verras Je Vader met ‘n taart WaaroP 
Je eigen teKening of foto staat
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roefeldag bernheze
In totaal hebben ruim 350 kinderen uit de gemeente deelgenomen aan de 17e roefeldag in Bernheze. Ruim 125 bedrijven in Bernheze maakten het 
dit jaar mogelijk om de roefeldag voor de kinderen te organiseren. De organisatie is in handen van vrijwilligers in vier werkgroepen, onder de para-
plu van Stichting Ranja en Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch. Namens alle kinderen bedankt!plu van Stichting Ranja en Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch. Namens alle kinderen bedankt!plu van Stichting Ranja en Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch. Namens alle kinderen bedankt!plu van Stichting Ranja en Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch. Namens alle kinderen bedankt!

5384 - HEESCH KarwEi - HEESCH

MoSTaKo STaalbouw - HEESCH

Van ZuTPHEn ElEKTro - HEESwiJK-DinTHEr

Van DEr PaS banDEn En aCCu - HEESwiJK-DinTHEr

langEnHuiZEn loonbEDriJF - niSTElroDE

liPSgroEn - niSTElroDE

JuMbo - niSTElroDE

CoMPlEMEnT rEClaME - VorSTEnboSCHSCHoonHEiDSSalon SoMErS - VorSTEnboSCH aannEMErSbEDriJF P. Van 
DriEl - VorSTEnboSCH

roEFS FoTograFiE - looSbroEK

MEDiSCH TrainingSCEnTruM - HEESwiJK-DinTHEr

 gEiTEnHouDEriJ DE blEKEn - looSbroEK

Meer foto’s op
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
Een greep uit ons nieuwe 

theaterprogramma. CABARET

CABARET: SARA KROOS
‘DOORGEFOKT’
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 21,00

Sara staat  al vijftien jaar voor volle, 
enthousiaste zalen. Met recht één van de 
grappigste vrouwen van ons land! In haar 
nieuwe, hilarische voorstelling, gaat ze het ene 
moment tot het randje en het andere moment 
weet ze te ontroeren. Ze is genadeloos, scherp 
en ontwapenend, maar bovenal enorm grappig. 

CABARET: 
LEON VAN DER ZANDEN
‘SUPERGEWOON’
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,00

In zijn nieuwe voorstelling is Leon op zijn scherpst! Origineel, 
kwetsbaar, fysiek en met de authentieke publieksinteractie 
die we van hem kennen. Hij heeft keuzes gemaakt, weg van 
de gangbare zekerheden en de onaantastbaarheid waar veel 
publieke personen zich mee presenteren.

CABARET: RENÉ VAN MEURS
‘EVEN GOEDE VRIENDEN’
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00

Aan zijn timing, zijn improvisatietalent en het gemak 
waarmee hij optreedt is te merken dat René deel uitmaakt 
van het roemruchte stand-up comedy collectief van 
Comedytrain. Hij won ‘Cameretten’ en toerde vervolgens 
twee theaterseizoenen met veel succes door het land. Nu is 
hij klaar voor een nieuw theaterseizoen.

CABARET: LOS THEATER
‘TOTAL LOS’
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

In het derde programma van dit knettergekke viertal gaan de 
meiden van LOS verder, sneller en harder dan ooit. Ze gaan 
niet gewoon LOS, ze gaan TOTAL LOS. Met ‘Total los’ brengen 
ze een geweldige theateract met humor, soms met scherpe 
en soms vertederende randjes.

MUZIKAAL CABARET: 
ENGE BUREN 
‘RUK’
AANVANG: 20.15 UUR 
ENTREE: € 17,00

In hun nieuwe muzikale cabaretprogramma rocken de 
Enge Buren als vanouds. Op anarchistische wijze worden 
acts, sketches en muzikale stijlen door elkaar verweven 
tot een zinderende show waarbij door het publiek wordt 
meegezogen. Riemen vast: Enge Buren rukt uit!

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

DO. 15 
oktober

DO. 29 
oktober

VR. 20
november

VR. 4
maart 2016

VR. 1
april 2016

Het gildekoor met gitaar en trom Tekst: Hieke Stek Foto: Jacques Worms

Dinthers gildekoor St. barbara 
zingt zilveren jubileummis

“Ons gildekoor heeft een unieke 
klank door de mannelijke koor-
stemmen met het eigen geluid 
van vaste solisten Henk Habraken,  
Ingrid Verhoeven en rené Habra-
ken of andere gastsolisten, in com-
binatie met gitaar en gildetrom. 
we horen altijd terug, dat mensen 
juist de totale klank mooi vinden”, 
aldus Jan Meulenbroek.

Henk: “De Hoogmis werd altijd 
gezongen door het mannenkoor. 
Ook de gildemis werd groten-
deels door hen ‘overstemd’. Een 
aantal gildebroeders, waaronder 
ik, hebben in 1990 besloten een 
eigen gildekoor op te richten. Zo 
werd de altijd ‘stille’ mis van 11.30 
uur een door ons gezongen mis.  
Ingrid Verhoeven, de patroonhei-
lige Barbara van het gilde (1984-
1993) kan geweldig zingen en 
haar heldere, vrouwelijke klank, 
geeft een mooi contrast tegen de 
mannenstemmen. Ook rené zijn 
stem is een prachtige aanvulling 
en alle stemmen samen met de 

gitaar en gildetrom, zorgen voor 
een uniek en verrassend ritmisch 
gildestempel. Ik ben oprecht trots 
op onze twee cD’s en dit behaalde 
jubilieum.”

Veerkracht
“Henk heeft drie prachtige gil-
demissen gecomponeerd: Missa 
Fraterna, Missa Unitatis en een 
dialectmis. Muziek gemaakt door 
Henk en op schrift gezet door 
Katja Brooijmans. De Missa Fra-
terna is zelfs aan Brazilië verkocht. 

De kracht van Henk’s teksten zit 
‘m volgens mij gewoon in de een-
voud van het precies benoemen 
waar het om gaat”, aldus Ingrid. 
Het gildekoor zingt bij uitvaarten, 
jubilea en huwelijken van gilde-
broeders, Donatusvieringen en bij 
(gilde)evenementen. “we hebben 
veel plezier samen. Alles wordt 

op klank ingestudeerd. Het no-
tenschrift, daar zijn we niet van. 
Als er iets misgaat wordt dat heel 
muzikaal gladgetrokken. Dat geeft 
wel de muzikale veerkracht van 25 
jaar samen zingen aan. Het gilde is 
meer dan folklore. ‘Gildebroeder 
zen zit tusse oeuw ore’ en dat la-
ten we met ons koor ook voelbaar 
horen.” 

Jubileummis
“De pastoor moet maar wat stil-
houden, want wij willen dan graag 

een grote greep uit ons repertoire 
laten horen. Er staan 17 liedjes 
uit onze missen op het muzikale 
programma op zondag 14 juni. 
Iedereen is uitgenodigd voor de 
jubileummis van 10.30 uur en 
aansluitend voor onze receptie in 
gildehuis ‘De Guld’ aan het raad-
huisplein 21b”, besluit het drietal.

HEESwIJK-DINTHEr - We hebben met het Dinterse gildekoor al 25 jaar een uniek en waardevol cultureel 
erfgoed in huis. Met zelf gecomponeerde muziek voor instrumenten, eigen geschreven teksten in het Neder-
lands en Brabants dialect en drie eigen gecomponeerde gildemissen, trekt het gildekoor het hele land door. 
Tijdens de zilveren jubileummis op 14 juni om 10.30 uur in - natuurlijk - de St. Servatiuskerk in Dinther kan 
iedereen komen genieten van het gildekoor. 

alle stemmen met gitaar en trom, een uniek gildestempel

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

www.dsp-heesch.nl

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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Pieter Derks was vorig jaar De 
Slimste Mens, deed dit jaar mee 
aan wie is de Mol? en was de 
vaste weekafsluiter bij De wereld 
Draait Door. 
razendsnel actualiteitencabaret. 
Dat typeert de voorstellingen van 
Pieter Derks. Niet zo wonderlijk 
dus dat hij vorig jaar ook maar 
meteen zijn eerste (en enthousiast 
ontvangen) oudejaarsconference 
maakte. In zijn zesde theatervoor-
stelling hanteert hij diezelfde stijl, 
die inmiddels zijn handelsmerk 
begint te worden: vriendelijk van 

toon, maar vol scherpe grappen en 
confronterende vragen. 

Vrolijk 
Altijd fris commentaar op het 
laatste nieuws van de dag. Derks 
goochelt met actualiteiten zoals 
een jongleur zijn ballen in de lucht 
houdt. Maar ook, als verrassing 
voor wie hem alleen als huiscaba-
retier van De wereld Draait Door 
kent, met mooie liedjes en fan-
tasierijke verhalen. Het komt al-
lemaal langs in een vlot en vrolijk 
tempo – en elke avond zo goed 
als nieuw. Een vriendelijk ogende, 
slimme doordenker, die niet alleen 
veel spitse grappen maakt, maar 
ook een verrassende draai kan ge-
ven aan alles wat logisch lijkt.
Pieter is altijd met rake blik, troos-
tende woorden en heel veel humor 
op zoek naar het natuurlijke in een 
gemaakte wereld. wat is echt en 
wat hebben wij erbij verzonnen?
De voorstelling op 12 juni begint 
om 21.00 uur, entree: € 20,- (excl. 
€ 1,50 service kosten). Kaarten zijn 
te bestellen via www.kersouwe.nl, 
bij VVV Heeswijk en Uitpunt  
Veghel.

Cabaretier Pieter Derks 
in De Kersouwe
HEESwIJK-DINTHEr - Cabaretier Pieter Derks is met zijn programma 
‘Zo goed als nieuw’ op vrijdag 12 juni in De Kersouwe in Heeswijk-
Dinther te zien. 

Muziekspektakel in 
Vorstenbosch

VOrSTENBOScH - Fanfare de 
Notenkrakers houdt samen met 
gilde Sint Antonius Abt een groots 
muziekspektakel op 11, 12 en 13 
juni. Vorstenbosch staat dan in 
het teken van de muziek. 

Het gildegebouw wordt omgeto-
verd tot een muziekpaleis. Aanlei-
ding is het veertigjarig bestaan van 
het fanfare-orkest van muziekver-
eniging De Notenkrakers. 

Frank Geenen, voorzitter van De 
Notenkrakers, geeft aan trots te 
zijn op de organisatie van dit eve-
nement: “Het is een unieke sa-
menwerking tussen verenigingen 
en particulieren met passie voor 
muziek. Met deze samenwerking 
zijn bijna 100 mensen gemoeid. 
Dit spektakel laat zien dat muziek 
verbindend werkt.” 

Toegangskaarten
Bezoekers kunnen kiezen om het 
programma op donderdag, vrijdag 
of zaterdag te volgen. Kaarten, à  
€ 15,- zijn verkrijgbaar onder an-
dere bij de Dagwinkel aan de Kerk-
straat en via de website 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl. 
Op vrijdag en zaterdag is er na het 
programma een afterparty met 
feestband Beat The Stones.  

Talent
Naast muziek van de fanfare, ba-
zuinblazers en slagwerkers van het 
gilde en de slagwerkgroep van de 
Notenkrakers, is veel zangtalent 
uit het dorp te horen. De unieke 
combinatie van zang en muzikale 
ondersteuning van het fanfare-
orkest zorgt voor een gevarieerd 
programma. Een keur aan muziek-
stijlen komt aan bod. 

Veertig jaar fanfare
In 1971 werd in Vorstenbosch 
drumband De Notenkrakers op-
gericht. In 1975 volgde een fan-
fareorkest. De muziekvereniging 
telt ongeveer 60 leden. Het fanfa-
reorkest staat sinds oktober 2014 
onder muzikale leiding van Marc 
Thijssen. Hij kon meteen aan het 
werk om met het orkest dit mu-
ziekspektakel voor te bereiden. 
Het orkest beperkt zich al lang niet 
meer tot marsen en serenades op 
straat. Het muziekspektakel laat dit 
duidelijk zien en horen. 
Voor meer informatie: 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

OSS - Op 3 juni is de autobiogra-
fische roman ‘Verslikt in het leven’ 
van de Osse auteur Rolf van der 
Leest verschenen. 

Biografie
rolf van der Leest (Nederland, 
1967) schrijft zoals hij denkt en 
‘Verslikt in het leven’ is het eerste 
boek van zijn hand. Hij schreef zijn 
verhaal in eerste instantie om zijn 
leven te ontvlechten en de grootste 
ruis weg te nemen. Nadat meerde-
re mensen onder de indruk waren 
van zijn levensverhaal, besloot hij 
zijn autobiografie te herschrijven 

en uit te geven in de vorm van een 
catchy, licht erotische en bovenal 
eigentijdse roman. 
rolf zelf over dit proces: “Na een 
best heftige periode in mijn leven 
adviseerde iemand om de dingen 
op te schrijven. Na vier pagina’s 
had ik het idee dat ik een back-up 
aan het maken was van mijn ‘grij-

ze harde schijf’. Het stokte op dat 
moment enorm. Een paar weken 
later schreef ik volslagen uit het 
niets het eerste hoofdstuk van mijn 
autobiografie. Vanaf dat moment 
was het spreekwoordelijke hek 
van de dam. Eén maand schrijven, 
eten en slapen resulteerde in een 
roman. Achtenveertig jaar vooron-
derzoek rolde uit mijn vingertop-
pen en zie daar. Mijn eerste boek.”

Samenvatting van het boek
Het vertrekpunt is Duitsland 2014. 
Tijdens talrijke pogingen voor 
alle ellende te vluchten, raakt de 
hoofdpersoon rolf steeds verder 
verstrikt in zijn leven. De Neder-
landse veertiger laat uiteindelijk al-

les wat hij bezit achter en reist met 
één enkele koffer het onbekende 
tegemoet. Beseffende dat hij de 
zwaarste strijd van zijn leven aan 
zal moeten gaan, die met zichzelf. 
Een moedige poging zijn basis te-
rug te vinden, waarbij hij langs de 
wachter van ‘de trechter des le-
vens’ zal moeten.
‘Verslikt in het leven’ is te koop 
bij DIO/The readshop Sparkling 
of te bestellen onder ISBN 
9789048437306. Tijdens Muze 
Misse op 5 juli in Oss leest rolf, 
samen met andere lokale auteurs, 
voor uit zijn boek tijdens de eerste 
Muze Misse Salon Literair.

win een gesigneerd boek van 
rolf van der leest
DeMooiBernhezeKrant geeft gratis exemplaar weg van ‘Verslikt in het leven’

DeMooiBernhezeKrant mag één gesigneerd exemplaar verloten. 
Wilt u hier kans op maken, stuur dan voor 15 juni een mail naar: 
info@demooibernhezekrant.nl met uw motivatie en wie weet bent u de winnaar.

de nederlandse 
veertiger laat 
alles achter

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg
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Een geslaagd feest  
begint bij Jumbo!

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Want wij zijn er voor ál uw boodschappen.
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Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

PraKTiSCHE inForMaTiE Bedankt voor uw reacties!

Graag wil ik iedereen die op 1 en 3 juni 2015 heeft meegepraat 
over de toekomst van Bernheze bedanken voor de leuke 
gesprekken, de verrassende invalshoeken en de goede sfeer. Ik kijk 
terug op geslaagde avonden, waar iedereen vanuit betrokkenheid 
zijn mening heeft gegeven over wat het beste is voor onze 
gemeente. Ook via het e-mailadres toekomst@bernheze.org 
ontvingen we waardevolle ideeën en meningen van u. Ook 
hiervoor hartelijk dank.  De gemeenteraad gebruikt uw inbreng 
om na de zomervakantie een besluit te nemen. Blijft Bernheze 
zelfstandig? Gaan we opsplitsen of gaan we in de toekomst 
samenvoegen met een andere gemeente?  Wilt u nog reageren? 
U kunt nog tot 14 juni 2015 mailen naar toekomst@bernheze.org. 

Marieke Moorman 
Burgemeester

De gemeente Bernheze wil een 
snelfietsroute aanleggen door 
Nistelrode. Dat is een nieuwe route 
voor fietsers om snel en comforta-
bel van Oss naar Uden te komen. 
Fietsers op deze route hebben bij-
voorbeeld voorrang en de fietspa-
den zijn breder dan de ‘normale’ 
fietspaden.  we hopen hiermee te 
bereiken dat meer mensen de fiets 
pakken in plaats van de auto. 

Planning 
De gemeente heeft op dit moment 
alleen besloten dat we een snel-
fietsroute willen aanleggen, waar-
van een deel door Nistelrode loopt. 
De volgende stap is de financie-
ring. Of er geld beschikbaar is voor 
de nieuwe fietsroute en hoeveel, 

daarover gaat de gemeenteraad. 
we verwachten dat de raad hier 
in 2016 over in gesprek gaat. Dit 
betekent dat we op zijn vroegst in 
2017 starten met de aanleg. Voor-
dat we aan het werk gaan nodigen 
we omwonenden uit om mee te 
denken over de inrichting van hun 
straat. Tot die tijd zal er nog niets 
veranderen 

Meer informatie 
Heeft u vragen over de snelfiets-
route? U kunt contact opnemen 
met Judith van der wel van de ge-
meente, telefoon 14 0412. U kunt 
uw vragen ook stellen per email 
gemeente@bernheze.org. 
Meer info vindt u op 
www.bernheze.org.

bernheze wordt grotendeels 
welstandsvrij
Als u gaat bouwen of verbouwen 
moet uw bouwplan voldoen aan 
bepaalde welstandseisen. Dat zijn 
voorwaarden over hoe uw huis 
of bedrijf eruit moet zien. De ge-
meente Bernheze heeft besloten 
deze eisen te versoepelen. we 
willen de regels voor het grootste 
gedeelte van onze gemeente af-
schaffen. wel blijven de regels gel-
den om cultuurhistorisch waarde-
volle gebieden te beschermen en 
voor reclame-uitingen. we hopen 

zo de regels voor inwoners en be-
drijven te verminderen, de kosten 
te beperken en de keuzevrijheid 
te vergroten.  U kunt de ontwerp-
welstandsnota vanaf 10 juni 2015 
zes weken inzien in het gemeente-
huis in Heesch en downloaden via 
www.bernheze.org. In deze nota 
staan de plannen van de gemeente 
beschreven. De reacties verwerken 
we in een inspraaknotitie. In het 
najaar besluit de raad of hij ak-
koord gaat met de nieuwe regels.

Klachtenbehandelingen 2014 

Dat kan mondeling of schriftelijk 
gebeuren. De wijze waarop de ge-
meente om moet gaan met schrif-
telijke klachten is geregeld in de 
Algemene wet bestuursrecht en in 
het ‘reglement op de behandeling 
van klachten gemeente Bernheze’. 
Als mensen niet tevreden zijn over 
de afhandeling van de klacht door 
de gemeente, kunnen ze de Na-
tionale ombudsman inschakelen. 
Jaarlijks publiceert de gemeente 
hoeveel schriftelijke klachten er 
zijn geregistreerd en hoe deze zijn 
afgehandeld. 

Klachten 
In 2014 hebben we acht schrif-
telijke klachten ontvangen. Alle 
klachten gaan over afdelingen of 
medewerkers van afdelingen.

Aantal gegronde klachten  
Zeven klachten zijn ontvankelijk 
verklaard en in behandeling ge-
nomen. Vijf van deze klachten 
zijn gegrond verklaard. Eén klacht 
is niet ontvankelijk (zaak is bij de 
rechter) en twee klachten zijn on-

gegrond verklaard. Alle klachten 
zijn afgehandeld door de mana-
gers van de betreffende afdeling. 

Aard van de in behandeling geno-
men klachten 
Via de interne klachtenprocedure 
worden gedragingen van een me-
dewerker of bestuurder van de 
gemeente aan de hand van een 
schriftelijke klacht beoordeeld op 
behoorlijkheid. 
Het gedrag van de gemeente 
wordt ‘niet behoorlijk’ genoemd 
als verzoeken bijvoorbeeld niet op 
tijd worden afgewikkeld, als men 
niet actief wordt geïnformeerd 
over de voortgang van de afhan-
deling van een verzoek of als men 
niet correct wordt benaderd.De 
gegrond verklaarde klachten heb-
ben betrekking op het uitblijven 
van een reactie en gedrag.  

Afhandelingsduur 
De afhandelingtermijn van een 
schriftelijke klacht is gesteld op 
zes weken, eventueel te verlengen 
met vier weken. Zes klachtbrieven 

zijn binnen de afdoeningstermijn 
van zes weken afgewikkeld. Twee 
klachten buiten de termijn.
  
Actie 
In alle gevallen is er contact op-
genomen met betrokkene. Indien 
aan de orde, is er excuus gemaakt 
en/of mediation aangeboden. Bij 
enkele situaties is er ook aandacht 
geschonken aan de inhoudelijke 
afwikkeling van het verzoek dat 
aan de klacht voorafging.  

Nationale ombudsman  
In 2014 heeft de Nationale om-
budsman drie klachten uit Bernhe-
ze ontvangen. Deze klachten zijn 
niet in behandeling genomen. Ze 
zijn afgedaan door verwijzing of 
informatieverstrekking. 

Informatie 
Als u vragen heeft over de inhoud 
van dit artikel of over de klach-
tenregeling in het algemeen, dan 
kunt u contact opnemen met onze 
klachtencoördinator, mevrouw M. 
van Kemenade, telefoon 14 0412.

Inwoners die niet tevreden zijn over het gedrag van het bestuur of een medewerker van de gemeente 
Bernheze kunnen een klacht indienen bij de gemeente.

Daarom kunnen gezinnen met een 
laag inkomen extra geld krijgen 
van de gemeente. Denkt u dat u 
daarvoor in aanmerking komt, kijk 
dan op de website van Optimisd, 
www.optimisd.nl. Optimisd is de 
sociale dienst van de gemeente 
Bernheze.  Gezinnen met kinderen 
kunnen bijvoorbeeld in aanmer-
king komen voor: 

 - een bijdrage in de schoolkosten; 
 - een bijdrage in de aanschaf van 

een computer; 
 - een bijdrage in de kosten van 

vrijetijdsbesteding (lidmaatschap 
sportvereniging, cursusgeld, 
sportkleding, abonnementen); 

 - bijzondere bijstand; 
 - schuldhulpverlening; 
 - hulp uit het noodfonds (voor 

financiële noodsituaties). 

Meer informatie: 
Optimisd, Frisselsteinstraat 6, 
Veghel, telefoon 0412-75 03 90, 
www.optimisd.nl. 

Financiële steun voor ouders 
met kinderen
De gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke 
kansen krijgen en mee kunnen doen in de maatschappij, ook kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen.

De huurovereenkomst van het pand raadhuisplein 1c, het oude gedeelte 
van het voormalige gemeentehuis in Nistelrode, is beëindigd. Daarom biedt 
de gemeente het pand te koop aan. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bernheze Makelaars in Uden, telefoon 0413-24 38 18. 

Te koop: raadhuisplein 1c, 
nistelrode

aanleg snelfi etsroute

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.

Vragen aan de gemeente? Nu ook via @bernheze_gem
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oFFiCiËlE bEKEnDMaKingEn

wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, 
provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, be-
staande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw 
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Voornemen tot uitschrijving 

Het college van burgemeester en 
wethouders is van plan de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats. 
 - J.J.M. ruijs, 

geboren 05-01-1953 

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrok-
kene. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van bovengenoem-
de persoon, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel 
is verkregen over de verblijfplaats.
 - T. Boosten, 

geboren 14-09-1990 
Besluitdatum: 16-04-2015

Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing. 

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
bovengenoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan: 
 - BOBZ p.a. Menzel 35, 5388 SX 

Nistelrode voor het organiseren 
van een gala voor basisscholen 
in Nistelrode op 10 juli 2015 van 
19.30 tot 20.00 uur. Tijdens de 
tocht worden Loo, Hoogstraat 
en Laar geheel of gedeeltelijk 
afgesloten. De beschikkingen 
zijn verzonden op 2 juni 2015. 

 - A.J.A.M. van Dinther, Vlasakker 
2, 5384 NN Heesch voor het or-
ganiseren van een buurtfeest op 
11 juli 2015 van 15.00 tot 1.00 
uur. Vlasakker (tussen huisnum-
mers 26 en 40) en de aangren-
zende parkeerplaatsen worden 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 2 
juni 2015.

 - Stichting cultuur & Evenemen-
ten Heeswijk-Dinther voor het 
organiseren van activiteiten in 
een feesttent tijdens de kermis 
op 13, 15 en 16 juni 2015 van 
14.00 tot 2.00 uur en 14 juni 
2015 van 10.00 tot 2.00 uur 
op locatie Plein 1969, 5473 cA 
Heeswijk-Dinther. De ontheffi n-
gen, geluid en Zondagswet zijn 
verleend tot 1.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
3 juni 2015. 

 - Basisschool Sint Albertus Loos-
broek voor het organiseren van 
een sponsorloop op 1 juli 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur op een 
gedeelte van Schaapsdijk, vanaf 
Molenhoeven tot Donatus-
straat, en Parallelweg tot aan 
Molenhoeven en ’t Vunderke, 
5472 PE Loosbroek. De be-
schikking is verzonden op 3 juni 
2015. 

 - S. Haeve voor het organiseren 
van PerryFest op 13 juni 2015 
van 20.00 tot 2.00 uur op het 
parkeerterrein tegenover Zand-
kant 6a, 5473 TA Heeswijk-

Dinther. De ontheffi ng voor ge-
luid is verleend tot 1.00 uur. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 3 juni 2015. 

 - VOF Evenementen Heesch voor 
het organiseren van een mu-
ziekevenement tijdens kermis 
Heesch van 27 t/m 30 juni 2015 
van 19.00 tot 2.00 uur op loca-
tie Schoonstraat tegenover Lidl 
Heesch, 5384 AK Heesch. Er is 
een ontheffi ng geluidsverster-
kende apparatuur verleend van 
27 t/m 29 juni 2015 tot uiterlijk 
1.00 uur en op 30 juni 2015 tot 
uiterlijk 24.00 uur. Schoonstraat 
is vanaf ’t Vijfeiken tot aan in-
rit tussen Lidl en Bloemenshop 
Amsonia afgesloten tijdens 
het muziekevenement. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
19 mei 2015. 

 - Buurtvereniging Bergakkers, 
Heiveld 56, 5476 LS Vorsten-
bosch voor het organiseren 
van een Buitenspeeldag op 10 
juni 2014 van 11.00 tot 17.00 
uur. Heiveld vanaf nummer 7 
tot t.h.v. nummer 41 in Vor-

stenbosch wordt afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De tijdelijke ver-
keersmaatregel is verzonden op 
3 juni 2015. 

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

Melding klein evenement 
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan voor: 
 - w.A.F. van de wet voor het or-

ganiseren van een bruiloft op 
5 september 2015 van 20.00 
tot 1.00 uur op locatie Nieuw-
straat 33, 5384 Tc Heesch. De 
melding is op 2 juni 2015 geac-
cepteerd. 

 - H.A.P.M. van Houtum-van den 
Berg voor het organiseren van 
een privéfeest op 4 juli 2015 
van 21.30 tot 1.00 uur op loca-
tie Oude Veghelsedijk 24, 5476 
KE Vorstenbosch. De melding is 
op 2 juni 2015 geaccepteerd.

 - w.G. Schuurmans voor het or-
ganiseren van een bruiloft op 

22 augustus 2015 van 16.00 tot 
1.00 uur op locatie Molenstraat 1,
5384 KX Heesch. De melding is 
op 2 juni 2015 geaccepteerd.  

 - Buurtvereniging Boekweitstraat 
in Nistelrode voor het organi-
seren van een buurtfeest op 
11 juli 2015 aan het speelveldje 
aan Boekweitstraat in Nistelro-
de. De melding is op 2 juni 2015 
geaccepteerd.

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

Opiumwet 
De burgemeester van Bernheze 
heeft besloten de loods achter het 
woonhuis aan de Torenstraat 15 in 
Heeswijk-Dinther op grond van ar-
tikel 13B Opimumwet te sluiten in 
verband met de aanwezigheid van 
drugs. Het pand wordt gesloten 
voor een periode van 3 maanden. 
In die tijd is het verboden het pand 
te betreden. Het doel van de slui-
ting is drugshandel tegen te gaan 
en overlast voor omwonenden te 
voorkomen.

Commissie Bezwaarschriften 
Berheze

Op woensdag 17 juni 2015 komt 
de commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. De 
commissie behandelt dan de vol-
gende bezwaarschriften: 

19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door VOF de Bleken 
(E.c.L. van der Pas) is ingediend 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders 
van 26 februari 2015, waarbij een 
last onder dwangsom is opgelegd 

van maximaal € 15.000,-  vanwe-
ge overtreding van regels van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en 
de Activiteitenregeling milieube-
heer op het adres De Bleken 7 in 
Heeswijk-Dinther.   

19.45 uur 
Behandeling van de bezwaar-
schriften die door H. Mathijssen, 
w. Vermeulen en w. Smit uit 
Heeswijk-Dinther zijn ingediend. 
De bezwaren zijn gericht tegen 
het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 
3 maart 2015, waarbij aan de ge-
meente Bernheze een omgevings-
vergunning is verleend voor het 

kappen van zes eiken tegenover 
Zijlstraat 24 tot en met 34 in Hees-
wijk-Dinther.   

20.30 uur 
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend door bewo-
ners aan Bosschebaan in Heesch. 
Het bezwaarschrift is gericht tegen 
het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 
23 maart 2015, waarbij aan de 
gemeente Bernheze een omge-
vingsvergunning is verleend voor 
het kappen van zes zomereiken ter 
hoogte van het adres Bosschebaan 
19c in Heesch.

Ontwerp-welstandsnota 

Het college van de gemeente Bern-
heze heeft op 1 juni 2015 besloten 
een nieuwe welstandsnota in pro-
cedure te brengen. De nieuwe nota 
regelt onder andere:
 - het afschaffen van de welstands-

toets voor grote delen van 

Bernheze; 
 - een welstandstoets in cultuurhis-

torisch waardevolle gebieden; 
 - welstandsregels voor reclame-

uitingen. 
Vanaf 10 juni 2015 ligt de ontwerp-
welstandsnota zes weken ter inza-
ge in het gemeentehuis. U kunt de 
nota ook vinden op 

www.bernheze.org. Iedereen kan 
zijn zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 19, 5384 ZG 
Heesch of via e-mail 
gemeente@bernheze.org. 
Met vragen kunt u contact opne-
men met de heer T. Langendijk, 
telefoon 14 0412.

actiedag verkeersveiligheid op 17 juni 2015 

De gemeente Bernheze organiseert 
dan van 12.00 tot 16.30 uur ver-
schillende activiteiten om de ver-
keersveiligheid onder de aandacht 
te brengen. we doen dat op de 
jaarlijkse campagnedag ‘Brabant 
op weg naar nul verkeersdoden’.   

Programma
Het programma start om 12.00 
uur met de première van een infor-

matiefilm over de veiligheid op een 
e-bike. Met name de dode hoek 
van vrachtwagens blijkt een groot 
risico voor e-bikegebruikers te zijn. 
De film is gemaakt in opdracht van 
de gemeente Bernheze, in samen-
werking met VVN Maasland en 
wordt na de première voor educa-
tiedoeleinden (bijvoorbeeld tijdens 
e-biketrainingen) gebruikt. 
Tot 16.30 uur kan iedereen zich 

laten voorlichten over verkeers-
veiligheid. Een vrachtwagen laat 
de dode hoek zien, VVN richt een 
‘verkeerstuin’ in voor het gemeen-
tehuis en met een alcoholbril kun 
je zien welke gevolgen alcohol 
heeft voor reactievermogen en co-
ordinatie. Ten slotte is er voor de 
kinderen een poppentheater.

Nul verkeersdoden
Brabant streeft naar nul verkeers-
doden. we vinden ieder slachtoffer 
er één teveel. Steeds meer partijen 
werken samen aan verkeersveilig-
heid: provincie, gemeenten, Veilig 

Verkeer Nederland, Openbaar Mi-
nisterie, politie en rijkswaterstaat, 
maar ook de fietsersbond, bedrij-
ven en ouderenbonden. Naast een 
veilige weg komt veilig wegge-

bruik steeds meer centraal te staan. 
we hebben namelijk allemaal een 
stukje van de verkeersveiligheid in 
de hand.

Wilt u ervaren wat een vrachtwagenchauffeur ziet als u in zijn dode 
hoek belandt of wilt u voelen wat de gevolgen zijn van alcohol op uw 
reactievermogen en coördinatie, kom dan op woensdagmiddag 17 juni 
naar De Misse in Heesch.
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Gemeenteberichten

BERNHEZER 
BusiNEss

event 2   15

ONTMOETEN
Het BBE is dè plek om 
elkaar ‘live’ te ontmoeten 
en te inspireren. Een goed 
netwerk waar ondernemers 
zijn waarmee je kunt  
sparren en waaraan je  
je kan spiegelen.

LaNgENHuiZEN 
agRaRiscH LOON EN 

gRONdvERZETBEdRijf

gENiETEN
Een event vol energie en 
inspiratie voor én door 
ondernemers van Bernheze.

MET TROTs 
pREsENTEERT 

dE ORgaNisaTiE 
vaN BBE 2015 
de nieuwe 

uitstraling 

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent
  twitter.com/BernhezerBE2015

www.bernhezerbusinessevent.nl

Wet ruimtelijke ordening

Vaststelling bestemmingsplan 
Nieuwstraat 20 Heesch 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in 
de gemeenteraadsvergadering van 
28 mei 2015 het bestemmingsplan 
Nieuwstraat 20, 5384 Tc Heesch 
is vastgesteld. Het betreft een re-
paratie voor het perceel Nieuw-
straat 20 in Heesch naar aanleiding 
van een uitspraak van de raad van 
State op het bestemmingsplan Be-
drijventerreinen Bernheze. In het 
plan is nu een uitsterfregeling voor 
de bedrijfswoning opgenomen die 
het afwijkende gebruik van bur-
gerbewoning toestaat. 
Inzage: Het bestemmingsplan 
(incl. bijbehorende stukken) ligt 
met ingang van 10 juni 2015 zes 
weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis in Heesch. Het 

plan is digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMrO.1721.BPNieuwstraat20-vg01). 
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen belang-
hebbenden tegen de bij het nieuwe 
vaststellingsbesluit aangebrachte 
wijzigingen beroep instellen bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van 
de raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Degene 
die beroep heeft ingesteld kan te-
vens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist. 

Kennisgevingovereenkomst over 
grondexploitatie 
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt op grond 
van artikel 6.24 lid 3 van de wet 
ruimtelijke ordening bekend dat 
het op 4 juni 2015 een overeen-
komst heeft gesloten waarin een 
onderdeel over grondexploitatie is 
opgenomen in het kader van het 
bestemmingsplan ‘Leliestraat ong. 
(naast 10) in Heesch’. De overeen-
komst heeft betrekking op de per-
celen Heesch, sectie B, nummers 
7401, 7402, 7403 en 7404, plaat-
selijk bekend als Leliestraat ong. in 
Heesch. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening vanaf 11 juni 2015 zes 
weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis in Heesch.  

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht  

Reguliere procedure  

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning  
Heesch 
 - Beellandstraat 

(hoek ’t Dorp/Beellandstraat) 
Kappen es (dreigend gevaar) 

 - Leekenstraat 
(naast huisnummer 2) 
Kappen 2 wilgen 
(dreigend gevaar) 

 - Mgr. van den Hurklaan 
(achterzijde catharinahoeve 8) 
Kappen es (dreigend gevaar) 
Datum ontvangst: 27-05-2015 

 - Beemdstraat 4 
Verbouwen woonhuis 
Datum ontvangst: 02-06-2015

Vorstenbosch
 - Kampweg 29 

Vervangen dakbeschot 
Datum ontvangst: 04-06-2015 

Procedure 6 is van toepassing. 

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Dit besluit treedt 
daags na verzending van het 
besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther 
 - De Morgenstond 1 

Uitbreiden en verfraaien 
slachthuis 
Verzenddatum: 02-06-2015 

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

ProCEDurES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie 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 bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

www.bernheze.org
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InformatIe
 voor de

Kernen

berNheze-gevoel

“De Bernhezenaar? Die bestaat niet” 
hoorde ik vorige week regelmatig, 
tijdens de inwonersbijeenkomsten in 
Loosbroek en Heesch, waar we met 
bewoners in gesprek gingen over de 
toekomst van onze gemeente. Het 
Bernheze-gevoel ontbreekt, was één 
van de constateringen. Mensen voelen 
zich wel verbonden met het dorp waarin 
ze wonen, maar zeggen minder snel ‘Ik 

kom uit Bernheze’.  Ik vraag me af of dat erg is. Ik vind het juist wel 
mooi dat mensen trots zijn op Heeswijk-Dinther, met plezier wonen 
in Nistelrode, Loosbroek koesteren, zich thuis voelen in Heesch of 
zich verbonden voelen met Vorstenbosch. Het zijn juist die vijf sterke 
eigen identiteiten die de gemeente Bernheze maken tot wat ze is: 
verscheidenheid in verbondenheid. 

Al 21 jaar horen de vijf kernen bij elkaar. Met misschien als 
verbindende schakel, een gemeenteraad en college die het algemeen 
belang bewaken en dankzij vijf actieve gemeenschappen de 
levendigheid in de kernen mogelijk maken. 

Speelt het ontbreken van een Bernheze-gevoel een rol bij de keuze 
voor de toekomstige koers van de gemeente? Dat valt wel mee, denk 
ik. Als we zelfstandig blijven, zal het Bernheze-gevoel niet ineens 
veranderen. In geval van een fusie met andere gemeenten of een 
splitsing, zie ik ook niet zo een-twee-drie een Veghel- of Uden-gevoel 
ontstaan. 

De enige zekerheid die we hebben is dat de vijf kernen altijd 
blijven bestaan. Een dorp hef je immers niet op, welke bestuurlijke 
constructie je ook kiest. En dat is een geruststellende gedachte.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

De bomen en struiken werden al 
weer enige tijd geleden gerooid, 
maar daar bleef het bij. “Geen 
geld”, riep toen de verantwoorde-
lijke wethouder.
Na de Algemene Beschouwingen 
en de oproep tot de herinrichting 
van de straat, gaven de partijen 
Blanco en SP en het cDA meteen 
aan een motie van onze kant mede 
te willen indienen.Vorige week 
donderdag vond de vaststelling van 
de Perspectiefnota plaats en werd 

de ingediende motie, waarbij het 
college werd gevraagd de herin-
richting van de willebrordstraat als-
nog uit te voeren. De motie werd 
door de gemeenteraad unaniem 
aangenomen.
Dit houdt in dat het college van 
B&w zeer bezwaarlijk de herinrich-
ting nu nog kan afwijzen. Hiermee 
heeft Lokaal duidelijk oog gehad 
voor de wensen en noden van de 
inwoners van Heeswijk-Dinther. 
Door het college van B&w was 

onder andere ook de herinrichting 
van Plein 1969 en de aanpak van 
de Gouverneursweg voorgesteld. 
Sommige partijen wilden die in-
vesteringen op de langere baan 
schuiven, maar uiteindelijk zullen 
deze voorstellen toch worden uit-
gevoerd. 
Dit jaar is Heeswijk-Dinther goed 
bedacht; volgend jaar Heesch, 
want Heeswijk-Dinther en Heesch 
zijn beide onderdeel van Bernheze 
en hebben dus heel veel met elkaar!

Lokaal: Proficiat willebrordstraat

BErNHEZE - Tijdens de Algemene Beschouwingen op de financiële vooruitzich-
ten (Perspectiefnota) gaf ik namens Lokaal aan dat het - in afwijking van het 
voorstel van het College van B&W - heel wenselijk is dat de herinrichting van de 
Willebrordstraat in Heeswijk-Dinther wordt uitgevoerd. Al jaren verkeert deze 
straat in een slechte staat van onderhoud en al jaren vragen de aanwonenden 
om actie. 

Frans van de Ven, Fractievoorzitter Lokaal

Belangrijke taken zoals jeugdzorg, 
arbeidsparticipatie en de AwBZ zijn 
naar de gemeente gekomen. Die 
transities kostten kruim maar we 
hebben het voor elkaar gekregen. 
Bernheze heeft zijn zaakjes prima 
op orde en staat er, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Meierijstad, 
financieel goed voor. 

In de perspectiefnota die donder-
dag is goedgekeurd, staat ook dat 
Bernheze klaar is voor de toekomst. 
Niemand heeft een glazen bol. we 

gaan niet de toekomst voorspel-
len. En zijn vele rapporten waarin 
staat dat groter beter is, maar ook 
het tegendeel wordt wetenschap-
pelijk aangetoond. Bernheze staat 
er prima voor, dat is zeker. Voor-
lopig is er niets aan de hand. Maar 
praten en (mee)denken kan altijd. 
Dit is het moment dat we als in-
woners en politiek nog zelf invloed 
kunnen uitoefenen op het proces 
in deze regio, op de keuzes die 
gemaakt worden voor onze eigen 
gemeente. Die kans laten we niet 

voorbijgaan. Na het speeddaten 
in de kernen hebben we vorige 
week ook in Loosbroek en Heesch 
geluisterd naar de ideeën van ge-
nodigde inwoners van Bernheze. 
we luisteren en nemen onze ver-
antwoordelijkheid. 

wat D66 betreft gebeurt dit open 
en transparant. De vraag die daar-
bij voorligt is: “welke oplossing is 
het best voor de burgers?” En niet: 
“welke oplossing is het best voor 
de politiek.”

D66: bernheze en het beste 
voor iedereen 

BErNHEZE - Er is aandacht voor de toekomst van de verschillende gemeenten, 
ook in de gemeenten om ons heen. Het laat wel zien dat ook de politiek in Bern-
heze zich hier terecht serieus mee bezig houdt. Dat is de enige manier om zelf 
te bepalen wat er met onze gemeente gaat gebeuren.

Mathieu Bosch, raadslid D66

De lasten voor de gemiddelde in-
woner zijn zeker niet te duur t.o.v. 
andere gemeenten. Aansluiting of 
opsplitsing van Bernheze geeft ef-
ficiëntie voordelen en kan dus be-
tekenen dat de kosten voor de ge-
meente lager kunnen uitpakken in 
de toekomst. Uit onderzoek bleek 
wel dat grotere gemeenten vaak 
geen lagere lasten hebben, omdat 
hun ambities hoger liggen.
De voor- en nadelen van opsplit-
sing, fusie of zelfstandig blijven, 
werden door de aanwezigen op 

papier gezet. Hier lopen dan weer 
emotie en ratio door elkaar heen. 
De woorden ‘ik heb geen Bernhe-
zer gevoel’ werden vaak genoemd. 
En als we aansluiten bij een grotere 
gemeente, dan krijgen we sneller 
betere faciliteiten in ons centrum.
Ik ben zelf een rationele denker en 
plaats hierbij dan meteen vraagte-
kens. Krijg ik wel een Uden-, Oss- 
of misschien een Meierijstad-ge-
voel? Zorgt een andere gemeente 
voor een mooi winkelcentrum? 
Ook al staan vele panden in hun 

eigen centrum leeg? 
Groter blijkt dus ook niet goedko-
per en Bernheze heeft het nu toch 
goed voor elkaar?
Ik woon in Heeswijk, ga naar het 
ziekenhuis in Uden, winkelen in 
Den Bosch en naar het theater in 
Veghel. In Bernheze kan alles be-
ter, maar volgens mij doen we het 
hier zo slecht nog niet. In juli ko-
men de cDA-leden bij elkaar om 
te discussiëren over de keuzemo-
gelijkheden, die de gemeenteraad 
heeft.

CDA: blijft bernheze zelfstandig?

BErNHEZE - Als inwoner van Bernheze was ik uitgenodigd om mee te praten 
over de toekomst van Bernheze. In het najaar gaat de raad kiezen welke koers 
Bernheze gaat volgen in de toekomst. Op deze avond werd eerst een inleiding 
gehouden over het Bernheze van nu. We hebben de financiën en de dienstver-
lening goed op orde.

Edwin Daandels, commissielid CDA Bernheze

Het zijn juist die vijf sterke
eigen identiteiten die de gemeente 
BernHeze maken tot wat ze is
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Informatie voor de kernen

Openingstijden van 
centrumondernemers 
op onze website

www.centrumheesch.nl

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van Heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Werken aan HD!
Na enkele moeilijke financiële ja-
ren kan er weer gewerkt worden 
aan het opknappen van wijken en 
straten. In 2016 is ook Heeswijk-
Dinther aan de beurt. Nadat eer-
der (2013) de Pastoor Maasstraat 
werd opgeknapt, is het nu de beurt 
aan de willebrordstraat en het 
Plein 1969. In de willebrordstraat 
werden de bomen jaren geleden 

al gerooid. wegens ontbreken van 
financiën werd de opknapbeurt 
uitgesteld. Nu heeft Bernheze 
ruimte op de begroting. De SP 
wil die ruimte graag inzetten. Een 
deel van het geld is voor Heeswijk- 
Dinther. 
De inwoners zijn nu aan de beurt 
om te kijken wat ze graag willen. 
Vooral slim omgaan met het geld, 
kan veel voordelen opleveren. 

Een prachtig voorbeeld was de 
opknapbeurt van de componis-
tenwijk in Heesch. Hier werd een 
mooi resultaat bereikt met 50% 
van de oorspronkelijk begrote fi-
nanciën. reden te meer voor de 
bewoners van de willebrordstraat 
en voor de Stichting Actief Burger-
schap om daar eens het licht op te 
steken. Zo werken we door aan 
een mooi Heeswijk-Dinther.

SP: aan de slag in Heeswijk-Dinther!

BErNHEZE - In 2016 gaat er een en ander opgeknapt worden in Hees-
wijk-Dinther. Het Plein 1969 en ook de Willebrordstraat. De SP heeft 
zich daar altijd sterk voor gemaakt. Hoe prettig dat het er nu van komt. 
In de begroting voor 2016 zal het nodige geld vrijgemaakt worden. 
De opknapbeurt van de Componistenwijk in Heesch kan prachtig als 
voorbeeld dienen. Hier waren de inwoners aan zet. Zij bepaalden de 
inrichting, in overleg met de uitvoerders.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Aangezien de huidige fase 3 vóór 
1 september 2015 gereed zal zijn, 
zou het logisch geweest zijn dat 
de gemeenteraad de benodigde 
gelden voor het jaar 2016 in de 
begroting zou opnemen. Het gaat 
hier om een investering voor het 
jaar 2016 van € 464.000,- waar-
voor er in de begroting een bedrag 
van € 41.500,00 aan kapitaallasten 
zou moeten worden opgenomen. 

De VVD Bernheze heeft tijdens de 
behandeling van de perspectiefno-
ta 2016-2019 een motie ingediend 
en het college uitgenodigd de be-
nodigde investering in 2016 toch 
te honoreren.
wethouder wijdeven vond het niet 
nodig, want er zijn onvoldoende 
middelen en het college had voor 
andere prioriteiten gekozen. 
Geen enkele politieke partij steun-

de de motie van de VVD Bernheze! 
Ook Lokaal niet, ofschoon zij bij 
de algemene beschouwingen ver-
baasd waren dat het bedrag voor 
2016 niet was gehonoreerd.
Het centrum van Heesch krijg dus 
nog wel een mooi plein, maar de 
rest van ’t Dorp moet dan maar 
geduld hebben! Een onbegrijpelijk 
keuze voor de VVD Bernheze.
06-53 49 6069

VVD: geen geld meer voor 
centrum Heesch

BErNHEZE - In de raadsvergadering van 4 juni 2015 heeft de gemeenteraad 
bij de behandeling van de perspectiefnota 2016-2019 geen gelden beschikbaar 
willen stellen voor de volgende fase van de herinrichting van ’t Dorp in Heesch.
Afgesproken was dat de gemeenteraad elk jaar de benodigde gelden in de be-
groting beschikbaar zou stellen voor het volgende jaar, maar het college had de 
herinrichting van ’t Dorp in Heesch al bij de niet te honoreren projecten gezet.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Er is al een subsidiemogelijkheid 
voor initiatieven en ideeën van bur-
gers! Nu mag ik dit ook mezelf ver-
wijten. Als betrokken commissielid 
had ik dit natuurlijk moeten weten. 
Maar er zitten meer (ervaren) leden 
in de commissie en gemeenteraad. 
En bij de behandeling van dit initia-
tief in Vorstenbosch heeft niemand, 
ook de wethouder niet, gedacht dat 
dit subsidiepotje een uitkomst kon 
bieden. Erg jammer!

want ik denk oprecht dat we elk 
initiatief van bewoners om zelf 
iets te doen, moeten stimuleren en 
verder moeten helpen. 

Alleen op die manier kunnen we 
onze bewoners enthousiast maken 
om zelf iets op te pakken. Burger-
participatie noemen we dat. En 
dat gaat niet vanzelf. Dan moet 
de overheid zich niet terugtrekken 
maar helpen, ondersteunen en sti-

muleren, daar waar mogelijk. Elk 
burgerinitiatief is een eerste stap 
naar burgerparticipatie. 

Dus heeft u een idee of initiatief: 
er is geld om u verder te helpen. 
Kijk op: www.bernheze.org en dan 
onder geldzaken voor meer infor-
matie.

Goede ideeën met ons delen? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 
burgerinitiatieven?!

BErNHEZE - In november vorig jaar was er een groep bewoners in Vorsten-
bosch die graag zelf een speelveld wilde opknappen. Daar was geen geld voor. 
Toen vroegen diezelfde bewoners om een kleine bijdrage van de gemeente om 
een onderzoekje te doen naar subsidie- en sponsormogelijkheden. Ook dat idee 
sneuvelde omdat er geen geld voor was. Daarom heeft Progressief Bernheze 
afgelopen donderdag geprobeerd geld te reserveren om burgerinitiatieven te 
stimuleren. En wat schetst onze verbazing?

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Dankzij een motie die mede door 
Blanco is ingediend, gaat ook de 
willebrordstraat eindelijk op de 
schop. Graag hadden we nog een 
paar kleinere projecten opgeno-
men, speciaal voor de jeugd, maar 
helaas wilde de coalitie van cDA, 
Lokaal, SP en D66 hier niet aan 
meewerken.
Mixed hockeyclub HDL zit al een 
paar jaar erg krap in haar jasje en 
zou graag een pupillenveld voor-
zien van kunstgras. Dat veld kan 
dan door zowel de hockeyclub 
als door voetbalclub Avesteyn ge-
bruikt worden. Nu wil het toeval 
dat er in Heesch ook een nieuw 
pupillenveld aangelegd wordt en 
dat daar een flinke financiële mee-
valler is. Hierdoor zou de aanleg 

van een nieuw veld voor HDL niet 
heel veel extra kosten. Helaas, de 
coalitie stemde onze motie weg.
Ook dienden wij een motie in om in 
Vorstenbosch een speelveld aan de 
Eggerlaan duurzaam op te knap-
pen. Een burgerinitiatief werd een 
paar maanden geleden getorpe-
deerd omdat er geen geld voor zou 
zijn. De wethouder had onlangs 
echter aangegeven dat er in 2016 
wél financiële ruimte is, zodat ook 
de oppositie met voorstellen kon 
komen. Helaas werd echter ook 
deze motie van ons verworpen. De 
jeugd van Vorstenbosch zal nog ja-
ren moeten wachten, ondanks dat 
de inwoners zelf veel van het werk 
willen verrichten en daardoor de 
kosten laag kunnen blijven.

Blanco: Perspectief voor de 
jeugd?

BErNHEZE - Vorige week is de perspectiefno-
ta vastgesteld, daarin staan de plannen voor 
2016. Gelukkig is er weer geld om belang-
rijke projecten op te pakken, zoals de herin-
richting van Plein 1969 in Heeswijk-Dinther 
en een nieuwe gymzaal In Vorstenbosch. 

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke 
partij Blanco

NISTELrODE - Begin mei hebben 
we u laten weten dat er gefilmd is 
op de Grote Heidi in Nistelrode bij 
Varkenshouder Erik van den Heuvel. 

Eric is groot voorstander van pro-
biotica, houdt zijn varkens en hun 
omgeving op een natuurlijke ma-
nier schoon en ‘Schoner Nederland’ 
kwam bij hem op bezoek om er een 
item over te maken. De eerste uit-

zending is zondag 14 juni om 11.20 
uur op rTL4. De tweede uitzending 
van uw item is zaterdag 20 juni om 
15.00 uur op rTL4. 

PiP animal op TV bij 
Schoner nederland
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Easy

1 9 6 8 5

3 2 4 1 7

5 3 9

6 7 5 9

5 4

5 3 9 8

1 4 9

4 9 6 2 5

7 1 4 6 8

Puzzle #34733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Op 14 juni start in CC Nesterlé de 
expositie van werken van cursisten 
van de Eijnderic in Nistelrode. Hier 
zijn werken te bewonderen die zijn 
gemaakt tijdens de cursussen teke-
nen/schilderen en boetseren.

De expositie opent op zondag 14 
juni om 11.00 uur. Deze dag bent u 
van harte welkom tot 15.00 uur.

Tot en met 26 juni kunt u de expo-
sitie bezoeken tijdens de reguliere 
openingstijden van CC Nesterlé. 
Neemt u gerust eens (gratis) een 
kijkje van maandag tot en met don-
derdag van 9 tot 21.00 uur en vrij-
dag van 9.00 tot 18.00 uur.

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

Expositie cursisten de Eijnderic in Nistelrode

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOgcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:
Niels Kanters

uit Vorstenbosch

Winnaar:
Ruud van Kessel

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

mooIBernHeZertJeS

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aangEboDEn

MEDiSCH PEDiCurE 
niSTElroDE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma. 
Tip: verras vader met een 
cadeaubon voor VaDErDag 
voor een pedicurebehandeling.

PEDiCurE 
HEESwiJK-DinTHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

Zou u ooK willEn wETEn 
wElKE KlEurEn HET bEST 
biJ u PaSSEn?
In een heldere presentatie, 
maak ik u wegwijs in de 
wereld van kleur. Leuk voor 
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes 
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.
06-51110053.

FriETKraaM voor uw 
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen: 
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

KaPTEiJnS ParTYVErHuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 

www.kapteijnspartyverhuur.nl 
of bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

TE KooP

Toe aan een nieuw horloge, 
kom dan onze TrEnDY ooZoo 
CollECTiE bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

niEuwE DESSo-
TaPiJTTEgElS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

ZonnEluiFEl 
4.10 breed -kleine prijs-
2-PErS.-oPKlaPbED
gratis ophalen 
06-16336533.

PrinTPaPiEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

bESPaar ooK oP uw 
EnErgiErEKEning, laat ons 
u adviseren. Over de juiste led 
lampen of spaarlampen op de 
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

TE Huur
oPSlaglooDS 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

DiVErSEn

Wij zijn aanstaande MaanDag 
En DinSDag  gESloTEn.
Vanaf woensdag zijn wij u weer 
graag van dienst!
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

gEbruiKTE/ouDE 
wEnSKaarTEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

gEVraagD

VuTTEr in niSTElroDE 
voor tuinwerkzaamheden
06-16336533.

ouDE/KaPoTTE MobiElTJES 
Voor STg. oPKiKKEr.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

tij dens reGuliere 
openinGstij den in 
cc nesterLÉ
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Euronics Schijndel Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427 best of electronics!Euronics Schijndel Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427 best of electronics!

56

 
KOEL/
VRIESCOMBINATIE
RB 29 FSRNDWW
Nooit meer ontdooien dankzij NoFrost

 
WASAUTOMAAT
WW 80 J 6400 CWEN
Met EcoBubble™ -technologie

 
WARMTEPOMPDROGER
DV 70 F 5 E 2 HGWEN
Superzuinige warmtepomptechniek

 
SMARTPHONE
GALAXY CORE 2 BLACK
1,2 GHz processor
5 megapixel camera

 
COMBIMAGNETRON
MC 32 J 7055 CTEN
15 automatische kookprogramma’s
SlimFry-technologie

 
BLU-RAY SPELER
BDF 5100
Sluit externe opslag 
aan via USB

499,-

Nooit meer ontdooien dankzij NoFrost
449,-

799,-

649,-
699,-

629,-

159,-

129,-299,-

279,-

79,-
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299,-
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50,-
EUROVOORDEEL

24,-
EUROVOORDEEL

150,-
EUROVOORDEEL

70,-
EUROVOORDEEL

20,-
EUROVOORDEEL

54,-
EUROVOORDEEL

120,-
EUROVOORDEEL

8

 
FULL HD LED SMART TV
UE 43 J 5600

10
9

 
CURVED ULTRA HD 
SMART TV
UE 48 JS 8500
1900 PQI

12
2

 
Full HD LED TV
UE 22 H 5000

7

30,-
EUROVOORDEEL

OOK VOOR 
SAMSUNG GAAT U 
NAAR EURONICS!

VIP SAMSUNG DEALER
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Gerard heeft verschillende attrac-
ties, maar tijdens de kermis komend 
weekeinde in Heeswijk-Dinther is 
hij te vinden bij de snelheidsmo-
len en de schiettent. In de andere 
dorpen van Bernheze staat hij met 
de schiettent. Gerard is een excen-
trieke man die geniet van zijn ker-
misexploitatie, altijd tijd maakt voor 
een praatje en waar de koffie altijd 
klaar staat. …Tenzij het water even 
op is en één van de passerende 
collega-exploitanten voor water 
moet zorgen. Zo kan deze meteen 
zijn bakkie koffie verdienen. Gezel-
ligheid op de kermis is niet moeilijk 
te vinden. Gerard is ook vooral van 
de gezelligheid en hij zal niet snel 
klagen. Natuurlijk ziet hij ook wat 
er afgelopen jaren is gebeurd en 
welk effect dat op de burger en de 
portemonnee heeft én dus op zijn 
inkomsten. 

Familie
Gerard is de jongste van kermis-
familie Verstappen en zijn twee 
oudere zussen hebben ook hun ei-
gen kermisattracties. “Botsauto’s, 
zweefmolen, trampoline en wipp, 
maar ook oliebollen. Er zijn zelfs 
kermissen bij waar we alleen met de 
familie staan. Supergezellig en leuk 

om te organiseren. Het blijft ook 
ondernemen, want het is elk jaar 
wel ergens waar ik weer de nieuwe 
vergunning wil binnenhalen”, ver-
telt de gedreven kermisexploitant.

Gerard is getrouwd met Vera en sa-
men hebben ze vier kinderen. Ge-
rard: “we wonen niet meer in een 
woonwagen, we hebben gewoon 
een huis in Uden. Op dat moment 
was het een betere keuze om in 
Uden te gaan wonen en dat bevalt 
goed. Al gaan we intussen door 
heel het land heen en denken we er 
wel over na om weer in een woon-
wagen te gaan wonen.”
Ieder jaar - vanaf eind maart - gaan 
meerdere attracties van Verstappen 
Funfairs weer op pad en doen door 
het seizoen heen 80 kermissen aan. 
Tot oktober, dan komen de oliebol-
len tevoorschijn. Het onderhoud 
doet Gerard bijna allemaal zelf, 
waar hij van januari tot aan maart 
weer mee vult. 

Het is een druk bestaan, maar je 
kan Gerard altijd aanspreken voor 
een praatje. Komende week is zijn 
attractie in Heeswijk-Dinther te vin-
den en ook in Heesch staat hij weer 
met de schiettent.

18+

H E E S W I J K - D I N T H E R

VANAF 17.00 UUR MEERDERE 
SETS. ‘S AVONDS DJ MENNO

KERMISTERREIN PLEIN 1969

ZAT.13.06

ZON.14.06

MA.15.06

SAY KEYS

DI.16.06 AFSLUITING MET VUURWERK

WWW.DE-TOREN.NL

Torenstraat 12 | Heeswijk-Dinther | T. 0413 - 296307  |  E. info@de-toren.nl  

KERMISTERREIN PLEIN 1969
ALLE DAGEN

GRATIS ENTREE

www.sylk-beauty.nl     Hopveld 33     Heeswijk-Dinther     tel.  0413-29 39 13

BeautySylk

HEESwIJK-DINTHEr - Gerard Verstappen is het kermisleven met de 
paplepel ingegeven, Gerard: “Dat is bijna met alle kermisexploitanten 
zo. Als je er eenmaal mee begint, dan kun je er niet meer mee stoppen.”

Nistelrode 0412-612988
St. Oedenrode 0413-288787

Den Dungen
info@rwponline.nl
www.rwponline.nl

gezelligheid op de kermis

Gerard trots op zijn gezin

‘Door het 
seizoen 
heen 80 
kermissen’
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PETEr En bElia VErbruggEn-DE raDEn & Zn

13 t/m 
16 juni
2015

Dinsdag 
bij de kermis 22.00 uur

 
Aangeboden door kermisexploitanten 

Heeswijk-Dinther

Ker mis 
Heeswijk-Dinther
Ker mis 
Heeswijk-Dinther

VUURWERK

SnoEPKraaM • PullEnS
alle stokken van € 2,- normaal vier voor € 6,- 

nu bij inlevering van deze bon 4 voor € 5,- 
9 stokken (van € 2,-) voor € 10,-

stokken van € 3,50 - nu 2 voor € 5,50

Naast de gezelligheid op de kermis 
kunnen de bezoekers ook de hele 
avond genieten van muziek. Ook 
de zondag is er de hele middag 
gezellig muziek op het terras bij de 
feesttent, terwijl de kinderen voor-
uit kunnen op de kermis tot ze niet 
meer kunnen. willen ze even iets 
anders dan er is er een jaarmarkt 

waar voor iedereen wat te bekijken 
is. 
Dinsdag wordt de kermis afgeslo-
ten met vuurwerk, mede mogelijk 
gemaakt door de kermisexploitan-
ten, hierdoor krijgt het feest een 
gepast einde. Genieten maar dit 
weekend rondom Plein 1969.

Kermis, jaarmarkt, 
muziek en heerlijk weer
Het weekend van 13 tot en met 16 juni is het feest in Heeswijk-Dinther 
want de ‘Kermis is in de stad’. De horeca heeft een prachtprogramma en 
de kermisexploitanten hebben er zin in. Het weer beloofd veel goeds. 
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luCKY CranES • VoF C. oVErKaMP En Zoon
13 SPEElMunTJES t.w.v. b 0,50 voor b 5,-

28 voor b 10,-
Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

PuSHEr • w.a. Van DEr VorST Jr
20% EXTra SPEElPEnningEn bij aankoop van 
minimaal b 5,- tegen inlevering van deze bon

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

PolYP • Van DEr VEEn
Tegen inlevering van deze bon

5 kaartjes voor € 6,-

SKEEball • H.M. SPElbrinK
Tegen inlevering van deze bon

bij aankoop van een € 5,- speelmunt 
10 punten extra (een bon per persoon)

MiniCarS • boSCHKEr

lunaParK • CHriS rEEMEr
Tegen inlevering van deze bon:

6 riTTEn Voor € 6,-

DraaiMolEn • 
a.J.M. HoEFnagElS
Tegen inlevering van 

deze bon:
7 ritten voor € 5, -

dr
aa
im

ole
n

boTSwagEnS • Van TuYl-VErSTaPPEn
bij inlevering van deze bon
15 penningen voor € 10,-

of 35 penningen voor € 20,-

SCHiETSalon • VErSTaPPEn
Tegen inlevering van deze bon
bij 12 schoten 3 extra schoten

niEuw niEuw niEuw niEuw niEuw

Ker mis 
Heeswijk-Dinther
Ker mis 
Heeswijk-Dinther

ParaDiSE EXPrESS • VErSTaPPEn
bij inlevering van deze bon 

bij besteding van € 5,- = 1 rit extra
bij besteding van € 10,- = 3 ritten extra
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Een troubadour keert naar huis terug
Een hommage aan Ad de Laat

Tekst: Hans van Uden

NISTELrODE - ‘Een troubadour 
keert naar huis terug’. Zo open-
de oud-premier Dries van Agt de 
hommage aan Ad de Laat, een 
Nisseroise zanger en een zanger 
van Nisseroi. 

Het werd een memorabele avond 
waarin 17 artiesten met de num-
mers van Ad de Laat een hommage 
aan hem brachten ter nagedachte-
nis aan het feit dat hij twintig jaar 
geleden stierf maar zijn liedjes nog 
steeds voortleven. Liedjes in echt 
Nisserois van een man die nooit 
echt Nisseroi verlaten heeft.

In de uitverkochte zaal zat zijn fa-
milie met natuurlijk in de hoofdrol 
zijn moeder Stina van 95 jaar en zijn 
vrouw Ine. Maar ook broer willem 
kreeg een speciale plaats, omdat hij 
tenslotte samen met Ad, verant-
woordelijk was voor de prachtige 
liedjes. Daarnaast waren er vrien-
den, bekenden en natuurlijk heel 
veel Nisseroise mensen. De avond 
werd in rap tempo en met veel 
anekdotes en ook humor aan elkaar 
gepraat door cor Zwanenberg.
De avond werd muzikaal geopend 
door Mario van de Linden. Hij 
speelde op 15/16-jarige leeftijd 
muziek met Ad, ze kochten sa-
men voor 25 gulden twee gitaren.  
Mario had speciaal voor deze 

avond ‘Steeds meer stilte’ geschre-
ven, een lied over tanende vriend-
schap. Naarmate de avond vorder-
de zong het publiek de teksten van 
Ad bijna woordelijk mee. Het lijkt 
erop dat de liedjes van Ad een soort  
Nisserois collectief geheugen vor-
men.

Vervolgens zong Annelieke Merx 
een aantal liedjes en kwam de tekst 
‘As ze dá zegge dan doede dá toch’ 
voorbij, iets wat door de bezoe-
kers lachend mee werd gezongen. 
Lambert van Hinthum nam ook een 

aantal liedjes voor zijn rekening. Hij 
zong bovendien op speciaal ver-
zoek van Dries van Agt ‘De vierde 
kuning’, wat hem op een omhel-
zing van de oud-politicus kwam te 
staan. Persoonlijker en gevoeliger 
werd het toen schoonzus Sjan en 
Frank ‘Een welleke nog en dan ist 
gedon vur vandaag’ zongen, een 
lied dat Sjan ook met Ad op de 
plaat heeft gezet.

Dochter Marieke zong de woor-
den: ‘Hij hé kwelijk d’n tijd um te 
eten’. Het mooiste moment van 
de avond was misschien wel het 
moment dat dochter Marieke met 
haar twee kinderen een slaapliedje 

van Ad zong met de woorden ‘Elke 
avond kumt de sloap’ een lied dat 
ze vroeger op de knie van haar va-
der zong. De zaal was er stil van.
Een ander hoogtepunt was het 
lied dat Thelma Spits-Lukachia, de 
Keniaanse vrouw van neef Freek, 
zong. Prachtig hoe zij de klanken 
van ‘rIJK’ zong. Drie maanden 
moest de Keniaanse repeteren om 
de Nisseroise klanken te vinden. 
Het publiek was ontroerd door deze 
ontwapenende Keniaanse homma-
ge aan een Nisseroise zanger.
Ook ontroering bij het lied  

Koekoek dat door  Annelieke Merx 
vertolkt werd. Zij zong het lied ook 
op de begrafenis van Ad.

Er waren ook heel veel vrolijke 
momenten en uiteraard werd de 
avond afgesloten met ‘Nisseroi das 
alles as ge dâ mar onthoudt’, ge-
zongen door de hele zaal.
En onthouden zullen we deze 
avond en de liedjes van Ad, want 
ze zitten opnieuw in ons collectief 
geheugen gegrift.
Aan het einde van de avond was 
er vooral het besef dat Nisseroi de 
plaats is waar ik vandaan kom en 
thuis hoor of, zoals Ad zou zingen, 
‘hier komme wij van hin’.

reünie 1975/1976
NISTELrODE - Voor oud-leerlingen van de jongens- en meisjesschool in Nistelrode van het jaar 1975/1976 - klas 6 - wordt op zaterdag 20 juni een reünie gehouden. Iedereen heeft 
persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Dit berichtje is een herinnering, je kunt jezelf nog opgeven.
Voor info: reunienistelrode2015@hotmail.com.

Moeder Stina en broer Willem Foto’s: Marcel van der Steen

De kleinkinderen zongen: ‘Elke avond kumt de sloap’

De Keniaanse Thelma zong in het Nisserois

Het publiek genoot

nisseroi, Hier komme wij van Hin

”Wat hadden we toch een 
gezellige reünie op 21 mei 2011”

20 JUNI
2015

ZATERDAG

70 and 80
,
s 

        Party
€ 20,00 inclusief drankjes en bbQ

AANVANG

17.00 uur

ReüNie

”Wat hadden we toch een 
gezellige reünie op 21 mei 2011”

Ieder jaar weer werd ons gevraagd of we niet nog zo'n gezellige reünie 

wilden organiseren. Hoewel het pas 4 jaar geleden is, zijn we vorige maand 

toch maar weer eens bij elkaar gaan zitten. 

In de eerste plaats omdat Maarten de Lorijn aanbood de reünie 

bij hem thuis te houden en ook omdat we nu bijna allemaal 

Abraham en Sara gezien hebben. 

Dat laatste verbloemen we gewoon door deze reünie 

de 70 & 80's Party te noemen   

•  Deelname: € 20,00 inclusief drankjes en uitgebreide BBQ    •

•  Wanneer je jezelf wilt aanmelden, dan kun je dit bedrag overmaken voor 10 juni 2015 op 

rekeningnr.  NL90 RABO 0301733619  t.a.v. C. van den Akker - van Kippersluis 

t.n.v. ............................................... o.v.v. Reünie 2015 en je naam.    •

• Datum: Zaterdag 20 juni 2015, Aanvang 17.00 uur    •

• Adres Maarten: Delst 13, Nistelrode    •

• Info: reunienistelrode2015@hotmail.com    •

de 70 & 80's Party te noemen   
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De heren Bosch & van Oers stre-
ven ernaar om uit elk bouwpro-
ject een optimaal rendement te 

halen. “we hebben, met enkele 
partners, een bouwvisie voor de 
toekomst ontwikkeld. In dit con-

cept, waar o.a. energieneutraal 
bouwen een belangrijke peiler 
is, wordt maximaal woonge-

not gerealiseerd voor betaalbare 
maandlasten. Niet de vraagprijs 
van het project staat hierin cen-
traal, maar de totale maandlasten. 
Dat is uiteindelijk voor kopers het 
meest interessant!” wilson Bosch 
en Peter van Oers zijn pioniers in 
deze denkwijze. “Maar gelukkig 
zien we langzaam maar zeker de 
markt mee veranderen.”

Virtueel met partners bouwen
“Uit een zware selectieprocedure 
is ons bouwkundig tekenbureau 
gekozen om mede vorm te gaan 

geven aan het Gasthuiskwartier in 
Den Bosch (het voormalig GZG). 
Een aantal architecten is met het 
ontwerp bezig van de 1e fase: 
ca.120 woningen. Gedacht wordt 
aan de realisatie van totaal 300 
woningen. 

wij zijn verantwoordelijk voor de 
totale engineering. Door onze 
meest gunstige economische 
aanbieding, het vertrouwen dat 
we inmiddels hebben verworven 
in bouwend Nederland en omdat 
wij ervaringsdeskundigen zijn in 
de vooruitstrevende BIM metho-
diek, zijn we uitgekozen. In deze 
interactieve methode modelle-
ren wij de basis voor het virtuele 

3D-model en andere betrokken 
partijen vullen het 3D-model 
vanuit hun expertise aan. Alle in-
formatie die nodig is, ligt hierin 
besloten en is te allen tijde voor 
de partners beschikbaar. Deze vir-
tuele manier van samen bouwen, 
werkt efficiënter en sneller en 
daardoor kostenbesparend. Ook 
faalkosten worden gereduceerd, 
omdat direct op fouten geantici-
peerd kan worden.” 

Waardevolle partner
Betrouwbaar, samenwerken, cre-
atief, dynamisch en innovatie, zijn 
kernwoorden binnen Bosch & van 
Oers Bouwkundigen. Zij denken 
verder dan de traditionele bouw-
wijze. Ze ontwikkelen concepten, 
verrichten marktonderzoek voor 
woningbouw, maken bouwtrajec-
ten inzichtelijk en toetsen de haal-
baarheid. Dat alles maakt hen een 
succes- en waardevolle partner in 
de bouwwereld.

bosch & van oers
Torenstraat 1
5473 EK Heeswijk-Dinther
0413 – 29 60 99
buro@boschvanoers.nl
www.boschvanoers.nl

b o UW t
bErnHEZE uw bouwPEriKElEn in bErnHEZE bouwT?

inFo@DEMooibErnHEZEKranT.nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Wilson Bosch en Peter van Oers Tekst: Hieke Stek Foto: Lianne Gabriëls

bouwen voor de toekomst vraagt een andere visie 
HEESwIJK-DINTHEr - Voor opdrachtgevers in heel Nederland legt Bosch & van Oers Bouwkundigen BV, 
in Heeswijk-Dinther, een stevig fundament. Niet alleen om hun eigen onderneming toekomstbestendig te 
maken, maar ook voor de projecten. “Wij leggen met ons 16-koppig team, door onze bouwkundige teke-
ningen en berekeningen, 3D-visualisaties, sfeerimpressies, bouwkundige adviezen en het begeleiden van 
vergunningstrajecten, de feitelijke basis voor projectontwikkelaars, aannemers, architecten en woningcor-
poraties. Tevens verzorgen we graag de omgevingsvergunning voor iedere verbouw of nieuwbouw op de 
particuliere markt.”

We heBBen een 
Bouwvisie voor de 
toeKomst ontWiKKeLd

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

Dag van de bouw

Voor de tiende keer wordt op zaterdag 13 juni 2015 
de Dag van de Bouw gehouden. Op deze zaterdag 
worden in het hele land grote, middelgrote en kleine 
bouw- en infraprojecten opengesteld voor het pu-
bliek. De diversiteit is groot. Tijdens de Dag van de 

Bouw laten de leden van 
Bouwend Nederland 
graag zien tot welke 
hoogstandjes zij in staat 
zijn. 
In Bernheze zijn er geen bouwplaatsen die meedoen 
aan deze dag. De redactie concludeerde dat de groei 
in de huizenmarkt en de enorm in aantal groeiende 
bouw-initiatieven toch extra aandacht mogen krijgen 
in Bernheze Bouwt.

Voor meer projecten door heel Nederland kijk op: 
www.dagvandebouw.nl.

www.hetbouwblok.nl

Aktie Wijzonol hoogglAnslAk 
nu 20% korting

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

Wijzonol professionele LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak.
Heeft een hoge hoogglans, zeer goed glansbehoud, mooie 

vloei en voor 10 jaar schildervrij. Aktie loopt van 
10 juni t/m 8 juli 

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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Alle producten
Wastafel en meubel  

Douche    
Toilet   

Kranen  
Radiator  

18 m2 wandtegels  
7 m2 vloertegels

Complete installatie
  Demonteren en afvoeren  
oude badkamer
 Leidingwerk aanpassen 
 Betegelen wanden en vloer 
 Plaatsen sanitair 
 Afkitten 
 Baderie Garantiecertificaat

€9995,-*
Dit krijgt u voor

Baderie Bevers
Waardsestraat 30 • Nistelrode

Telefoon 0412 610020
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Baderie Bevers
Waardsestraat 30 • Nistelrode

Telefoon 0412 610020

Wij passen nu de showroom aan,  
hierdoor vele artikelen sterk afgeprijsd

-50% -70%

bevers installatie Techniek
Bevers Installatie Techniek BV is een installatiebedrijf met meer dan 20 jaar 
ervaring. Onze ervaring bestaat uit het aanleggen, repareren en onderhouden 
van; sanitair, gas, water, loodgieterswerk, ventilatie installatie en centrale 
verwarmingsinstallaties. Tevens installeren wij voor u duurzame oplossingen.

Bevers houdt zich bezig met alles op het gebied van werktuigbouwkunde: 
regenwaterafvoer technieken, persluchtinstallaties, sanitaire installaties, 
gassen, verwarming, luchtbehandeling, airco, meet- en regeltechniek. Een hele 
opsomming, maar slechts een greep uit wat Bevers Installatietechniek allemaal te 
bieden heeft. we zijn zowel actief op de woningbouw- als de utiliteitsmarkt. De 
werkzaamheden die we uitvoeren zijn veelal in dienst van gemeenten, bedrijven, 
overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen, maar ook particulieren kunnen 
bij ons hun ei kwijt. we draaien onze hand niet om voor de installatie in slechts 
één enkel huis. In combinatie met onder één dak gevestigde Baderie Bevers, 
dus een totaalpakket voor elke woning. Daarbij kan alles worden geregeld: van 
een buitenkraantje tot de complete w-installatie, met eventueel alternatieve 
energiebronnen als aardwarmte, warmtepompen en zonne energie. En is de klus 
geklaard, dan kan de klant rekenen op de hoogwaardige service die het bedrijf 
biedt om optimale nazorg te garanderen.

bevers Service Duurzaam
Bevers Service biedt een scala aan energiezuinige koelmachines en 
warmtepompen van alle bekende topmerken aan. wij zoeken de beste oplossing 
voor uw situatie. warmte buiten, koelte binnen. Ook dat is ons vak. Onze 
airconditioning-systemen zorgen voor een prettig woon- en werkklimaat.
Ook voor particulieren installeren wij. In de auto is airco vanzelfsprekend.
waarom dan niet in de woning?
  
Met de HP (cool) cube van Itho 
Daalderop kunt u een flinke besparing 
realiseren op uw energieverbruik. 
Door de krachtige werking van de 
warmtepomp heeft u het cv-deel 
nauwelijks meer nodig om bij te 
springen voor het verwarmen. Dit 
levert een grotere energiebesparing op, 
wat ook zorgt voor een lagere cO2-
uitstoot.

SPECIALISATIE

• Loodgieters werken • Hemelwater afvoeren • Centrale verwarming 
• Ventilatie installaties • Sanitair • AIRCO • Warmtepompen

nieuwe CV-ketel bij bevers Service
Bevers Service biedt een scala aan energiezuinige Hr cV-combiketels van alle 
bekende topmerken aan. wij zoeken de beste oplossing voor uw situatie. 
U  bent verzekerd van comfortabel wooncomfort, lage stookkosten en goed 
warm water. 

aCTiE: deze zomer € 200,- korting 
bij een nieuwe CV-ketel
   
Belangrijkste kenmerken 
• Hoog rendement met maximale 
 cO2-reductie
• Opgebouwd uit duurzame materialen
• Overal te plaatsen door fluisterstille 

werking
• Standaard voorzien van rF-module 
• Zeer zuinige A-label pomp
• 15 liter warm water (40°c) per minuut
• warmtecapaciteit van 7,8 - 27,1 kw
• Beste Getest door consumentenbond 

september 2013
  
wanneer u nu een cV-ketel bij Bevers 
Service aanschaft, ontvangt u € 200,- 
korting of een klokthermostaat naar keuze.

*De actie is geldig t/m 31 oktober 2015. 

De Nederlandse regering heeft bepaald dat per 1 juli 
de 6% regeling op arbeid stopt en weer naar 
21% teruggaat. 

wij als baderie bevers, gaan u helpen met 
deze overgang en bieden u de volgende 
aanbieding:

gehele maand juli nog 6%
augustus en september 11%
oktober en november 16%
En in december gaan wij ook naar 21%.

wij passen nu de showroom aan,
hierdoor vele artikelen sterk afgeprijsd

-50% -70%

baderie bevers
Waardsestraat 30 • Nistelrode

Telefoon 0412 610020

VRAAG NAAR 

ONZE 

AIRCO-ACTIES
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GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Jan Habrakenstraat 6

 5473 GV Dinther

T 0413 - 74 50 30

E info@veba-elektro.nl

www.veba-elektro.nl

communicatie • beveiliging • elektrotechniek 
duurzame installaties • domotica

Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van 
uw elektrotechnische 
installatie

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

Toekomstmuziek voor weijen 60-62

Vanaf 2001 was rob de winter 
ondernemend met verkoop, ver-
huur, onderhoud en reparaties 
van bedrijfswagens. Al bijna acht 
jaar geleden, augustus 2007, 
kopte de krant: ‘Het pand van 
rob de winter bedrijfswagens 
aan weijen 62 is te koop’. Het 
bedrijf deed werkzaamheden aan 
hoge vrachtwagens en die werk-
zaamheden waren, gezien de be-
perkingen die het pand hem gaf, 
moeilijk uitvoerbaar geworden. 
Het vertrek was niet langer uit te 
stellen. Nu is er alleen nog stalling 
van vrachtwagens op het terrein. 

Toekomst
Afgelopen maand, tijdens de 
speeddate tussen inwoners van 
Nistelrode en de gemeente – in 
cc Nesterlé - was duidelijk dat, 
vanuit verschillende hoeken, in-
woners dit pand een geschikte 
plek vinden voor een tweede su-
permarkt in Nistelrode. Ondanks 
dat rob al lange tijd geleden 
gestopt is met zijn bedrijf, is hij 
nog vaak te vinden in het dorp: 
“In Nistelrode heb ik nog veel 
sociale contacten en ik heb een 
goede band met de naaste buren 
van het pand, wat in deze situatie 
met de nieuwe plannen natuurlijk 
zo moet blijven. Het is goed toe-

ven in Nistelrode.” rob ging al in 
gesprek met de buren, die hun 
wensen bij hem neerlegden. Een 
nieuwbouw op deze plek zal een 
hele verbetering zijn, gezien de 
rommelige indruk die het leeg-
staande pand nu geeft. 

Indeling
Aldi is de discount supermarkt die 
zich graag committeert aan de 
exploitatie van een supermarkt 
van 1450 m2 op deze locatie, met 
royale parkeerplaats op eigen ter-
rein. 

Ook ligt er de wens voor zorghuis-
vesting van jongeren met aandoe-
ningen in het autistisch spectrum. 
Het gaat hierbij om circa tien cli-
enten die in de laatste fase van 
hun behandeling zijn voordat zij 
‘terugkeren’ naar de maatschap-
pij. Het plan is deze jongeren ook 
bij de Aldi te laten werken. 

De wens vanuit de gemeente om 
een kwaliteitsslag te maken en 
om niet volledig in te zetten op 
woningbouw, zou hiermee ook 
in vervulling gaan. rob hoopt de 
gemeente achter de plannen te 
krijgen, want een tweede super-
markt is fijn voor de burgers van 
Nistelrode en het verkeer van de 
vrachtautobewegingen zal afne-
men van zo’n 30 per dag – we-
gens de stalling nu – tot enkele 
keren per dag. 

Een mooie uitdaging die rob - 
gezien het te behalen resultaat - 
graag aangaat.

NISTELrODE - Nieuwe plannen rijzen aan de horizon voor perceel Weijen 60/62. Lange tijd stond het 
pand leeg, waarbij de eigenaar, Rob de Winter, zoekende was naar een mooie oplossing voor dit centraal 
gelegen stukje Nistelrode van 7100 m2. “De buren zouden graag een stukje erbij willen en daarnaast is met 
een landelijke supermarktketen een overeenkomst gemaakt.”, Rob is enthousiast over het plan en is blij 
met de positieve reacties die hij heeft gehoord; van directe buren, buurtgenoten, inwoners en dorpsraad.

Rob is al enthousiast over de producten van de Aldi

WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES
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Het Hart 
van 

uw tuin

GeoSteen van MBi

GeoSteen 
Het 4 Seizoenen terraS
De dagen lengen en de zon wint dagelijks aan 
kracht. De tuin lonkt met elke zonnestraal. 
Steeds vaker biedt uw tuin een thuis. Buiten 
aangekomen wilt u genieten. Wij maken het u 
makkelijk. 

GeoSteen® is een nieuwe categorie 
terrastegels die de voordelen van natuursteen 
en beton combineert. Met extra gemak, 
comfort én een enorme keuzevrijheid 
in formaten, verbanden, profielen en 
nabewerkingen. Dat maakt GeoSteen® tot het 
terras dat het beste bij u past! www.geosteen.
nl 

Een vooraanstaande GeoSteen dealer in uw 
buurt is:    

MBI
Kromstraat 6 - 5405 BC  Uden - T 0413-272573

tuinenterrasUdenadvertentie.indd   1 6/9/2015   9:04:34 AM

update Centrum Heesch

HEEScH - De doorgang van in de Schoonstraat is weer open.  Op dit moment zijn ze druk bezig aan het renoveren van de fontein. Onze fotograaf Ad Ploegmakers maakte wat 
mooie foto’s van boven. we houden u met regelmaat op de hoogte van de werkzaamheden in het centrum van Heesch. 

bouw nieuw kapelletje

wanneer de kerk precies is ge-
bouwd is niet echt duidelijk, maar 
het oudste document dat hierover 
is gevonden dateert uit het jaar 
1291. Deze kerk had Sint Lamber-
tus als patroonheilige.
De oude kerk stond op het ge-
hucht Kleinwijk, daar waar nu ‘het 
korte veld‘ is. Op de toren na is 
de Lambertuskerk - om onduide-
lijke redenen - in 1840 gesloopt. 
Het materiaal en de stenen zijn 

hergebruikt in de fundering van 
de huidige kerk op het Laar. Al-
leen de toren bleef staan, totdat 
op 20 september 1889 de bliksem 
insloeg. Hierdoor is de toren ge-
deeltelijk afgebrand. Nadien is de 
toren in zijn geheel gesloopt.

De kapel
Voor het ontwerp van de kapel 
werd kunstenaar Henk Eikenaar 
aangetrokken. Door te werken 

met blauw en geel glas, maar ook 
door gebruik te maken van de 
rondingen van de kapel, is de kun-
stenaar erin geslaagd om een his-
torisch en toch ook een eigentijds 
gebouw te ontwerpen. In nissen 
van de kapel komen drie beelden 
van respectievelijk Antonius Abt, 

catharina van Alexandrie en de 
H. Lambertus. Na het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen 
is de bouw gestart. 
De bouw wordt volledig gedaan 
door eigen mensen, die in de 
bouw hun sporen wel hebben 
verdiend. De nieuwe kapel is ge-

situeerd bij het gilde aan de Hoge 
Akkers en toegankelijk voor ieder-
een.
Volgend jaar viert het gilde zijn 
25-jarig bestaan, het zou mooi 
zijn om dan het kapelletje officieel 
in gebruik te nemen.

Door: Evert Tjepkema

NISTELrODE - Het gilde St. Antonius Abt-St. Catharina aan de Hoge 
Akkers in Nistelrode heeft de langgekoesterde wens om op het gilde-
terrein een kapel te bouwen, kunnen omzetten in daden. Dit, mede 
dankzij de cultuurhistorische achtergrond en betrokkenheid van het 
gilde. Uitgangspunt van het gilde was, voor iedereen die langskomt 
een eigentijdse bezinningsruimte te creëren. 
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
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VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
 Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Columnonno
WAt is eeN goeDe 
ruimteliJKe 
oNDerbouWiNg?

Als u het voornemen hebt om te 
bouwen of om een bestaand pand of 
perceel op een andere manier te gaan 
gebruiken dan u nu doet, dan kan het 
zijn dat dit niet past binnen het geldende 
bestemmingsplan. 
Om uw voornemen dan toch mogelijk 
te maken moet een bestemmingsplan- 
of een projectbesluitprocedure worden 
doorlopen. Een belangrijk onderdeel van 
zo’n procedure is de zogenaamde ‘goede 

ruimtelijke onderbouwing’. Met deze goede ruimtelijke onderbouwing 
moet u in ieder geval laten zien, dat: 
• het (bouw)plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

en
• de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat.

Anders gezegd: 
De ruimtelijke onderbouwing moet de afwijking van het 
bestemmingsplan motiveren. U als initiatiefnemer, moet 
daarom de gegevens aanleveren die de gevolgen van de 
bestemmingsplanafwijking voor de ruimtelijke ordening duidelijk 
maken. 

Wat is nu een goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen 
aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te 
uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit 
afhangen van:
• de aard en omvang van het project
• de mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
• de actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en de 

relevantie van het beleid van andere overheden
• de aanwezige waarden (in de meest brede zin van het woord) en
• de gevolgen voor het milieu.

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om dat u aantoont, 
dat uw plan onder meer:
• past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
• in overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied 

van geluidhinder, luchtkwaliteit (stof/geur), bedrijven en 
milieuzonering, bodemkwaliteit, externe veiligheid;

• geen verstoring betekent van archeologische waarden of voor de 
leefomgeving van planten en dieren en

• voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en 
wateraspecten.

Loopt u met de gedachten om een (bouw)plan te realiseren? Laat u 
goed adviseren!

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

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

de ruimteliJke onderBouWing moet 
de aFWiJking van het Bestemmingsplan 
motiveren

RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

TRADITIONEEL

Gevraagd

LEERLING TEGELZETTER
- startende tegelzetter fulltime -

ZZP’ER
- met ervaring -

Van Niftrik Tegelwerken
0413 229580 - 06 53 94 52 11
info@vanniftriktegelwerken.nl

www.vanniftriktegelwerken.nl

KWALITEIT

Reageer middels een mail 
met je persoonlijke gegevens, 
motivatie en CV

Natuursteen • trappen • tegelzetwerk

btw-verhoging: 
gevolgen voor 
ondernemers 
in de bouw
Per 1 juli gaat de btw op arbeid 
voor de bouwsector omhoog. 
Hiermee komt een einde aan de 
tijdelijke verlaging, die deze door 
de crisis zwaar geraakte sector 
een flinke impuls moest geven. 
Wat zijn de gevolgen hiervan 
voor ondernemers? 

In 2013 werd bepaald dat het 
btw-tarief op arbeid in de bouw 
werd verlaagd van 21 naar 6 pro-
cent. Vanaf het begin was duidelijk 
dat het om een tijdelijke maatregel 
zou gaan. Deze tijdelijke regeling 
is twee keer eerder verlengd, ge-
woon omdat het nodig was. In 
januari 2015 werd besloten tot 
een laatste verlenging tot juli. Zo 
is vanaf het begin duidelijkheid 
gegeven, zodat ondernemers en 
werknemers in de bouw daarop 
zouden kunnen anticiperen.

Niet voor alle woningen
Het btw-tarief van 6 procent geldt 
alleen voor woningen die min-
stens twee jaar oud zijn. Daarbij 
gaat het slechts om het arbeids-
loon, niet de materialen. Veel 
werkzaamheden vallen onder het 
lage tarief: het gaat om onder-
houd, renovatie en herstel. Dat 
varieert van het vernieuwen van 
de riolering of het plaatsen van 
dubbel glas tot een complete ver-
bouwing van een bestaand huis. 
Ook hovenierswerkzaamheden in 
de tuin van een huis dat minstens 
twee jaar oud is horen erbij. Voor 
schilders, stukadoors, behangers, 
schoonmakers en bouwbedrijven 
die zich met isolatie bezig hou-
den ziet het er belastingtechnisch 
overigens een stuk beter uit: voor 
hen blijft ook na 1 juli 2015 het 
btw-tarief op 6 procent.
Baderie Bevers verzacht de over-
gang wat betreft de regeling op 
de arbeid met een mooie actie. 
Het bedrijf biedt de gehele maand 
juli nog 6% btw, in augustus en 
september 11% btw en oktober 
en november wordt 16% bere-
kend. Vanaf 1 december wordt er 
ook bij Baderie Bevers 21% btw 
berekend op de arbeid.

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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uitstraling van allure bij Van Tilburg Mode door glazen verbinding
Uitbreiding bij Van Tilburg Mode een feit

Het plan om de langgevelboerderij 
te koppelen aan het pand van Van 
Tilburg Mode is in gang gezet. Het 
monumentale pand zal verbonden 
worden met de huidige zaak door 
middel van een overdekt entree-
gebied van overwegend glas, met 
nieuwe hoofdingangen aan drie 

zijden. Deze week is de oude pui 
van de voorgevel en rechter zij-
gevel van de huidige winkel weg-
gehaald. Ook zijn er steigers gezet 
om de oude boerderij heen. res-
tauratie en integratie zorgen er-
voor dat het één winkel walhalla 
gaat worden. 

Met de uitbreiding van de mode-
zaak krijgt het centrum ook een 
andere uitstraling. Door de aanleg 
van een dynamisch parkeer infor-
matie systeem wordt bovendien 
het parkeren in goede banen ge-
leid, waardoor zoekverkeer tot een 
minimum zal worden beperkt.

De oplevering van dit project staat 
gepland in december van 2015. 

NISTELRODE – In Nistelrode is het iedereen al opgevallen; de verbou-
wing en herbouw voor de werkzaamheden bij Van Tilburg Mode aan 
het Laar in Nistelrode zijn in volle gang. 

De Erven in Heesch

De Hoef in Heesch

Vanaf nu in 
de verhuur 
(sociale huur)

De Erven (Veldbies 2)
14 sociale huurwoningen

• Tuin en berging

• 3 slaapkamers met bergzolder 

•  Kale huurprijzen van € 708,22 tot € 710,68

De Hoef (Overakkerseloop 15)
33 sociale huurwoningen

• Tuin en berging

• 3 slaapkamers

•  Kale huurprijzen van € 682,48 tot € 707,90

Vanaf vandaag tot en met maandag 15 juni 12.00 uur kunt u reageren op één van de 47 sociale huur-

woningen die BrabantWonen realiseert in Heesch. U kunt reageren via www.brabantwonen.nl. Kunt

u niet via internet reageren, neem dan contact met ons op. Op onze website kunt u zich inschrijven 

als woningzoekende. Bovendien vindt u daar ook de brochures met daarin informatie over de woningen. 

U kunt reageren op een woning in zowel De Erven als in De Hoef. Hou er wel rekening mee dat u alleen in 

aanmerking komt voor een woning in het project waarop u gereageerd heeft. Voor een woning in De Erven 

kunt u reageren via adres Veldbies 2. Voor een woning in De Hoef gebruikt u adres Overakkerseloop 15.

De Erven en De Hoef
Wonen in dorpse sfeer

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

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
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Bernheze sportief

nieuw fietstenue De lekke Tube op flitsende wijze gepresenteerd

Na een kort welkomstwoord van 
voorzitter Bjorn van Helvoort wer-
den alle sponsoren één voor één 
naar voren geroepen om ze mid-
dels een korte anekdote en een 
sportief presentje te bedanken 
voor hun bijdrage aan de totstand-
koming van het nieuwe clubtenue 
voor de komende vijf jaar. Het gaat 
hierbij om:
- Restaria Revival, Loosbroek
- Heesakkers Beton, Veghel
- Medisch Trainings Centrum 

Bernheze, Heeswijk-Dinther
- Slim Telecom, Heeswijk-Dinther
- Badkamermarkt, Nistelrode
- Nuovo, Loosbroek
- Brugmans Bouwadvies,
 Loosbroek
- Bosch en Van Oers 

Bouwkundigen, Heeswijk-
Dinther

- Bouwbedrijf Van der Locht,
 Loosbroek
- Bikers, Heeswijk-Dinther
- Klaverlij Makelaars, Nistelrode
- CycleXperience, Uden
- Dagwinkel Schouten, Loosbroek
- De Toren eten & drinken, 
 Heeswijk-Dinther

Na dit woord van dank door me-

delid Bart Hoezen van Slim Tele-
com werd een film vertoond van 
de club en al haar jaarlijkse acti-
viteiten. Meervoudig kampioene 
Daphny van den Brand en aan-
stormend talent Thomas Bosch 
maakten een flitsende entree in 
de nieuwe felgele fietstenues, een 
overweldigend applaus volgde. 

Nadat Mike Bosch van MTc Bern-
heze en Bart Hoezen van Slim Tele-
com, zowel Daphny van den Brand 
als Thomas Bosch wat prangende 
vragen over hun carrières hadden 
gesteld werden de tenues aan alle 
leden uitgedeeld. Door alle leden 
werden de nieuwe, flitsende tenu-
es, vol enthousiasme ontvangen.

Fc De Lekke Tube uit Loosbroek is 
in 2010 opgericht door een aantal 
fietsende vrienden. Inmiddels is de 
club uitgegroeid tot een ledenaan-
tal van 64. De club bestaat uit 42 
heren en 22 dames. 

Er wordt wekelijks gefietst op de 
vaste clubavonden van maart tot 
en met september en daarnaast 
ook vaak op zondag. Jaarlijks ma-
ken de leden vele mooie tochten, 
organiseren zij een fietsweekeinde 
in het buitenland, een sportieve 
tijdrit voor het meten van de on-
derlinge krachten en een barbecue 
ter afsluiting van het fietsseizoen.

wie meer informatie wil en/of 
graag een keer met de club mee 
wil fietsen kan zich aanmelden via: 
fcdelekketubeloosbroek@hotmail.nl.

LOOSBrOEK – FC De Lekke Tube uit Loosbroek heeft vrijdag 5 juni in 
De Wis in Loosbroek haar nieuwe fietstenue op ludieke wijze gepresen-
teerd aan haar leden en sponsoren. 

Huldiging zeven kampioensteams Hockeyclub HDl

Ledentoename
Hockeyclub HDL telt inmiddels 23 
competitieteams, waarvan er dit 
jaar maar liefst zeven kampioen zijn 
geworden. In 2014 speelde de club 
nog met 19 teams in de competitie 
en de toename is een gevolg van 
de blijvende ledenaanwas: waren 
er in 2007 nog 169 leden, in het 
voorjaar van 2015 heeft de club de 
magische grens van 300 leden be-

reikt. Dat is bijna een verdubbeling 
van het aantal leden.
“Die ledentoename heeft ook een 
keerzijde”, aldus voorzitter camiel 
Aarts tijdens de huldiging van de 
kampioenen. “Door de grote toe-
name van het aantal leden dreigen 
er steeds vaker capaciteitsproble-
men op het veld. Alle wedstrijden 
en trainingen moeten immers op 
slechts één veld plaatsvinden, dat 

leidt steeds vaker tot problemen 
met wedstrijdplanning op zater-
dagen en met het organiseren van 
trainingen op de doordeweekse 
avonden. Dat brengt mee dat we 
snel met de gemeente tot goede 
afspraken moeten komen over de 
aanleg van een extra kwart- of half 
veld, willen we geen ledenstop of 
wachtlijst voor de junioren moeten 
invoeren”, aldus de voorzitter.

Van maart t/m 
septemBer wekelijkse 

fietstocht

HEESwIJK-DINTHEr - Op zondag 7 juni heeft Hockeyclub HDL zeven teams gehuldigd die kampioen zijn 
geworden in het seizoen 2014-2015. Het Jongens C1, Meisjes D1, D2, C1, C2, B1 en Dames 1 team kregen 
een grote taart overhandigd van voorzitter Camiel Aarts en Dames 2 werd in het zonnetje gezet, omdat zij 
dit jaar voor het laatst in de huidige samenstelling hockeyden. De opkomst van spelers, ouders en andere 
belangstellenden was groot en dat was ongetwijfeld mede te danken aan het mooie weer. Er klonk dan ook 
luid applaus voor de mooie prestaties.

Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

ErP/NISTELrODE - Op het jaar-
lijkse gildetreffen bij Onze Lieve 
Vrouwe en Catharina gilde Erp van 
de Kring de Hoge Schuts, schoot 
gildekoning Paul Altorf zich tot 
kringkoning van de Hoge Schuts. 

Met een delegatie van het gilde 
St. Antonius Abt - St. catharina 
Nistelrode werd deelgenomen aan 
dit jaarlijkse gildetreffen, ditmaal 
georganiseerd door het gilde van 
Erp. Na de optocht van alle gil-
den, voorafgegaan door hun stan-
daardruiters te paard en de op het 
toernooiveld uitgevoerde massale 
opmars, werd met de wedstrijden 
in de verschillende gildedisciplines 
aangevangen. Gildekoning Paul 
Altorf wist op deze dag in de strijd 
met de twaalf koningen van de an-
dere gilden, middels het schieten 
op de vogel, de eervolle titel van 
kringkoning geweer voor zich op 
te eisen.

Standaardruiter Adriaan de wit 
wist met zijn merrie Lisa van de 
Langstraat in een zeer sterk deel-
nemersveld een eervolle vierde 
plaats te bezetten.

Paul altorf kringkoning 
van de Hoge Schuts

Foto: Jan van der Avoort

Thomas Bosche en Daphny van den Brand Foto: Michel Roefs
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Bernheze sportief

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In de maanden mei en juni betaal 
je geen inschrijfgeld.

Sport 
je fit 

de zomer 
in!

DE oPloSSing

avesteyn blijft derdeklasser na 
zege op Juliana Mill
HEESwIJK-DINTHEr - Avesteyn 
heeft zich door een 3-0 overwin-
ning op Juliana Mill gehandhaafd 
in de derde klasse. 

Het was een veelbesproken wed-
strijd, Avesteyn – Juliana Mill, voor 
een plek in de derde klasse. Ave-
steyn, op voorhand het aangescho-
ten wild en Juliana Mill de beoogde 
promovendus. De ploeg uit Dinther 
had een heus weekend ingezet als 
voorbereiding op deze kraker. Een 
avond stappen, solex rijden en het 
kijken van de champions League 
finale moesten het team in de juiste 
flow brengen. De media hadden 
op voorhand volop aandacht voor 
Lucien roeffen die een soort spa-
gaatwedstrijd voor de boeg had; of 
Avesteyn in het zadel helpen of zijn 
huidige ploeg Juliana Mill aan pro-
motie helpen. 
Achteraf is de analyse eenvoudig, 
Avesteyn pakte snel voorsprong en 
gaf die niet meer af. Dries Heerkens 
scoorde het snelle doelpunt en - na 

een prima aanval - scoorde Lars van 
Lee uit een voorzet van rens van 
Vugt. Avesteyn ging met 2-0 de 
rust in, een ongekende luxe. In de 
tweede helft werd de voorsprong 
uitgebreid naar 3-0 door een doel-
punt van Stephan van Zutphen. 
Na een moeizaam seizoen was er 
niets af te dingen op de handhaving 

van Avesteyn in de derde klasse. Na 
afloop van het duel werd afscheid 
genomen van Antwan van rijn als 
trainer, Nico van den Braak als lei-
der en Bjorn van den Berg als speler. 
Een mooi en waardig afscheid van 
drie personen die van veel beteke-
nis zijn geweest voor Avesteyn. 

voetbal

GILZE/HEEScH-OSS - In Gilze is het combinatieteam van Van Buel 
Sports/Judoclub Berlicum op de tweede plaats geëindigd bij de dames 
onder 12 jaar. Het team versloeg de teams van coolen, Made en Goes 
en liet alleen de winst uit handen gaan tegen het team van Geelhoed.

Zilver budo

NISTELrODE - Voor het achtste 
jaar op rij organiseerde jeu de 
boulesclub Die Lé zondag het fa-
milietoernooi. Uit vijf families wa-
ren twintig teams samengesteld. 

Om 10.00 uur stond de koffie 
met koek klaar en was er voor de 
kleintjes ranja en een snoepje. De 
families namen direct plaats op 
het terras, waar het zonnetje lek-
ker scheen. Om 10.30 uur heette 
voorzitter Jos Bongers iedereen 
van harte welkom en kon gestart 
worden met de eerste van de vier 
speelronden. Twee rondes werden 
in de ochtend gespeeld - na een 
pauze - vanaf 13.30 uur de derde 
en vierde ronde.
Daarna konden de laatste uitslagen 
verwerkt worden en de eindstan-
den worden opgemaakt en kon Jos 
laten weten dat er teruggekeken 

kon worden op een zeer geslaagd 
en goed verlopen familietoernooi. 
Hij dankte de organisatie: de wed-
strijdcommissie, de barcommissie 
en de activiteitencommissie voor 
hun inzet.

Hierna werd overgegaan tot de 
prijsuitreiking, waarbij de fami-
lie cuijpers - deelnemer met drie 
teams - met 11 (van de 12) ge-
wonnen wedstrijden, met een 
gemiddelde van 7,33, de winnaar 
werd en de wisselbokaal in ont-
vangst mocht nemen.

De volledige uitslag is als volgt:
1. Familie cuijpers (gem. 7,33)
2. Familie van de Elsen 
  -(gem. 4,67)
3. Familie van Oosten (gem. 4,00)
4. Familie Nuijen  (gem. 3,20)
5. Familie van de Ven (gem. 2,67)

Familie 
Cuijpers wint familietoernooi 

jeu de boules

badmintonners Fioretti 
nederlands kampioen

De badmintonners speelden in 
de voorrondes al overtuigend en 
die lijn werd in Amsterdam door-
gezet. Twee teams wonnen de 
troostfinales om de derde plaats. 
Het bovenbouwteam troonde zich 
in een zinderende finale met een 
3-2 overwinning tot Nederlands 
kampioen. Tussen de 20 badmin-
tonners die met succes twee keer 
derde en één keer eerste werden, 
zitten vier leerlingen uit Bernheze: 
Zoë Kapteijns (Dinther), 
achter, 1e van links
Karlijn Lucius (Vorstenbosch), 
achter, 6e van links
Kim van Uden (Vorstenbosch), 
achter, 4e van rechts
en Yoni van Bakel (Vorstenbosch), 
achter, 1e van rechts.

VEGHEL – Jaarlijks nemen diverse leerlingenteams van het Fioretti College in Veghel deel aan diverse sporten 
tijdens het scholentoernooi Olympic Moves. Ruim twintig leerlingen reisden op vrijdag 5 juni met een bus 
naar het Olympisch Stadion in Amsterdam om deel te nemen aan de landelijke badmintonfinales van Olympic 
Moves. Na het grote succes van vorig jaar (tweemaal tweede) waren de verwachtingen dit jaar hooggespannen.

badminton

 

  
 Zaterdag  Zondag 

11 12 
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  Sportief en muzikaal benefiet weekend                                 

 Wat ga jij doen in het weekend van 11 en 12 juli?                              
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antoon Kling wint regionale 
biljartkampioenschappen

Antoon moest uit met 100 caram-
boles en Ben met 62. Het was een 
geweldig spannende finale die 
uiteindelijk gewonnen werd door 
Toon Kling in 19 beurten.

Volledige uitslag: 
Nr. 1 en kampioen: Antoon 
Kling uit Nistelrode: 46 punten, 
gem.3.950
Nr. 2: Ben van de wetering DIO 
uit Dinther: 45 punten gem. 2.177
Nr. 3: Tinie van Nistelrooij  DOK 
uit Geffen: 43 punten gem.2.063
Nr. 4: Harrie van Asseldonk BVOP 
uit Vorstenbosch 42 punten gem. 
2.142
Nr. 5: Antoon van Dijk
Heesch: 42 punten gem. 1.741

Nr. 6: Toon Vissers
BVOG Uden: 40 punten gem. 
2.225       

competitieleider Piet van der Heij-
den mocht de kampioen feliciteren 
met de overwinning en reikte de 
bokaal uit aan Antoon Kling.
 
De uitslag van alle teams uit de 
regio die het hele jaar hebben ge-
streden om de felbegeerde bokaal. 

Nr. 1 en kampioen: 
Uden 2 met 1416 punten
Nr. 2: Heesch 3 met 1397 punten 
Nr. 3: Uden 1 met 1396 punten. 

HEEScH/NISTELrODE – De finale van de biljartkampioenschap van de 
biljartfederatie ‘Brabant’ kring Nistelrode is afgelopen dinsdag gehou-
den in De Pas. Antoon Kling uit Nistelrode en Ben van de Wetering van 
D.I.O. uit Dinther hadden de voorrondes gewonnen en gingen de strijd 
aan.

biljarten

Op woensdag wordt er al een be-
gin gemaakt met de transforma-
tie van De Misse tot strand, door 
hier 440 kuub zand op te storten. 
Vrijwilligers van handbalvereniging 
DOS’80 leggen daarna vijf vel-
den aan en op vrijdagavond start 
het toernooi. Bedrijven bijten de 
spits af. Naast handbal wordt er 
op vrijdagavond ook beachhockey 
gespeeld door teams van MHc 
Heesch.

Zaterdag overdag is het de beurt 
aan de jeugdteams. Net als voor-

gaande jaren, is het toernooi vol-
ledig volgeboekt. ’s Avonds laten 
vriendenteams zich van hun beste 
kant zien. wie zal er dit jaar met de 
felbegeerde taart vandoor gaan? 

Zondag laten de senioren zien wat 
beachhandbal is. clubs uit heel 
Nederland schrijven zich in voor 
dit spektakel. Ook dit jaar kun-
nen teams in Heesch bonuspunten 
scoren voor deelname aan het NK. 
Diverse teams trainen daarvoor al 
weken op zand en laten spectacu-
laire acties zien om hoge scores te 
halen. Een doelpunt met bijzon-
dere acties telt namelijk dubbel! 
Zodra zondag de laatste wedstrijd 
gespeeld is, wordt het zand weer 
bij elkaar geveegd en afgevoerd, 
zodat ’s maandags De Misse weer 
vrij is.

Het belooft weer een prachtig en 
sportief weekend te worden voor 
jong en oud. wil je meer weten 
over DOS’80 en beachhandbal, 
kijk op www.dos80.nl.

Veel belangstelling voor 
beachhandbaltoernooi 
HEEScH - Komend weekend vindt het inmiddels traditionele beach-
handbaltoernooi plaats op De Misse in Heesch. Alle poules op de za-
terdag en zondag zitten vol en voor de toernooien op vrijdag- en zater-
dagavond is volop belangstelling.

HVCH F3 
derde op toernooi

ODILIAPEEL/HEEScH - Het team 
van HVCH F3 is vorige week der-
de geworden op het toernooi van 
Odiliapeel. 

De weersvoorspelling waren niet je 
van het en de spelers moesten zelfs 
tweemaal een wedstrijd onderbre-
ken omdat het onweerde, maar 
dat bracht ze niet van de wijs. 
Met een gelijkspel tegen de uit-
eindelijke winnaar en verder alleen 

maar gewonnen partijen, kwamen 
ze in de halve finale terecht. He-
laas werd deze verloren, maar de 
troostfinale zorgde ervoor dat ze 
met de beker voor de derde plek 
naar huis gingen.

Supermooie prestatie van Hein, 
Joep, Levi, Pepijn, Quinty, Nick, 
Luke en Jochem. En natuurlijk 
dank aan de coaches Arjen, roy en 
Mark en trainer Bennie.

voetbal

Altijd goedkoop tanken Hescheweg 223 - Oss

OP BENZINE en DIESEL
10 liter getankt, 2 euro korting op wassen 

16 CENT
KORTING

Station achterzijde16 cent korting; Station voorzijde (bediend): 13,7 cent + 2,3 cent spaarkorting;  
Korting op de DK Adviesprijs; Deze korting vervangt de huidige korting; Tot en met 18 juni 2015

Eerste klasse-droom eindigt 
voor Heeswijk net te vroeg

De beginfase van de wedstrijd was 
rommelig, toch konden de handen 
van de Heeswijkse supporters na 12 
minuten de lucht in. rob Tips ver-
richtte op de linkerflank goed werk 
en gaf een mooie bal op maat op 
cetin Alpdogu. Die twijfelde niet en 
liet de keeper met een mooi schot 
kansloos. 
Na rust liepen de kansen voor ’t 
Zand op. Heeswijk leek vooralsnog 
onder de druk uit te kunnen voet-
ballen, maar in de 66ste minuut 
beoordeelde scheidsrechter Van der 
werff een overtreding van Michel 
van Druenen met een gele kaart en 
een penalty. Net zoals vorige week, 
faalde Daan van Hal vanaf 11 meter 
niet: 1-1. De wedstrijd stevende af 
op een verlenging, die Heeswijk met 
tien man inging dankzij een tweede 
gele kaart van wout cuijpers in de 
extra tijd van de officiële speeltijd. 
Sc ’t Zand kon met een vrijwel on-
gewijzigd team de verlenging in. 

Al in de derde minuut bracht rens 
van Hout ’t Zand op voorsprong: 
1-2. Heeswijk vocht en was niet van 
plan de eerste klasse-droom te laten 
varen. Toch kwam die droom nog 
meer in gevaar, toen aanvoerder 

Kevin van Assouw na een snelle uit-
braak voor de 1-3 tekende. Hierna 
leek het definitief gedaan, zeker 
toen diezelfde Van Assouw vlak 
voor tijd ook de 1-4 nog binnen-
schoot.

voetbal

HEESwIJK-DINTHEr - Na een spannende eerste ontmoeting met SC ’t Zand uit Tilburg (3-3 eindstand) moest 
door VV Heeswijk zondag in een bomvol sportpark De Balledonk de allerlaatste horde genomen worden voor 
promotie naar de de eerste klasse. 

Het is makkelijk 
scoren met 

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
11 JUnI 

onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

muziekspektakel 
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch
Pagina 18

Kbo Heesch Koersbal
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

12 JUnI 

Pieter Derks: Z.G.A.n.
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 39

muziekspektakel 
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch
Pagina 18

Laat u verrassendagen
Locatie: Wereldwinkel Nistelrode
Pagina 8

13 JUnI 

Dag van de bouw

t’eXtpierement presenteert: 
Heerlijk duurt het langst
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Lady’s night
Locatie: Café De Snor Nistelrode

Dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 39

Jeugddisco remIX
Locatie: Jongerencentrum 
Checkpoint Heesch

radio 538 DJ’s on tour
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 27, 28 en 29

Laat u verrassendagen
Locatie: Wereldwinkel Nistelrode
Pagina 8

Uitslag-/feestavond 
Lôsbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Inspiratiemiddag: 
Geluk binnen handbereik 
door ton roumen
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

muziekspektakel 
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch
Pagina 18

PIP animal
Locatie: RTL4
Pagina 24

14 JUnI 

expositie cursisten van 
De eijnderic
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 25

natuur- en bijenmarkt
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 13

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

t’eXtpierement presenteert: 
mama mia
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 39

regenboogviering
Locatie: Kerk Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Krulkapel jubileumfietstocht 
en concert
Locatie: Bosschebaan 78 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

say Keys & DJ menno
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 27, 28 en 29

Abdij berne in Heeswijk 
pakt uit
Locatie: Boekhandel van de Abdij 
van Berne Heeswijk-Dinther

open Kloosterdag
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 en 8

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Laat u verrassendagen
Locatie: Wereldwinkel Nistelrode
Pagina 8

15 JUnI 

start collecte rode Kruis
Locatie: Bernheze
Pagina 6

90’s W*o*W
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 27, 28 en 29

16 JUnI 

Alzheimer Café
Locatie: Eigen Herd Uden

Workshop biotensor 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a Helma van de rakt: 
bijzondere Aandacht Avond
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk

Hockeyclinics
Locatie: Steen- en Stokstraat 1 
Heeswijk-Dinther

Kermis met afsluiting 
vuurwerk
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 26, 27 en 29

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kbo Heesch jeu de boules
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

17 JUnI 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Jaarvergadering 
Cs De Wevers
Locatie: Nistelrode

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 11

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: Start: Parkeerterrein 
Het Bomenpark Heesch

Kbo Heesch darten
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

Actiedag verkeersveiligheid
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 21

18 JUnI 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 11

Peutermiddagen basisschool 
Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 14

Lezing pelgrimage en 
bedevaart
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 8

19 JUnI 

Caro emerald in Concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 11

20 JUnI 

Huub stapel m/V2
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

PIP animal
Locatie: RTL4
Pagina 24

single stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Kaartverkoop zomerconcert 
De nistelnootjes
Locatie: Balletzaal TC Telro 
Nistelrode

fanfare Aurora in concert 
met harmonie obK
Locatie: De Pas Heesch

tenderfeet feest: 
back to the 80’s
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

21 JUnI 

Vaderdag

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

23 JUnI 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Hockeyclinics
Locatie: Steen- en Stokstraat 1 
Heeswijk-Dinther

24 JUnI 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: start Kriekeput Schaijk

25 JUnI 

filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

26 JUnI 

Wende & Het Gelders orkest
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

bobzavond voor groep 6 & 7
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

27 JUnI 

Heemreis naar Deurne/Asten
Locatie: Heemkamer Nistelrode

rondje bernheze
Locatie: Start Loosbroek

single stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kermis
Locatie: Heesch

oud ijzer ophaaldag 
fanfare Aurora
Locatie: Heesch


