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Win kaartjes voor The Common Linnets
The common linnets, de succesvolle band rondom leadzangeres Ilse Delange, komt naar de Kersouwe in
Heeswijk-Dinther! De Kersouwe is er in geslaagd The common linnets te boeken en biedt daarmee haar bezoekers een
extra concert in het toch al mooie programma van deze zomer. Het concert van The common linnets vindt plaats op zondagmiddag 28 juni om 16.00 uur in Natuurtheater de Kersouwe.
BERNHEZE -

Oude klassenfoto’s Heesch
pag. 16

KAArTen winnen!
Natuurtheater de kersouwe stelt 2x2 kaarten (á € 35,-) voor dit
bijzondere concert op zondagmiddag 28 juni beschikbaar voor twee
goede inzendingen op de volgende vraag:

Weet jij waar de naam The Common Linnets
vandaan komt?

Plein 1969 Heeswijk-Dinther
pag. 22

Mail je goede antwoord voor 31 mei naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet, win je twee gratis kaartjes.
in Nederland (driemaal platina) en
kreeg ook in Duitsland en oostenrijk een respectievelijk gouden en
platina status.
vOLOP SuCCeS
The common linnets is één van
de meest succesvolle bands van
Nederland. Het album, dat in mei
vorig jaar werd uitgebracht, groeide uit tot het best verkochte album

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Live beLeven
De band The common linnets
bestaat - naast Ilse Delange en
co-producer JB Meijers - uit de
Amerikaanse singer/songwriters
Jake Etheridge, Matthew crosby
en Rob crosby.

Boomrooierij

Zie pagina 19

Als succesvolle singer/songwriter
is Ilse Delange met The common
linnets een andere weg ingeslagen. Samen zingen en musiceren
met haar 8-koppige band; daar

geniet Ilse van. Zoals ze zelf zegt:
“Deze samenstelling van extreem
muzikale vocalisten moet je live
beleven”.

Krant niet woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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Column
ton bens

Abdij pakt uit

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Werk aaN de WiNkel
Terwijl de vrachtauto’s voor onze
winkel in Heesch af en aan rijden
en we gelukkig nog steeds goed te
bereiken zijn, hebben wij voor u ook
de laatste nieuwtjes uit de Kaaswereld!
Natuurlijk is er weer graskaas! De melk
van dansende koeien is verwerkt en
vanaf 18 mei kunt u weer genieten
van onze heerlijke graskaas!

Bernheze Media
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HEESWIJK-DINTHER - In de loop der jaren heeft de Abdij van Berne
veel bewaard. De opbergruimte wordt te klein. Het plan is opgekomen
om een en ander te verkopen: schilderijen, etsen, iconen, prachtig gebruiksaardewerk - waaronder fraaie kruiken - antieke petroleumlampen
en vele curiosa. Allemaal voorwerpen die het bekijken waard zijn en nu
voor een brede en smalle beurs beschikbaar komen.
Deze verkoop gaat gebeuren op
zondag 14 juni aanstaande, in de
openlucht bij de boekhandel van
de Abdij van Berne, tegen contante
betaling (geen Pin). De opbrengst

is bestemd voor de restauratie van
de Kapittelzaal van de Abdij.
Welkom dus in Heeswijk op zondag 14 juni van 12.00 tot 17.00
uur.

braderie ’t vijfeiken
HEEScH - Op de parkeerplaats van ’t Vijfeiken in Heesch vindt zondag
31 mei een braderie plaats.
op deze braderie staan circa 50 marktkramen met leuke spullen. ook de
sportverenigingen die gebruik maken van sporthal ‘t Vijfeiken zijn uitgenodigd deel te nemen. De braderie is van 11.00 tot 17.00 uur.

kooktip

Advertorial

Rimpelige
aardappelen

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

ook zijn we weer in de prijzen gevallen bij een wedstrijd. op 15
juni is de feestelijke uitreiking van het team van Kaltbach creamy.
Een Zwitserse kaas in de grotten gerijpt. Heerlijk met een lekker
glaasje witte wijn. Binnenkort een demonstratie, maar daarover
hoort u meer in onze winkels. We kijken er naar uit om u - met
veel passie - deel te laten nemen aan onze culinaire
kaaskennismaking, in onze winkels in oss en in
Heesch.

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

ZATERDAG
A
ATERDAG
Baciamolemani/
Baciamolemani//
i////
i/
The Scattered Lights

Het schillen van rimpelige
aardappelen gaat beter
als je ze van te voren een
tijdje in koud water legt.

ZONDAG
Timbazo /// Amariszi ///
Zitakula /// Reality ///
Primos del Norte

PEFC/30-31-421

Laatste maand asperges!
Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

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.

Kloosterkapel Vorstenbosch

zomer yoga en laatste meditatie-uur
culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting

De Zomer yoga op maandagavond
is op 1, 8 en 15 juni. De lessen zijn
los van elkaar te volgen en te betalen, € 7,- per les. De lestijden zijn
van 18.45 tot 19.45 uur en van
20.00 tot 21.00 uur. Bij voldoende
deelname gaan de lessen door. Bij
mooi weer gaan we naar buiten.
Aanmelden minstens twee dagen
voor de les begint bij lea van den
Bergh, tel. 0413-342656.
Het laatste meditatie-uur van dit
seizoen o.l.v. Emmy Simons is op
donderdag 4 juni, aanvang 20.00
uur, kosten € 7,50.

Dit derde seizoen van activiteiten in
de Kloosterkapel wordt afgesloten op
zondag 5 juli met een uniek a capella
concert door een enthousiast achttal
uit Veghel en omgeving: FAVoUR8.
Aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Seizoen 2015/2016
Inmiddels staat het programma voor
het volgend seizoen in de steigers.
Spirituele lezingen, o.a. over tarotkaarten en permacultuur, een bijzondere filmavond met Samsara,
Paul Vens met Tibetaanse klankschalen, het meditatie-uur, yogales-

sen, afwisselende en ook klassieke
concerten, o.a. met het trio Taaftere, de groepen Stanza en Bluezy,
de Kabelgat Ramblers en het duo
Plaisir d’Amour. En: elke maand
weer een toonaangevende expositie. Regelmatige bezoekers kunnen hun hartje ophalen, maar ook
nieuwe bezoekers worden graag en
gastvrij ontvangen bij de activiteiten
in de sfeervolle kapel. onze activiteiten starten in september en we
zullen u op deze plaats elke week informeren, vanaf eind augustus. Volg
ook onze website.

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

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

Gratis entree
Info 06-53356237
Lendersgat 1
Vorstenbosch

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.
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mooi vanhans manders

Thijs van den Akker

Op dinsdagavond 19 mei jongstleden konden de
inwoners van Bernheze onder andere kiezen uit
het kijken naar de voorronde van het Eurovisie
songfestival of het bezoeken van de uitreiking van de
Cultuureducatieprijs 2014 van de gemeente Bernheze
in CC Nesterlé in Nistelrode. Ik weet niet hoeveel
Bernhezers naar de verrichtingen van Trijntje en
andere ‘artiesten’ hebben gekeken, maar ik vrees dat
het er meer waren dan er in Nesterlé aanwezig waren.
Toch durf ik te beweren dat degenen die er wel waren
geen spijt hadden van hun keuze. Ik was een van hen. Ik was getuige van een
gevarieerde avond. Als gemeentedichter mocht ik deze avond afsluiten. Ik had
daarvoor de volgende twee sonnetten geschreven:

De barbier van het zuiden

Cultuureducatieprijs 2014
Het moest verrassend zijn, origineel
Met kunst de kennismaking stimuleren
Men moest het in Bernheze situeren
En educatie was echt essentieel
Een zevental nam aan de wedstrijd deel
Ze mochten zich vanavond presenteren
En brachten het publiek in hoger sferen
Ze waren stuk voor stuk heel cultureel
Muziek en foto’s, toekomst en verleden
Voor jong en oud, ze streelden oog en oor
En toonden zo hun waarde voor het heden
Thijs gaat vol zelfvertrouwen aan de slag

Men zette hier zijn beste beentje voor
Door wat de zeven groepen deden
Gaat in Bernheze kunst heus

Tekst: Matthijs van Lierop

Nistelrode – Je drinkt een pilsje en leest de Playboy. Een gezellige ‘Voetbal International- sfeer’ en mannenpraat, zonder dat er ook maar één vrouw in de buurt is. Zo zou de perfecte barbiershop van Thijs van den
Akker (21 jaar) uit Nistelrode eruit zien. En waarom zou dat niet kunnen in Bernheze?
Thijs vervolgt: “Ik heb altijd al interesse gehad in haar.” Toen hij de
aflevering van De Wereld Draait
Door zag waarin de bekende heren
van barbier Schorem uit Rotterdam
te gast waren, wist hij het zeker:
een eigen barbiershop lijkt hem
wel wat. “Het mooie van zo’n barbiershop vind ik de mannensfeer”,
zegt Thijs, die in Delft de barbier
opleiding volgt. Veel barbiershops
zijn een combinatie van een kap-
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Na de prijsuitreiking
De jury heeft haar oordeel nu geveld
We weten welk project hier in Bernheze
Cultuur aan ons het best heeft onderwezen
En dus terecht beloond wordt met wat geld

lezen kan worden, maakt het een
stuk gezelliger.

Zes groepen zijn nu wat teleurgesteld
Hun kleine wonden moeten nog genezen
Ja deze dichter kan gedachten lezen
En weet dat wie verliest inwendig scheldt

Als ik passie heb en ik zorg voor
de juiste gezelligheid, waarom zou
het dan niet kunnen? Ik kan goed
met mensen omgaan. Vrienden
zeggen dat ik een kroeg moet beginnen. De hele dag buurten met
mensen”, zegt Thijs lachend.

Maar ieder zal beseffen op den duur
Waarom we hier vanavond samen waren
Dit was een feest ter ere van cultuur
Een huldeblijk voor haar beoefenaren

Boerenkoolstamppot
95
met rookworst ‘Het mooie van ,een barbiershop

In september begon Thijs aan de

Dus vlieg elkaar vooral niet in de haren
U sloeg hier allemaal een goed figuur

vind ik de mannensfeer’

Thijs van den Akker ziet een eigen
barbiershop prima zitten. Met het
kapsel houdt hij zich ook bezig,
maar vooral met baarden en haar
elders op het gezicht, waarbij vaak
met een open mes wordt gewerkt.
“Een Gilletteje kan natuurlijk niet.
Een barbier probeert het zo ambachtelijk mogelijk te houden. Het
gaat vooral om het eigen kunnen.”

salon en een barbiershop, maar
Thijs wil zich graag richten op de
barbiershop, alleen voor mannen.
Veel kapsalons vindt hij te zeel
georiënteerd op vrouwen. “Mannen zeggen dan vaak: ‘moeten we
weer naar de kapper?’ Een goede
mannensfeer, waarbij onderling
gekletst wordt onder het genot
van een pilsje en de Playboy ge-

opleiding voor barbier in Delft. “Ik
krijg les van een meesterbarbier en
leer van alles over scheer- en kniptechnieken.” In september wacht
zijn examen en daarna kan hij zichzelf officieel barbier noemen.
“Maar ik moet tot die tijd nog veel
leren. Je bent tenslotte wel met iemands gezicht bezig!”

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door
ons geheel vrijblijvend vergelijken
ook
om mee
te nemen
op kwaliteit en prijs.

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014

Alle actie aanbiedingen

Stoofvleesmenu

4

95
,

Loop eens
neem
binnen of
contact op

Top AANBIEDING
menuGELDIG T/M

4
,
Zie voor een plaatselijke Plaza:
30 JUNI
2015

95

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K

- Ho idsbox lgoed
-K
spee rijsde
ten
hou erp gep en
- Sch ipbonn
kn

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00metuur
frisse salade en knapperige frites

www.plazafoodforall.nl
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Helemaal Hollands
menu

www.plazafoodforall.nl

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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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.
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Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Uden – Mensen die borstkanker
hebben of hebben gehad, worden
donderdag 4 juni weer hartelijk
ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis
Bernhoven, locatie Uden.

Lezing over jicht in De Pas
Heesch/Oss – De reumapatiëntenvereniging Oss e.o. houdt op
dinsdag 2 juni in De Pas in Heesch
een voorlichtingsavond met het
thema jicht.
Jicht is een zeer vaak voorkomende
aandoening. Hoewel veel mensen
de plotseling ontstane ontsteking
van de grote teen kennen, heeft
jicht nog veel meer verschijningsvormen. Jicht is ook niet altijd zo
onschuldig als vaak wordt gezegd.
Ook door jicht kunnen gewrichten
beschadigen, net als door reuma.
De laatste jaren is er gelukkig meer
aandacht voor de behandeling van
jicht en is er in 2014 een nieuwe
richtlijn gekomen waar reumatologen mee werken. Jicht kan goed
behandeld worden en jichtaanvallen
zijn te voorkomen met medicijnen.

Elke eerste donderdag van de
maand krijgen zij de gelegenheid
om met lotgenoten onderling te
praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van Bernhoven van 10.00 tot
11.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

Voor je lichaam zorgen is een investering.
Je krijgt er iets voor terug wat
onbetaalbaar is

In de lezing zal dr. Van Lieshout
stilstaan bij de uitingsvormen van

jicht en hoe de behandeling er
anno 2015 uitziet.
Leden met introducé hebben gratis
toegang (incl. koffie/thee). Nietleden betalen € 3,00 p.p.
Aanvang 19.45 uur.

Infobijeenkomst over
TCM en klanktherapie
Rosmalen - Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o. houdt
op woensdag 3 juni een informatiebijeenkomst over traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en Klanktherapie Pansori Living Sound.

Haarwerken
voor vrouwen
Haarwerken
voor vrouwen
tijdens en na chemobehandeling! TCM, ook bekend als Chinese Ge-

tijdens en na chemobehandeling!

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:

 wij komen bij u thuis
Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 persoonlijke begeleiding
bij u thuis
 wij komen
vergoeding
 maximale
werkdagen
levertijd begeleiding
 3
persoonlijke
 100% klanttevredenheid
 maximale vergoeding
 langdurige nazorg

 3 werkdagen levertijd
 100% klanttevredenheid
 langdurige nazorg

www.livage.nl

06 - 243 94 158

www.livage.nl

Anita Vos

06 - 243 94 158

neeskunde (kortweg TCM, van
Traditional Chinese Medicine), is
een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die
gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn.
Mirjam van den Wildenberg ’s-Hertogenbosch (natuurgeneeskundig therapeut in de Traditionele
Chinese Geneeskunde (HBO) verleent haar medewerking.
Klanktherapie Pansori
Living Sound
In deze lezing wordt uitgelegd
wat Pansori Living Sound is en
hoe ermee gewerkt kan worden.
Pansori Living Sound betekent letterlijkAnita
vertaald:
VosSpeelveld van de

Levende Klank en richt zich op
het zelfhelende vermogen van het
lichaam, maar ook de geest. Ons
denken en onze emoties zijn daar
nauw bij betrokken. In die zin is
het een totale vorm van therapie.
Medewerking verleent Louise van
Hoeven uit ‘s-Hertogenbosch,
klanktherapeut Pansori Living
Sound. De bijeenkomst vindt
plaats in Perron-3 in Rosmalen en
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor info: Gerrit van der Zalm,
0411–607193,
gvdzalm@kpnplanet.nl.

Tijdloos Mooi

Column

De zonnebank in opspraak

Jaarlijks neemt het aantal gevallen van
huidkanker schrikbarend toe, ook onder
jongeren. De situatie is zorgwekkend, en
daarom is KWF kankerbestrijding druk
bezig met voorlichting geven over veilig
of verstandig zonnen.
Is de zon dan zo gevaarlijk? De zon is
nuttig, van levensbelang zelfs. Maar zoals
voor zoveel geldt, is té veel schadelijk.
De zon doet een mens goed, het licht en
de warmte geeft een euforisch gevoel en
Medi Spa de bruine kleur die ontstaat maakt ons
zo mogelijk nog blijer. De zo belangrijke
vitamine D wordt aangemaakt, al is een kwartiertje per dag daarvoor al
voldoende. Men ziet er ‘gezonder’ uit en oogt slanker en de huid egaler.
Zeer verraderlijk, omdat er tijdens dat bruiningsproces een activiteit
in het lichaam aan de gang is waar het helemaal niet blij van wordt.
Het lichaam is als een bezetene aan het werk om de huid extra te
beschermen, het bruin worden is dus niets anders dan een natuurlijke
extra beschermlaag. Rood worden of verbranden is niets anders dan een
ontstekingsproces in de huid en is dus niet iets om blij van te worden.
Deze schade wordt opgeslagen in het geheugen van de cellen en als
dit maar vaak genoeg gebeurt dan kan een cel zich gaan ontwikkelen

in een foute celdeling en is huidkanker een feit. We hebben het dan
nog niet gehad over de aanslag op het collageen en de elastine, die
zorgen voor een versnelde veroudering. Kijk maar naar het verschil
van lichaamsdelen die nauwelijks zon zien en die altijd aan de zon
blootgesteld staan. Ouderdomsvlekken zijn al een stadium van schade
in de cellen, altijd op gebieden die veel zonlicht krijgen, zoals de
hoofdhuid, het gezicht, decolleté en de handen. Het pigment is daar
plaatselijk overactief geworden of een beetje de weg kwijt. Deze vlekken
zijn echter nog zeer onschuldig en goed te behandelen, maar wel een
waarschuwing dat men beter moet beschermen.
Preventie is belangrijk. Geniet van de zon, maar zoek ook de schaduw
op. Kijk naar de reactie van de huid en besef dat een blanke huid nu
eenmaal minder zon kan verdragen en meer bescherming nodig heeft.
Kies voor een zonnefactor 30 tot 50 en smeer deze royaal en iedere
twee uur bij! Tel voor jezelf je zonne-uren in een jaar op. Zijn dat er
weinig, dan kan een zonnebankkuurtje heus geen kwaad. En misschien
nog wel de belangrijkste tip; bescherm de huid ook van binnenuit!
Hoe? Met suppletie vol antioxidanten kun je een natuurlijke zonnefilter
opbouwen. Deze helpen het lichaam beschermen en herstellen de
schade meteen en voorkomen zonneallergie.
Ik wens ieder een fijne en zonnige zomer toe!
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Heemkundekringen Bernheze winnen Cultuurprijs 2014
“Wij waren met de heemkundekringen op zoek om het muffe imago een beetje van ons af te
schudden en de jeugd binnen zien te krijgen. Dit project draagt daar zeker aan bij”
bert:

Bernheze - CC Nesterlé in Nistelrode was dinsdag 19 mei het toneel waar de ‘Cultuurprijs 2014’ werd
uitgereikt door wethouder Peter van Boekel. In het welkomstwoord van de wethouder werd het programma
van de avond gepresenteerd. Ook werden de vijf leden van de vakjury, die bestond uit verschillende afgevaardigden van kunst, cultuur en gemeente en de zeven genomineerden voorgesteld.

V.l.n.r.: Peter van Boekel, Rien van de Graaf, Bert Wijnen, Fred Lennings en Mas Papo

Tekst: Evert Tjepkema Foto: Marcel van der Steen

Genomineerden waren: Outdoor
Rockconcert, CUBE met project
’Waar’, Treasures for the future,
bouw van de Antoniuskapel, Cultuurprojecten, de drie heemkundekringen en project ‘70 jaar bevrijding in beeld’. De geselecteerden
kregen zes minuten de tijd om tijdens een presentatie te laten zien
waarom zij in aanmerking zouden
moeten komen voor de Cultuurprijs 2014.
Vervolgens was het aan de vijf
leden van de vakjury om tot een
beslissing te komen wie de cultuurprijs 2014 mee naar huis mocht
nemen. Gedurende het juryoverleg
was er een optreden van zangeres
Kaylee Rijkers en enkele gedichten
uit eigen werk werden voorgedragen door gemeentedichter Hans
Manders.
Het oordeel van de vakjury was dat
het programma van de winnaar, de
drie gezamenlijke heemkundekringen, niet alleen een educatief, maar
ook een origineel karakter bezit.
Het ‘Tonnie en Kee in Keutelreeproject’ vindt plaats bij drie heemkundekringen in Bernheze en laat
de jeugd op ‘n bijzondere manier
kennismaken met onze eigen cultuur.
‘Tonnie en Kee in Keutelree’ gaat
over broer en zus Tonnie en Kee.

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

www.dsp-heesch.nl

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

haver

Tonnie is vijftig jaar geleden verhuisd naar New York, terwijl Kee in
het (fictieve) Brabantse dorp Keutelree is blijven wonen. Wat mist
Tonnie haar erg! Zou er veel veranderd zijn in het dorp? Hij besluit
haar op te gaan zoeken. Zo’n klein
dorp is toch wel heel anders dan
zo’n grote stad. Kee woont nog altijd in de boerderij waar ze in de jaren 50 van de vorige eeuw samen
zijn opgegroeid. Op basis van dit
verhaal verdiepen leerlingen van
de groepen 3 van de basisscholen
zich in vragen als: wat is het verschil tussen een stad en een dorp?
Wat voor huizen zijn er? En wat is
er allemaal veranderd sinds de jaren 50 van de vorige eeuw? Voor
de kinderen was het steeds weer
interessant om te zien wat er in al
die jaren is veranderd. Het was een
leuk en leerzaam project.
“Het is een lang verhaal”, vertelde
Bert Wijnen in zijn eerste reactie.
“Wij waren met de heemkundekringen op zoek om het muffe
imag een beetje van ons af te
schudden en de jeugd binnen zien
te krijgen. Dit project draagt daar
zeker aan bij. We zijn blij verrast
met de prijs van € 2.500,- die beslist goed besteed zal worden, het
is een mooie beloning voor alle inspanningen. Een woord van dank
aan alle medewerkers.”

bij aankoop

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

van 2 broden

4 eierkoeken

naar keuze voor

1,50

(normaal 3,00)

Annamaria
koekkoek
Eierkoeken om even
bij stil te staan
Te kust en te keur hebben wij onze eierkoeken...
Natuurlijk de gewone, die eigenlijk helemaal niet zo
gewoon zijn... Ze zijn namelijk SUPERLEKKER.
En onze kleinste en jongste klantjes bevestigen dat,want ze
willen alleen nog de eierkoeken van de bakkers Lamers...
Spelt eierkoeken en haver eierkoeken al eens geprobeerd?
En witte met het krokante laagje?
We hebben ze allemaal in huis en voor een leuk prijsje
neemt u ze mee bij 2 broden.

classic
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!
kkers

tip van de ba

ggeweest:

Weer terug van we

Tex htMLaemxersbtarpaosboroodd met gebakkbaenkkuientjes. ,
ns pepertje erin ge

een ec
aa
knoflook en een sp

2,95

(normaal 3,25)

geldig t/m 3-6-2015

spelt

witte

lekker veel eieren klutsen…

we bakken vier soorten…

dus we kunnen stapelen.
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KbO bernheze

KBO Bernheze

Leerzaam en aantrekkelijk

Online platform
voor senioren in
brabant
KBO-Brabant en Cubigo
lanceren ‘Ons Platform’
BERNHEZE - kBO-Brabant en
cubigo hebben voor alle senioren in Brabant het online platform
Ons Platform ontwikkeld. Ons
Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren.

De groep uit Nistelrode

KBo-Brabant heeft dit platform
ontwikkeld om het gebruik van
internet op zowel een computer
als tablet, te vergemakkelijken.
Door de intuïtieve opzet en het
gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer
iemand geen ervaring heeft met
internet.
Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied
van ontmoeting, nieuws, recreatie
en zorg. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies zij behoefte
hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk, waardoor ook degenen
met de grootste drempelvrees ons
Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op
binnen een veilige omgeving.

NISTElRoDE - Op 12 mei stond de
voorjaarsreis van kBO Nistelrode
naar Rozenburg en de Maasvlakte
op het programma. Uitgezwaaid
door voorzitter Jan Heijmans, vertrok de bus met 50 deelnemers en
chauffeur Harrie.

Deze online toepassing biedt senioren de kans om dagelijkse contacten te onderhouden via e-mail
of videobellen, allemaal binnen
het systeem. Bovendien biedt ons
Platform senioren een bron aan informatie over de eigen buurt, wijk
en woonplaats.
Naast het sociale aspect ondersteunt het platform zorg op afstand met behulp van technologie. ons Platform zorgt ervoor dat
middelen en zorg efficiënter worden ingezet waardoor mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. Verschillende diensten zijn
gebundeld.
Zo kun je met de tablet of computer via het platform maaltijden
bestellen, een videogesprek met
de verpleegkundige voeren of hulp
van de buren inroepen. In de nabije
toekomst zijn ook medische toepassingen mogelijk, zoals je bloeddruk
doorsturen of een afspraak maken
met je huisarts.
ons Platform ondersteunt maximaal, is gratis en erg eenvoudig in
gebruik.
Het platform van cubigo won in
2014 de publieksprijs voor het
meest innovatieve product in de
zorg en werd door Google benoemd tot één van de 15 meest
technologische start-ups ter wereld.
op www.kbo-brabant.nl is een pagina ingericht met meer informatie
over ons Platform en doorverwijzingen naar online registratie en de
app.

Leerzame
voorjaarsreis KbO
nistelrode

Via Den Bosch, langstraat en
Breda bereikte het gezelschap
Dordrecht voor een koffiepauze.
Hierna vertrokken zij naar Rozenburg voor een bezichtiging van de
Maeslantkering. Met een film en
uitleg door een gids werden ze geinformeerd over het hoe en waarom van deze waterkering. Buiten
bekeken ze de imposante 20 meter
hoge wanden van de waterkering,
een indrukwekkend gezicht. In het
vlakbij gelegen restaurant gebruikten de deelnemers de lunch, waarna ze vertrokken naar de Maasvlakte 1 en 2.
In het informatiecentrum Futureland werd een film bekeken over
de geschiedenis van de Maasvlakte
en de toekomstige ontwikkeling.
Vervolgens ging de route over de
Maasvlakte en door het Europoortgebied. langs de aangelegde havens, vernoemd naar de drie dochters van onze koning en koningin,
was een aantal kolossale containerschepen te zien. op het met
zeezand opgespoten terrein is nog
volop ruimte voor nieuwe industrie.
Aan het einde van de landtong was
een glimp te zien van de Noordzee. “In Terheijden werd de dag
afgesloten met een heerlijk diner.
om kwart over negen waren we
weer terug in Nistelrode. Het was
een mooie en leerzame reis”, aldus
Henk van Tilburg namens de groep.

hoogtepunt feestjaar KbO heesch

HEEScH - In komend weekend zijn
er drie activiteiten gepland. Het
kunstweekend, de officiële receptie en de fietstocht met een missie.
Deze drie activiteiten zijn nauw
met elkaar verweven. De vele

Foto: Frans van der Lee, meer foto’s op www.kbonistelrode.nl

kunstuitingen van leden van kBO
Heesch sieren middels wisselende
exposities al bijna tien jaar ruimtes
in De Pas, Heelwijk en de vitrine in
de Rabobank.
In dit weekend zijn werken van 60
exposanten in de Missezaal en d’n
Herd in De Pas bijeengebracht. op
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en zondag van 12.00 tot 18.00 uur
is de expositie gratis toegankelijk.
Tijdens het tentoonstellingsbezoek
wordt in d’n Herd een consumptie
aangeboden door de jubilerende
KBo. op zaterdagmiddag zal in
het café van De Pas tussen 15.30
en 17.30 uur het bestuur, samen
met de aanwezigen, het glas heffen op een actieve en inspirerende
toekomst voor alle senioren. Het
bestuur zet zich daarvoor met veel
enthousiasme in.
In DeMooiBernhezeKrant kon u
al eerder lezen over ‘Fietsen met
een Missie’. Vorige week is op pagina 27 van die krant het doel van
de tocht toegelicht: Fietsen voor
peuters in Zuid-Afrika. Door bij
het fietsen als afmeldpunt De Pas

te kiezen, kan jong en oud kennismaken met KBo ruimtes in De
Pas. Tegelijk kan dan de expositie
bezocht worden. KBo Heesch ondersteunt het ontwikkelingsproject
met € 400,-. laat u zich door de
mooie activiteiten inspireren om
De Pas aan te doen dit weekend.
Het KBo-bestuur, de kunstcommissie en de werkgroep Fietsen
met een Missie zijn er klaar voor.

romantische
Strasse
HEESWIJK-DINTHER/looSBRoEK - De meerdaagse reis van
kBO’s van Heeswijk, Dinther en
Loosbroek in 2015 voerde naar de
Romantische Strasse. Er hebben
48 personen aan deelgenomen.
Veel gezien
Aschaffenburg met Schloss Johannisburg en de Stiftsbasilika.
Het volledig ommuurde middeleeuws stadje Rothenburg ob der
Tauber met de Burggarten, de
St. Jakobskerk en veel kleine

straatjes, torens en pleintjes, omringd door vakwerkhuizen. In
Weikersheim Schloss Weikersheim
met de prachtige paleistuin.
Prichsenstadt met de wijnproeverij van de familie Kessler. Bamberg
met de grote historische binnenstad
en klein-Venetië met zijn oude visserswoningen en het oude slachthuis. De oude bisschopsstad Würzburg, gedomineerd door Vesting
Marienberg, met de prinsbisschoppelijke residentie, de Dom St. Kilian
en veel andere bijzondere bezienswaardigheden werden bezocht.
Veel genoten
De deelnemers hebben genoten
van de wandelingetjes nabij het
hotel. Van het dertienen, bridgen,
rikken of skibo spelen. Van de muziekavond. Van het gezamenlijk
ontbijten, lunchen en dineren. Van
de fijne rijstijl en goede informatie
van de chauffeur.
Maar bovenal genoten ze van de
manier waarop ze als reisgenoten
met elkaar hebben kunnen genieten en hebben kunnen buurten.

De groep uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Slagerij Jos van Kessel krijgt
goede opvolging
Aanbiedingen geldig van 29 t/m 4 juni 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

21 mei 2015

21 mei 1985

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

erij
30 jaar slag
in verband met

30 dagen aanbiedingen
30 dagen.
beëindigen bedrijf over
te hebben gewerkt,
Na 30 jaar met voldoening
an.
gemerkt voorbij laten ga
willen we dit feit niet on
,
we
n
ari
op deze tijd wa
Dankbaar kijken we terug
en ons gezin
mede dank zij u onze zaak
en.
hebben kunnen opbouw
Annick en Jos van Kessel nu nog achter de toonbank

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Nistelrode – Het slagersvak is voor Jos van Kessel een tweede natuur. Als 17-jarige stond hij al in de slagerij, de detailhandelsschool was niets voor hem. Nu, na 39 jaar slagerij, waarvan dertig jaar in Nistelrode,
neemt hij – tegelijk met zijn vrouw Annick – afscheid van de winkel en het drukke ondernemersleven.
Voor de klanten hebben ze voor
elk jaar slagerij in Nistelrode een
afscheidsverrassing in de winkel;
dertig leuke acties. Jos en Annick
hebben al die jaren met hart en ziel
het vlees ingekocht, ambachtelijk
verwerkt en de klanten bediend.
Nu nemen ze op 27 juni afscheid
van het werk, omdat het te zwaar
wordt en om te gaan genieten van
de kleinkinderen.
Familieaangelegenheid
Na een jaar detailhandelsschool
kondigde Jos 39 jaar geleden aan
dat hij bij pa in de slagerij wilde
werken, samen met zijn twee
broers. In Eerde stonden dus de
mannen Van Kessel als team in de
slagerij, tot in Zijtaart een tweede
zaak werd geopend. Toen na 3,5
jaar huwelijk en de geboorte van
het eerste kind Jos en Annick in
1985 besloten de slagerij van Thijn
van de Ven in Nistelrode over te
nemen, moest vader Van Kessel
stevig slikken, net als toen Jos in

de slagerij kwam. Deze keer omdat
Jos het familiebedrijf verliet. Een
administratief en organisatietalent
vertrok. De hechte familieband
bleef!
Ambacht
De ambachtelijke slagerij van Thijn
van de Ven werd dertig jaar geleden ongewijzigd voortgezet, de

heidssalon, nagelstudio en kapsalon. De ruimte naast de huidige
winkelruimte wordt verhuurd aan
de broers Van den Tillart en naast
de huidige winkelruimte blijven
Jos en Annick wonen. Dichtbij hun
dierbare klanten.
Jos en Annick zijn vol vertrouwen
in de toekomst van ‘hun’ slagerij
en dankbaar voor de trouwe klanten van de afgelopen dertig jaar.

OSS/Bernheze - De eerste editie van Beursvloer Oss Bernheze vindt
op donderdag 2 juli plaats. Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties die klant zijn bij Rabobank Oss Bernheze, krijgen een kans
om verbindingen met elkaar te maken. De inschrijvingen zijn enige tijd
geleden van start gegaan en de organisatie is in volle gang.

Op dit moment hebben 38 bedrijven en 30 maatschappelijke

Hollandse bloemkool per stuk
Aardappelschijfjes/-partjes 500 gram
Wilde bosperziken 500 gram

€ 0,99
€ 0,95
€ 1,95

De lekkerste asperges geschild/ongeschild

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

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

Croissants
6 mini
krentenbollen 3 + 1 GRATIS

1,00

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

Kokosmakronen

organisaties zich aangemeld. Van
schoonmaakdienst tot rijschool, van
een cateringbedrijf tot een advocatenkantoor, van een seniorenvereniging tot een scoutinggroep; er is
van alles mogelijk!
Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zich nog aanmelden
via www.beursvloerossbernheze.nl,
hier is ook meer informatie te vinden. Ervaar zelf wat u in een halve
middag netwerk kunt bereiken!
Het evenement vindt op 2 juli plaats

Groente
da’s de k en fruit
lok
genieten rond

Veranderingen
Met de veranderingen in het privéleven van Jos en Annick, wijzigt
ook het pand aan Tramplein 15.
De huidige winkelruimte wordt
verbouwd door dochter Marloes,
voor uitbreiding van haar schoon-

Organisatie Beursvloer Oss
Bernheze in volle gang

Op de Maatschappelijke Beursvloer
ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar.
Niet om aandelen te verhandelen,
maar om elkaar te helpen met kennis, kunde, capaciteit of materialen.
Met behulp van ‘hoekmannen’ en
‘hoekvrouwen’ gaan ze op zoek
naar een match: een gelijkwaardige
ruil tussen twee partijen, met gesloten beurs uiteraard.

Uw kwaliteitsslager

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

begonnen, met de sfeer van voor
1985, als filiaal.

‘Gelukkig wordt het ambacht
van de slagerij voortgezet’
ruimte van de manufacturenzaak
bleef leeg. Pas na vijf jaar besloten
Jos en Annick de zaak te verbouwen en de winkelruimte te vergroten. De ambachtelijke aanpak
bleef! Jos gebruikt nog sommige
recepten van Thijn voor de bereiding van vleeswaren en worst. Gelukkig wordt het ambacht voortgezet. Dirk en Bram van den Tillart
uit Vorstenbosch openen begin juli
de winkel waar Jos en Annick zijn

Dit willen we feestelijk afs
luiten met
iedere dag een andere aa
nbieding.

4 + 2 GRATIS

Aardbeienverleiding

1,00

Bolletje gevuld met aardbeienmousse
en verse aardbeien uit de streek

Van Mook
De Echte Bakker

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

in de Berchplaets in Berghem. Het
begint om 15.00 uur en zal tot
18.30 uur duren. Deelname aan de
Beursvloer is voor alle partijen gratis.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Kunstweek
Delta

HEEScH - Basisschool Delta
houdt haar jaarlijkse Kunstweek
in Heesch van 5 t/m 12 juni. ook
dit jaar zijn alle creatieve werken
van de leerlingen te zien in de
Kunstwinkel aan ‘t Dorp 60a.

Ik zeg tegen mijn
driejarige zoontje
“Ik hou van jou”,
waarop hij me een dikke
zoen geeft en zegt “Ja, ik
hou ook van mij”

Open huis Gastouderopvang nistelrode
ZATERDAG 30 MEI VAN 10.00 TOT 14.00 UUR
NISTElRoDE - Graag nodig ik u
uit om kennis te maken met gastouderopvang. Gastouderopvang
biedt kleinschalige, vertrouwde
kinderopvang in huiselijke sfeer
voor kinderen van 0-4 jaar. Dagen
en tijden zijn in overleg. Daarnaast
is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen.
De koffie staat voor u klaar en
voor de kinderen is er een verrassing. Graag ontvang ik u op 30 mei
aanstaande.
Gastouderopvang Nistelrode
laarhof 11
www.facebook.com/
gastoudernistelrode

Gastouderopvang Nistelrode

kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer

GastouderopVanG
in huiselijke sfeer

bankbattle 2015 weer een groot succes

***
Kinderen die vragen
worden overgeslagen.
Kinderen die zwijgen
zullen ook nooit wat
krijgen
***
Peuter kijkt naar het
beslagen raam en zegt:
“Het raam is bezweet”
***
Toen Martijn drie was,
stelde hij op een dag de
volgende filosofische
vraag: “Mam, waar was ik
toen ik er nog niet was?”
Ik vertelde hem toen dat
hij nog een eitje was in
mama’s buik. Na een
minuut nadenken kwam
hij terug: “Maar mama,
als ik een eitje was, was
jij dan een kip”

buitenspeeldag
2015

BERNHEZE - Geen excuus om
binnen te blijven op woensdag
10 juni, want dan is het weer
Buitenspeeldag!
op de Buitenspeeldag spelen duizenden kinderen buiten. De initiatiefnemers vragen hiermee aandacht voor het buitenspelen. Niet
alleen omdat buitenspelen leuk
is maar ook omdat buitenspelen
gezond is en belangrijk voor opgroeiende kinderen.

Basisschool Emmaus

Basisschool Op Weg

oSS/BERNHEZE - Maandag 18 mei vond de BankBattle 2015 plaats.
Aan deze virtuele kennisquiz deden vierentwintig groepen 8 van basisscholen in de gemeente Bernheze en de voormalige gemeenten Maasdonk en Lith mee.

Zestien basisscholen gingen met
elkaar de strijd aan in de BankBattle. De scholen werden ingedeeld
in drie clusters, waardoor er uiteindelijk drie winnaars waren. In
een race tegen de klok probeerden
de leerlingen - al samenwerkend binnen de snelste tijd tot het juiste
antwoord te komen. Met behulp
van boeken, rekenmachines en

De drie winnende groepen van dit
jaar zijn: groep 8 van basisschool
op Weg uit Vorstenbosch, groep
8 (team 2) van de basisschool
Emmaus uit Heesch en groep 8

(team 1) van basisschool De Hoogakker uit Nuland. Naast een heerlijke slagroomtaart hebben de winnaars een workshop bij de lokale
omroep DTV gewonnen.

natuurlijk de computer, konden de
leerlingen de praktijkopdrachten
beantwoorden.
Deze opdrachten hadden betrekking op schoolvakken, muziek,
algemene kennis en techniek. Alle
antwoorden samen vormden uiteindelijk de eindopdracht, die werd
opgeslagen in de BankBattleKluis.

Flashmob basisschool ‘t Palet
HEESWIJK-DINTHER - Bijna 400 kinderen van BS ‘t Palet hebben woensdag 20 mei een flashmob gehouden op het plein 1969. Het was de afsluiting
van het project met sport en ontspanning als thema. Kijk voor het filmpje op: www.facebook.com/paletdinther.
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Grillroom - Pizzeria Florya aanwinst voor Heesch
ham, salami, champignons, paprika, shoarma en kip. Voor vegetariërs is er de heerlijke Vegetariana
met tomaat, kaas, en verschillende
soorten groenten. Uiteraard zijn
ook de Turkse pizza’s hier te krijgen.
Tevreden
Resul en Burhan kijken tevreden
terug op de afgelopen maanden na
de opening. “Veel mensen hebben
ons al weten te vinden, het loopt
goed. En wat niet onbelangrijk is:
klanten zijn ook tevreden”, stelt
Burhan. Resul kijkt ook al vooruit:
“Ik zou graag een terrasje maken
vóór de zaak, maar dan moeten
we eerst met de stoep aan de slag.

Resul Bolattekin

doorgeven. Als we het op tijd weten kunnen we alles bezorgen, ook
voor een gezelschap van dertig
personen.”

Voor de lunch kan men hier ook prima
terecht, er is een ruime keuze aan diverse
lekkere broodjes en stokbroodjes
Het is ook mogelijk om thuis te laten bezorgen

Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch - Sinds eind januari dit jaar is Heesch weer een restaurant rijker: Grillroom - Pizzeria Florya. De zaak
aan ’t Dorp wordt gerund door de broers Resul en Burhan Bolattekin. Bij Florya kunnen gasten genieten van
een grote diversiteit aan mediterrane gerechten.
De broers hebben ruim twintig
jaar ervaring in de horeca en met
deze eigen zaak in Heesch is een
droom verwezenlijkt. “Contact
met de mensen en lekker koken, daar houden we van!”, lacht
Resul. De grillroom heeft een gezellige, mediterrane uitstraling.
Gasten hebben uitzicht op de open

keuken en kunnen dus precies zien
hoe hun pizza of schotel gemaakt
wordt. Er wordt veel gewerkt met
verse producten en dat proef je.
Florya serveert gerechten uit zowel
de Turkse, Italiaanse als de Egyptische keuken. Zo zijn er schotels als
lamsshoarma speciaal of Sis Kebab
special, maar ook spare-ribs en

hamburgers. Alle schotels worden
met friet, salade, pittabroodje en
saus naar keuze geserveerd. Voor
de lunch kan men hier ook prima
terecht, er is een ruime keuze aan
diverse lekkere broodjes en stokbroodjes. Verder is een groot aantal pizza’s verkrijgbaar, zoals de
pizza Florya; met tomaat, kaas,

En het aantal Italiaanse gerechten
willen we in de toekomst verder
uitbreiden en nog meer vlees- en
visgerechten.”
De eigenaren worden in de zaak
bijgestaan door hun beide zonen.
Resul: “Naast het serveren van gerechten in de grillroom is het ook
mogelijk om thuis te laten bezorgen. Wie in Nistelrode, Heesch,
Oss, Vinkel, Geffen, Nuland of
Berghem woont kan gebruik maken van deze service.
Verder
kunnen mensen die iets te vieren
hebben hier ook hun bestelling

Bestellen (dagelijks van 12.00 tot
22.00 uur) kan telefonisch en via
www.florya-heesch.nl of
www.thuisberzorgd.nl Kijk ook
eens op de Facebookpagina, regelmatig worden hier leuke acties
aangekondigd.
Grillroom Pizzeria Florya
’t Dorp 58a
5384 MC Heesch
Tel. 0412 – 48 40 74.

cyberpesten

LAF

is

~!#@**

pijn

doen

~!#@**

ook woorden
kunnen

~!#@**
blijf er niet mee rondlopen, zoek steun
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‘Op een feestje blijft het
soms moeilijk’
Na lang gerookt te hebben is Bertilda Verhaar gestopt
Heesch - “Net als zoveel anderen ben ik ooit begonnen met roken omdat het stoer was om mee te doen.
Leeftijdsgenoten haalden mij destijds over om ook eens een sigaretje op te steken.” Bertilda Verhaar uit
Heesch vertelt dat ze toen pas 12 jaar was en net op de middelbare school zat.
“Het begon met soms een paar
trekjes, toen een hele sigaret en
voordat ik het wist ging ik zelf sigaretten kopen.”
Pas toen ze zwanger was van haar
oudste zoon is Bertilda gestopt;
dat heeft ze een jaar volgehouden,

gerookt, maar na de bevalling is
Bertilda weer snel in haar oude
patroon vervallen. “Omdat onze
dochter vaak ziek was, was roken
voor mij een moment van even
rust, even alle stress van me af laten vallen.”

‘Voordat ik het wist,
ging ik zelf sigaretten kopen’

Bertilda

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

maar toen ze een tijdje na de bevalling weer op een feestje kwam
en iemand haar een sigaret aanbood, ging het weer verkeerd.
Toen zij zwanger raakte van haar
tweede kind heeft ze veel minder

31 mei wereld anti tabaksdag

Zie oplossing pagina 39

Tekst?

Nu rookt Bertilda al acht maanden
helemaal niet meer.
“Ik merk dat ik veel minder hoest
en ik kan het sporten langer volhouden”, zegt Bertilda, die is gestopt met de hulp van pillen die

haar huisarts haar voorschreef.
“Een eye-opener voor mij was
toen twee vriendinnen van mij ziek
werden en ik wist dat ik ons mam
en onze kinderen een groot plezier
zou doen als ik zou stoppen.
Heel soms blijft het lastig op een
feestje maar dit keer houd ik vol!”

Volgens historici gebruikten indianen langs de Amazone rivier
ruim vijfduizend jaar geleden al
tabak. Hun ‘tabaco’ gebruikten
ze voor genoegen en genezen en
zo bracht Columbus het ook naar
Europa.
Sommige pausen, koningen en
tsaren hadden er tabak van en
sultan Ahmed l liet rokers zelfs
een gat door de neus boren.
Aan het Nederlands rookverbod
valt te ontsnappen en die kans laten rokers zich niet door de neus
boren.
Binnen roken is verboden, maar
buiten mag en met dat ‘recht’ laten rokers het verbod buiten dan
ook in rook opgaan.

Enkele methodes om te
stoppen met roken
acupunctuur
Acupunctuur wordt voor twee
doelen ingezet:
Auriculotherapie of ooracupunctuur om de behoefte te minderen.
Het tweede doel is om de bijverschijnselen te minderen, waardoor
er minder ongemakken optreden.
Hierdoor neemt de kans op succes
toe.
lasertherapie
De laser wordt op de juiste plek
gericht om ongeveer dezelfde effecten te bereiken als in de methode waarbij acupunctuur, waarbij met naaldjes wordt gewerkt,
wordt ingezet.
Het staat wetenschappelijk vast
dat met behulp van lasertherapie
endorfinen worden aangemaakt,
die de nicotinereceptoren tijdelijk verzadigen. Endorfinen zijn
lichaamseigen stoffen die zorgen
voor een gevoel van ontspanning
en stabiliteit. Hierdoor heeft het
karakter meer kans om het van het
lichaam te winnen.

met de SuperSmoker®
De cartridges die in de huls van
de SuperSmoker worden geplaatst
bevatten nicotine, waardoor de
lichamelijke behoefte bevredigd
wordt, zonder de meest giftige

‘Als u er niet achter
staat werken ze
geen van alle’

pleisters of kauwgom
Er zijn diverse fabrikanten die zogenaamde nicotinepleisters of nicotinehoudende kauwgom aanbieden. Uitgangspunt is dat eerst
de gewoonte doorbroken wordt,
zónder lichamelijke klachten die u
minder gemotiveerd maken.
U krijgt immers nog steeds nicotine
binnen. Maar zonder teerstoffen
en andere gevaarlijke gassen.

stoffen die normaal in tabak zitten. Dit systeem is niet expliciet
bedoeld om te stoppen, maar kan
u hierbij wel helpen. Uitgangspunt
is dat de handeling nog wel verricht wordt, maar de verslavende
stof achterwege blijft, waardoor u
mentaal makkelijker kan stoppen,
omdat de behoefte reeds is afgenomen.
Maar... voor alle bovenstaande
methodes geldt: als u er niet achter
staat werken ze geen van alle!

Voordelen stoppen met roken
Binnen 20 minuten
Je bloeddruk en hartslag zullen
weer normaal worden. Dit verlaagt meteen het risico op het krijgen van een hartaanval.
Binnen 8 uur
De nicotine- en koolmonoxidewaarden in je bloed zakken tot de helft.
Binnen 24 uur
Zal de koolmonoxide volledig uit
je systeem verdwenen zijn en zullen je longen overtollig slijm en
andere afvalstoffen uit rook beginnen te verwijderen.
Binnen 48 uur
Er is geen nicotine meer in je lichaam en je smaak- en reukzin
gaan er op vooruit.
Binnen drie dagen
Je ademhaling gaat makkelijker
omdat de bronchiale buisjes in
je longen zich ontspannen. En je
gaat je veel energieker voelen.
Binnen twee tot twaalf weken
Je bloedcirculatie is er ondertussen al veel op vooruit gegaan.

Hierdoor krijgt de huid meer voedingsstoffen aangeleverd en zal er
gezonder gaan uitzien.
Binnen drie tot negen maanden
Je longfunctie zal nu tot wel 10 procent verbeterd zijn omdat er zich
nieuwe cellen in je longen beginnen
te vormen. Ademhalingsproblemen
en hoestbuien, die je had toen je
nog rookte, zullen nu verleden tijd
zijn.
Binnen één jaar
Het risico op het krijgen van een
hartaanval is nog slechts de helft
van dat van iemand die rookt. Na
vijf jaar is ook het extra risico dat
je liep op het krijgen van een beroerte volledig verdwenen.
Binnen 10 jaar
Het risico dat je loopt op het krijgen
van longkanker is nu nog slechts de
helft van dat van een roker.
Binnen 15 jaar
Het risico op het krijgen van een
hartaanval wordt weer even klein
als dat van iemand die nooit gerookt heeft. Proficiat!
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Heeswijkse band Melophobia rockt er op los

V.l.n.r.: Paul, Luuk en Jeroen

zieksmaken van het drietal mengt,
komt er iets heel anders uit. “We
spelen een soort bluesrock”, zegt
Jeroen. De bandleden weten zo
even geen band te noemen waar
ze een beetje op lijken. “We lijken
gewoon op Melophobia. (Afgeleid van melofobie, wat angst voor

Tekst: Matthijs van Lierop

leuk om naar ons te kijken”, zegt
Luuk.
Voorlopig wil de band zich focussen op de repetities, want op dit
moment kan Melophobia nog geen
volledig avondvullend programma
bieden. Daarvoor heeft de band te

‘Het belangrijkste is dat we de lol erin houden,
we maken muziek die we alle drie leuk vinden’

Heeswijk- Dinther - De Heeswijkse bluesrockband Melophobia houdt van knallen met covers, maar ook
met eigen nummers. De band speelde al in In d’n Ollie en blijft hard repeteren om straks het publiek te verrassen met zo veel mogelijk eigengemaakte songs.
De band, die de ‘Schrik van Heeswijk’ wordt genoemd, bestaat uit
drie bandleden. “We zijn eigenlijk drie generaties”, zegt drummer Luuk Verstraten (20) over de
band, die verder bestaat uit gitarist
en zanger Jeroen Sigmans (25) en

bassist Paul van Venrooij (34), allen uit Heeswijk.
“Onze leeftijden lopen uiteen en
we houden allemaal van andere
muziek. We zijn natuurlijk wel
vrienden. Vanaf het begin hadden

we een klik. We praten niet alleen
over muziek, maar hebben ook
slappe klets onder het genot van
een pilsje”, zegt hij lachend.
Luuk houdt persoonlijk meer van
funk, Jeroen van blues en Paul van
jazz, maar wanneer je deze mu-

Zonder afspraak
binnenlopen

muziek betekent). We maken muziek die we zelf leuk vinden en het
gaat er hard op”, zegt Paul over de
bluesrockmuziek.
In september repeteerden Luuk,
Jeroen en Paul voor het eerst en
in maart maakte Melophobia zijn
debuut in café In d’n Ollie tijdens
Ollie Locals. Dat was een succes!
“Mijn tante houdt van andere muziek, maar ze vond ons optreden
wel mooi. Mijn vrienden en mijn
broers vonden het ook goed. Wij
stralen plezier uit en dat maakt het

voor antwoord op je
woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
Zaterdag 30 mei ben je van harte welkom met al je woonvragen. Onze adviseurs beantwoorden
vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier aan te maken. Zodat je meer
zekerheid over jouw mogelijkheden hebt.

Kom vrijblijvend langs op zaterdag 30 mei van 10.00 tot 15.00 uur.
Een aandeel in elkaar
Je bent van harte welkom op onze kantoren in Heesch Schoonstraat 1, Nuland Dorpstraat 28, Oss Heschepad 55 en Schaijk Runstraat 15
www.rabobank.nl/ossbernheze

weinig eigen nummers en zijn de
covers te onbekend. “We zijn nog
aan het groeien, maar hebben wel
al een eigen sound en een goede
feeling”, aldus Jeroen, in wiens
woonkamer twee keer per week
gerepeteerd wordt met de zelfgemaakte bass padels en drum pads
van Paul.
“Het belangrijkste is dat we de lol
erin houden”, zegt Paul. “We maken muziek die we alle drie leuk
vinden.”
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op leeftijd

Geslaagd initiatief van
Laverhof en iPG bernheze
Rollatorgebruikers beter voorbereid op pad

HEESWIJK-DINTHER - In de tuinzaal van Laverhof in Heeswijk vond op
donderdagmiddag 21 mei een bijzonder project plaats: veilig op pad
met je rollator. Vijftien rollatorgebruikers - bij wie de rollator sinds kort
of juist al langer deel uitmaakt van het dagelijkse leven - uit Bernheze
hadden zich gemeld. Velen zijn voor hun mobiliteit afhankelijk van die
rollator. Maar dat moet dan wel op een veilige manier.
Per jaar melden zich 2.500 mensen, 55-plussers, bij de medische
posten, na een ongelukje met hun
rollator. Teveel; daarom organiseerden laverhof en het Integraal
Platform Gehandicapten (IPG)
Bernheze de middag ‘Veilig op pad
met je rollator’.

Aandacht
De deelnemers kregen eerst een
stukje theorie. Gevolgd door praktijkoefeningen, begeleid door fysio- en ergotherapeuten van laverhof en vrijwilligers van IPG.
Hoe gebruik je de rollator veilig?
Wat is de beste houding? Hoe kun

je het beste een stoeprand of een
helling nemen? of een deur openen en sluiten? Het bleek dat de
meeste deelnemers de basistechniek goed onder de knie hadden,
maar op een aantal punten wel
wat tips en aanwijzingen konden
gebruiken. Kersten Rolstoelservice,
ondersteund door technische vrijwilligers, had het druk.
De rollators konden na een snelle keuring en een kleine onderhoudsbeurt, zoals het afstellen van
hoogte en remmen en het smeren
van de wiellagers, weer veilig ingezet worden.
De deelnemers waren enthousiast
over de middag, evenals de staf
van laverhof en het IPG. Er worden nu al plannen gemaakt om
deze activiteit begin november te
herhalen.

Autotocht zonnebloem
afdeling hDLv

HEESWIJK-DINTHER/looSBRoEK/VoRSTENBoScH - De jaarlijkse
autotocht van de Zonnebloem afdeling Heeswijk-Dinther-LoosbroekVorstenbosch vond dit jaar op woensdag 20 mei plaats.
Er deden ongeveer 90 gasten en
30 vrijwilligers mee, gezeten in 30
auto’s en een busje van laverhof.
Via een prachtige route en onder
goede
weersomstandigheden,
ging de tocht in gematigde snelheid over vooral landwegen, vanuit Heeswijk-Dinther via Veghel,
Erp, Volkel, odiliapeel, naar de

Heische Tip in Zeeland. Daar werd
genoten van koffie/thee met cake
en ondertussen werd er gezellig
gebuurt. Daarna werd de terugtocht gereden via de Maashorst,
Menzel en Vlagheide naar Vorstenbosch, waar in De Stuik de middag
werd afgesloten met tomatensoep,
broodjes en krentenbrood.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

De zonnebloem nistelrode bezoekt een kamelenboerderij
NISTElRoDE - Plaats van samenkomst op 20 mei was het Tramplein: drie auto`s
met een verpleegkundige, drie vrijwilligers en zeven zonnebloemgasten. we gingen samen naar – de enige in Nederland - kamelenboerderij in Berlicum, bij de
familie Smits. Daar werden we welkom geheten, met een kopje koffie / thee met
cake. Tijdens de koffie kregen we veel informatie aan de hand van een PowerPoint
presentatie over het bedrijf en de kamelen. Het bedrijf is begonnen in Den Bosch
met drie kamelen, moederdieren van de canarische eilanden.
Eind 2006 zijn de kamelen verhuisd naar cromvoirt. Daar werden in het voorjaar van 2007 de
eerste kalfjes geboren. Sindsdien
is kamelenmelk in Nederland verkrijgbaar. Het bedrijf is gegroeid
naar 85 kamelen. op de kame-

lenmelkerij wordt niet alleen melk
geproduceerd. Je kunt er ook excursies, groepsactiviteiten en kindersafari’s/-feestjes organiseren.
De kamelen van het bedrijf zijn
in feite dromedarissen (een bul-

tige kamelen). Ze zijn pas in het
vierde jaar vruchtbaar en dragen
13 maanden. Het jong blijft het
eerste jaar bij de moeder, anders
kan het moederdier niet gemolken worden. Zij laat dan haar
melk niet ‘lopen/schieten’. Het

kalf gaat met haar de melkstal in,
drinkt/zoogt de eerste melk, blijft
bij haar en dan kan de melkmachine eraan. Ze geven 5 liter per dag.
De melk gaat in flesjes en blijft vijf
dagen goed. ook wordt de melk
tot poedervorm verwerkt en in
capsules gedaan om ze te kunnen
versturen naar china, Amerika,
België en Nederland. De melk
wordt ook gebruikt voor een lekker kamelenlikeurtje, voor Kamilka bonbons en Kamilka brood. De
melk is een alternatief voor mensen met ‘n koemelkeiwitallergie.

Na deze informatie gingen we
met de gids naar de stallen; eerst
naar de melkstal, daarna naar de
stal waar de pubers (tot 4 jaar)
waren. Daar werd wat afgeknuffeld met de kamelen; ze zijn zacht
van haar, vriendelijk, geduldig en
heel zachtaardig van aard en hebben mooie ogen, zoals een van de
gasten zei.
De weergoden waren ons goedgezind en we konden daarom buiten naar de kleine kalfjes gaan om
deze de flesjes te geven. Nou…
dat ging met een vaart, de flesjes waren zo leeg. Toen gingen
we naar binnen, want we hadden eten verdiend; gezellig met
z’n allen aan tafel. Door middel
van ‘n heus Vliegend Tapijt kwam
er voor ieder van ons een beker
kamelenmelk naar onze tafel en
werd er door de vrijwilligers die
mee waren gegaan kamelenpannenkoeken gebakken. Deze gingen er goed in; ieder at gemiddeld
drie pannenkoeken.
Na nog wat nagepraat te hebben
over wat we allemaal gezien en
gehoord hadden, gingen we nog
even naar het winkeltje, waar nog
het een en ander werd gekocht.

Buiten werd de fles gegeven

Tekst: Maike v.d. Bogaart

Het was ‘n geslaagde activiteit,
heel gezellig, ondanks het geringe
aantal gasten.
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Ton van Zantvoort – filmmaker
Heesch/Breda – Het

Grafisch Lyceum in Eindhoven was voor de in 1979 in Heesch geboren
Ton van Zantvoort springplank naar de kunstacademie in Breda. Daarna begon zijn zoektocht naar onderwerpen voor documentaires en werd hij bewogen en gevormd door gebeurtenissen van plaats en tijd.

De reis in de tijd bracht Ton op
plaatsen waar de situatie hem
dwong ‘het verhaal te vertellen’.
Blooming Business - een coproductie met de VPRO - gaat over
de schrijnende toestanden in Kenia
bij de teelt van bloemen voor de
export en deed internationaal veel
stof opwaaien. Momenteel werkt
hij aan een documentaire over de
impact van toerisme.

en instanties. “Daarvoor breng ik
een ander beeld naar buiten dan
de creatieve, bezielde documentairemaker. Deze mediaproducties en
grafisch ontwerpen breng ik onder
bij www.newtonsolutions.nl.”

Onafhankelijk
Ton: “Voor het maken van documentaires die toestanden aan het
daglicht brengen, moet je onafhankelijk kunnen denken. Ik wil
die onafhankelijkheid houden als
het gaat om films die ik in eigen
beheer maak.
Op www.newtonfilm.nl vind je impressies van mijn documentaires.”
Omdat documentaires maken
geen vetpot is, maakt Ton ook producties in opdracht van bedrijven

Ontwikkelingen
Begonnen als regisseur van documentaires, die ook de productie
op zich nam, ontwikkelde Ton van
Zantvoort zich tot iemand die op
de kunstacademie en MBO scholen vertelt over creativiteit en bezieling, maar ook over techniek en
aanpak. Ton: “Hoe vertel je je verhaal zo dat er voldoende spanning
is om mensen te boeien en rust om
het verhaal te vertellen. De vorm is
het gevolg van inhoud en dan kun

je bij wijze van, zelfs gebruik maken
van home video’s.” De regie laat
Ton tegenwoordig soms ook over
aan anderen, zelf zorgt hij voor
de productie, waarbij financiën,
samenstellen van het team, PR,

‘Documentaire - verhalen die ‘verteld’
moeten worden’

Geslaagde Vastenactie
voor India

maar ook bezieling van de beelden
en het geluid een grote rol spelen.
Vooral wil Ton de regisseur zodanig ondersteunen dat die het beste
uit zichzelf haalt en zijn verhaal op
een bijzondere manier ‘vertelt’.
Vernieuwing
De zoektocht om een verhaal zo
goed mogelijk te vertellen is voor
Ton de ‘drive’. “Dankzij de afwisseling in opdrachten en vrije producties blijft mijn vak interessant.

Ton wil bezield en vernieuwend blijven

Het werk dat ik doe, mag geen serieproductie worden. Er moet een
bezieling en urgentie zijn en een
beeldtaal die mensen aanspreekt.

Tekst: Martha Daams

Daarom is het ook leuk om af en
toe lezingen te geven of jurylid te
zijn.” In ‘Vallend’ (17 mei NPO3)
was Ton producent.

De Krulkapel organiseert
jubileumfietstocht en concert
Heesch - De krulkapel uit Heesch bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren organiseren ze in samenwerking
met buurtvereniging de Krulstaarten op 14 juni 2015 een fietstocht met aansluitend een concert. De fietstocht start tussen 13.00 en 13.15 uur bij Automaterialen Heesch aan de Bosschebaan 78. Aansluitend om
ongeveer 16.00 uur verzorgt de Krulkapel een mini ‘jubileumconcert’. De kosten bedragen € 2,50.

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Tijdens de Vastenactie 2015 werd
ruim € 24.000,- opgehaald voor projecten van Stichting Solidair met India in de Godavarikolonie. Voor dit bedrag worden onder meer toiletten
en waterputten gerealiseerd.
De gezamenlijke Norbertijnen parochies Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden
en de Abdijkerk van Berne sloegen
ook dit jaar weer succesvol de handen ineen.
De opbrengst van de Vastenactie
gaat naar Wayanad, in het noorden
van de Indiase deelstaat Kerala. Het
is een van de minst ontwikkelde
gebieden; 90% van de bevolking
is afhankelijk van de landbouw en
werkt tegen erg laag loon als dagwerker. Deze migranten hebben
geen eigen land om te cultiveren.
Twee maaltijden per dag is eerder
uitzondering dan regel.
Projecten
In de kolonie leven op dit moment
325 families en 3200 mensen. Tot
voor kort waren er nauwelijks sanitaire voorzieningen. Mensen deden hun behoeftes in de openbare
ruimte, een probleem voor veilig-

heid en de veroorzaker van allerlei
ziektes. Dankzij de opbrengst worden er 35 nieuwe toiletten gerealiseerd.
Daarnaast worden er drie waterputten geslagen. De Godavaristam is voor water afhankelijk van
de rivier. Zij baden hierin, wassen
hun kleren en gebruiken het als
drinkwater. Ditzelfde rivierwater is
ook verantwoordelijk voor het verspreiden van ziektes.
Ook gaat er geld naar de scholing
van kinderen. Zo’n 50 kinderen extra kunnen nu gebruik maken van
onderwijs, waardoor zij een betere
toekomst hebben.
Door het opstarten van een geitenboerderij worden 50 gezinnen
aan extra inkomen geholpen. De
melkopbrengst wordt onderling
verdeeld. Veel dank aan iedereen
die heeft bijgedragen!
Voor meer informatie:
www.solidairmetindia.nl of
bel 0413-296384.

Ontstaan uit CV de Krulstaarten,
maakt deze groep al 25 jaar muziek bij diverse gelegenheden:
braderieën en feestjes, de Winterefteling, wandeldrie- en vierdaagse, maar bijvoorbeeld ook
een dagje kerstmarkt in Duitsland.
Ook tijdens de carnaval heeft de
Krulkapel een druk programma. Ze
loopt mee met de twee optochten
in Heesch en is de dagen erna ook
veel op stap.
Het dweilorkest probeert zoveel
mogelijk meerstemmig te spelen,
waardoor de muziek vaak minder

‘hard’ maar wel ‘voller’ klinkt. Wekelijks wordt op woensdagavond
gerepeteerd en eens per maand is
er een borrel; het moet immers ook
gezellig zijn.
DeKrulkapel viert op 30 mei haar
jubileum voor leden en partners.
Op 14 juni viert de kapel dus feest
voor iedereen: oud-leden, invallers, buurtgenoten, familie, bekenden en anderen. Er wordt tijdens
de fietstocht voor een versnapering gezorgd; en na afloop kunt
u genieten van een hapje, een
drankje en zal een frietkar aan-

wezig zijn. Voor de drank en het
eten zal een kleine vergoeding gevraagd worden.
Wilt u slechts bij een van de activiteiten aanwezig zijn, dan is dat
natuurlijk ook mogelijk. Bij slecht
weer gaat het mini concert gewoon door. Rond de klok van
19.00 uur wordt deze middag/
avond afgesloten. Graag van tevoren aanmelden; mail naar
peterjolandaverstegen@home.nl.
Meer informatie:
www.krulkapel.nl.
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mooi & en duurzaam

en duurzaam
+ bATTeriJ LeeG? Lever ze in en win!
De metalen uit batterijen zijn goed opnieuw te gebruiken. De eerste
stap is: inleveren. Daarna kunnen ze gerecycled worden en zijn ze de
grondstof voor een nieuw product, bijvoorbeeld een kaasschaaf. Met
het inleveren van batterijen maak je bovendien kans op mooie prijzen.
www.legebatterijen.nl.

+ MAG heT een
TASJe MinDer ziJn?
Wist je dat je per jaar zo’n 260 plastic tasjes
gebruikt en direct weer weggooit? Als je je eigen boodschappentas meeneemt, dan scheelt
je dat ongeveer 25 cent per keer. En je zorgt
dat de afvalberg kleiner wordt. Elk tasje minder hoeft niet geproduceerd te worden, dus
dat scheelt ook in de milieubelasting.

+ Geen veT in heT TOiLeT
Een goed werkend riool is belangrijk voor het milieu, de volksgezondheid én
de portemonnee. Gooi daarom vochtige doekjes, frituurvet, olie, medicijnresten en restjes chemische middelen niet in de wc of de gootsteen. Wat kun je
er wel mee doen? op www.frituurvetrecyclehet.nl lees je wat je er wel mee
mag doen en wat niet in het riool mag.

+ LeT OP heT bAnDenLAbeL
Autobanden zijn er in verschillende soorten en
maten. Het bandenlabel vertelt je over het brandstofgebruik, de veiligheid en de geluidsproductie
van de band. Banden met een AA label gebruiken
minder brandstof, zorgen voor minder ongelukken én minder geluidsoverlast.

+ LeDLAMPen verbruiKen
MinDer en GAAn LAnGer
Mee
Met ledlampen heb je tienduizenden uren langer
licht dan met gloeilampen of spaarlampen. Bovendien verbruiken ze veel minder energie. En wist je
dat er tegenwoordig ledlampen zijn met net zulk
warm licht als het ouderwetse peertje?
Bron: www.duurzaamdoen.nl

+ DuurzAAM uiT eTen
op www.iens.nl kun je van veel restaurants opzoeken hoe duurzaam ze zijn. Bijvoorbeeld: kun je
er kraanwater krijgen? Wordt bij het inkopen van
vlees gekeken naar dierenwelzijn? Gebruikt de kok
fair-trade-ingrediënten?

DuurzAAMheiDTiP
Lokaal leven
Als je duurzaam wilt leven, moet je lokaal leven. Hoe
meer je lokaal kunt eten, kopen en consumeren, hoe
beter! Het is duur om dingen te laten verschepen vanuit
andere landen en je moet ook lang wachten.. Moet je per
se die schoenen uit Italië hebben, of kun je ook schoenen
kopen uit de winkel in de buurt?
Het is goed om geld te steken in lokale initiatieven.
Dan gaat er een wereld voor je open!

Wat doet u bij
de volgende
hoge
elektriciteitsrekening?

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

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

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

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999
info@leddux.nl | www.leddux.nl
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Meditatie uit Tibet door Ponlob Tsangpa Tendzin rinpoche
De instructies in het Tibetaans worden vertaald in het Nederlands
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. Meditatie kan helpen de geest tot rust te brengen en te openen. Ruimte ontstaat rond gedachten en emoties als we regelmatig mediteren. Op 27 en 28 juni kun je kennismaken met de Tibetaanse
meditatie Dzogchen.
Yungdrung-Bon meditatie Dzogchen
De oudste spirituele traditie van
Tibet, de Yungdrung-Bon kent een
rijke variëteit aan meditatie-vormen en had grote invloed op het
ontstaan van de unieke Tibetaanse
vorm van Boeddhisme.
Talloze meditatiemethodes werden
ontwikkeld om onze emoties te
zuiveren en ons bewust te worden
van onze Boeddha-natuur. Hoewel het eeuwenoude meditaties
zijn, zijn ze verrassend herkenbaar
en effectief. Vooral de Dzogchen
meditaties of Grote Volmaaktheid,
blijken zinvol en toepasbaar voor
Westerse mensen. Bij regelmatige
beoefening van de meditatie is het

introductie te geven op de Dzogchen meditatie binnen de Yungdrung Bon traditie.
Ponlob Tsangpa Tendzin is het
hoofd van de Yungdrung Bon Academy voor Hogere Studies in het
Triten Norbutse klooster in Nepal.
Het is in dat klooster en in het
Menri-klooster in Noord-India dat
de traditie van Yungdrung - Bon
levend wordt gehouden en waar,
naast de Dzogchen meditatie, ook
andere opleidingen worden verzorgd die binnen de traditie vallen.
op 27 en 28 juni is Ponlob Tsangpa
Tendzin in Heesch voor een introductie op de Dozgchen meditatie
(Grote Volmaaktheid). Van 10.00-

Ponlop Tsangpa Tendzin Rinpoche
Tekst: Martha Daams

‘dzogchen is verrassend herkenbaar en toepasbaar’
resultaat merkbaar in het dagelijkse leven. In Dzogchen gaat het om
simpele, heldere en directe instructies waarmee de oorspronkelijke
staat van de geest direct ervaren
kan worden.
Introductie
Stichting Tapiritsa heeft Ponlob
Tsangpa Tendzin uitgenodigd een

12.00 uur en van 14.00-16.00 uur
kun je gebruikmaken van de kans
om kennis te maken met deze meditatievorm zonder ver te reizen en
in het Nederlands vertaald.
Kosten zijn € 25,- per dagdeel en
€ 90,- voor twee dagen. Per dagdeel is het onderricht anders. Voor
mensen met een laag inkomen is

een reductie mogelijk.
Breng een meditatiekussen of zitkussen mee. Kun je niet op een
meditatiekussen of –bankje zitten,
meld dit dan bij aanmelding, we
kunnen dan voor een stoel zorgen.
Aanmelden voor 10 juni of informatie: 06-1111 3 111 of
marthadaams@home.nl.
Zie ook www.tapiritsa.nl.

Actuele informatie
op uw smartphone
Thanka met de afbeelding van Tapihritsa/Boeddha
via mobiele website

bijzondere ‘stilte’ in kerk van Loosbroek
looSBRoEK – Zorgvuldig gekozen en met smaak gepresenteerd materiaal van leden van de Fotoclub Bernheze, werd op 22 mei de expositie
‘Stilte’ geopend. Tientallen fotografische beelden hadden een mooie
plek gekregen, de Loosbroekse kerk was bezaaid met schildersezels met
de prachtige beelden.
cor Gloudemans bracht het openingswoord, onder de indruk van
het resultaat. Het initiatief van Jan
Gabriëls, met veel zorg uitgevoerd
door de Fotoclub Bernheze, werd
met smaakvolle liedjes geopend in
H. Antonius van Padua kerk.
De parochiewerkgroep Spiritualiteit in deze Tijd nodigden de fotografen uit om de expositie in te
richten. De enthousiaste samenwerking zorgde voor een prachtig
resultaat in het sfeervolle gebouw.

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

Bezoek onze
mooisites
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT
De volgende activiteit van de
werkgroep vindt plaats op 2 oktober, met als thema ‘Altijd online’.

Pinksterflashmob een groot succes
Cowboysbag
Eastpak
Kipling
Samsonite
Annie van Lankveld
Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk
0492 461 472
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Fototentoonstelling in Heesch
met oude klassenfoto’s

De expositie staat geheel in het
teken van het onderwijs in Heesch
tussen 1955 en 1990. Te zien zijn
klassenfoto’s, foto’s van schoolreisjes en talloze andere schoolfoto’s van leerlingen die in Heesch
hun lager onderwijs hebben gevolgd. De expositie toont foto’s
van onder meer de Petrusschool,

de Heilig Hartschool, De Schalm,
de VGLO-school, kleuterschool
de Blijde Jeugd en kleuterschool
St. Rafael. De foto’s en fotoalbums zijn geschonken door het
onderwijzend personeel: Harrie de
Visser, Jan Derijks, Henk van
Opstal en Mariet van Opstal-van
Oort. De tentoonstelling is alleen
op 31 mei te bewonderen.
Museum
Bezoekers aan de tentoonstelling kunnen ook een kijkje nemen
op de eerste verdieping. Daar is
een heemkundig museum onder-

gebracht met een collectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke
gebruiksvoorwerpen, zoals van
een rietdekker, een imker en een
schoenmaker, een schooltje, een
winkeltje en spullen van de dorpsdokter.
De mogelijkheid bestaat een kopje
koffie of thee te nuttigen.
Buiten de vaste openingstijden zijn
tegen betaling groepsbezoeken
mogelijk. Meer informatie:
www.de-elf-rotten.nl
tel.: 06-10463762
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Klassefoto van de 3e klas van de H. Hartschool.
Boven v.l.n.r.: Marlies Jacobs, Fred v.d. Akker, Liset v.d. Wijgert, Pieter-Jan Broeksteeg, Jan Herckenrath, Jos Schel,
Helma v.d. Lee, Mignon Vos, William v.d. Brand, Maarten v. Gogh, Patricia Kosman en Zr. Mediatrix.
Midden v.l.n.r.: Wilfrie Hofs, Rian v. Leuken, Jenny Lucius, Karin v.d. Doelen, Ludwig Atteveld, Terry v.d. Ven, Monique
v.d. Wielen, Freek v. Boxtel, Ton Hendriks, Ellen School en Dehlia v.d. Berg.
Zittend v.l.n.r.: Marlene Lucius, Anja Vos, Anita Reijnen, Rian v.d. Akker, Chris v.d. Hurk, Huub v.d. Hurk, Karin Voets,
Angela v. Buul, Peter Vissers, Henri v.d. Boogaard, Sophia v. Venrooij, Marco v. Grinsven en Marcel de Veer.

Heesch - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 5 juni voor publiek
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee
uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
Die avond zijn al gauw na zonsondergang de heldere planeten
Venus en Jupiter aan de westelijke
hemel te vinden. Naarmate het
donkerder wordt, worden zij beter
zichtbaar. Wat later is laag in het
zuidoosten ook Saturnus te ontwaren. Met de grote telescoop van
de sterrenwacht ziet Venus er als
een heel klein ‘half maantje’ uit en
kunnen we op Jupiter de wolkenbanden duidelijk onderscheiden.
Ook de vier grootste Jupitermanen en de ringen van Saturnus zijn
heel mooi om te bekijken. Sterren
zijn minder helder dan de planeten en vertonen zich pas als het
al behoorlijk donker is. Dan is het
mogelijk om bekende en minder

bekende sterren en sterrenbeelden aan te wijzen, zoals de Poolster, Arcturus, Wega, Grote en
Kleine Beer, Leeuw, Tweelingen en
Cassiopeia. Het moet wel onbewolkt zijn, om dit alles te kunnen
zien.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en
in het planetarium maakt men een
verre reis door het heelal!
Entree Sterrenwacht: € 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-.
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel: 0412 - 45 49 99.
Meer informatie:
www.sterrenwachthalley.nl.

Emmer met
zomerbloeiers
Diverse soorten
en kleuren,
hoogte 45 cm,
halfschaduw,
potmaat 30 cm.
17.95

12.

95

VGLO-klas

a.s.
zondag
open

Geldig bij Intratuin Veghel t/m zondag
31 mei 2015 of zolang de voorraad strekt.

Heesch - Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ houdt op zondag 31
mei een fototentoonstelling in de
Heemschuur in Heesch. De Heemschuur is die dag open van 13.00
tot 17.00 uur.

Venus, Jupiter en
Saturnus bij Halley

Intratuin Veghel
Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot en met Vaderdag

GRATIS
WOONADVIES

aan huis

Boven v.l.n.r.: Annie van Nistelrooij, Leny Brouwers, Norie Nelissen, Christien v.d. Ven, Tonnie Ruijs, Annie van
Orsouw. 2de rij v.l.n.r.: Wilma v.d. Stappen, Thea Roefs, Ria van de Leest, Helma Vogels, Mientje Zegers, Toos
Verstegen. 3de rij v.l.n.r.: Mientje van Nistelrooij, Juffr. v.d. Ven, Jola Pfeil, Diny Neelen, Zusje v.d. Hoogen, Fransien
van Zeeland, Sjannie Timmers

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
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MArCeL:

“In het kookboek komt alles samen”

Kuijpers overhandigt eerste
exemplaar ‘Passie voor Kip’
Kookboek overhandigd aan Carlo en Trees van de Bilt
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens het Symposium Hogere Pluimveegezondheid heeft Marcel
kuijpers het eerste exemplaar van het kookboek ‘Passie voor kip’ overhandigd aan carlo
en Trees van de Bilt. Bovendien werden zij verrast met een cheque van maar liefst € 8.250,voor de Stichting Medisch werk Mumbai (India).

De familie Kuijpers houdt niet alleen veel kippen, zij geniet er ook van aan tafel. Marcel
Kuijpers: “In het kookboek komt alles samen: wie we zijn, wat onze visie is en hoe
we die in de praktijk brengen. We vinden
het belangrijk om op duurzame wijze te produceren. Daarbij kiezen we voor de beste
balans tussen mens, dier en omgeving. Het
is onze missie om betaalbaar eten te produceren voor gewone mensen. Bovendien bieden we de mogelijkheid om deel te nemen
aan het boek: bij een afname van minimaal
50 exemplaren kunnen bedrijven hun eigen

verhaal en recept toevoegen. Daarmee hebben zij een mooi geschenk voor bezoekers,
vrienden, klanten of personeel en ons verhaal wordt door meer mensen gelezen.” Het
kookboek is te zien via www.kipenklaar.nl/
recepten en te koop bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther.
carlo van de Bilt van Stichting Medisch Werk
Mumbai: “Met plezier neem ik het eerste
exemplaar in ontvangst! We vinden het bijzonder dat de familie Kuijpers erin is geslaagd
om in korte tijd hun vrienden en relaties te
interesseren. De opbrengst van het boek willen we besteden aan een revalidatieproject
voor kinderen in Gulbarga.”

zomernacht Festival zoekt
lokaal talent uit bernheze
Organisatie biedt bands de kans plaatsje op podium te veroveren

Timemanagement – balans
vinden tussen werk en privé
Nooit geen VOV Bernheze meer missen; leer deze bijeenkomst hoe
BERNHEZE – Als vrouw heb je een druk bestaan. Je bent ondernemer, werknemer, de
moeder, dochter, buurvrouw, zus van… en wie weet ook: de vrouw van… Het kost
nogal eens moeite om alle ballen in de lucht te houden. Veel vrouwen zijn aan het eind
van de dag uitgeput en lopen over. En dan… is er de bijeenkomst van VOV Bernheze
op vrijdag 29 mei in cc Nesterlé in Nistelrode. Deze gaat over time-management, wie
weet leer je hier hoe je je tijd kan indelen om geen bijeenkomst meer te hoeven missen.
Kom je structureel tijd tekort, word je met
jezelf geconfronteerd met uitstelgedrag als
het gaat om goed voor jezelf te zorgen?
laat je op vrijdag 29 mei adviseren door
deze toppers wat betreft time-management. Zij delen hun kennis en reiken je tips
en trucs aan om meer grip op je leven te
krijgen en je energiebalans te (her)vinden.
Programma
De middag start om 12.30 uur, om 13.10
uur is er een lunch, waarbij je eens met
andere mensen kan praten dan je gewend
bent. om 14.00 uur start het programma
met de gastspreeksters.

FRANkA MES is business coach, mental
coach en enneagramtrainer. We gaan op
weg en… je kunt het zelf wel invullen, het
lukt gewoonweg niet. Franka laat zien hoe
we de blokkades te lijf kunnen gaan en negatieve overtuigingen en emoties los kunnen laten!
De kosten voor de VoV-bijeenkomst bedragen € 12,50 inclusief lunch. Pinnen is
niet mogelijk, dus graag contant betalen
bij binnenkomst. www.vovbernheze.nl.

JANNY BRUSSELERS helpt als effectiviteitstrainer ondernemers en professionals
om kostbare tijd te besparen. Janny geeft
praktische tips en adviezen hoe ook jij je
effectiviteit kunt verhogen en slimmer
kunt leren werken.
ANNEMIEkE BELGRAVER is Professional
organizer voor particulieren. Zij kan je helpen meer structuur en orde in je huis, je
papieren en je agenda te krijgen. Met als
uiteindelijk resultaat meer rust en ruimte
voor jezelf.
RITA VAN ScHIJNDEL-HAERkENS helpt
als budgetcoach particulieren om hun financiële zaken op orde te krijgen. Door
middel van financiële coaching kan ze eraan bijdragen dat je zelfstandig en met
zelfvertrouwen je eigen financiële zaken
(weer) kunt regelen én onder controle
kunt houden.

Tuinschetsdag LipsGroen
NISTELRODE – Op zaterdag 30 mei is er wederom een tuinschetsdag in het tuininspiratiecentrum. Op basis van uw wensen zal Feelgood Garden ontwerper wim
Lips een schets maken voor uw tuin. Als u zelf een plattegrond van de situatie en
enkele foto’s bij hebt zal hij samen met u in korte lijnen een schets maken.

NISTElRoDE - Het meest zomerse festival van Bernheze en omstreken - het Zomernacht
Festival in Nistelrode - is dit jaar op zaterdag 29 augustus. Tijdens dit jaarlijkse festival
staat muziek centraal. Bands en DJ’s zullen hun opwachting maken op een podium op het
Raadhuisplein in Nistelrode. Jij kunt hier met jouw band onderdeel van gaan uitmaken!
De organisatie is dit jaar op zoek naar lokaal
talent en wil één beginnende band de kans
bieden zich te manifesteren tijdens dit fantastische festival. Ben jij klaar om te rocken voor
meer dan 1000 toeschouwers? Heb jij altijd
al de droom gehad om met je band te spelen
op een professioneel podium? Wil jij met je
band je unieke sound laten horen? Kortom,
ben jij de band die niet mag ontbreken op
Zomernacht Festival? Stuur dan snel een mail
met jullie beste nummer en een korte profielbeschrijving naar: nistelrode@gmail.com.
let op, voor je een mail stuurt moet je er wel
zeker van zijn dat je binnen het gestelde profiel past, anders wordt de mail niet in behandeling genomen:
- Je band bestaat uit minstens drie muziekkanten.
- De leeftijd van de muzikanten is tussen de

18 en 28 jaar.
- Jullie kunnen 45 tot 60 minuten aan live
muziek brengen.
- Jullie zijn beschikbaar op 29 augustus na
18.00 uur.
- Je geeft een korte profielomschrijving van
de band (wie zijn jullie, wat voor muziek
maken jullie, waarom deze muziek en wat
is tot nu toe jullie ervaring, maximaal een
half a4-tje) + een foto van de band.
- Je hebt een opname van jullie beste nummer, zodat de organisatie kan luisteren
wat jullie in je mars hebben.
- Eventuele links naar YouTube filmpjes.
Zorg ervoor dat je jouw inzending vóór
10 juni hebt toegezonden. De uitverkoren band hoort voor eind juni dat er een
plaatsje is gereserveerd op het podium van
Zomernacht Festival.

We vragen u om vanaf vooraf een afspraak te maken zodat we ook voldoende tijd voor u hebben. De afspraak kunt
telefonisch maken of via mailadres
email@lipsgroen.nl.
Inspiratiecentrum
In de ruimte van het voormalige tuincentrum hebben we verschillende tuinelementen opgesteld en showtuinen

Weijen 77
5388 HM Nistelrode
T 0412 - 61 27 13
F 0412 - 61 31 93
www.feelgoodgarden.nl
www.lipsgroen.nl
Voorbeeldtuinen geopend vanaf maart,
voor openingstijden en informatie bezoekt
u de website.

ingericht. Het inspiratiecentrum is op zaterdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur
vrij toegankelijk. Bram lips is aanwezig
om u te informeren over FeelGood Garden en overige tuinvragen. ondanks dat
het tuincentrum gesloten is kunt u op
zaterdagen wel terecht voor een ruim assortiment beplanting en bemesting welke
we ook voor onze projecten gebruiken.
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Verbinden en binden is de kracht

Wethouder Peter van Boekel

Er werd druk geschreven...

Nistelrode - In de grote zaal van CC Nesterlé vond donderdagavond 21 mei een speeddate plaats tussen gemeente en inwoners van
Nistelrode. Zo’n honderd gasten werden verdeeld over zeven tafels om
mee te denken over de leefbaarheid in Nistelrode in het jaar 2020. Na
de inleiding van Arie Kemps en een bijzonder betoog van Frank van
Dungen; startte een onderhoudende en leerzame avond, waar verrassende en mooie ideeën geopperd werden.
Met drie adviezen voor deze avond:
1. Denk in mogelijkheden, niet in mitsen en maren
2. Stap over het doordeweeks gezeur heen
3. Denk eraan dat een nieuwe generatie altijd meer kan dan de oude ooit
voor mogelijk durfde te houden.
Wonen tafelvoorzitter
Chris van der Heijden
Betaalbare woningen voor starters zodat ze in het dorp kunnen
blijven. Woningen levensloop bestendig bouwen voor ouderen en
daarnaast de capaciteit op Laarstede verhogen. Hiermee kan mantelzorg verlicht worden. Regels
aanpassen zodat mantelzorg en
dagopvang makkelijker worden.

Voorzieningen
tafelvoorzitter Antoon Sanders
Een hele rij gewenste voorzieningen werden ingelegd zoals: AED,
glasvezel, gas beschikbaar in buitengebied, behoud van gratis parkeren, verkrijgen van hulpmiddelen voor zorg. Daarnaast om het
toerisme te bevorderen: een extra
supermarkt op de plek van het
pand van De Winter, een 5 sterren
restaurant in het oude gemeente-

huis en kleinschalig B&B/hotel tussen Eetcafé ’t Pumpke en Rainbow
Centre.
Zorg en Welzijn
tafelvoorzitter Marjo Govers
Veel energie steken in goed organiseren van zorg. Het Wmo-loket
bemannen met een zorgprofessional met regio-deskundigheid, voor
goede hulp bij een zorgvraag, met
een nieuw zorgplan. Daarnaast
aandacht voor zorghotel in Nistelrode. Mensen genezen sneller in
eigen omgeving. Een landwinkel
met speciale medewerkers: jongeren, werklozen, mensen met een
beperking een dagbesteding bieden. Burgerhulp Nisseroi realiseren
en faciliteren.
Herindeling
tafelvoorzitter Cees van Wiche
Veel verschillende meningen. De
rol van dorpsraden-inwonersinitiatieven lijken belangrijker te

...en gediscussieerd

worden. Niet herindelen voor het
herindelen. Eerst goed kijken wat
verbetering van diensten oplevert.
De bestuursstructuur veranderen;
politiek en uitvoering scheiden.
Politiek op lokaal niveau behouden
en de uitvoering breder aanpakken. De krachten van alle medewerkers van alle gemeenten in en
rond de Maashorst zijn gebundeld
in één werkorganisatie. Een nieuw
gemeentehuis voor de ‘Maashorst’
gemeente op het plein in Nistelrode.
Verkeer
tafelvoorzitter Gerard van Dijk
Het is belangrijk dat de inwoners
zicht op uitzicht krijgen. Het is heel
druk voor de fietsers en wandelaars
in het centrum. Parkeren op de
parkeerplaatsen en dit handhaven
met meer BOA’s op straat. WeijenLaar is te druk, afspraken met lesauto’s en vrachtauto’s zouden dit
kunnen verbeteren. Er is behoefte

aan een duidelijk plan van aanpak.
Wandelpaden en fietspaden kunnen verbeterd worden.
Gerichte transparante
communicatie
tafelvoorzitter Gerben Stilma
Moderne technologie, interactief
werken, digitaal deelnemen aan vergaderingen, kwaliteit en effectiviteit
aanbrengen. Afstand tussen burger
en buurt verkleinen door helder en
transparant te communiceren.
Recreatie
tafelvoorzitter Marti Thijssen
Er is een ruim aanbod in het verenigingsleven; veel te doen. Een
mooie speeltuin zoals Elckerlyc en
‘t Heike zijn wenselijk. Recreatie
Maashorst is niet voldoende bekend. Dit is veel groter dan men
denkt. Parkeer- en sanitairvoorzieningen in de Maashorst kunnen
beter.

Harde reset met vooruitblik naar toekomst
Heeswijk-Dinther - Ctrl + Alt
+ Del, de toekomst nu, de achtste
tentoonstelling van Stichting dertien hectare is afgelopen zaterdag
geopend. Ctrl + Alt + Del is een
beruchte combinatie op het toetsenbord en herstart de computer
als het systeem vastloopt: een reset.
Het onderwerp sluit aan op ontwikkelingen in Heeswijk-Dinther,
waar ingrijpende veranderingen
op maatschappelijk, cultureel en
economisch vlak onontkoombaar
zijn. Veranderingen die in de snelheid van miljoenen verbindingen
per milliseconden zorgen voor een
overload aan informatie, kansen,
keuzes, mogelijkheden, beloftes,
woorden en beelden. Daardoor
is een harde reset regelmatig gewenst: Ctrl + Alt + Del met een
vooruitblik naar de toekomst nu.

Een applaus voor CTRL + ALT + DEL tijdens de officiële opening

26 Kunstenaars reflecteren op dit
onderwerp. Hun werk wordt op
bijzondere plekken geëxposeerd:
in de voormalige directeurswoning

van de melkfabriek, in de Coop supermarkt, in en om de Abdij van
Berne en in het 13 hectare buitengebied met het jonge bos.

Foto’s: Lianne Gabriëls

Bijzondere locatie
De coöperatieve zuivelfabriek ‘Onder Gods Zegen’ werd in 1973 afgebroken. De directeurswoning

staat er nu nog en is een belangrijke
plek voor de tentoonstelling. Tien
kunstenaars exposeren in dit nu
nog te bekijken kenmerkend huis.
Varkensboeren in Beeld tijdens
buitententoonstelling
Bijzonder onderdeel van deze tentoonstelling is ‘Het Varkensboerenboek’ van beeldend kunstenares
Tineke Schuurmans. Een serie levensgrote portretten van moderne
Brabantse varkensboerenfamilies
in een groot weiland laat de mens
achter het boerenbedrijf zien.
Duur tentoonstelling: t/m 28
juni 2015. Tickets à € 5,- zijn
verkrijgbaar op alle locaties tijdens openingstijden. Programma, openingstijden en adressen
staan op www.dertienhectare.nl.
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Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8, Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39
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PrAKTiSChe inFOrMATie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
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

AGenDA

Woensdag 27 mei 2015

Gemeente bernheze steunt
initiatief Taxus Taxi

heemkundekringen bernheze
winnen Cultuurprijs 2014

De gemeente Bernheze ondersteunt de inzamelactie van taxussnoeisel
van Stichting Taxus Taxi. Taxus bevat de stof taxol, waarvan medicijnen
tegen kanker worden gemaakt. Van half mei tot half oktober is de concentratie taxol in het snoeisel optimaal. wie in deze periode zijn taxussnoeisel via de gratis huis-aan-huisservice van Taxus Taxi laat ophalen,
steunt de strijd tegen kanker.

De cultuurprijs 2014 van de gemeente Bernheze gaat dit jaar
naar het project van de drie Heemkundekringen in Bernheze ‘Tonnie
en kee in keutelree’.

De gemeente draagt Taxus Taxi
een warm hart toe. Al het taxussnoeisel van de gemeente gaat
naar Stichting Taxus Taxi.
Alleen jonge eenjarige scheuten
bevatten de werkzame stof taxol.
U kunt het snoeisel los of in zakken
afgeven.
let erop dat er geen ander tuinafval, stenen, zand hout en
blad tussen zit. Wie zijn snoeisel op wil laten halen, kan bel-

len met Taxus Taxi, telefoon
06-25 26 88 77 of mailen naar
info@taxustaxi.nl. Meer informatie
vindt u op www.taxustaxi.nl.

Het gemeentehuis is op 5 juni 2015 gesloten in
verband met een personeelsbijeenkomst.

Zeven organisaties dienden een
project in, dat ze mochten presenteren tijdens de cultuuravond
op 19 mei. De projecten voldeden
allemaal aan de criteria. Na lang
juryberaad kwamen de Heemkundekringen als winnaar uit de bus.

Vrijwilligers leverden een essentiële
bijdrage aan het project. Daarnaast
is het tot stand gekomen in een
mooie samenwerking tussen drie
Heemkundekringen en het onderwijs in Bernheze. De Heemkundekringen werkten ook nauw samen
met de marktplaats cube.
Het is een duurzaam project. Het
bewaart en beschermt het erfgoed
in de 21ste eeuw, waarbij contextueel leren en beleven zonder digitale hulpmiddelen centraal staan.

De motivatie van de jury
De Heemkundekringen hebben er
met dit project voor gezorgd dat
jong en oud anders naar de eigen
omgeving kijken. De jury vond het
educatieve karakter van het project, waar alle leerlingen van de
groepen 3 direct bij betrokken zijn
geweest een sterk punt. Maar ook
is de brug gelegd naar ‘ontmoeting
van jong en oud’.

Wethouder Peter van Boekel overhandigde de cheque van € 2.500,in cultureel centrum Nestelré in
Nistelrode.
De jury bestond uit: Yvonne de
Groot (Bibliotheek Bernheze),
Willeke Rijkers (Kunstcommissie),
Ad van der Heijden (directeur basisschool De Wissel), Mas Papo
(Dichter en schrijver) en Karin van
den Akker (gemeente Bernheze).

28 Mei 2015
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur

wegwerkzaam- Maatschappelijk Ondersteuningsfonds
heden
Voor inwoners van Bernheze

1 en 3 Juni 2015
Inwonersbijeenkomst toekomst
Bernheze voor genodigden

De gemeente Bernheze is gestart
met het groot onderhoud aan de
wegen 2015. Van 1 tot en met 3 juni
plegen we op de volgende locaties
groot onderhoud aan het asfalt.

4 Juni 2015
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur
5 Juni 2015
Gemeentehuis gesloten

GeMeenTerAAD
Raadsvergadering
Op 4 juni 2015 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis, De Misse
6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Tijdens de vergadering wordt de Perspectiefnota
2016-2019 vastgesteld.
Informatie
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de raadsvergadering live volgen en op een
later tijdstip terugkijken. Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht bij
de griffie, telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

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

- Vorstenbosscheweg in Nistelrode
- Voortstraat in loosbroek
- Graafsebaan in Heesch
- Galgenberg in Heeswijk-Dinther
Het doorgaande verkeer wordt
plaatselijk omgeleid. De aanliggende woningen blijven bereikbaar,
maar we kunnen de bereikbaarheid met een voertuig niet altijd
garanderen.
De omleidingen van het verkeer
op de Vorstenbosscheweg en de
Graafsebaan zijn te zien op
www.bernheze.org of op
www.haalmeeruitdeweg.nl.
Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

U kunt om verschillende redenen financieel in de problemen komen.
Als u onvoldoende inkomen hebt, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Toch kunt u in een situatie terecht komen waarbij u
extra ondersteuning nodig hebt.
De gemeente stelde daarom voor
haar inwoners het Maatschappelijk
ondersteuningsfonds Bernheze in.
U kunt een maximumbedrag van
€ 3.000,- krijgen in de vorm van
een gift of renteloze lening.
Voorwaarden
U komt in aanmerking voor extra
ondersteuning als u zich in een
acute noodsituatie bevindt, die
eenmalig is of is op te lossen met
de financiële bijdrage en als de bestaande regelingen geen oplossing
bieden.

Daarnaast moet het volgende van
toepassing zijn.
- U moet minimaal een half jaar
ingeschreven staan in de gemeente Bernheze en zelfstandig
wonen.
- Uw inkomen mag niet meer zijn
dan 140% van de bijstandsnorm Wet werk en bijstand.
- Uw noodsituatie mag niet aan
uzelf te wijten zijn.
- U bent bereid om mee te werken aan begeleiding om uw
(financiële) zelfredzaamheid te
vergroten.

Bijdrage aanvragen
Professionals of hulpverleners
kunnen de aanvraag bij optimisd
indienen (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, uw huisarts,
een decaan, of een medewerker of
vrijwilliger van een organisatie die
u begeleidt).
Voor de aanvraag en voor informatie kunt u terecht bij optimisd,
Frisselsteinstraat 6 in Veghel. Bel
voor meer informatie 0413-75 03
90 tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
11.00 uur.

vragen aan de gemeente? Nu ook via @bernheze_gem

COLLeGebeSLuiTen
wijzigingen gemeenschappelijke regeling Heesch-west
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor in te stemmen met
de 1e en 2e herziening van de gemeenschappelijke regeling HeeschWest. Deze wijzigingen geven invulling aan verplichte aanpassingen
wegens de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, aan aanpassingen als gevolg van de herindeling van Maasdonk en aan de door
de raad van Bernheze geuite wens van unanieme besluitvorming over
enkele zwaarwegende onderwerpen.
conceptbegroting 2016 en conceptjaarverslag 2014
werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om te reageren op de
conceptbegroting 2016 en het conceptjaarverslag 2014. Het college
heeft besloten de raad voor te stellen om een positieve zienswijze te
geven op de conceptbegroting 2016 met de kanttekening dat de ge-

19 mei 2015
meentelijke bijdragen maximaal € 92,000,- bedragen ook als de rentebaten tegenvallen. Het college stelt de raad voor om ook een positieve
zienswijze te geven op de conceptjaarrekening 2014.
conceptbegroting 2016 en conceptjaarrekening 2014
Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Brabant Noordoost (RBL BNO)
Het algemeen bestuur van het RBl BNo biedt de gemeenteraad de
mogelijkheid om te reageren op de conceptbegroting 2016 en de conceptjaarrekening 2014. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 en de
jaarrekening 2014.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op
www.bernheze.org.
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OFFiCiËLe beKenDMAKinGen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente,
provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Voornemen tot uitschrijving

sel is verkregen over de verblijfplaats.
- W.W. Dobruchowski, geboren
08-06-1975
- A.W. Nowak, geboren
21-06-1975

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

schieten op 5 september 2015
van 14.00 tot 19.00 uur, Raadhuisplein 21b, 5473 GC Heeswijk-Dinther. Tijdens de activiteit
is een gedeelte van Droevendaal
(tussen de Aa-kantstraat en Aabrugstraat) in Heeswijk-Dinther
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikking is verzonden op 22
mei 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluit-

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- VOF Evenementen Heesch voor
het organiseren van een muziekevenement tijdens kermis
Heesch van 27 t/m 30 juni 2015,
Schoonstraat t.o. Lidl, 5384 AK
Heesch. Tijdens het muziekevenement is de Schoonstraat
vanaf ’t Vijfeiken tot aan de inrit tussen Lidl en Bloemenshop
Amsonia afgesloten. De beschikkingen zijn verzonden op
19 mei 2015.
- Sint Barbara Gilde Dinther voor
het organiseren van Koning-

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 114
Bouw woning
Datum ontvangst: 20-05-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is melding gedaan
voor het volgende:
- Parochie De Goede Herder organiseert een fietstocht op 31
mei 2015 van 10.30 tot 18.00
uur in de omgeving van BernHeeswijk-Dinther
- Berkenvenseweg 1a
Bouw garage
Verzenddatum: 19-05-2015
- Dokter Boutkanstraat 18
Aanbouw woonhuis
Verzenddatum: 21-05-2015
Heesch
- Geffensestraat ong.
Oprichten bedrijfshal
Verzenddatum: 21-05-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze besluiten leiden tot een onomkeerbare
situatie, treden ze zes weken na verzending van het besluit in werking.

- A. Nowak, geboren 21-09-2012
- A.M. Szmul, geboren
13-03-1987
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van
het huidige adres van deze personen, neem dan contact op met
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de verblijfplaats.
- K. Modzelewski, geboren
13-08-1979
- P. Podbielski, geboren
20-12-1987
- D.P. Kok, geboren 13-02-1985
- D.D. Pothoven, geboren
10-02-1985

- T.R.J. Pothoven, geboren
22-11-2011
- A.E.P. Pothoven, geboren
04-07-2013
Besluitdatum: 14-05-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
deze personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

heze. De melding is op 21 mei
2015 geaccepteerd.
- Scouting Mira Ceti organiseert
een vrijwilligersfeest op 27 juni
2015 van 20.30 tot 1.00 uur op
de locatie Achter de Berg 14/16,
5388 ZG Nistelrode. De melding
is op 21 mei 2015 geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.

straat 9c in Loosbroek.
Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan
ligt vanaf 28 mei 2015 gedurende
6 weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl

de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het op 21 mei 2015 een
overeenkomst heeft gesloten waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen in het kader van
de ontwikkeling van het wijzigingsplan ‘Molenakkers ong. in Vorstenbosch’. De overeenkomst heeft
betrekking op de bouw van een
vrijstaande woning op de percelen
kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie E, de nummers 2568,
2569 en 2571, plaatselijk bekend
Molenakkers ong. in Vorstenbosch.
Inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening zes weken, vanaf de dag
na publicatie, op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse
6 in Heesch.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Dorpsstraat 9c Loosbroek
Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging bekend
van het ontwerpwijzigingsplan
Dorpsstraat 9c, 5472 PH Loosbroek (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening).
Het plan voorziet in de toevoeging
van één woning aan de DorpsHeeswijk-Dinther
- Baron van den Bogaerdelaan
(ong.)
Kappen 2 populieren (overlast)
Verzenddatum: 20-05-2015
Heesch
- Schoonstraat (ong.) nabij Sportpark De Braaken
Kappen 4 eiken (overlast)
Verzenddatum: 20-05-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide

(NL.IMRO.1721.WPDorpsstraat9c-OW01)

Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpwijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch.
Kennisgeving overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3 van
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Rectiﬁcatie week 21. Hierin stond:
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Heesch
- Venhofstraat 3
Gedeeltelijk intrekken van verleende omgevingsvergunning
revisie milieu d.d. 31 juli 2013
Verzenddatum: 12-05-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
Dit ontwerpbesluit is ingetrokken.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na aﬂoop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Activiteit milieu (verandering)
Verzenddatum: 26 mei 2015
Heeswijk-Dinther
- Boterweg 2
Brandveilig gebruik, huisvesten
180 arbeidsmigranten wijziging
eerder verl. verg.
Verzenddatum: 18 mei 2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Nieuwe ideeën voor Plein
1969 in Heeswijk-Dinther

D66: Wees

Heeswijk-Dinther - Heeswijk-Dinther kent al lang, te lang, een zielloos centrum. Een doorn in het oog voor veel inwoners. Voor het braakliggende terrein waar Ter Weer stond, staat nu nieuwbouw op stapel.
Voor Plein 1969 moet nog een plan ontwikkeld worden. Vanuit het dorp
trekt een werkgroep van Actief Burgerschap daaraan.

Rob van Herpen, D66, Lid Raadscommissie Bestuur en Strategie

Het hele proces om een invulling
voor het plein te vinden, past precies in het thema van de tentoonstelling van dertien hectare. Drie
ontwerpers (twee beeldend kunstenaars en een architectenbureau)
werd gevraagd om met een plan te
komen hoe het plein er in de toekomst uit kan zien. Die schetsvoorstellen zijn sinds 23 mei te zien op
grote billboards vlak bij Plein 1969,
tegelijkertijd met de tentoonstelling van dertien hectare.
Actief Burgerschap pakt hier de
draad op en nodigt betrokken en
geïnteresseerde inwoners uit voor
een bijeenkomst waarin de drie
ontwerpen door de makers toegelicht worden. Daarna kan op
www.dertienhectare.nl gekozen
worden voor het ontwerp dat naar

uw mening het mooiste plein oplevert en dat een echt centrum van
het dorp kan worden.
Let op: de schetsvoorstellen zijn
dus geen plannen hoe het plein er
echt uit komt te zien. Het zijn wel
ideeën die goed gebruikt kunnen
worden bij het maken van de echte
plannen.
De bijeenkomst is op zondag 31
mei om 14.30 uur in de repetitieruimte van de harmonie, de
Muziekfabriek. Dit is de oude
drukkerij op het terrein van de
abdij van Berne. Gertjan Arts van
Actief Burgerschap voert het gesprek met de makers. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.
Iedereen is van harte welkom.

welkom, maar blijf
niet slapen!

bernheze - Nadat we in november al het item ‘Toeristenbelasting’ hadden behandeld in Commissie Bestuur & Strategie, stond dit wederom op de agenda
van mei. Deze belasting, ooit geïnitieerd door (met name kleine) gemeenten die
’s zomers overspoeld worden door toeristen, betaal je als je overnacht in een
gemeente waar je niet ingeschreven staat. Die belasting wordt bij de hotel-,
camping-, b&b- en pensioneigenaren geïnd, zij moeten dit maar doorberekenen
aan de klant/toerist.
Elke gemeente gaat er anders mee
om. In Bernheze betaal je bijvoorbeeld € 1,35 per nacht per persoon, in de gemeente Uden niets.
Het standpunt van D66 Bernheze
is helder: afschaffen!
Wij vinden de toeristenbelasting
een hele klantonvriendelijke belasting voor een gastvriendelijke,
toeristische gemeente. Je mag hier
de hele dag gratis recreëren, eten,
drinken en verblijven, maar als je
blijft slapen moet je geld betalen

aan de gemeente! Daarnaast zadel je de betreffende ondernemers
op met administratie en onnodige
kosten, terwijl zij er juist voor zorgen dat toeristen naar ons mooie
Bernheze komen. En wat te denken van concurrentievervalsing als
je met je bed & breakfast tegen de
grens met Uden zit.
Helaas staan we alleen in dit standpunt. Andere politieke partijen willen deze belasting behouden of
via een poldermodelconstructie

uitzondering(en) gaan maken voor
een of enkele categorie(ën).
Persoonlijk zou ik liever hebben
dat alle ondernemers die logies
verschaffen verplicht een sticker
op de voordeur plaatsen met de
tekst: “In ons mooie Bernheze heffen wij geen toeristenbelasting, we
zijn veel te blij dat u er bent!”
Ben benieuwd wat op termijn economisch en qua uitstraling naar
buiten het meeste op zou gaan leveren...!

Progressief Bernheze: GRUTS
Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
bernheze - Afgelopen week was ik bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2014
van Bernheze in het Nesterlé-gebouw. Een gezellige avond, waarbij weer eens te
zien was wat er allemaal voor goeds gebeurt in onze gemeente.
Als je de krant leest, word je vaak overspoeld met slecht nieuws. Rampen in
Nepal, vluchtelingenstromen vanuit Afrika en Syrië, je zou bijna vergeten dat er
ook goed nieuws is. Ook vanuit de politiek is het lang niet allemaal even mooi
wat er voorbij komt. Iedereen kent voorbeelden uit de zorg.
Daarom was het leuk om te zien
wat verschillende organisaties allemaal voor elkaar hebben gekregen op het gebied van cultuur en
educatie in onze dorpen. Totaal
verschillende projecten werden getoond en je zag dat van alle projecten werd genoten. Ik zou soms willen dat ik weer kind was en meer
mocht genieten van al dat moois!

Wat het meeste indruk op me
heeft gemaakt, zijn de grote aantallen vrijwilligers die overal bij betrokken zijn. Wat krijgen die samen
toch veel voor elkaar! Als ik om me
heen kijk bij allerlei Bernhezer verenigingen, valt het me op dat er
hordes vrijwilligers zijn. Die vrijwilligers zorgen ervoor dat de kosten
binnen de verenigingen niet de

pan uitrijzen en dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten. En
dat is iets waar we trots op mogen
zijn. Of zoals we dat hier zeggen:
“Doar kunde gruts op gaon!”
Ook trots op iets in Bernheze? Laat
het ons weten!
reactie@progressiefbernheze.nl

www.mooiheesch.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

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

Informeert, boeit
en interesseert

SP Bernheze: Vaarwel

Leo Steenbakkers

Christa Kolman, Dagelijks bestuur SP
bernheze - Op 16 mei jl. begon SP-Bernheze icoon Leo Steenbakkers
aan een nieuwe reis. De afdeling zal Leo missen. In de tijd dat Leo onder
ons was, hebben we van en met hem genoten. Alom aanwezig, humorvol en scherp van geest. Zo kende de SP Leo. De herinneringen aan Leo
zullen op termijn het verdriet verdringen.

Het gemeentehuis is op
5 juni 2015 gesloten
in verband met een
personeelsbijeenkomst.

Leo was Leo
Vanaf de oprichting van de SPafdeling, in toen nog Heesch, was
Leo Steenbakkers erbij. In 1986
het eerste SP-raadslid in Heesch.
Later, vanaf 1994 Bernheze. Bij
Leo stond kennis van zaken voorop in de gemeenteraad. Naast het
werk in de gemeenteraad, dat hij
tot 1995 deed, werkte Leo mee
aan tal van initiatieven. Het meest
geroemd was het politiek café

ZOUT in Oss. Later nam Leo ook
mede het initiatief voor het politiek café BRUG in Bernheze. Twee
initiatieven die doorgaan en waar
Leo node gemist zal worden. Voor
de gemeenschap van Heesch zette hij zich geheel belangeloos in.
Zoals dat past bij een ras SP-er.
De viering van carnaval en SintNicolaas mocht op de warme belangstelling van hem rekenen. De
toneelvereniging Excelsior had in

Leo een inspirerende persoon. Aan
menige uitvoering werkte hij mee.
Wat ons vooral bijblijft, is het optimisme van Leo. Ook toen hij al
ernstig ziek was. “Pas gaan liggen,
als je omgevallen bent”, luidde zijn
motto. De SP afdeling Bernheze is
Leo veel dank verschuldigd. Zijn
opmerkingen, tips, adviezen en
oordelen zullen we missen. Het
ga je goed Leo. En ga vooral links
naast God zitten!
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Centrum Heesch
voortvarend op de
schop

Heb je geen last,
van een plan dat past?
Blanco:

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco

www.centrumheesch.nl

CDA: Het

bernheze - Wanneer iemand een vergunning aanvraagt wordt er getoetst op een
aantal zaken. Onder andere of een plan geen
(overmatige) last veroorzaakt voor bijvoorbeeld de natuur of omwonenden. Maar helaas komt het in de praktijk ook voor dat een
plan wel voldoet aan alle voorwaarden en er
dus een vergunning wordt afgegeven, maar
dat er na verloop van tijd toch sprake is van
(over)last. Wat dan?

navelstaren voorbij

Ezra Leeger, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - Altijd leuk, een zelfanalyse, een blik op ‘hoe moet het nu verder met
onze gemeente’. Zelfstandig verder, samenwerken, opsplitsen, of samengaan.
Genoeg om over na te denken, maar voor je het weet, zijn we alleen nog maar
met onszelf bezig. Bezig met een bestuurlijke organisatie, bezig met lijnen en
strepen op een landkaart, bezig met filosoferen op de vierkante centimeter.
Maar, waar gaat het nu feitelijk
om? Bij elke discussie over de bestuurlijke inrichting van deze regio,
gaat het om het dagelijks leven van
de mensen die er wonen, werken
en leven. Het gaat om de vraag op
welke manier ons belang het beste
gediend kan worden. En juist het
antwoord op die vraag zou richtinggevend moeten zijn voor de
koers die we met zijn allen moeten

gaan volgen.
Vast staat: we wonen, leven en
werken in een prachtig gebied.
Hier ligt een rijkdom aan kansen
en mogelijkheden. Een tijdje geleden is er een ‘Swot-analyse’
uitgevoerd voor onze gemeente.
Dat is een analyse waarmee je kijkt
naar de sterke en zwakke kanten
van een gemeente, naar de kansen
en bedreigingen. Uit deze analyse

blijkt dat Bernheze grossiert in kansen. Met name daar, waar het gaat
om de relatie tussen Agrifood en
de Maashorst. Kortom, mogelijkheden te over, hoog tijd om deze
ten volle te benutten. In welke bestuurlijke vorm dat zal zijn, zal de
toekomst leren, maar als het aan
CDA Bernheze ligt, is dat die vorm,
die de toekomst van de burgers
van Bernheze het beste dient.

Lokaal: De

leefbaarheid van
Nistelrode in 2020 leeft!

Het is de kunst om bij vergunningsverlening een goede inschatting te maken van de gevolgen die
een (bouw)plan kan hebben. In
bestemmingsplannen worden vaak
al de grote lijnen aangegeven voor
een gebied, een vergunning moet
daar in passen.
Momenteel moeten we delen van
het bestemmingsplan voor het
buitengebied opnieuw vaststellen.
Daarin gaat het onder andere over
(on)mogelijkheden voor veehouderijen. Praktijk is dat sommige
veehouderijen, voorzien van alle
vergunningen, wel overlast veroorzaken voor de omgeving.

In het nieuwe bestemmingplan wil
men de vestiging van een dierenpension in Dinther mogelijk maken.
Een rapport toont aan dat dit kan
zonder overlast te veroorzaken.
Omwonenden hebben een rapport wat zegt dat het wel overlast
veroorzaakt. Mooie taak voor de
gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen. Wij vrezen dat
een dierenpension op deze plaats
theoretisch misschien zou kunnen, maar in de praktijk uiteindelijk toch overlast zal veroorzaken.
Het is dan beter om problemen te
voorkomen en vestiging van een
dierenpension op deze plaats niet
mogelijk te maken.

Gerjo van Kessel, namens Lokaal
bernheze - Woensdag 20 mei is er een bijeenkomst geweest waar inwoners
van Nistelrode konden ‘speeddaten’ met raadsleden en de wethouders. Op deze
avond werd op verschillende hoofdonderwerpen, zoals zorg en welzijn, wonen,
vervoer, recreatie en communicatie met de gemeente, gevraagd naar de mening
en ideeën van de aanwezigen. Als raadslid uit Nistelrode heb ik mijn oren en ogen
goed opengehouden en dit heeft voor mij zeer waardevolle informatie opgeleverd.

- Aanpak van de verkeersinrichting Weijen - Laar - Heuvelstraat, waarbij de auto te gast
is en de fietsers en voetgangers
leidend zijn.
- Vergeet door de focus van de

herinrichting van het centrum
niet het vele (sluip)verkeer op
Kerkveld en Hoogstraat. Waarbij zeker ook het realiseren van
een fietsstraat via deze straten
werd genoemd.
- Pro-actievere
informatieverstrekking van de gemeente over
belangrijke lopende projecten in
de directe omgeving.
- Voldoende bouwen van leeftijdsbestendige woningen met
het oog op langer thuis kunnen
blijven wonen.
- Voldoende
starterswoningen
voor jongeren. De leefbaarheid
van Nistelrode hangt samen met

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
bernheze - Betrokken ondernemers op Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 1-3 en
Nistelrodesedijk 14 hebben in 2007/2008 concrete plannen ontwikkeld voor uitbreiding van hun bedrijf, waaraan onomwonden medewerking is toegezegd. De
Provincie gaf daarvoor ontheffing, maar de ondernemers moesten wel binnen
bouwblok landschappelijk inpassen. Als gevolg, dat zij alsnog hun bedrijf niet
konden uitbreiden.
oplossing. Tijdens Commissievergadering Ruimtelijke Zaken 8 april
2015 heb ik de wethouder gevraagd of het overleg al had plaatsgevonden. “Er is gesproken met
Provincie en volgende week wordt
‘t plan van aanpak besproken met
betrokkenen.” Tijdens de Commissievergadering RZ van 13 mei
2015 heb ik wederom de vraag gesteld over de stand van zaken. “Er
heeft overleg plaats gevonden met
Provincie. Het overleg met betrokkenen heeft nog niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Er wordt ver-

www.stylinda.nl

een gezonde mix van jongeren
en ouderen.
- 	Op het gebied van zorg en
welzijn werd veel aandacht gevraagd voor een persoonlijke
aandacht en laagdrempelig bereik van de gemeente bij vragen
en klachten. Zoals bijvoorbeeld
voor iedere kern een wijkverpleegkundige.
Dit is slechts een kleine greep uit
de zaken die genoemd zijn. Bent u
niet bij de bijeenkomst geweest en
wilt u uw ideeën en mening graag
delen met ons als Lokaal, mail of
bel me! gerjovankessel@kpnmail.nl
06-381222820.

VVD: Bestemmingsplan Buitengebied

Zij wilden het bedrijf landschappelijk inpassen buiten het bouwblok.
In de raadsvergadering van 12
maart 2015 werd het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. VVD-Bernheze stemde in
maar gaf wel aan dat dit weer een
gang naar de Raad van State zou
betekenen. Er werd een motie,
mede namens de VVD-Bernheze,
ingediend en aangenomen.
De motie verzocht het college om
op korte termijn in overleg te treden met de betreffende bedrijven
en provincie om te komen tot een

Een ontwerp voor iedere
portemonnee

volg gegeven aan overleg om samen tot een oplossing te komen.”
Dezelfde middag is er een email
verstuurd door de ambtenaar van
de gemeente aan betrokkenen
waarin wordt gemeld ‘omdat er nu
door betrokkenen beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen
het vastgestelde bestemmingsplan, zijn zij aan zet en komen er
geen voorstellen, dan wacht de
gemeente de uitspraak van de
Raad van State af’. En worden wij
verkeerd geïnformeerd! Hoe is het
mogelijk? 06-53 496069.

Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24

Geldzaken regelen
op uw eigen manier
*De glazen krijgt u vanaf 26 mei tot en met 31 juli 2015 cadeau zolang de voorraad strekt.

De mening in het algemeen was,
dat het wonen in Nistelrode als
prettig wordt ervaren, maar om
dat te behouden er een aantal belangrijke investeringen dienen te
komen, die essentieel zijn voor het
verbeteren en toekomstbestendig
houden van de leefbaarheid in
Nistelrode. Een aantal willekeurige
opmerkingen waren:
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Bij de Adviseur
op kantoor

Thuis met
Internet Bankieren

Onderweg met
de Mobiele app

Vraag Internet Bankieren aan
en krijg twee unieke zomerglazen.*
Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

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

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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Anita van den Bogaart
uit Nistelrode

winnaar:
Loes Pashouwers
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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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, Abdistraat 12,
Heeswijk-Dinther.
06-51110053.

denken met u mee voor een
eerlijke en betaalbare oplossing!
073-5496823.
info@garagebedrijfdortmans.nl.

met een mooie warme kleur.
HeesakkersLichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

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

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

KAPTeiJnS PArTyverhuur
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl
of bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
hAAL De brAbAnTSe
SFeerMAKerS in huis voor een
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en
sfeerimpressies op
www.brabantsesfeermakers.nl of
bel 0413-764747.

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.
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

uiTnODiGinG
OPen ATeLierDAG GALerie
bernheze
Expositie met werken van
cursisten carla van lieshout.
Zondag 31 mei, 11.00-17.00 uur.
H. van de Venstraat 7, Nistelrode.
Informatie schilder en workshops
Inschrijven schilder en tekencurcus.

Te huur
OPSLAGLOODS 100M2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

GevrAAGD
Wij zoeken een enThOuSiASTe
JOnGen die per direct voor
2 maanden als
bOuwOPruiMer
wil werken in Heesch. Stuur je CV
naar info@agrosamsterdam.nl,
o.v.v. Heesch.

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Lezing over kanaries en kleurkanaries
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AAnGebODen

GArAGe DOrTMAnS.
APK, OnDerhOuD en
rePArATie van alle merken
personen- en bedrijfswagens.
Ford en Mercedes specialist. Wij
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mooIBernHeZertJeS

9

HEESWIJK-DINTHER - Bij vogelvereniging Vogelvreugd in Heeswijk-Dinther wordt op maandag 1 juni een
lezing over kanaries en kleurkanaries gehouden.

3

Deze lezing wordt gegeven door Anton Thijhuis uit Nuenen die bij velen bekend is. De lezing wordt gehouden
in het cultureel centrum Servaes te Dinther en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom, de entree is gratis.
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Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

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

www.jpallroundict.nl

Maar liefst 42 workshops en excursies voor 55-plussers!
Van maandag 6 t/m donderdag 23 juli kunt u deelnemen aan ruim 40
workshops en excursies. De Zomerschool staat ook dit jaar in het teken van ontmoeting en ontspanning.
Wij maken u graag attent op een aantal workshops. Het volledige overzicht vindt u op onze website en in het programmaboekje.
Creatief aan de slag
• Sieraden van glas: dinsdag 7 juli
• Presenteerblaadje mozaïeken:
dinsdag 7 juli
• Kennismaking met aquarel:
woensdag 8 juli
• Glasfusing: donderdag 9 juli
• Papierknipkunst: maandag 13 juli
• Schilderij voor buiten:
dinsdag 14 juli
• Bloemschikken: woensdag 15 juli
• Houten tray beschilderen:
donderdag 16 juli
• Schetsen in de natuur:
vrijdag 17 juli
Kookworkshops, altijd lekker
• Zuid-Afrikaanse gerechten:

dinsdag 7 juli
• 3-gangen dinertje:
donderdag 9 juli
• Desserts en zoet gebak:
maandag 13 juli
• Koken met wilde kruiden:
woensdag 15 juli
• Turkse specialiteiten:
maandag 20 juli
• Rondje Europa: dinsdag 21 juli
En speciaal voor de
wijnliefhebbers: ‘Wijnkennis met
proeverij’ op dinsdagavond 14 juli
van 19.30 uur tot 22.00 uur.
En nog meer
• Kleur- en stijladvies:
woensdag 8 juli

• Lavendel-kruidenworkshop:
woensdag 8 juli
• Kennismaking met Bach
Bloesemremedies:
vrijdag 10 juli
• Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u doen?:
vrijdag 10 juli
• Tennis voor 55+: maandag 13 juli
• MIR methode: woensdag 8 juli
• Ontwikkelingen op de
Maashorst (incl. wandeling):
vrijdag 17 juli
• Filmhuis De Pas: ‘Samba’:
dinsdag 21 juli
• Bezichtiging Kasteel Heeswijk:
dinsdag 21 juli
• Rondwandeling in Lith:
woensdag 22 juli
• Lunch bij het Bomenpark
(afsluiting): donderdag 23 juli
Wilt u meedoen? Wacht dan niet te
lang met inschrijven.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Gerard in gesprek met...

Jack van der Dussen
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Aanleiding
Binnenkort gaat het gemeentebestuur aan tafel om met een aselect gekozen groep inwoners te praten
over de toekomst van Bernheze. Ligt die toekomst wat verder weg, dat geldt niet voor de toekomstige
ontwikkelingen in het Aa-dal. Over beide thema’s ga ik in gesprek met Jack van der Dussen. Jack is
de enige VVD’er binnen de gemeenteraad van Bernheze en vormt, samen met Progressief Bernheze en
Blanco, de vijfmans oppositie tegenover een 16-koppige coalitie van CDA, SP, Lokaal en D66.
Eerst ben ik natuurlijk benieuwd naar wat voor
de rasechte Utrechtenaar het mooiste plekje van
Bernheze is geworden?
Voor mij is dat het Bomenpark in Heesch, je kunt er
heerlijk wandelen en daarna lekker verpozen in het
restaurant of op het terras.
Je bent al lang als VVD’er actief in de gemeentepolitiek. Wat motiveerde jou?
Ik heb me indertijd enorm gestoord aan de herplant

die de gemeente uitvoerde na de kap van de populieren in mijn straat. Toen die herplant drie keer mislukte, vond ik dat enorme verspilling van gemeenschapsgeld en voelde ik me geroepen om daar iets
aan te doen. En na een succesvolle carrière in het
bedrijfsleven wou ik mijn kwaliteiten graag aan de
gemeenschap ten dienste stellen en zo kwam ik bij
de VVD terecht.
‘t Bomenpark in Heesch

Zelfstandig blijven is voor Bernheze geen optie
8 Kiezen uit twee
1. Oud ijzer of kinderopvang?
Kinderopvang.
2.	Wel of niet investeren in het gat van Nistelrode?
Niet.
3. VVD neemt ooit/nooit deel aan coalitie in Bernheze?
Ooit.
4.	CDA of D66?
D66.
5. Dat waren pas echte keukentafelgesprekken Wmo in Bernheze?
Nee.
6. Samen met Blanco en Progressief Bernheze of toch meer
met coalitie?
Coalitie.
7.	Waterschapbestuurders, zo maar ineens onderbetaald?
Ja
8. Plannen De Maashorst: realiteitszin of luchtfietserij?
Luchtfietserij.
Jack aan de keukentafel met Gerard

Wat was voor jou het beste besluit
van Bernheze de afgelopen jaren
en welk besluit had men niet hoeven te nemen?
Er zijn heel veel goede besluiten
door Bernheze genomen, maar
die blijven nooit zo lang hangen

Foto: DMBK

tussen de gemeente en de Hooge
Vorssel (nu the Duke) onverkort
worden nageleefd. Zelf ben ik al
jaren lid van de golfclub Het Rijk
van Nijmegen te Groesbeek en dat
bevalt me zo goed dat ik dat voorlopig blijf doen.

eucategorie, die slechts bedrijven
tot categorie 4.2 toestaat en zelfs
windmolens verbiedt en vervolgens in het AA-dal los gaat met het
toestaan van milieucategorie 5.2.
Nu is er een vergunning voor de
verwerking van 40.000 ton puin,

Geen enkele euro investeren in gat van Nistelrode
als de allerslechtste. Dat was voor
mij en de VVD wel het besluit om
het fusieproces met Maasdonk
stop te zetten. Hiermee ging de
kans verloren om een sterke landelijke gemeente van meer dan
45.000 inwoners te vormen tussen
Den Bosch en Oss. Eén gemeente,
waarmee echt rekening gehouden
zou moeten worden.
Je bent een fanatiek golfer en je
ziet natuurlijk ook uit naar het in
gebruik stellen van de golfbaan in
Nistelrode voor Bernhezenaren?
Uiteraard zie ik uit naar de openbaarmaking en openstelling voor
de inwoners van Bernheze van de
golfbaan in Nistelrode. Ik zal er dan
ook op toezien dat de afspraken

Binnenkort vindt in de commissie
Ruimtelijke zaken de bespreking
plaats van het bestemmingsplan
Heeswijkse AA-Beemden. Jullie
hebben de weg hier naartoe uiteraard nauwlettend gevolgd. Wat
zal jullie standpunt in de commissie zijn?
Ik heb begrepen dat de termijnen
niet gehaald worden en dat we
het nooit eerder dan in december
voorgelegd krijgen. Wat mij betreft
niet erg, want tot die tijd vindt er in
ieder geval geen verzwaring van de
milieubelasting plaats.
Het is voor ons overigens onvoorstelbaar dat de raad rondom bedrijventerrein Heesch-West veto’s
oplegt ten aanzien van de mili-

terwijl er een nieuwe aanvraag
voorligt voor een omgevingsvergunning van 700.000 ton puin en
voor een betoncentrale. Hoe is dat
dan mogelijk? Als VVD zullen we
dat nooit toestaan.

Bernheze opheffen, zelfstandig
blijven of opsplitsen, zeg het maar
Als VVD zijn wij van mening dat
zelfstandig blijven geen optie is.
Op dit moment hebben we regelmatig een capaciteitsprobleem binnen de ambtelijke organisatie en
daarnaast moeten we - om onze
taken te kunnen uitvoeren - deelnemen aan gemeenschappelijke
regelingen en samenwerkingsverbanden. Dat laatste was nog niet
zo erg als het telkens met dezelfde
gemeenten zou zijn, maar zelfs dat
is niet het geval en daardoor wordt
het toezicht houden op elders ondergebrachte zaken gewoon onmogelijk.

Profielschets
Jack van der Dussen
Woonachtig: in Heesch sinds
1994

Wil je nog ergens op terugkomen?
Het is natuurlijk schrikbarend dat de gemeente er in 10 jaar niet in
geslaagd is om met de eigenaar van de voormalige Brouwershoeve tot
overeenstemming te komen. Maar een motie van D66 zal de eigenaar
ook niet verleiden tot een acceptabele opstelling. Het is daarom dat wij
als gemeente ook absoluut niet financieel moeten investeren in het gat
van Nistelrode, maar enkel nog kunnen meedenken in een haalbaar
plan.

Leeftijd: 69 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd,
2 dochters, 2 kleinzonen
Beroep: zonder
Raadslid vanaf 2006 met een
onderbreking van 2010-2014.
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

KenniS en
OnDer STeuninG
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

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

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

Foto: Thomas Segers

Onze DienSTen O.A.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

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

honderd schapen op pad

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

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

expositie Keramiek de Stinoven

De brandweerkazerne,
waar de schapen
overstaken naar de
laan van golfbaan
The Duke, is nog
te zien. Honderd
schapen wisselden,
schoon geschoren,
van weide.

Ik kook ook graag voor u!
•
•
•
•

dagelijks vers bereid
gratis thuisbezorgd
geen verplichtingen (zonder abonnement)
introductieprijs: maanden mei en juni
hoofdgerecht slechts:

Kijk voor meer info op:
www.jolandakookt.nl
of bel: 06-86898199

€ 3,75
(ook voor u)

BERNHEZE – Leden van keramiek de
Stinoven houden op zaterdag 30 en zondag
31 mei een expositie aan de Brouwersstraat
24 in Heeswijk-Dinther.
Keramiek de Stinoven is ontstaan uit een
hobby van Jeanne Strik-van Zutphen. In de
afgelopen 15 jaar hebben veel cursisten gebruik gemaakt van de kennis van Jeanne.
creativiteit is een mooi woord, maar om van
dit alles een goed geheel te maken is het ook
fijn als je handig bent. Dit geeft de mogelijkheid om van een project of een deelproject
een schitterend totaalplaatje te maken. De
cursisten maken dan ook dankbaar gebruik
van de ‘creatieve handigheden’ die Jeanne
in zich heeft.
De leden van keramiekgroep de Stinoven
maken een grote verscheidenheid aan keramische objecten. Er wordt gebruik gemaakt

van verschillende technieken, zowel bij het
vervaardigen van de objecten als bij de decoratie en de stookmethoden. Door het jaar
heen worden de objecten gebakken, geglazuurd of beschilderd en twee dagen per jaar
wordt er raku gestookt.
Deelnemers kunnen zelf kiezen wat ze willen maken en hoe dat te doen. Met zoveel
verschillende mensen, van beginners tot en
met cursisten die zelf al vele jaren ervaring
hebben en onder leiding van Jeanne, is dit
een fijne manier van werken, maar bovenal
een leuke manier. Het doel is om samen te
genieten en elkaar te inspireren en te enthousiasmeren. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 30 en zondag 31 mei van
11.00 tot 17.00 uur aan de Brouwersstraat
24 in Heeswijk-Dinther. op zaterdag wordt
er raku gestookt.
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Politieverhalen in het
spotlicht bij bibliotheken

Filmavond bij hKK nistelvorst

BERNHEZE - Van 29 mei t/m 30 juni wordt voor de 27ste keer de Maand
van het Spannende Boek gehouden. De Maand start met de Avond van
het Spannende Boek op donderdag 28 mei. Thema van de Maand is
Spannende zaken: politieverhalen in boeken.
De Noord oost Brabantse Bibliotheken brengen in juni de politieverhalen extra onder de aandacht.
In verschillende vestigingen van de
bibliotheek staan collectiepresentaties die de bibliotheekbezoekers
mogelijk op nieuwe boeken en
schrijvers brengen.

NISTElRoDE - Hkk Nistelvorst
houdt woensdag 3 juni een filmavond in de Heemkamer.

‘collectiepresentaties
nieuwe boeken en
schrijvers’
Tijdens de Maand van het Spannende Boek staat ditmaal niet de
dader centraal maar de misdaadbestrijder: de politie. In de misdaadliteratuur speelt de rechercheur een
essentiële rol. Zozeer zelfs dat politiemannen als De cock, Maigret,
Martin Beck, Wallander, Morse en
Thomas lynley deel uitmaken van
ons collectieve geheugen, al of niet
gestimuleerd door boekverfilmingen.
Deze politiemannen zijn gedreven,
cynisch, nors, eigenwijs en vaak alleenstaand. Daarin doen hun vrouwelijke collega’s als Barbara Havers
en Sarah lund niet voor hen onder. Het politiekorps brengt soms
zelf misdaadschrijvers voort zoals
Appie Baantjer, Simon de Waal,

Joop van Riessen, carina van
leeuwen en - niet te vergeten Janwillem van de Wetering.
De Maand van het Spannende
Boek heeft tot doel kwalitatief
hoogstaande
misdaadliteratuur
onder de aandacht te brengen van
een breed lezerspubliek.

De te tonen filmpjes gaan over diverse gebeurtenissen in Nistelrode
en Vorstenbosch in de periode
1967 tot 1981. Deze filmpjes zijn in
het bezit van de heemkundekring
gekomen via mevrouw Van oosterhout en zijn door het BHIc voor de
HKK gedigitaliseerd. De keuze voor
vanavond is geworden:
Eerste filmpje (duur 18 min.)
- ontvangst burgemeester Van
oosterhout in Nistelrode met

Elk jaar heeft de actie een ander
thema. De eerste Maand van het
Spannende Boek werd gehouden
in juni 1989.
Meer informatie: www.nobb.nl
www.maandvanhetspannendeboek.nl
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Gastronomia Italiana
Dé Italiaanse speciaalzaak in Brabant
Authentieker ga je het niet vinden

Nduja uit
Calabrië !

Salumeria Italiana!
Cacciatore, truffelworst,
Mortadella, vers gesneden!
Uniek! Verse, handgemaakte Cannoli
met schapenricotta uit Sicilië.

AND

A presto! Da
Gaetano en Yulita
Mercurio in Heesch
Mercato Formaggi
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omdat de filmpjes zonder geluid
zijn en er vele oud-Nistelrodenaren
voorbij zullen komen, zullen de leden Broer van Gestel en Jan van der
linden - daar waar nodig - hierbij
informatie geven. De filmavond begint om 20.00 uur. ook niet-leden
zijn van harte welkom. Zij betalen
€ 3,- inclusief koffie/thee.

Het programma begint om 12.30 uur met een optreden van De Bloasbende. Een uurtje later, rond 13.30 uur,
zullen de Klinckriemers hun vrolijke klanken laten horen.
Zondag 31 mei is de laatste zondag van de maand en dus zal ook de Korenmolen draaien.
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Derde filmpje ( duur 22 min)
- de bouw van ‘de Stekkerhoek’.

Vierde filmpje (duur 23 min.)
- afscheid burgemeester Van
oosterhout van Nistelrode met
receptie voor medewerkers in
de sporthal.

HEESWIJK-DINTHER - Twee muziekkapellen uit Schijndel geven op zondag 31 mei een koffieconcert op het
terras bij de kilsdonkse Molen in Dinther.
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Tweede filmpje (duur 19 min.)
- afscheid burgemeester Van
oosterhout van Nistelrode met
receptie voor de bevolking in de
sporthal.

Pauze.

Koffieconcert bij de Kilsdonkse Molen
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defilé van diverse sportverenigingen voor gemeentehuis.
- uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Nistelrode.
- ontvangst burgemeester Van
oosterhout in Vorstenbosch.
- uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Vorstenbosch.
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Provolone,
Caciocavallo,
Burrata, Pecorino,
Bel Paese,
verschillende
buffelspecialiteiten
Vers gesneden!

Pizzeria Gastronomia
Kom gezellig eten of
bestel onze pizza
MAXI famiglia
voor
4 personen!
Super
Pizza!

Diverse
verse
pasta’s
volgens
klassieke
receptuur
t’ Dorp 70, Heesch Tel: 0412-474000
info@g-italiana.nl www.g-italiana.nl
Openingstijden:
Nu ook op maandag open! 16.00 - 20.00
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Di. gesloten
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ACTIES!
364,-

EURO

VOORDE
E

1099,-

735,-

L

LG
FULL HD
SMART TV

SCREEN
CLEANER

3990500018

49 LB 870

7,99
140,-

599,-

EURO
VOOR

SAMSUNG
ULTRA HD
SMART TV

DEEL

UE 40 HU 6900

599,-

459,-

SAMSUNG
SOUNDBAR
HWH 355

159,-

119,-

HOUD
UW TVSCHER
SCHOONM
HELDER!EN

PHILIPS
FULL HD
SMART TV
42 PFK 6309

SHARP
COMBIMAGNETRON
R 842 INW

149,-

40,-

111,-

EURO

VOORDE
E

L

38,-

80,-

15,-

EURO

EURO
VOOR
TEFAL
KOFFIEDRIPFILTER

VOORDE
E

DEEL

CM 430 EXPRESS

54,95

39,95

EURO

VOORDE
E

L

L

BOSCH
ESPRESSO
VOLAUTOMAAT

150,-

TCA 5309

349,-

EURO

269,-

VOORDE
E

L

BOSCH
KOEL/VRIESCOMBINATIE

749,-

LENOVO
NOTEBOOK

B 50 – 30 LENOVO

229,-

HP
PRINTER
ENVY 5530

68,-

*

599,-

* Prijs is na 20,- retour via HP.

Euronics Schijndel Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427

best of electronics!

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 31 mei 2015.

KGE 36 BI 42
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Winnaar bedrijfspuzzel april
Bernheze – De bedrijfspuzzel
van week 18 stond in de uitgave
van 29 april in DeMooiBernhezeKrant. Het antwoord lente werd
heel veel ingestuurd, maar ook
telen of netel kregen we als antwoorden binnen.

Nistelrode - Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de
ontspanningsvereniging The Winning Mood is Joke de Wit - Geurts met
algemene stemmen tot bestuurslid gekozen van The Winning Mood.

De hoofdprijs is gewonnen door
Anita van Roosmalen, zij mocht
zelf een cadeaubon uitkiezen bij
één van de deelnemende bedrijven
aan de puzzel. Ze heeft gekozen
voor een cadeaubon van De Toren
uit Heeswijk-Dinther.
Deze week de bedrijfspuzzel van
mei, pagina 34, wie weet ben jij
volgende keer de winnaar.
Jehan overhandigt Anita van Roosmalen de waardebon van € 50,-

Dierenopvangcentrum Hokazo
zoekt dringend pleeggezinnen
Uden - Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden is hard op zoek naar mensen die thuis moederloze kittens,
zwangere poezen en/of poezen met kittens kunnen opvangen. Het kittenseizoen is duidelijk van start gegaan
en de zwangere poezen en moederloze kittens volgen elkaar in hoog tempo op. De huidige pleeggezinnen
zitten daardoor nu al bijna vol en de behoefte aan nieuwe opvangadressen is dan ook groot.
Belang van een pleeggezin
Ieder jaar opnieuw wordt het asiel
overspoeld met kittens. Honderden hulpeloze kleintjes. Soms met
moeder, vaak zonder. Een pleeggezin is dan een ideale uitkomst. Kittens die in huis opgroeien wennen

Voorwaarden
Een pleeggezin woont binnen 25
km van Uden en heeft de beschikking over een aparte kamer en
eigen vervoer. Daarnaast moeten
eventuele eigen katten zijn inge-

“THE WINNING MOOD 1977”

onmiddellijk gevolgd door Kees
van Gestel en Peter van den Elzen.

In het bestuur was een vacature
ontstaan omdat Kees Verwijst zich
na zes jaar niet meer herkiesbaar
stelde. Joke de Wit is het eerste

Met negen teams uit de regio
werd deelgenomen aan het regiobiljarten. In het nederlaagtoernooi
van de regio eindigde The Winning Mood als voorlaatste. In de
regiocompetie libre werd de vijfde
plaats behaald en in het bandstotentoernooi behaalde The Winning
Mood de eervolle derde plaats. Op

Voor het zomerprogramma
staat een aantal fietstochten
op het programma
vrouwelijke bestuuslid in de bijna
40-jarige geschiedenis van The
Winning Mood. De emancipatie
heeft hier dus wat later dan elders
toegeslagen.
Tijdens deze vergadering werden
ook de resultaten bekendgemaakt
en de prijzen uitgereikt van het
kaarten en biljarten tijdens het
winterseizoen.
Bij het rikken was de eerste prijs
voor Jan Nelissen, op de voet gevolgd door Kees Verwijst en Jan
van Nuland. Het jokeren werd gewonnen door Gerrie van de Wijst.
Het biljarten (libre) werd gewonnen door Lambert Timmers. De
tweede en derde prijs waren hier
voor Jan van Nuland en Gerrit van
Dijk. Bij het bandstoten ging de
eerste prijs naar Theo Verstraten,

U investeert alleen
tijd, zorg én liefde
aan huiselijke geluiden, eventuele
andere huisdieren en de aandacht
van mensen. Ze worden socialer
en aanhankelijker en vinden sneller
een eigen thuis. De kittens komen
bovendien nauwelijks in aanraking
met virussen van buitenaf, waardoor het infectiegevaar kleiner en
de overlevingskans veel hoger is.

Joke de Wit - Geurts eerste
vrouwelijke bestuurslid The
Winning Mood

ënt. U kunt zelf kiezen waarvoor u
zich beschikbaar stelt. Moederloze
kittens tot 5 weken oud vragen
de meeste tijd en zorg. De allerkleinsten moeten om de paar uur
geflest worden, ook ’s nachts. Alle
kosten komen natuurlijk voor rekening van Dierenopvangcentrum
Hokazo. U krijgt alles wat u nodig

maandag 1 juni is er een uitwisseling van de biljarters van The
Winning Mood met de biljarters
van de KBO in Nistelrode.
Tijdens de vergadering werd door
de voorzitter dank gebracht aan
de organisatoren van het kaarten
en biljarten: Christ Cuijpers, Bob
Janssen, Jan van Nuland en Theo
Verstraten.
Voor het zomerprogramma staan
een aantal fietstochten op het programma. Deze zijn op 8 – 15 – 22
en 29 juli en op 5 en 19 augustus.
Op 12 augustus wordt massaal
deelgenomen aan de fietsdriedaagse van Bernheze. Tenslotte
werd vastgesteld dat de jaarlijkse
contactavond dit jaar wordt gehouden op vrijdag 27 november in
Partycentrum ’t Maxend.

heeft, zoals kattengrit en voer. U
investeert alleen tijd, zorg én liefde!
Wilt u Dierenopvangcentrum
Hokazo helpen? Neem dan snel
contact op via 06-48963612 of
sabine@hokazo.nl. Uw hulp is van
harte welkom!

T 073 547 00 19

WEET WAT U DOET,
BIJ PIJN AAN UW VOET!

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

het onderzoeken en behandelen van
voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt
u terecht bij de podotherapeut.
Voor

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

Zeer ruime
Groot
assortiment keuze in vaste
planten,

van prachtige perkplanten,
hang- en kuipplanten.
heesters, klimplanten,
Voorjaars aanbieding
kruiden, enz.
per 1 mei 2015 beëindigd

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

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied
van de voet.

LOCATIES
Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

0413-310237

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

0413-470058

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-310237

0413-470058
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bernheze

uw bOuwPeriKeLen in bernheze bOuwT?
inFO@DeMOOibernhezeKrAnT.nL

b o UW t

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten

inloopbijeenkomst huurwoningen De erven en De hoef
HEEScH - Brabantwonen houdt op donderdag 4 juni een inloopbijeenkomst in De Pas in Heesch. Tussen
16.00 en 19.00 uur zijn medewerkers van Brabantwonen aanwezig om vragen te beantwoorden over de
huurwoningen die gebouwd worden in de nieuwbouwwijken De Erven en De Hoef in Heesch en over de
manier waarop belangstellenden kunnen reageren. Tussen genoemde tijdstippen kunnen geïnteresseerden
vrij binnenlopen.
BrabantWonen
realiseert
in
nieuwbouwwijk De Erven 14
sociale huurwoningen en in De
Hoef 35. op woensdag 10 juni
verschijnt er in deze krant een
advertentie met daarin een advertentienummer. onder vermelding
van dit nummer kunnen belangstellenden zich, vanaf woensdag 10 juni tot en met maandag
15 juni 12.00 uur, inschrijven
voor een woning. Dat kan via
de website van BrabantWonen:

www.brabantwonen.nl. op deze
website zijn ook de brochures
voor beide projecten in te zien.

zakelijk dat u als woningzoekende
staat ingeschreven bij BrabantWonen.

wie komen in aanmerking?
In principe komt iedereen in aanmerking voor een woning, ongeacht leeftijd, gezinssamenstelling
en huidige woonplaats. De toewijzing vindt plaats op basis van
woonduur, dat wil zeggen het
aantal jaren dat u in uw huidige
woning woont. Het is wel nood-

Eén of beide projecten?
Belangstellenden kunnen op een
woning in beide projecten reageren. Kiest u ervoor om alleen
op een woning in één van beide
projecten te reageren, dan komt
u daarna niet meer in aanmerking
voor een woning in het andere
project.

Artist impression van de woningen In De Hoef

De Erven
De woningen in de erven zijn eengezinswoningen met een tuin en
berging. op de eerste verdieping
zijn drie slaapkamers en een badkamer met douche en toilet. op
de tweede verdieping is een bergzolder.

de eerste verdieping twee slaapkamers en een badkamer met
douche en toilet. op de tweede
verdieping is de derde slaapkamer.
Informatie
Bent u op woensdag 10 juni

Belangstellenden kunnen op een woning in
beide projecten reageren
De Hoef
De eengezinswoningen in De
Hoef hebben ook een tuin en berging. Deze woningen hebben op

verhinderd of heeft u nu al vragen, neem dan contact op met
BrabantWonen,
telefoon: 0412-66 49 11.

Artist impression van de woningen in De Erven

HOUTUITNEDERLAND.NL

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

"
E
I
T
"AK out
h
n
i
u
t

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl

(ver)bouwtip:

Kies altijd voor vakmensen wanneer er
verbouwd moet worden, anders loop je
risico alsnog extra kosten moeten betalen.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

(ver)bouwtip:

Bezig met kleuren kiezen? Maak een
collage van de kleuren waar je aan
denkt voor je definitief kiest.
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Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

pvdzanden.nl

update renovatie fontein en herinrichting centrum heesch
HEEScH – De herinrichting van het centrum van Heesch is 3 weken geleden begonnen. Hieronder weer enkele foto’s van de werkzaamheden
afgelopen week gemaakt door Ad Ploegmakers.

06-11955220

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

(ver)bouwtip:

KWALITEIT

Probeer zoveel mogelijk in het voorjaar en de
zomer te verbouwen, dat scheelt in de stookkosten.

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

IS DE

NORM

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

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

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

GLAS EN SCHILDERWERKEN

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

VAN
BALLEGOOIJ
• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK
Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl
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wegwerkzaamheden gemeente bernheze 1 t/m 3 juni 2015

Omleiding Graafsebaan Heesch

Omleiding Maxend Nistelrode

BERNHEZE - De gemeente Bernheze is gestart met het groot onderhoud
aan de wegen 2015. Als onderdeel van deze werkzaamheden plegen we
van 1 tot en met 3 juni op de volgende locaties groot onderhoud aan
het asfalt.
- VORSTENBOSScHEwEG
IN NISTELRODE

- VOORTSTRAAT
IN LOOSBROEk

- GRAAFSEBAAN IN HEEScH
- GALGENBERG
IN HEESwIJk-DINTHER

gen zullen bereikbaar blijven, maar
we kunnen de bereikbaarheid met
een voertuig niet altijd garanderen.

Als gevolg hiervan zal het doorgaande verkeer plaatselijk worden
omgeleid. De aanliggende wonin-

Het doorgaande verkeer op de
Vorstenbosscheweg en de Graafsebaan wordt omgeleid. Zie voor

de omleidingsroute de afbeeldingen hierboven.
Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.
Meer informatie op
www.bernheze.org.

OPEN HUIS VRIJDAG 12 JUNI 2015 VAN 15.00 TOT 16.30 UUR
OPLEVERING ZOMER 2015!

NOG 1 SCHITTERENDE PATIOWONING
BESCHIKBAAR IN HET CENTRUM VAN
HEESWIJK-DINTHER
Koopsom A 225.000,- v.o.n.

Plattegrond
patiowoning

 Fraaie patiowoning
 Inclusief luxe keuken en
badkamer
 2 ruime slaapkamers

 Kaveloppervlakte 184 m2
 Inhoud van 335 m3
 Parkeren op eigen terrein

INFORMATIE EN VERKOOP

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bitswijk 10 | 5401 JB Uden
T: (0413) 24 38 18
info@bernheze.nl | www.bernheze.nl

ONT WIKKELING EN REALISATIE
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Carnival Des Animaux terug op de Misse
om het aanzien van
de missen en de pas
op te luisteren

HEEScH – In februari lieten we weten dat het fonteinbeeld dat op de
hoek Mozartlaan-Hoogstraat stond weg is en opgeknapt zou worden.
Dit is intussen gebeurd en het beeld is afgelopen week teruggeplaatst
op de plaats waar het beeld thuishoort. Vanaf nu zal het weer het aanzien van de Misse en de Pas op te luisteren.

kunstwerk
In 1972 vierde de Boerenleenbank haar 75-jarig bestaan in Heesch.
Als waardering voor de Heesche gemeenschap schonk de bank een
bronzen plastiek, ontworpen door de veelzijdige beeldend kunstenaar
en muzikant Hans Goddefroy, bestaande uit een toren van vriendelijk
kijkende varkenshoofden die water konden spuwen. In mei 1973 onthulde Annemie Dosker het beeld. De fontein werkte helaas niet lang,
maar de Heeschenaren, de Stichting Carnavalviering Heesch voorop,
herkenden zich in het geestige beeld en sloten het in hun hart.
Migratie
Verbouwing van De Pas, verbreding van de Hoogstraat, steeds stonden onze varkentjes in de weg. Uiteindelijk belandden zij op de hoek
Mozartlaan-Hoogstraat. Verweesd en weerloos werden zij tot wachters
van een hondentoilet.

Initiatiefnemers Huub van Herpen en Jan van den Akker in gesprek met een werknemer van de aannemer van het
grondwerk
Foto’s Marcel van der Steen

Redding nabij
Getroffen door het trieste lot van het beeld, deed Jan van den Akker,
technisch bijgestaan door Huub van Herpen, een beroep op mogelijke
financiers om tot herstel en terugplaatsing van de bronsplastiek te komen. Een taaie klus, maar het lukte. De Rabobank volgde haar maatschappelijk gevoel, liet haar artistieke pupil niet in de steek en ging
terugplaatsing naar de Misse bekostigen. Een vorstelijk gebaar. Hulde.

Binnenkort
in verhuur

Inloopbijeenkomst
Donderdag 4 juni
16.00 - 19.00 uur
Voor informatie over de woningen en de verhuur
kunt u terecht tijdens onze inloopbijeenkomst op
donderdag 4 juni in cultureel centrum De Pas.
Tussen 16.00 – 19.00 uur zijn medewerkers
van BrabantWonen aanwezig en kunt u
binnenlopen voor antwoord op al uw vragen.
Heeft u nu al vragen, bel dan: (0412) 66 49 11.

De Erven in Heesch

De Erven in Heesch De Hoef in Heesch
14 sociale huurwoningen

35 sociale huurwoningen

• Tuin en berging
• 3 slaapkamers met bergzolder
• De woningen vallen in de sociale huursector,
dat betekent dat de huur maximaal € 710,68 is

• Tuin en berging
• 3 slaapkamers
• De woningen vallen in de sociale huursector,
dat betekent dat de huur maximaal € 710,68 is

U kunt op zowel de woningen in De Erven als die in De Hoef reageren. Reageert u op een woning in slechts
één van beide projecten, dan komt u niet meer in aanmerking voor een woning in het andere project.
Voor informatie over de woningen kunt u de brochure van een van beide projecten inzien. Zowel voor
het inschrijven als woningzoekende als voor de brochures kunt u terecht op www.brabantwonen.nl.

Inkomenstoets en woonduur
De woningen worden toegewezen op basis van woonduur, dat wil zeggen het aantal jaren dat u in
uw huidige woning woont. Hiervoor heeft u een adresuittreksel nodig van uw gemeente. De woningen
zijn bestemd voor mensen met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 34.911,00. Om dit aan
te tonen moet u een definitieve inkomensverklaring 2014 van de belastingdienst overleggen.

De Hoef in Heesch
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Bedrijf puzzel
Mei 2015
NIEUW 2
Een uitdaging
voor
onze
lezers, puzzel mee!

weeinn

ebOn
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r
A
e
wA
Keuz
r
A
nA

Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een
serie puzzels die elke maand terugkomt.
OnDer De inzenDerS MeT De
JuiSTe OPLOSSinG wOrDT een
wAArDebOn vAn € 50,- verLOOT.
Deze waardebon is in te leveren bij een van
de bedrijven op deze pagina.
Stuur het goede antwoord voor 7 juni naar:
info@demooibernhezekrant.nl.

VERTIkAAL
1. Familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in bekleding voor uw huis
2. Haarstudio in Heeswijk Dinther
3. Dit bedrijf verkoopt Desso tapijttegels
4. Haarstudio van Eigenaresse Danaque Schiks
5. Bedrijf in Heeswijk-Dinther voor uw nagels
12.Bedrijf van een zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening

FESTONNEERBEDRIJF

FESTON Tapijten HEESCH

Jacqueline
Verhagen

12

HAARSTUDIO

HORIZONTAAL
6. Naast algemene fysiotherapie heeft deze praktijk meerdere
specialisaties in huis.
7. Speciaalzaak met een breed assortiment verf en behang
8. Waar kun je in huiselijke sfeer genieten van uitgebreide menukaarten
9. Winnaar Beauty Award 2015
10. Praktijk voor kinderen en opvoeders
11. Heeft een openhuis op zaterdag 30 mei

www.danaque.nl
Menzel 31

Tussen Uden en Nistelrode

Tel: 0412-480836

Bel even voor een afspraak
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Openingstijden:
Di
Do
Vr
Za

12:00
09:00
09:00
08:30

-

www.haarstudioheilaren.nl

21:00
21:00
17:30
13:00

Oplossing:

Across

Down
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Pinksterfeesten Nistelrode

OOK DE KE

RMIS WERD

T
OPENING ME
GRANDIOZE
N
A
M
ER MOOR
BURGEMEEST

GOED BEZ

OCHT

STRAATTHEATER

EFKES ANDERS DEED HET EFKES ANDERS STRAATTHEATER

GOOCHELAAR LE

SLEY

IN DE VROEGE OCHTEND DE BRADERIE OP,
MET DE PINKSTERKRANT BIJ DE HAND OM
GEEN ACTIVITEIT TE HOEVEN MISSEN

PINKSTERLOOP
R MFM - D-TV

EVEN TIJD VOO

MET PRACHTIG UITZICHT
VANUIT HET EUROPARAD

PINKSTERLOOP

BRADERIE

TIJD EEN SUCCES
CIRCUS POMPOM AL

ORGANISATIE
PINKSTERFEESTEN BEDANKT
IEDEREEN
ARI-SAFARI
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Ho us Mari winnaar jubileumeditie Dorpszeskamp HDL
5. Gedo Elektro: 203,25
6. Stanserhorn: 195,75
7. De Balledonk: 192,50
8. De Puinbrekers: 189,50
9. Restaria Revival: 185,50
10.Altior: 185,50
11.	Langenhuizen: 181,25
12.El Torro: 176,75
13.E&E Betonbouw: 170,25
14.De Heikneuters: 164,00
15.Dumm All: 160,25
16.	Op Dreef: 155,50
17.Gorgo: 150,75
18.VeBa Elektro: 140,50
19.	Café De Toren: 134,25
20.De Frotters: 125,50

Heeswijk-Dinther - Op eerste
Pinksterdag heeft op het terrein
van Voetbalvereniging Heeswijk de
30ste editie van het grootste eendaagse evenement van HDL weer
plaatsgevonden, de Dorpszeskamp.
Dit jaarlijks terugkerende spektakel
begon dit jaar met een heerlijk zonnetje, waardoor het opnieuw een
druk bezocht evenement werd. De
24 teams begonnen ’s ochtends
aan de 7 veldproeven, waaronder
het nieuwe - door de Rabobank
mogelijk gemaakte - waterbassin, de loodzware zeephelling en
de wipe-out baan. ’s Avonds werd
proef 8, de playbackshow, in een
sfeervol ingerichte sporthal De
Zaert gehouden. De deskundige
jury had, samen met het publiek,
de ontzettend moeilijke taak om

te kiezen uit vele acts van hoog
niveau. Dumm All werd met een
strakke vertaling van het voltallige
team van Uptown funk van Bruno
Mars de winnaar van de playbackshow. Onderstaand de volledige
uitslag van de playbackshow:
1. Dumm All
2. De Ganzers
3. V&S Authentiek Bouwen
4. Ho us Mari
5.	Oh Nee Sorry
6. Stanserhorn
7.	Langenhuizen
8. De Puinbrekers
9. De Balledonk
10. Restaria Revival
11.	Café De Toren
12. Gorgo
13. El Torro
14. Stukadoor Jos v.d. Pas

21.De Ganzers: 115,75
22.	Oh Nee Sorry: 88,00
23.Ketelaars-van Zutphen: 65,75
24.De Tuinders: 50,25
De organisatie bedankt alle teams,
sponsors en vrijwilligers voor hun
enthousiaste inzet tijdens de 30e
Dorpszeskamp HDL! Dankzij jullie
kijkt de organisatie terug op een
prachtige editie!
Graag tot ziens bij de 31e editie
van de dorpszeskamp!

15. Gedo Elektro
16. VeBa Elektro
17. De Frotters
18. Ketelaars-van Zutphen
19. De Heikneuters
20. Altior
21. De Tuinders
22. Kanters Paddestoelen
23.	Op Dreef
24. E&E Betonbouw
Na een sportieve en uiterst gezellige dag en avond was na middernacht de tijd daar om de uitslag
van de 30e Dorpszeskamp HDL
bekend te maken. De volledige
uitslag was als volgt:
1.
2.
3.
4.

Ho us Mari: 248,25
Stukadoor Jos v.d. Pas: 223,75
V&S Authentiek Bouw: 211,00
Kanters Paddestoelen: 205,75

Prieeltje in volle glorie herstelt

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt
GOUD VOOR
100 JAAR
EXPERTISE
alleen kunde un bietje mè zun alle hil veul
ondernemers
een compleet
scala
aan diensten.
Op het gebied van accountancy, administratie,
NISTELRODE - Het prieeltje is een we dat ook van de Pinksterfeesten!
ﬁscale zaken, loonadministratie en advies op
- in volle glorie her- Een jaarlijks terugkerend bruisend
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleetverbinding
stelt
tussen
de Pinksterfeesten Brabants geheel wat niet meer
juridisch en/of bedrĳfseconomisch terrein.
D e La SaLLeStr aat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
ww w. CoNNeCt-aCCo uNta Nt S. NL

bezoek onze vernieuwdeVIERT
website
CONNECT
GOUD, ZILVER, BRONS

Nistelrode en de kermis, tussen
mensen en verenigingen.

D e L a S a LLeSt raat 8 5384 N K H e eS CH
T E L EF OON 0412 624 855
organisatie.
Over de stabiliteit van onze
Voor Connect Accountants
& Adviseurs
is
w w w.C
o N N eCt-a
C Cover
ouonze
NtaN
tS .NL
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met

zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van

vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met

ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij

vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor

financiële en fiscale ondernemersvragen. En over

25 jaar en twee bronzen medailles voor

de prestaties die onze mensen leveren om het

12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie.

voor u helder en efficiënt te maken.

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis,

Kijk voor meer informatie op onze website:

Het prieeltje hoort écht bij Nistelrode! Voorzitter Pinksterfeesten Nistelrode, Gertjan Hermes:
“Het is één van die elementen die
Nistelrode maakt tot wat het nu is,
een parel van een dorp met een
oer-Brabants karakter. Zo vinden

weg te denken valt in ons dorp.”

Stichting Pinksterfeesten Nistelrode wilde graag, samen met de
‘Vrienden van het Prieeltje, even
tijd nemen om dit moment memorabel te maken. In de kermisdrukte
werd geschiedenis begraven. Alleen kunde un bietje mè zun alle
hil veul! Krék zo ist…

Bernheze sportief
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24-uurs Solexrace in rTL-programma

Foto’s Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER - De 24-uurs Solexrace die in augustus in Heeswijk-Dinther wordt gehouden, komt zondag 14 en zaterdag 20 juni aan bod in het programma ‘Nederland heeft
het’ van RTL4.
In dit programma gaat presentator Dirk Taat op zoek naar de leukste plekjes en evenementen van Nederland. De 24-uurs Solexrace mocht hierin uiteraard niet ontbreken. De opnames
zijn vorige week dinsdag gemaakt en alles is aan bod gekomen, de Solexrace, Brascross, het kinderprogramma en de Dakar-truck van Schoonesdakar. Wat de organisatie hier precies mee
gaat doen in het feestweekend van 21, 22 en 23 augustus, is te zien op zondag 14 en zaterdag 20 juni bij ‘Nederland heeft het’ op RTl4.

heeswijkse balletschool in theater
HEESWIJK-DINTHER - Om het jaar dansen de leerlingen van de Heeswijkse Balletschool mee in een grote dansvoorstelling in een echt theater. Deze keer dansen we diverse sprookjes op zondag 31 mei tijdens
twee voorstellingen.
Na lang oefenen is het eindelijk zo
ver: de danseressen van de Heeswijkse Balletschool treden op in
Theater Perron 3 te Rosmalen.Van
elfjes tot het Noorse sprookje Peer
Gynt en diverse andere sprookjesfiguren treden voor het voetlicht.
De kinderen zien er betoverend uit
in hun prachtige kostuums en de
inspirerende muziek zorgt ervoor
dat ze zich helemaal in hun rol
kunnen inleven. Er zullen groepen
optreden van alle leeftijden; van

bmx

kleuters tot volwassenen.
Natuurlijk is het voor de kinderen
best spannend om in een echt theater te mogen dansen, maar zeker
ook een ervaring die ze niet snel
zullen vergeten.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
kijken in Rosmalen op zondag 31
mei. De voorstellingen zijn om
13.30 uur en om 16 uur en een
kaartje kost € 11,-.
Kaartjes zijn verkrijgbaar via Perron
3, tel. 073-8507550 of

Hier deden Jesse en Mark de Veer
(vader en zoon) uit Heesch ook aan
mee. Zij hadden zich hier het afgelopen jaar voor gekwalificeerd. Jesse
(8 jaar) doet momenteel al 4 jaar
aan BMX bij Fcc Nuland en was
vorig jaar op het NK 3e. Zaterdag
mochten vader en zoon aantreden
in Geldermalsen. Beiden hadden
goede manches gereden waardoor

budo

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 31 mei
zijn er bij Altior aan de Droevendaal
de kruisfinales in de reserve Topklasse en de Topklasse van het dameskorfbal.

www.perron3.nl.
Voor verdere informatie, ook over
de balletlessen kunt u terecht bij
van.oorschot@ziggo.nl
of 0413-291335.

vader en zoon pakken titel
HEEScH - Afgelopen pinksterweekend stond het Nk BMX weer op het
programma in Geldermalsen.

Komend weekend kruisfinales
dameskorfbal bij Altior

zij zich op konden maken voor de
finales. Jesse had na een goede start
de koppositie genomen en moest na
de race lang wachten tot de finishfoto’s goed bekeken waren waaruit
de winnaar moest komen. Intussen
moest Mark zijn finale rijden, na een
goede start had hij een 2e plaats in
de race en na een mooie inhaalactie
in de eerste bocht wist hij de koppositie over te nemen en dit tot de
finish vol te houden. Uiteindelijk
mocht Jesse, net als zijn vader de
rood-wit-blauwe trui aantrekken.

van buel Sporters succesvol!

HEEScH/oSS - Afgelopen zaterdag is Ziggy Horsten van Van Buel Sports erin geslaagd zilver en brons te veroveren tijdens NAGA in Dortmund. Scott Sieliakus en Senn van Buel wisten in Echt het zilver veilig te stellen
tijdens het Kaizen judotoernooi.

Het belooft een spannende dag te
worden met hopelijk mooie wedstrijden op Topniveau, waar je bij kunt
zijn. De wedstrijden beginnen om
11.00 uur en de toegang is gratis.
Altior MW 1 – Alico MW 1: 7-10
DDW A1 – Altior A1: 14-4
Be Quick c2 – Altior c2: 3-4
odisco E2 – Altior E5: 3-3.

NIEUW
BIJ MEER SPORTS!

BEN JIJ TOE AAN EEN
NIEUWE UITDAGING?
MAAK KENNIS MET MOVE

IT!
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK!

KRACHT, CONDITIE & FUN
MAANDAG T/M ZONDAG, CHECK SNEL WWW.MEERSPORTS.NL

Sport & Healthclub
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) (0412) 40 44 74
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Kampioenen in Bernheze

Heeswijk-Dinther - Altior 4

Heeswijk-Dinther - Altior B1

Heeswijk-Dinther - Altior A3

heesch - MHC Heesch heren-2 team 18+

Steeds meer aanmeldingen Walter Stevens (82) geeft startschot
voor Clubvoetbaldagen bij Bernhoven loopt warm 2015!
Uden - Het hardloopfestijn ‘Bernhoven loopt warm’ vindt op 10 juni Atletiekvereniging de Keien en loopt
Prinses Irene
plaats. Zoals andere jaren is de start en finish bij Bernhoven en loopt
de route door natuurgebied De Maashorst. De opbrengst gaat naar de
Vrienden van Bernhoven. Dit jaar geeft Walter Stevens het startschot!

Nistelrode - De aanmeldingen blijven binnenkomen voor de Clubvoetbaldagen die op 19, 20 en 21 augustus worden gehouden bij Prinses Irene. Ook kinderen uit andere dorpen melden zich nu aan! Elke
speler van 6 t/m 13 jaar wordt drie dagen op en top vermaakt met
uitdagende en afwisselende trainingen en animatie.
Het - speciaal voor de Clubvoetbaldagen ontwikkelde - trainingsprogramma zorgt ervoor dat elke
voetballer op zijn of haar niveau
volop geniet van deze voetbaldagen. Na de ochtendtraining staat
er een heerlijke lunch klaar en natuurlijk is er ook veel ruimte voor
gekkigheid en animatie.
Voor ouders is het een fijn gevoel

dat de voetballers zich vermaken
en worden opgevangen op het
veilige complex van RKSV Prinses
Irene. De trainers zijn extra klaargestoomd om de kinderen van
9.00 tot 17.00 uur sportief te ontwikkelen. Wat wil je nog meer in
je vakantie? Voor verdere informatie, kijk op de website van Prinses
Irene: www.rksvprinsesirene.nl.

Met zijn 82 jaar is Walter het oudste lid van de Keien Atletiek in
Uden. Hij is, voor de derde keer
op rij, de oudste deelnemer van
Bernhoven loopt warm. Hoog tijd
om hem eens extra in de schijnwerpers te zetten en hem het
startschot te laten geven. Omdat
de opbrengst dit keer bestemd is

voor de oudere patiënt in Bernhoven, wil hij hier zeker gehoor
aan geven. Na het startschot heeft
Walter geen tijd voor een praatje,
hij gaat zelf namelijk ook weer de
5,6 kilometer lopen.
Stevens liep al eerder, maar is nu inmiddels alweer twintig jaar lid van

nog steeds één keer in de week
in het bos en één keer per week
op de atletiekbaan. Het hardlopen
houdt hem fit en gezond. Zijn grote
geheim? Na even denken zegt hij:
“Geniet van het leven, maar… alles
met mate. Eten en drinken, ik hou
er erg van, maar ik zorg altijd dat ik
maat houd. En daarnaast: zorg dat
je in beweging blijft!”

Bernhoven loopt warm
Bernhoven organiseert het evenement samen met de Keien Atletiek en Lionsclub Uden/Veghel. De
opbrengst van de loop is bestemd
voor de Stichting Vrienden van
Bernhoven voor de aanschaf van
’dwaaldetectiemiddelen’. Hiermee
verhoogt Bernhoven de veiligheid
én vrijheid van de oudere kwetsbare patiënt.
Bernhoven loopt warm vindt plaats
op woensdag 10 juni aanstaande.
Er zijn afstanden van 5,6 en 11,2
kilometer. De afstand bepaalt u zelf.
Loopt u graag samen met collega’s?
Dat kan door in te schrijven als bedrijfsteam. Wilt u liever wandelen?
Ook dat kan. Geeft u zich dan op
voor de 5,6 kilometer. Er is ook een
speciale rolstoel aanwezig waarmee
u op onverharde paden kunt.

Bernheze sportief

Woensdag 27 mei 2015

Vacatures korfbalafdeling
Prinses Irene

Beachvolleybaltoernooi Tornado in Nistelrode
Kogel, een topper uit de volleybalwereld. Na de clinic volgt er ook
dit jaar weer een toernooi, waarbij
de jonge spelers het geleerde in de
praktijk kunnen brengen.

Nistelrode - Bij de korfbalafdeling van Prinses Irene in Nistelrode
zijn twee vacatures ontstaan. Zowel het 2e team als de A-1 junioren zijn
op zoek naar een trainer/coach voor het seizoen 2015-2016.

PRINSES IRENE Nistelrode

* Een passende onkostenvergoeding.
Enige ervaring als trainer/coach
heeft de voorkeur, maar is niet
noodzakelijk. Ook spelers die op
een hoog niveau hebben gespeeld
en een trainerscarrière ambiëren
zijn welkom.

R.K.S.V.

VOETBAL - KORFBAL

Vacature A1

Vacature 2e team:
Het 2e team speelt (reserve)
hoofdklasse op het veld.
Taken:
* Tweemaal per week training geven.
* 	Op zondag het team coachen.
* Wekelijks overleg met de trainer
/coach van Prinses Irene 1 en
A1.
De trainer beschikt over de volgende eigenschappen:
*	Communicatief en sociaal vaardig.
* Motiverend en positief.
* Is in staat om jongere korfballers
te laten instromen in het selectie
korfbal.
Wij bieden:
* Een brede, enthousiaste selectie,
binnen een groeiende vereniging.
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Het A-1 achttal speelt in de zaal in
de hoofdklasse en op het veld in de
1e klasse.
Samenvatting taken:
* Tweemaal per week training
geven aan een enthousiaste en
ambitieuze spelersgroep.
* Begeleiden en coachen van de
wedstrijden op zaterdag.
* Talentherkenning en -ontwikkeling van spelers.
* Samenwerking met de trainer/
coach van Prinses Irene 1 en de
trainer/coach van Prinses Irene
2.
* Samenwerking met en actieve
bijdrage in de technische commissie met betrekking tot jeugdzaken.
Als trainer/coach wordt van je verwacht inspirerende trainingen te
kunnen verzorgen en de spelersgroep te kunnen motiveren tot de
juiste prestaties.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met voorzitter Jasper Exters,
jasper.exters@ziggo.nl of voorzitter technische commissie Marieke
Bevers, marieke_bevers@hotmail.com.

De oplossing

Nistelrode - Volleybalvereniging Tornado houdt op zondag 31 mei
weer het beachvolleybaltoernooi op het Raadhuisplein in Nistelrode.
Deze derde editie belooft minstens zo succesvol te worden als de voorgaande jaren. De inschrijvingen zaten binnen een dag vol en daarom is
er dit jaar een extra speelveld geregeld.
Om 8.45 uur in de ochtend wordt
er gestart met een clinic voor de
jeugd. Hiervoor is samenwerking

gezocht met de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). De clinic
wordt gegeven door Richard de

Rond de middag start het seniorentoernooi, voor het eerst zal er
met 33 teams gespeeld worden,
verdeeld over zes velden. De wedstrijden worden gespeeld op verschillende niveaus, van beginners
tot gevorderden. Naast de volleybalwedstrijden zal er de hele dag
een DJ aanwezig zijn, die zorgt
voor de nodige muzikale gezelligheid! De wedstrijden duren tot
ongeveer 17.00 uur, waarna de
toeschouwers en spelers na kunnen borrelen op de terrasjes op het
plein. Toeschouwers zijn van harte
welkom.

XRCBernhezeloop op zaterdag 29 augustus
De 10 kilometer, halve marathon, estafette, bedrijvenloop of Rabobank jeugdloop?
Bernheze - De laatste zaterdag van augustus, de 29e, staat de 13e editie van de traditionele XRC Bernhezeloop gepland. De Rabobank jeugdloop van 500, 1000 en 1500 meter start om 16.00 uur in de Raadhuisstraat in Heeswijk-Dinther. De halve marathon start om 17.00 uur. De
10 km, estafette en bedrijvenloop worden om 17.15 uur weggeschoten,
allen ook in Heeswijk-Dinther.
In tegenstelling tot vorige edities
, met de start in Heesch voor de
halve marathon, zal dit jaar deze
afstand starten in Heeswijk-Dinther. Er worden twee ronden gelopen over het parcours van de 10
km, met een kleine extra lus om te
komen tot de exacte afstand van
21,1 km. Inschrijven kan via
www.xrcbernhezeloop.nl.
Tijdens de voorinschrijving, t/m
25 augustus, zijn de kosten € 5,voor de 10 kilometer, € 7,- voor de
halve marathon en € 20,- per team
voor de estafette. Voor de bedrijvenloop wordt € 300,- (waarvan
€ 50,- ten goede komt aan
Duchenne Heroes) per team betaald. Deelname aan de Rabobank
jeugdloop - voor kinderen t/m 13
jaar - is gratis.

€ 7,- voor de 10 km, € 9,- voor de
halve marathon en € 24,- per team
voor de estafette.
De organisatie regelt weer vele faciliteiten, zoals gratis IPICO chiptiming. Bij alle wedstrijden vindt
tijdregistratie plaats middels een
gratis chipsysteem, waardoor elke
loper de exacte netto tijd krijgt.
Verder zijn er douches/kleedruimte, medische verzorging, verkeersregelaars, drink- en sponsposten
en een gezellig terras bij de start/
finish in Heeswijk-Dinther. De inzet van zo’n honderd vrijwilligers
en de financiële steun van diverse
sponsors maken dit evenement
ook dit jaar weer mogelijk.
Er is een attentie voor elke deelnemer. Wat dat is, blijft een verrassing. Verder zijn er bekers en geldprijzen voor de nummers 1, 2 en 3
in de volgende categorieën: Heren
t/m 39 jaar, Heren 40+, Dames t/m
34 jaar en Dames 35+. De categorieën bij de jeugd zijn: t/m 8 jaar; 9

Gel
Vraag Internet
regel
Bankieren aan en
krijg twee unieke
eige
Geldzaken

Inschrijven kan ook op 29 augustus zelf, vanaf 14.00 uur in de
inschrijftent bij de start/finish in
Heeswijk-Dinther. Kosten zijn dan

Foto: Jan Gabriëls

& 10 jaar en 11 t/m 13 jaar. De afgelopen twaalf jaar nam het aantal
deelnemers toe tot 250 halve marathonlopers en 46 estafetteteams
van bedrijven, sportverenigingen,
familieleden en vrienden.
Meer informatie is te vinden op
www.xrcbernhezeloop.nl.

Vraag Internet
zomerglazen*
regelen op uw
Bankieren aan en
krijg twee unieke
zomerglazen*

eigen manier

*De glazen krijgt u vanaf 26 mei tot en met
31 juli 2015 cadeau zolang de voorraad strekt.

ZOTTE

*De glazen krijgt u vanaf 26 mei tot en met
31 juli 2015 cadeau zolang de voorraad strekt.

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Op kantoor

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4

5388 CS NISTELRODE
Cortjens
Bernheze Verzekeringen
T (0412) 61 17 95

Korenstraat
4
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl

Internet Bankieren

Op kantoor

Mobiele app
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EVENEMENTEN
28 mEI
Workshop Honingmassage
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
29 mEI
Porgy fransen Dr. b.
en ons brein
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Hawaï party bobZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
40+ Avond
Locatie: De Riethoeve
Vostenbosch
30 mEI
Lieverlee folk festival
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
open huis
Gastouderopvang Nistelrode
Locatie: Laarhof 11 Nistelrode
Pagina 8
t’eXtpierement presenteert:
Lion King
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
501 Darttoernooi
Locatie: Café de Snor Nistelrode
oud ijzer ophaaldag
Locatie: Heesch
Jubileumeditie 7x7 toernooi
Locatie: Sportpark De Balledonk
Inschrijven stichting RANJA
KinderVakantieWeek HDL
Locatie: CC De Wis Loosbroek &
Soos IMeet Heeswijk-Dinther
Losbroekwist
Locatie: Loosbroek
Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24
Heeswijk-Dinther
Pagina 26

Kbo Heesch Jubileumreceptie en kunstexpositie
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6
31 mEI
Wereld Anti tabaksdag
Pagina 10
optreden Heeswijkse
balletschool
Locatie: Theater Perron 3
Rosmalen
Pagina 37
Koffieconcert
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 27
toertocht voor oldtimers
en bijzondere auto’s
Locatie: Bernheze
tornado beach
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Kampioensreceptie
DV Dancing Kids
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
t’eXtpierement presenteert:
Jantjes
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
HKK De Elf Rotten:
fototentoonstelling
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 16
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
braderie ’t Vijfeiken
Locatie: Parkeerplaats
‘t Vijfeiken Heesch
Pagina 2
Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24
Heeswijk-Dinther
Pagina 26
bijeenkomst over Plein 1969
Locatie: Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
Pagina 22
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Naviering communie
Locatie: Kerk Vorstenbosch
Kbo Heesch: kunstexpositie
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6
open Atelierdag Galerie
bernheze
Locatie: H. van de Venstraat 7
Nistelrode
1 JUNI
Inloopspreekuur Lokaal
fNV/maasland bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 Heesch
Wandeldriedaagse
Locatie: Nistelrode
Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Lezing over kanaries
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

Labyrint lopen en open huis
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
5A Helma van de Rakt:
frisse neus wandeling
Locatie: Start: Kriekeput Schaijk
5A Helma van de Rakt:
bosavontuur
Locatie: Herpen

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

filmavond HKK Nistelvorst
‘burgemeester van
oosterhout’
Locatie: Heemkamer Nistelrode
Pagina 27

6 JUNI

Inloopbijeenkomst
huurwoningen Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 30

Wandeldriedaagse
Locatie: Nistelrode
Labyrint lopen volle maan
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
start CliniClowns
tennistoernooi 2015
Locatie: Tennispark
De Broekhoek Heesch

Extra koopavond
marya schoenen en tassen,
tamaris en Rieker shop
Locatie: Laar 9 & 16a Nistelrode
Inschrijven stichting RANJA
KinderVakantieWeek HDL
Locatie: Soos IMeet
Heeswijk-Dinther
Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

Lezing Jicht
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch
3 JUNI

Extra koopavond
marya schoenen en tassen,
tamaris en Rieker shop
Locatie: Laar 9 & 16a Nistelrode
Publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 16

4 JUNI

2 JUNI

open Podium
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

open atelier
Locatie: Burgemeester Breukelstraat 5 Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
Locatie: Van Soest & Partners
Cereslaan Heesch
Pagina 27

Zomer yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vostenbosch
Pagina 2

5 JUNI

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

Wandeldriedaagse
Locatie: Nistelrode

Informatiebijeenkomst voor
Q-koortspatiënten
Locatie: Dorpshuis ’t Slotje
Herpen

Extra koopavond marya
schoenen en tassen,
tamaris en Rieker shop
Locatie: Laar 9 & 16a Nistelrode

meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel
Vostenbosch
Pagina 2

Amsterdam Klezmer band:
blitzmash
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Roefeldag
Locatie: Bernheze
Cor swanenberg en
T
diverse artiesten:
verKOCh
uiTAd
Hommage aan
de Laat
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
7 JUNI
Rommelmarkt
Locatie: Over den Dries
Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
open dag
bedrijventerrein Retsel
Locatie: Retsel Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
8 JUNI
start collecte van het
Epilepsiefonds
Locatie: Heesch
Kbo Jokerconcours
Locatie: De Pas Heesch
Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
Zomer yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vostenbosch
Pagina 2

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

