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FOLDERS DEZE WEEK

Mohamed: ‘Bedankt dat we hier
zo hartelijk ontvangen zijn!’

Ook de twee dochters van de fa-
milie hebben de afgelopen twee 
jaar hard geleerd om de Ne-
derlandse taal onder de knie te 
krijgen. Hala (17 jaar) en Sedra 
(14 jaar) hebben twee jaar lang 
deelgenomen aan de Internati-
onale Schakelklassen (ISK) aan 
Het Stedelijk Lyceum in Eindho-
ven en nu zijn de twee dames 
geslaagd. Iedere dag gingen zij 
naar school, aan ziekmelden 
deden ze niet. De familie en de 
buurt is ontzettend trots op de 
prestatie van de twee meiden. 

Omdat er geen bussen rijden 
moesten de meiden twee jaar 
lang ’s ochtends vroeg op de 
fiets naar Veghel, om daar de 
bus naar Eindhoven centrum 
te pakken en vanuit daar weer 
over te stappen op de buslijn 
die de zussen naar hun school 
bracht. De twee zaten allebei in 
een andere klas, maar in iedere 

klas zaten veel verschillende na-
tionaliteiten. “In totaal waren er 

elf verschillende nationaliteiten 
in onze klassen. Onder andere 
Turks, Chinees, en ook Pools”, 
vertelt Hala. 

Vanaf volgend schooljaar kun-
nen de meiden dichterbij huis 
naar school. Sedra gaat naar 
het VMBO in Veghel, Hala gaat 
naar ROC De Leijgraaf. De twee 
hebben allebei grote ambities en 
met hun leergierigheid moet dat 
ook in orde komen. “Ik ga Zorg 
& Welzijn studeren, maar ik weet 
nog niet precies wat ik wil wor-
den. Misschien apothekersas-
sistent, maar misschien wel iets 
heel anders”, licht Hala toe. “Ik 
wil later stewardess worden”, 
voegt Sedra daar zelfverzekerd 
aan toe. 

Voor het slagen van de twee 
meiden heeft de familie Abbara 
de vlag buiten gehangen. “We 
hebben vanuit de buurt heel 
veel kaartjes gekregen om ons 
te feliciteren. Dat vinden we erg 
bijzonder!”, vertellen de zussen 
trots. De familie is hartstikke blij 
met hoe zij door de buurt ont-
vangen zijn. 
“We willen heel graag iedereen 
bedanken voor de kaartjes, hulp 
en de manier waarop we ont-
vangen zijn. We zijn jullie alle-
maal erg dankbaar!”, sluit vader 
Mohamed af.

VORSTENBOSCH – Twee jaar geleden kwam de familie Abbara in Vorstenbosch terecht, zonder een 
woord Nederlands te spreken. Iedereen in de familie doet zijn of haar best om het Nederlands onder de 
knie te krijgen en dankzij de fijne ontvangst in hun buurt lukt dat heel goed. 

V.l.n.r.: vader Mohamed, Yassine, Sedra, Hala en moeder Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

We hebben 
vanuit de 
buurt heel 
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Volgende week 
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extra dikke 
vakantiekrant
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& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

KAAS MEE OP 
VAKANTIE?...
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Tijdens de vakantie heten 
we u van harte welkom

geniet op o
ns 

terras in h
et 

hartje van 
Heesch

In het auditorium worden pu-
bliekspresentaties over de zon 
gegeven, boeiend voor jong en 
oud. De zon is de best bestu-
deerde ster in de kosmos, maar 
toch is zij nog in veel raadselen 
gehuld. Tal van grote telescopen 
op aarde en in de ruimte zijn per-
manent op haar gericht, maar 
astronomen willen dichter bij de 
zon kunnen komen om haar nog 
beter te kunnen onderzoeken. 
Als alles volgens planning ver-
loopt, wordt in augustus een 
ruimtevaartuig naar de zon ge-
lanceerd: de Parker Solar Probe. 
De komende zeven jaar zal hij 
maar liefst 24 maal langs de zon 
vliegen, waarbij hij zelfs door 

diens ijle corona of dampkring 
heen beweegt. Hij zal de zon als 
het ware aanraken! Entree zon-
nemiddag: € 5,-, kinderen tot en 
met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel.

Zonnemiddag bij Halley 
Sterrenwacht Halley is op zondag 15 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
voor publiek geopend. Als het niet bewolkt is, worden enkele grote 
en kleine telescopen op de zon gericht. Die zijn voorzien van speci-
ale filters tegen het felle zonlicht. Dankzij die filters zie je donkere 
zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en protuberansen 
op de zon en aan de rand de zon. Leden geven daarbij tekst en uitleg.

De Parker Solar Probe vertrekt deze 
zomer naar de zon.

Zaterdag 15 september
K5½
Rock ’n Roll helden
Aanvang 20.30 uur, entree € 10,-

Het eerste lustrum-seizoen wordt 
geopend met artiesten van eigen 
bodem. De bandleden van K5½ 
brengen hun eigen helden van 
weleer met hart en ziel tot le-
ven. Met een overtuiging en een 
enthousiasme alsof ze zelf Elvis, 
Creedence Clearwater Revival, 
Chuck Berry of Joe Cocker zijn!

Zondag 6 oktober
SjORS VAN deR pANNe
Theatertour (try-out)
Aanvang 20.15 uur, entree € 16,-

Bekend van ‘The Voice’. Sjors is 
authentiek, uniek, overtuigd en 
overtuigend. 
Het is zijn stem en zijn voorko-
men, zijn passie voor tekst en 
muziek en de manier waarop hij 
daarmee de tijd stil en de wereld 
naar zijn hand zet. Wie bij een 
concert van Sjors van der Panne 

is geweest, zal dat niet snel ver-
geten. 

Zaterdag 23 februari 2019
ROBiN BORNeMAN
In concert
Aanvang 20.15 uur, entree € 12,50

In de afgelopen jaren trad Robin 
in de VS op voor miljoenen men-
sen. Zijn muziek is een mix van 
donkere roots, blues, folk, coun-
try en filmmuziek. Een combina-
tie die verbaast, verrast en ont-

roert en de luisteraar meeneemt 
op avontuur. In zijn nummers 
beschrijft Borneman zijn moed, 
wanhoop, angst en liefde voor 
de wereld - uiteenlopend van 
heel klein en kwetsbaar tot zeer 
bombastisch en overweldigend.

ONZE TIPS 
VOOR DE MUZIEKLIEFHEBBER

ZOMERTiP
 

Eindeloos 
variëren met 

zomergroenten
Zomergroenten 

zorgen voor frisse 
knapperigheid, 

vitaminen, mineralen 
en voedingsvezels. 

Bovendien bevatten ze 
weinig calorieën. 

Breng er kleur in 
door verschillende 

slasoorten en andere 
groenten.

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat 
het landgoed te vertellen heeft? 
De landgoed rondleiding is te re-
serveren van zondag 15 juli tot 
en met zondag 2 september, ie-
dere zondag om 11.30 uur. De 

rondleiding duurt anderhalf uur 
en is 3,5 kilometer lang. 
De kosten bedragen € 5,- voor 
volwassenen en kinderen. Reser-
veren kan via 
www.kasteelheeswijk.com.

landgoed rondleiding
bij Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de landgoed rondleiding neemt een 
gids je mee rondom het kasteel en over het landgoed. Jong en oud 
wandelt langs de prachtige burcht, boerderijen die vroeger eigen-
dom waren van de baron, de voormalige moestuin en kassen, de 
prachtig gerestaureerde lanen en de replica van de motteburcht van 
Kasteel Heeswijk. 

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Heerlijke Bubbelwafels

Wij zijn gesloten van 
zondag 22 juli tot en met 

dinsdag 14 augustus
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Maar helaas werd Koos ge-
dwongen om een rigoureus be-
sluit te nemen. Hij moest stop-
pen als actief lid van het orkest. 
Een zeer moeilijke beslissing 
voor hem persoonlijk en natuur-
lijk voor de rest van het orkest. 
Maar denkend aan Koos’ toe-
komst en gezondheid is dit de 
enige juiste beslissing, hoe pijn-
lijk dat voor alle partijen ook is. 
Daarom hebben het bestuur van 

het Maaslands Senioren Orkest 
en alle leden unaniem besloten 
om Koos tot erelid van het or-
kest te benoemen. 

Ook een dank aan zijn vrouw 
Diny, kinderen en muziekvrien-
den. Bedankt dat zij Koos altijd 
hebben weten te steunen zodat 
het orkest hier gebruik van heeft 
kunnen en mogen maken. 
Het Maaslands Senioren Or-

kest hoopt dat zij door dit ere-
lidmaatschap verbonden blijven 
met elkaar, contact houden en 
misschien kan Koos bij gelegen-
heid nog eens om hulp worden 
gevraagd. De functie van hoffo-
tograaf is nog vacant!

Koos, bedankt voor alles!

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

Koos van der Wijst erelid 
Maaslands Senioren Orkest

Koos en Diny Foto: Marcel van der Steen

Zilveren jubileum voor 
Heesche Maria leijen 

Er waren twee zilveren jubilaris-
sen; de dames Maria Leijen uit 
Heesch en Berthie Willems uit 
Oss. Daarnaast was er een robij-
nen lid, Arna van den Boogaard 
uit Rosmalen. Ook waren er 

maar liefst drie gouden jubilaris-
sen te weten de dames Tonnie 
Bissels en Tonny Maas, en Rini 
Zwanenberg uit Nuland. 

En dan was er ook nog een dia-

manten jubilaris, ook uit Nuland, 
Hans van Druenen. 
De volle zaal met ruim 130 men-
sen zong de jubilarissen toe. Met 
een hapje en een drankje werd 
de avond besloten.

NULAND/HEESCH - Het Nulands Gemengd Koor heeft haar koorjaar afgesloten met de huldiging van 
zeven jubilarissen. De voorzitter, Paul Gevers uit Heesch, had voor elke jubilaris een persoonlijk woord 
en bracht vervolgens de felicitaties over namens bestuur, leden en buitengewone leden.

Staand v.l.n.r.: Maria Leijen 25 jaar, Berthie Willems 25 jaar en Arna van den Boogaard 40 jaar. Zittend v.l.n.r.: 
Hans van Druenen 60 jaar, Tonny Maas 50 jaar, Rini Zwanenberg 50 jaar en Tonnie Hanegraaf 50 jaar.

Het vaderhart
Hij gaat de nacht in 
nog eenmaal vaarwel 
voor hij zijn nieuwe 
wereld in stapt.

Na het afscheid 
kijk je over je schouder 
en het voelt 

alsof je valt 
alsof je zweeft 
tussen twee werelden 
de zijne en de jouwe. 

Zo stapt hij voor even 
uit jouw daglicht 
de zomerzon in...
een zoon 
een vaderhart 
er klopt zo veel.

Column Hieke Stek gemeentedichter

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

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

HEESCH - Het was een mooi moment om Koos te bedanken, maandagavond 9 juli, voor zijn 27-jarig 
lidmaatschap van het Maaslands Senioren Orkest. Enkele jaren geleden is Koos onderscheiden met de 
speld en oorkonde van de muziekbond voor zijn 25-jarig muzikant zijn bij MSO. Koos was de basis, 
waarop het musiceren erg aangenaam werd met het ritme van hem als drummer van de band! Koos is 
bestuurslid geweest, muziekcommissielid en was tot voor kort hoffotograaf van het MSO. Op Koos’ 
hulp kon je altijd rekenen; in welke vorm dan ook. Koos wist ook altijd overal raad op. 
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

Ben je gevaccineerd tegen ma-
zelen? Dan ben je beschermd!
In Nederland zit de vaccinatie te-
gen mazelen (BMR) sinds 1976 
in het Rijksvaccinatieprogram-
ma: één keer op de leeftijd van 
veertien maanden en een herha-
ling op 9-jarige leeftijd. Heb je 
deze vaccinaties gehad dan ben 
je voldoende beschermd. Nog 
een keer vaccineren is dan niet 
nodig. 

Ben jij niet of onvolledig 
gevaccineerd tegen mazelen?
Voor Roemenië geldt een alge-

meen advies om gevaccineerd te 
zijn tegen mazelen. Voor Italië, 
Frankrijk en Griekenland is vac-
cinatie alleen nodig als je heel 
nauw contact hebt met de lokale 
bevolking. Verwacht je ook Itali-
aanse, Franse of Griekse gezin-
nen te bezoeken? Of logeer je bij 
mensen thuis? Dan is vaccinatie 
zinvol. 

Kinderen van 6 tot 14 maanden
Kinderen tussen de 6 en 14 
maanden die naar deze landen 
op vakantie gaan, kunnen een 
vervroegde vaccinatie tegen 

mazelen krijgen. Overleg met 
het consultatiebureau of het 
verstandig is om jouw kinderen 
vervroegd te vaccineren tegen 
mazelen. 

Jonger dan 18 jaar en niet 
gevaccineerd?
Ben je jonger dan 18 jaar en nog 
niet gevaccineerd tegen maze-
len? Dan kom je in aanmerking 
voor een vaccinatie tegen ma-
zelen vanuit het Rijksvaccinatie-
programma. Deze is kosteloos. 
Neem hiervoor contact op met 
het consultatiebureau. 

Ben je 18 tot 54 jaar en niet 
gevaccineerd?
Maak dan een afspraak bij een 
vaccinatiebureau zoals GGD 
Reisvaccinaties. Let op: de kos-
ten van de vaccinatie en de 
spreekuurtijd zijn voor je eigen 
rekening. Houd rekening met 
een bedrag van circa € 56,50. 
Personen geboren vóór 1965 
hebben als kind mazelen door-
gemaakt. Zij zijn beschermd en 
hebben geen vaccinatie nodig. 
Lees het volledige bericht op de 
website van de GGD Reisvacci-
naties.

Mazelen in europa 
Controleer je vaccinaties voor je op vakantie gaat     

BERNHEZE - In een aantal landen in Europa is er een uitbraak van mazelen. Op dit moment geldt een waarschuwing vooral voor Roemenië, 
Griekenland, Frankrijk en Italië. Ga je op reis naar een van deze landen? Controleer dan jouw vaccinaties en die van je reisgenoten. 

Gratis formulieren invullen 
Voor de een is het invullen van een formulier een makkie en voor de ander is het een ware beproeving. 
Als jij tot degenen behoort die moeite met formulieren hebben, dan kun je elke donderdagmiddag te-
recht bij De Formulierenbrigade van ONS welzijn.

De Formulierenbrigade bestaat uit deskundige vrijwilligers die je met alle 
plezier helpen. Het enige wat ze niet doen is de aangifte voor de belas-
ting. Waar ze je onder andere wel mee kunnen helpen, is het volgende:

bijzondere bijstand / (aanvullende) bijstand/PW / toeslag op je UWV-uit-
kering / toeslagen (huur- en zorgtoeslag, KOT) / DigiD-aanvraag / kwijt-
schelding gemeentelijke belastingen / WW / aanmelding voor schuld-
hulpverlening / het ordenen van je administratie.

Ook als je formulier niet in het bovenstaande lijstje staat, kun je gerust langskomen. Indien nodig word 
je doorverwezen naar de juiste instantie. Vergeet niet de nodige gegevens mee te brengen, zoals bijvoor-
beeld je loonstrook of andere papieren. 
Je vindt De Formulierenbrigade in CC De Pas op de tweede verdieping. Elke donderdag tussen 14.00 en 
16.00 uur kun je terecht. Zonder afspraak. Gewoon aanbellen bij ONS welzijn en zeggen dat je voor De 
Formulierenbrigade komt. 
Let op: tijdens de zomersluiting van CC De Pas (23 juli tot en met 5 augustus) is De Brigade niet bereikbaar.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Door onze eigen prachtige na-
tuur van Brabant was er de 
eerste stop in natuurgebied de 
Maashorst. Na de kop koffie/
thee met appelgebak of ker-
senflap kon men de weg weer 
voortzetten en genieten van 
deze prachtige tocht. Slingerend 
door het natuurgebied en mooie 
plaatsjes waren de deelnemers 
aangekomen bij de Boshut in 
Schaijk. Jammer genoeg on-
dertussen geen wisent kunnen 
spotten! De Boshut is een prach-
tige accommodatie in een bos-
rijke omgeving waar iedereen 

een drankje aangeboden kreeg. 
Verhalen werden verteld aan de 
biertafel, er werd gelachen en 
er werd ook wel een serieus ge-
sprek gevoerd.
Daarna werd de weg voortgezet 
door een stukje Schaijk, Nistelro-
de en zo weer terug naar Heesch.
Helaas verliep deze middag niet 
geheel vlekkeloos, want twee 
scootmobielen hadden de pech 
dat hun accu op was! Geen pro-
bleem op zich, want Horizon 
Heesch had een grote aanhanger 
bij zich waar de scootmobielen 
in konden. De eindstop van deze 

schitterende rit was Pannenkoe-
kenhuis Heesch. Hier kregen de 
deelnemers een hartige of zoete 
pannenkoek aangeboden met 
drankje. Ook hier werden leuke 
verhalen verteld en werd er ook 
heel veel gelachen. Het was een 
gezelschap van jongeren en ou-
deren die elkaar een hart onder 

de riem staken door bij elkaar 
aan tafel te zitten, leuke ge-
sprekken te voeren en ook een 
dolletje te maken. Iedereen vond 
deze middag buitengewoon ge-
zellig! Bedankt Ziekenvereniging 
Horizon en natuurlijk de vrijwil-
ligers die deze middag mogelijk 
maakten!

Met scootmobielen door de natuur
HEESCH - Ziekenvereniging Horizon Heesch organiseerde een 
scootmobieltocht op 4 juli. Om 13.00 uur werden de deelnemers 
verwacht bij Sporthal Lindershof. Twintig personen met een scoot-
mobiel hadden zich aangemeld en dat resulteerde in een bont gezel-
schap van jong en oud. 

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan
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Afscheid van conciërge en chauffeur
Henri Ruijs
‘Ik ben er altijd bij geweest’

Henri Ruijs had nog nooit met 
mensen met een beperking ge-
werkt toen hij in 1995 aan de slag 
ging als conciërge bij Arbeidscen-
trum Heesch. Een dagbesteding 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking. “Het was crisis 
eind jaren ’80 met veel werkloos-
heid. Ik had een administratieve 
baan in Oss. Nadat ook ik mijn 
baan verloor kon ik aan de slag 
als conciërge en chauffeur voor 
de buitenschoolse opvang bij om 
te beginnen kinderdagverblijf 

Okiedokie in Heesch. Zij zaten 
gehuisvest in een noodschool. 
Toen zij verhuisden naar elders, 
werd er in het pand als proef een 
dagbesteding voor verstande-
lijk gehandicapten begonnen en 
werd ik ook daar gevraagd als 
conciërge. Omdat ik uren ingele-
verd had, kon ik dat prima com-
bineren”, blikt Henri terug. 

Met drie collega’s en twintig deel-
nemers zet Henri er de schouders 
onder. Hij haalt en brengt werk 

met zijn bus, onderhoudt con-
tacten met bedrijven, verzorgt 
de administratie en praat, denkt 
en doet met veel inzet en plezier 
mee. Omdat het nieuw is neemt 
hij uiteindelijk afscheid van Okie-
dokie om zich volledig te richten 
op de uitdaging om het met el-
kaar allemaal goed op de rit te 
krijgen. Ondanks de inzet dreig-
de het doek na enkele jaren te 
vallen. “Dat was een moeilijke 
tijd. Niemand wist of we er een 
jaar later nog zouden zijn. Mede 

ook dankzij de tomeloze inzet 
van Wim van de Geijn die alle 
zeilen bijzette, werd uiteindelijk 
toch het belang ingezien van 
onze dagbesteding. 
Omdat de locatie zo’n beetje op 
instorten stond, zijn we vervol-
gens verhuisd naar De Nistel in 
Nistelrode”, herinnert Henri zich. 
Van het zojuist door hem ge-
noemde dieptepunt, komen we 
daarmee gelijk ook bij het hoog-
tepunt van zijn arbeidzaam leven 
want: “Dat was echt een prach-

tige plek waar iedereen heel ont-
spannen kon werken”, meldt hij, 
om er gelijk aan toe te voegen: 
“Na een paar jaar kwamen we 
in 2006 terug in Heesch waar 
we onder de naam Werkkracht 
verder gingen. Ook op de Nar-
cislaan was het overigens prettig 
werken.” 

De verhuizing naar Oss komen-
de september gaat Henri echter 
niet meer mee maken. Na 23 jaar 
zwaaide hij afgelopen week af. 
Uiteraard niet zonder traktatie 
voor alle cliënten en een gezel-
lig etentje met collega’s. Hij gaat 
Werkkracht missen maar: “Ik 
ga me niet vervelen. Ik hou van 
wandelen, fietsen en klussen en 
verder ga ik zorgen voor een re-
laxte oude dag.”

HEESCH – Het was eigenlijk meer geluk dan wijsheid dat Henri Ruijs uit Heesch midden jaren ’90 als conciërge begon bij het toenmalige 
Arbeidscentrum Heesch dat uiteindelijk als Werkkracht verder ging. Een schot in de roos want zijn hart lag en ligt bij de cliënten die er 
dagelijks zijn en zijn collega’s. Na 23 jaar hoogte- en dieptepunten nam hij vorige week op feestelijke wijze afscheid om, zoals hij lachend 
stelt: “te gaan zorgen voor een relaxte oude dag.”

V.l.n.r.: Frank, Henri, Melvin, Mari en Mark  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Ik ga zorgen 
voor een 
relaxte oude 
dag
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Op bedevaart naar Kevelaer

In dit Maria-bedevaartsoort, net 
over de grens bij Arcen, wordt 
sinds 1642 een als wonderbaar-
lijk beschouwde afbeelding van 
Maria vereerd. Veel katholieken 
pelgrimeren jaarlijks naar dit ge-
nadebeeld, dat bekend staat als 
de ‘Troosteres der Bedroefden’. 
De grootste kracht van deze be-
devaart, die plaatsvindt op za-
terdag 25 augustus, is misschien 
wel de vreugde om samen te 
gaan, samen te bidden en sa-
men elkaar te versterken en te 
bemoedigen. Opgeven hiervoor 
kan tot en met 18 augustus. 

Het thema dit jaar is ‘Zoek  
Vrede’. Maria wordt ook Ko-
ningin van de Vrede genoemd. 
Door haar ja-woord aan God, 
door haar vertrouwvol leven met 
Jezus, heeft zij de bron van vrede 
ontmoet en gedragen. Bij haar 
wordt er gebeden voor kracht 
om de vrede in onszelf te bewa-
ren en met anderen in vrede te 

leven. Vrede sluiten is vaak een 
moeizaam proces, want vrede 
houdt veel meer in dan het ont-
breken van ruzie of een wapen-
stilstand. Verschillen worden pas 
overbrugd met liefde en weder-
zijds respect. 

Wil jij samen met anderen hier-
voor op bedevaart? Dan kun je 
voor informatie en aanmelding 
bellen naar Peter en Mia Stolz 
0412-453131. 
De kosten bedragen € 19,- per 
persoon.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Parochie De Goede Herder laat graag haar parochianen en 
dorpsgenoten in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch weten dat zij weer op 
bedevaart naar Kevelaer kunnen. 

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

Graag willen we iedereen hartelijk danken voor alle warme 
woorden, aanwezigheid bij avondwake en uitvaart, 

bloemen en de vele kaarten. Dit steunt ons bij het verwerken 
van het verlies van

Arno van der Pas  
Marietje van der Pas en familie Heeswijk-Dinther 

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch 
met Gildekring Maasland in Berlicum

Na afloop van de wedstrijden 
was bij elke prijs de ‘Horri Do’-jel 
duidelijk hoorbaar in de manege. 
Achtereenvolgens mochten on-
derstaande prijzen in ontvangst 
worden genomen: 

- Standaard rijden ring steken 
2e prijs, Cor Geenen

- Trommen groep klasse A, 1e 
prijs: Maarten Derks, Maarten 
Hoefs, Mieke van der Heijden

- Trommen klasse U, 1e prijs 
Maarten Hoefs

- Trombegeleiding bij vendelen 
1e prijs Maarten Derks

- Jeu de boules, 2e prijs/Heer-
boer: Theo van der Heijden, 
Frans Geenen, Lamber van der 
Wijst. 

Het was een fijne Gildendag 
met wedstrijden bij zeer warm 
weer, waarbij de drie gildewaar-

den Broeder/Zusterschap, Trouw 
en Dienstbaarheid hoog in het 
vaandel stonden.

VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag vijf prijzen in de wacht te slepen op 
de kringgildendag van gildekring Maasland met 55 deelnemende gilden bij het Sint Joris Gilde in Uden-
hout. Met een twintigtal leden was het gilde naar Udenhout gegaan om deel te nemen aan het defilé. 

Eerste prijs Tamboers: Maarten Derks, Maarten Hoefs en Mieke v.d. Heijden

Schutterskoningschieten met vijftien 
treffers door Harm

Allereerst moesten de vijf-
tien deelnemers vijftien pijlen 
schieten, verdeeld over drie 
kruisboogbomen. Slechts één 
persoon kon alles als voltref-
fers laten noteren bij het kruis-
boogschieten. Er was door de 
barcommissie en enkele vrou-
wen goed gezorgd voor lekker 
vlees en diverse salades, zodat 
iedereen bij kon buurten en de 
schutters hun wedstrijd konden 
doen. Aansluitend werden voor 
bij het geweerschieten vijftien 
kogels op de een schietbak ge-

richt afgevuurd. Bij dit onderdeel 
wisten maar twee personen in 
totaal vijftien treffers te noteren. 
De winnaar was meteen bekend, 
want er was één persoon die bij 
beide onderdelen vijftien treffers 
achter zijn naam wist te noteren. 
Daarmee was Harm van de We-
tering dus meteen Schuttersko-
ning!
Harm werd later op de avond 
door hoofdman Johnnie van 
der Heijden tot Schutterskoning 
gehuldigd en mocht ook de bos 
bloemen in ontvangst nemen.

VORSTENBOSCH - Harm van de Wetering is de nieuwe schutterskoning. De gewijzigde opzet werd dit 
jaar door de combinatie van geweerschieten met kruisboogsschieten opnieuw uitgevoerd. Op donder-
dagavond 5 juli werd om 18.00 uur begonnen met kruisboogschieten, met aansluitend een barbecue 
voor alle leden en partners en inwonende kinderen. 

Schutterskoning Harm v.d. Wetering
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
12 t/m 18 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Volop Hollandse kersen
500 gram vanaf € 2.95

ANANAS per stuk € 1.50
GALIA MELOEN per stuk € 0.95
FRIESLANDERS NIEUWE AARDAPPELS
5 kilo € 3.50

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

3,25

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zomerwind
 nu

Kokosmakronen
nu

4 + 2 GRATIS

Vakantie Nistelrode
Zaterdag 21 juli 13.00 uur
tot en met zondag 
5 augustus

Vakantie Vorstenbosch
Vrijdag 27 juli 16.00 uur
tot en met zondag 
13 augustus

NIEUW!
Verwenbrood met sinaas-

appel, cranberry & krenten

Gepaneerde
snitzels
100 gr. € 1,40

Kipvink

100 gr. € 1,25
Snackballetjes
100 gr. € 1,00

de Nijmeegse Vierdaagse
met deMooiBernhezeKrant

BERNHEZE - Over zes dagen is het zover; De Walk of the World, de Internationale Vierdaagse Afstands-
marsen Nijmegen staan weer voor de deur. Deze 102e Vierdaagse wordt ongetwijfeld ook dit jaar weer 
door vele fanatieke Bernhezenaren gewandeld. Zij hebben al veel kilometers in de benen zitten voor zij 
dinsdag 17 juli al vroeg uit de veren gaan om deze uitputtingsslag te gaan volbrengen. DeMooiBernhe-
zeKrant zal zich dit jaar laten zien op woensdag 18 juli om de lopers een hart onder de riem te steken.

De redactie van DeMooiBernhezeKrant zal klaar staan met een kleine versnapering voor de Bernhezer 
wandelaars. De oplettende deelnemers kunnen langs de kant van het parcours enkele medewerkers en de 
vaste fotografen van DeMooiBernhezeKrant ontdekken; om precies te zijn in Wijchen. Kijk op het kaartje 
voor de exacte plek. Wie weet heb je een momentje om even bij te komen en kunnen we een leuke foto 
van je maken. 

Wij wensen alle Bernhezenaren succes die meelopen met de 102e Vierdaagse en hopelijk tot ziens op 
woensdag 18 juli in Wijchen. www.4daagse.nl. 

Wij 
bevinden 

ons
hier

Rotonde 
Schoenaker Wychen

Wie weet heb je een momentje 
om even bij te komen en kunnen 
we een leuke foto van je maken

Zo mag elke klant bij een beste-
ding van minimaal € 15,- een 
geluksenvelop kiezen waarbij 
mooie cadeaus gewonnen kun-
nen worden. 

Ook is er een Facebookactie 
waarbij gratis producten van 
Zarqa geprobeerd kunnen wor-
den en na het achterlaten van 
een review, maakt de deelnemer 
kans op een leuk Zarqa pakket. 
Verder worden er tijdens de ju-
bileumdagen lekkere hapjes ge-

serveerd en zijn er diverse kor-
tingsacties.
Tegelijk met het vijfjarig bestaan 
vieren medewerksters Wendy 
van Erp en Maureen Roesten-
burg ook hun jubileum want zij 
zijn dan alweer vijf jaar in dienst 

bij DIO/The Read Shop/Prima 
Sparkling! Verder willen Kristel 
en haar team alle klanten dan-
ken voor het vertrouwen en ho-
pen zij iedereen ook de volgen-
de vijf jaar weer in de winkel te 
zien!

diO/the Read Shop/prima Sparkling
bestaat vijf jaar
NISTELRODE - DIO/The Read Shop/Prima Sparkling viert in juli haar vijfjarig bestaan. Uiteraard laten 
eigenaresse Kristel van Dijk en haar team dit niet zomaar voorbij gaan en daarom wordt er op 12, 13 
en 14 juli feest gevierd!
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Succesvol KBO 
Creatief

HEESCH - Wederom was er spra-
ke van een co-productie van de 
KBO’s van Heeswijk en Dinther 
op 7 juli en wederom is dit heel 
succesvol gebleken! Er waren 
deelnemers en gasten uit Hees-
wijk-Dinther in de Ontmoe-
tingstuin achter CC Servaes en 
dit allemaal op een lekker war-
me zaterdagmiddag.

In een fleurige marktomgeving 
genoot men van tal van creatie-
ve activiteiten, zoals schilderen, 
beeldhouwen, handwerken, ke-
ramieken, houtbewerking, vilt-
slingers maken en meer. Er viel 
niks te klagen over de belangstel-
ling. De kraampjeshouders lieten 
met genoegen hun vaardigheden 
zien en vertelden er enthousiast 
over. Zij gaven na afloop aan hoe 
fijn het was dat de bezoekers op-
recht geïnteresseerd waren. 

De optredens van muziekkapel 
La Banda, het accordeonorkest 
Ricochet en de demonstratie 
Walking Football verlevendigden 
de middag. Daarnaast nodig-
de het accordeonspel van Wim 
Smits een aantal dames uit tot 

het maken van een dansje. Het 
terras werd verzorgd door CC 
Servaes en de vrijwilligers van 
de Ontmoetingstuin hebben zich 
enthousiast ingezet. Kortom, alle 
ingrediënten voor een gezellige 
en creatieve middag waren aan-
wezig. Het bestuur van beide 
KBO’s dankt de deelnemers en 
heeft al weer plannen én nieuwe 
ideeën voor het komend jaar!

KBO Vorsten-
bosch wil een 
gezellige zomer

VORSTENBOSCH - Nu de zo-
mer volop is los gebarsten is 
het bij de senioren van KBO 
Vorstenbosch wat rustiger. De 
clubavonden gaan natuurlijk ge-
woon door, maar de druk is even 
van de ketel. Buitenactiviteiten 
en reizen zijn op dit moment 
populair. Fietsen met de Vrolijke 
trappers is zo’n gebeuren waar 
verschillende liefhebbers nu de 
voorkeur voor hebben.

De biljarters hebben nu de tijd 
om hun spel te verbeteren om zo 
na de vakantieperiode weer met 
veel strijdlust de competities in 
te gaan. Dit geldt zowel voor de 
interne spelers als de deelnemers 
aan de federatiewedstrijden.
Ook de rikwedstrijden voor het 
najaar staan al weer gepland en 
de bridgecursus start met een 
nieuwe groep beginners. De 
eerste lichting bridgers blijft we-
kelijks doorspelen met de wed-
strijdjes.

Voor de oudere en mindervalide 
senioren staat een museumreis 
naar Amsterdam gepland op 3 
september. Deze trip wordt mo-
gelijk gemaakt door de BankGiro 
Loterij.
Kortom, in augustus barst KBO 
Vorstenbosch weer volop los.

Vijfdaagse reis 
KBO Vorsten-
bosch en Nistel-
rode
VORSTENBOSCH - KBO Vor-
stenbosch en KBO Nistelrode 
organiseerden in samenwerking 
met reisburo EMA een vijfdaag-
se reis naar België, Duitsland 
en Luxemburg. Zondag 24 juni 
zijn de 48 vakantiegasten vanuit 
Vorstenbosch naar Maastricht 

vertrokken waar zij werden ont-
vangen door de kapitein van de 
rondvaartboot die hen naar Luik 
bracht. In Luik had de groep 
ruim de tijd om het centrum te 
bezichtigen.

Het hotel waar de groep vijf 
dagen vertoefde, is een sfeer-
vol familiehotel gelegen in de 
Belgische Eifel waar iedere och-
tend een uitgebreid ontbijtbuffet 
klaarstond en iedere avond een 
heerlijk driegangendiner werd 
geserveerd. 

De 48 gasten hebben veel met 
elkaar gezien en beleefd. Prachti-
ge ritten gemaakt door de mooie 
natuur van de Ardennen en de 
stad Trier in Duitsland bezocht. 

Daarnaast heeft men ook ge-
noten van het Duitse Moezeldal 
met uitgestrekte wijngaarden.

De volgende dag stond Luxem-
burg op de planning. Via Muller-
thal, vanwege rotsformaties en 
de mooie natuur ook wel Klein 
Zwitserland genoemd, ging de 
reis naar Echternach. 

Na het ontbijt werd er afscheid 
genomen en ging de reis door 
naar Coo, vlakbij Spa. Daar kre-
gen de deelnemers een tocht met 
een treintje door een groot wild-
park waar veel wild werd gespot. 
In Thorn konden de deelnemers 
genieten van een goed verzorgd 
afscheidsdiner om vervolgens 
rond 20.30 uur weer veilig in het 
mooie Vorstenbosch aan te ko-
men. 

Chauffeur Theo; hartelijk be-
dankt voor de mooie, goed ver-
zorgde én veilige reis. Alle gasten 
ook bedankt en tot de volgende 
reis!

Zondagavond dansen in CC Servaes

De huidige groep bestaat vooral 
uit senioren, maar iedereen die 
van dansen houdt is van harte 
welkom. 
Muziek kan eventueel aan jouw 
wensen worden aangepast. 
Vanaf 19.30 tot 22.30 uur kan 

er naar hartenlust gedanst wor-
den. 
Er wordt een kleine bijdrage van 
€ 1,50 gevraagd. Je bent van 
harte uitgenodigd om een keer 
vrijblijvend een kijkje te komen 
nemen en om deel te nemen aan 

de diverse dansen.

Voor aanvullende informatie 
kun je contact opnemen met het 
secretariaat van CC Servaes, 
06-20216398. Mailen kan ook 
naar secretariaat@ccservaes.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Wist je dat er elke zondagavond in CC Servaes de gelegenheid is om gezellig 
te dansen? Een dj zorgt voor leuke dansbare muziek, waarbij er zowel alleen als samen kan worden 
gedanst. Van foxtrot, Weense wals en tango tot aan country linedance.

NISTELRODE - Bij deze bedankt 
BOBZ alle vrijwilligers die afge-
lopen jaar een bijdrage hebben 
geleverd aan de activiteiten van 
BOBZ. 

Dankzij hen zijn er gezellige 
avonden voor de jeugd gereali-
seerd zoals disco, casino, kerst-
bal, carnaval, sumo worstelen en 
natuurlijk het spetterende GALA- 
feest. 
Natuurlijk ook een bedankje aan 
de jeugd die iedere keer van de 
partij was! Het komende BOBZ-
jaar start weer op 31 augustus. 
Als er ouders of jongeren, vanaf 
de tweede klas van het voorgezet 

onderwijs, zijn die een of twee 
keer per jaar iets willen beteke-
nen voor de jeugd van groep 7 
en 8, kunnen zij zich laten infor-
meren door Natasja Kerkhof via 

info@leonkerkhoftuinaanleg.nl
of 06-57390185 (appen mag 
ook). Natuurlijk kun je je dan 
ook meteen opgeven!
Fijne vakantie allemaal!

BOBZ bedankt vrijwilligers

KBO Bernheze
KBO VORSteNBOSCH
Buitenactiviteiten en reizen populair

Vijfdaagse reis KBO Vorstenbosch en Nistelrode
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Een stage in de Parel van Afrika
OEGANDA - Een Loosbroekse in de parel van Afrika, jullie lezen het goed. Ik studeer 
International Land and Water Management aan de universiteit in Wageningen, en zoals de 
naam van de opleiding al enigszins doet vermoeden, hoort hier een stage in het buitenland 
natuurlijk bij!

Op Facebook zag ik een berichtje van DeMooiBernhezeKrant voorbijkomen over de rubriek 
luchtpost, en dit leek mij dan ook een leuke kans om Bernheze eens te vertellen wat ik hier 
aan het doen ben. Ik ben Ferens Bongers (meestal aangesproken met: “Gè bent unne zoon 
van Marijn he, mar gè lekt mier op jullie mam, Jane”) twintig jaar oud, trots lid van CV 
Goedzat en studeer dus in Wageningen. Voor mijn bachelorthesis doe ik nu drie maanden 
lang onderzoek in Oeganda naar de effecten van Mulch op koffieplantages op Mount Elgon.

Als je nu denkt van ’wat onderzoekt hij daar nu?’, is dat niet gek, want mijn vrienden hebben 
zelfs na drie keer uitleggen soms nog steeds geen idee. Die kan ik dan straks hopelijk ook 
gewoon doorverwijzen naar dit stukje, wat mijn leven ook weer wat makkelijker maakt.

Mulch is een beschermende laag bovenop de bodem, om die bijvoorbeeld te beschermen 
tegen erosie of uitdroging. Het kan bestaan uit stenen, houtsnippers of in het geval hier 
op de koffievelden, uit snoei- en plantresten van de planten zelf die op de velden staan. 
In een notendop, ik ben hier voor mijn thesis dus aan het onderzoeken hoeveel boeren 
mulch toepassen op hun velden, waarom ze dat juist wel of niet doen, en wat de effecten 
van mulch zijn op de nutriënten in de bodem. Ik doe dit onderzoek met Kyagalanyi Coffee 
Limited, zij helpen me met het interviewen van de boeren en het navigeren door het gebied (Mount Elgon kan nogal een doolhof zijn. Het is ongeveer 173 
keer zo hoog en 4.667 keer zo groot qua oppervlakte dan Bedaf, om maar even een voorbeeld te noemen!)

Naast mijn onderzoek hier heb ik gelukkig genoeg vrije tijd voor andere dingen en uitstapjes. Zo kan je prima stappen in de hoofdstad Kampala en heeft het 
land prachtige flora en fauna. De bijnaam is dan ook niet voor niets ‘De Parel van Afrika’, met een hoop nationale parken, allemaal met een groot aantal 
verschillende wilde dieren, uiteenlopend van berggorilla’s tot olifanten. Zo heb ik in mijn vrije tijd Mount Elgon beklommen en heb ik een halve marathon 
gelopen aan de rand van een nationaal park tussen de zebra’s. Nog een groot voordeel, de toegangsprijzen van de nationale parken in Oeganda zijn 
vergeleken met andere landen relatief goedkoop, wat voor een student natuurlijk altijd belangrijk is!

Ferens Bongers

Ferens in National park Lake Mburo

Grenzeloos BeRNHeZeGrenzeloos 

Met Willpower naar Afrika

Roel Sengers en Reno Verhagen 
zijn tweedejaars studenten aan 
het Koning Willem I College in 
Den Bosch. De jongens leren alle 
ins en outs van personenauto’s 
op niveau 4 en mogen zich, na 
het behalen van het einddiploma, 
Technisch Specialist Personenau-

to noemen. Dat houdt in dat zij 
meer leren en doen dan ‘onder 
de motorkap kijken’ en reparaties 
verrichten.
“Wij zijn als we klaar zijn auto-
monteur en werkplaats manager. 
We leren namelijk ook leiding-
geven, werkzaamheden plannen 

en dat soort zaken”, vertellen de 
jongens trots. 

Als onderdeel van hun oplei-
ding gaan zij onder de vlag van 
‘Go For Africa’ in 2019 aan de 
slag in Gambia. Naast een zeven 
weken durende stage is ook de 

drieweekse reis naar de eindbe-
stemming onderdeel van het hele 
gebeuren. De bedoeling is name-
lijk dat Reno en Roel een auto 
op de kop tikken en aansluitend 
zorgen dat deze tiptop in orde is 
zodat het voertuig de duizenden 
kilometers lange reis goed door-
staat. Tot slot blijft de auto na de 
stage in Gambia. Afhankelijk van 
de staat van de auto en het mo-
del wordt deze daar ingezet als 
studieobject voor Gambiaanse 
studenten die leren voor auto-
monteur. Indien het een goede 
auto is, gaat deze gebruikt wor-
den om bijvoorbeeld zieken te 
vervoeren, als schoolbusje, taxi 
en al het andere denkbare. 

Naast Reno en Roel zijn er nog 
negen studenten die deze uit-
daging aangaan. Er wordt onder 
begeleiding van twee docen-
ten in konvooi gereden. Er zijn 
groepjes gemaakt van twee en in 
een geval drie leerlingen. Tot zo-
ver de begeleiding want: “De be-
doeling is dat we tot het vertrek 
zoveel mogelijk zelf onze zaken 
organiseren en regelen. Dat is 
ook onderdeel van onze studie”, 
leggen Reno en Roel uit.

De mannen zijn druk bezig om 
te bedenken hoe zij geld kun-
nen inzamelen om onder an-
dere een goede auto te kopen. 
Ideeën zijn er wel. “Dat kan bij-
voorbeeld een feestavond zijn of 
een activiteit bij de plaatselijke 
voetbalclub. We zijn bezig met 

een folder zodat we eventuele 
sponsoren duidelijk kunnen ma-
ken wat we gaan doen. Het logo 
van bedrijven die ons steunen, 
plakken we op de auto waarmee 
we naar Afrika reizen”, beloven 
Reno en Roel. 

Zij hebben zich Team Willpo-
wer genoemd want: “Je moet 
een sterke wil hebben en door-
zettingsvermogen om het alle-
maal te regelen en uiteindelijk te 
doen”, motiveren zij. Voor een 
donatie of meer informatie zie de 
Facebookpagina Willpower.

HEESWIJK-DINTHER – Het duurt nog enige tijd, maar toch zijn Reno Verhagen uit Heeswijk-Dinther en 
Roel Sengers uit Malden nu al doende met de voorbereidingen van het tien weken durende avontuur 
dat zij begin 2019 gaan maken. De heren studeren Technisch Specialist Personenauto en gaan met de 
auto naar Gambia om les te gaan geven op een middelbare school. De auto doneren zij ter plekke. Om 
onder andere een goede auto te kunnen bekostigen zijn zij als Team Willpower bezig met een zoektocht 
naar sponsoren.

Reno en Roel Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Sterke wil en 
doorzettings-
vermogen 
nodig om het 
te regelen en
te doen

luCHtpOSt OeGANdA
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Van Tilburg Mode en Sport
Winnaar Publieksprijs Retail Excellence en Retail Excellence 2018!

Dé beste belevingswinkels van 2018 van Nederland zijn bekend!

Van Tilburg uit Nistelrode - Win-
naar van de Retail Excellence 
Award en van de Publieksprijs 
Retail Excellence is een gevestig-
de winkel die bekend staat om 

kwaliteit, vakmanschap, service 
en passie voor mode. Dat is ook 
precies wat de jury heeft meege-
nomen in de beoordeling van de 
Retail Excellence Award. Bij Van 

Tilburg zijn ze altijd op de hoogte 
van de laatste trends en bieden ze 
prachtige collecties van aantrek-
kelijke merken. Een andere kracht 
van Van Tilburg volgens de jury is 

dat zij zichzelf continu blijven ver-
nieuwen. Bovengenoemde maakt 
de keuze voor Van Tilburg als win-
naar dan ook vanzelfsprekend. 

Vakkundige vakjury 
De winkels worden gescreend en 
beoordeeld door een onafhanke-
lijke vakjury, met jarenlange er-
varing en een gouden visie over 
de toekomst van de retailers, 
beoordeeld vanuit verschillende 
vakgebieden. 

Dutch Retail Experience Award 
De Dutch Retail Experience 
Awards zijn de landelijke retail-
prijzen voor de winkels van nu! 

Een winkel die extra aandacht 
heeft voor bijvoorbeeld: bijzon-
der personeel, narrowcasting, 
het assortiment, de service, een 
origineel interieur, speciale eve-
nementen en verrassende win-
kelruimtes.

AMSTERDAM/NISTELRODE -  De winnaars van de prestigieuze Dutch Retail Experience Awards zijn 
afgelopen maandag bekend gemaakt tijdens de Dutch Retail Experience Awards powered by Soul Salon. 
De Awards zijn verdeeld in verschillende categorieën waarin het onderscheidende belevenisconcept van 
de winkel centraal staat. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in een juryprijs en een publieksprijs.

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Wij feliciteren

Van Tilburg 
Mode & Sport 

als winnaar van de
Retail Excellence Award

Paul Van TilbuRg: “Wij zijn super blij dat onze klanten ook vinden 
dat wij deze award verdienen en massaal hebben gestemd!  In totaal 
hebben er 1800 mensen gestemd met een gemiddelde rapportcijfer van 
een 9,5!  Dank jullie wel!

Bron foto: Facebook van Van Tilburg
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Toos is in het voorjaar al vijf weken op vakantie geweest in Portugal en 
gaat in september samen met haar man drie weken terug. Wandelen aan 
de kust en veel fietsen, daar heeft Schouten zin in. Maar het is volgens 
haar zeker zo belangrijk om “even helemaal niets te doen. Daar is het 
vakantie voor, hè?” Ze gaat op bezoek bij vrienden die in de gemeente 
Silves wonen. “Silves heeft mooie bezienswaardigheden, onder andere een 
oud fort. Wat me hier verder aanspreekt, is de rust die het stadje 
én de mensen uitstralen. Ik kom daar echt thuis.” 
De Loosbroekse vakantiegangster reist op de plek van bestemming bij 
voorkeur met het openbaar vervoer. “Ik neem de trein of de bus. Het 
openbaar vervoer in Portugal is goedkoop en je kunt er alle kanten mee 
op.” Het land voelt voor haar vertrouwd aan, maar saai wordt het er nooit. 
“Als je rondtrekt, zie je veel. Denk eens aan de kathedraal van Faro en 
het vogelreservaat. Of neem de zee, die ziet er iedere seconde anders 
uit. Verder kun je er heerlijk wandelen, bijvoorbeeld door de bossen naar 
Spanje en dan via het strand terug. Dat is een tocht van ongeveer vijftien 
kilometer, echt hartstikke fijn.” 

TooS
SCHoUTEN (65)
uit Loosbroek

Open dag veehouderij
de Waaistap over vee en 
energie met BeCO

Voor kinderen is er naast het bekijken 
van de kalfjes ook nog meer vertier, zoals 
het spelen in de hooiberg en een nepkoe 
melken. En er is wat te vieren, want vanaf 
die dag is het bedrijf energieneutraal! De 
Waaistap is samen met BECO, de Bern-
hezer Energie Coöperatie, overgegaan 

op duurzame energie. Op het dak van de 
stal liggen honderden zonnepanelen. Dat 
is voor het eigen energiegebruik, maar 
ook anderen maken daar gebruik van. Zie 
ook www.bernhezerenergie.nl. Tijdens de 
open dag wordt daar meer informatie over 
gegeven.

HEESWIJK-DINTHER - Omdat zij iedereen een kijkje willen laten nemen in het boeren-
leven openen de eigenaren van veehouderij De Waaistap aan de Liniedijk 1, Noortje 
Krol en Nico Miedema, de deuren van het bedrijf voor iedereen die maar wil. Op zater-
dag 14 juli is er dan ook een open dag op het rundveebedrijf. Het gaat dan, naast over 
koetjes en kalfjes, ook over het houden van vee en over duurzaamheid en energie. Van 
11.00 uur tot 15.00 uur kan het bedrijf bezocht worden. 

Veehouderij De Waaistap is door zonnepanelen energieneutraal
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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
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

GeMeeNteBeRiCHteN

uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- 
(tweede plaats) en € 25,- (derde 
plaats). 
Als u mee wilt doen aan de foto-
wedstrijd, hou dan rekening met 
het volgende. 
- De foto’s moeten genomen 

zijn in deze gemeente en/of 
moeten herkenbaar zijn voor 
de Bernhezer samenleving. Het 
kan een gebouw zijn, een mooi 
plekje, een leuk evenement of 

iets anders ‘typisch Bernheze’. 
- Alleen inwoners van de ge-

meente Bernheze kunnen mee-
doen aan de fotowedstrijd. 
Medewerkers van de gemeente 
zijn uitgesloten van deelname. 

- Per persoon mag u maximaal 
twee foto’s inzenden.

- U moet de foto’s digitaal via 
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale 
resolutie van 300 dpi of mini-
maal 1,2 MB. 

- De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor andere 

doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het rechten-
vrij gebruik van uw foto’s voor 
bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, folders, fl yers, brochu-
res of nieuwsbrieven.

- Als u personen fotografeert, 
vraag dan van tevoren of ze het 
daarmee eens zijn. 

 
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale 
foto’s (JPG-formaat, minimaal 
300 dpi of 1,2 MB) voor 27 juli 
2018 naar a.abrahamse@bern-
heze.org. Zet duidelijk de gefo-
tografeerde locatie en de naam, 
adresgegevens en telefoon-
nummer van de fotograaf in uw 
e-mail.

In oktober 2018 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de ge-
meente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit 
jaar organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie plek of 
een leuk evenement in onze gemeente gefotografeerd? Stuur de 
foto dan voor 27 juli 2018 naar ons op en maak kans op een prijs.

OffiCiËle BeKeNdMAKiNGeN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Ranja voor het orga-

niseren van een Kindervakan-
tieweek van 13 t/m 16 augus-
tus van 9.00 tot 16.00 uur en 
op 17 augustus 2018 van 9.00 
tot 13.00 uur op het terrein van 
R.V. de Valianten, aan de Hei-
bloemsedijk, 5473 TC Hees-
wijk-Dinther en het terrein aan 
de Schaapsdijk/Donatusstraat, 
5472 PP Loosbroek. Gedurende 
dit evenement wordt van 9.00 
tot 10.30 uur en van 15.30 tot 
16.30 en op 17 augustus van 
9.00 tot 10.30 en van 12.00 
tot 13.30 uur op een gedeel-
te van de Heibloemsedijk (van 
Zandkant tot Zandkant) een-
richtingsverkeer ingesteld. Van 
13 t/m 16 augustus van 9.00 
tot 16.30 uur wordt de Dona-
tusstraat (vanaf de Jan Dob-
belsteenstraat tot de Schaaps-
dijk) en de Schaapsdijk (van de 
Donatusstraat tot de Molen-

hoeven) afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
De beschikkingen zijn op 5 juli 
2018 verzonden.

- Bar de Ketel voor het organise-
ren van het Ketel Weekend op 
13 juli 2018 van 19.00 tot 1.30 
uur en 14 juli 2018 van 16.00 
tot 1.30 uur op de locatie Tip-
weg 8, 5476 VA Vorstenbosch. 
De ontheffi ng voor geluid is 
verleend tot 01.00 uur. De be-
schikkingen zijn op 5 juli 2018 
verzonden.

- Parochie St. Servatius voor het 
organiseren van een Rommel- 
en Antiekmarkt op 8 september 
2018 van 10.00 tot 14.30 uur 
op de parkeerplaats achter Lu-
nenburg, 5472 PH Loosbroek. 
De beschikking is op 5 juli 2018 
verzonden.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- MOV Zeeland voor het organi-

seren van een fi etstocht op 16 

september 2018 waarbij de rou-
te loopt over het grondgebied 
van Bernheze. De toestemming 
is verzonden op 5 juli 2018.

- Buurtvereniging Oranje voor 
het organiseren van een leden-
barbecue op 25 augustus 2018 
van 17.00 tot 24.00 uur in het 
Buurtparkje aan de Donkeren 
Dijk, 5473 CS Heeswijk-Dinther. 
De toestemming is verzonden 
op 9 juli 2018.

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

Melding maken uitweg
L.van Wylick, Retselseweg 10, 
5473 HC Heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
dubbele uitweg naar de Retselse-
weg 10 in Heeswijk-Dinther. De 
melding is op 5 juli 2018 geac-
cepteerd. Verzenddatum: 5 juli 
2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet

Aan mevrouw Anna Maria Hen-
drika Jonkers en de heer Kai Jo-
hannes Wilhelmus Gabriëls is 
een drank- en horecavergunning 
verleend voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf Café Kerkzicht, 
Molenhoeven 45, 5472 PX Loos-
broek. De vergunning is verzon-
den op 4 juli 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet 

meer wonen op het adres in de 
gemeente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (BRP) staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant en op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.
- Mariusz Kloc, geboren
 14-06-1977
- Beata Maria przystanska-Se-

merjyan, geboren 22-07-1976 
- P. Mizera, geboren 29-03-1980
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of gemeente@
bernheze.org. 

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan Teelt 
Ondersteunende Voorzieningen 
Bernheze
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Teelt Ondersteunende 
Voorzieningen Bernheze. 
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt de vertaling van het beleid 
zoals vastgesteld door de raad 
van 28 september 2017 in het 
bestemmingsplan Buitengebied.
Inzage: Het ontwerpbestem-

mingsplan ligt met ingang van 
12 juli 2018 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis aan De Misse 6 in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
(NL.IMRO.1721.BPTOV-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze zienswijze kunt 
u richten aan de gemeenteraad 
van Bernheze, Postbus 19, 5384 
ZG in Heesch. Als u uw zienswij-
ze mondeling wilt geven kunt u 
een afspraak maken met de heer 
P. de Wit van de gemeente Bern-
heze. 

Wet milieubeheer 
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- W.F.M. de Groot heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor de inrichting op 
het adres Loo 31-33, 5388 SB 
Nistelrode.

- Schoones Transmissies BV heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het oprichten 
van een bedrijf gespecialiseerd in 
het reviseren van handgescha-
kelde en automatische trans-
missies op het adres Middelste 
Groes 23, 5384 VV Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 10.52 van de Wet 
milieubeheer zijn ingekomen:
Rectifi catie wegens onvolledige 
publicatie.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

André van de Voort won de 
fotowedstrijd vorig jaar
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pROCeduReS
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

GeMeeNteBeRiCHteN

WWW.BeRNHeZe.ORG

- Gebroeders Dijkhoff & Zn B.V. 
heeft een melding op grond 
van het Besluit mobiel breken 
ingediend. De melding richt 
zich op het breken van in totaal 
500 ton steenachtige materia-
len op het adres Heibloemsedijk 
8, 5473 TC Heeswijk-Dinther. 
De melding is geldig vanaf 4 
juli 2018 tot uiterlijk 4 oktober 
2018 en geldt in deze periode 
gedurende ten hoogste 3 werk-
dagen. De verwachte startda-
tum is 4 juli 2018. Bronsterkte 
mobiele brekers 114,0 dB(A). 
Tegen deze melding kan geen 
bezwaar worden gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
- Bergmolen ong.
 Bouw 2 onder 1 kap woning
 Datum ontvangst: 29-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 20d
  Oprichten woon-zorgcomplex

  Datum ontvangst: 03-07-2018
- Raadhuisplein 7a
  Verbouw pand tot woning
  Datum ontvangst: 05-07-2018
- Nobisweg 13 en Heuvelstraat 

10
 Onderhoud dak/handelen met 

gevolgen voor beschermde na-
tuurmonumenten

 Datum ontvangst: 05-07-2018
Heesch
- Vinkelsestraat 11
  Vervangen houtloods
  Datum ontvangst: 03-07-2018
- Elzenseloop 76
 Uitbreiden woonhuis
 Datum ontvangst: 04-07-2018
- Hooge Wijststraat 7
 Bouw overkapping onderzoek-

cirkels
 Datum ontvangst: 04-07-2018
Vorstenbosch
- Kerkstraat 38
  Constructie aanpassing
  Datum ontvangst: 05-07-2018
- Rietbeemden kavel 7 
  Oprichten woning
  Datum ontvangst: 07-07-2018
- Rietbeemden kavel 7a
  Oprichten woning
  Datum ontvangst: 08-07-2018
Nistelrode
- Wilhelminastraat 21
  Plaatsen schutting

  Datum ontvangst: 05-07-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg / Kleijne Hove 

ong.,
  Oprichten woning
  Verzenddatum: 02-07-2018
- Hommelsedijk 31a
  Verhogen nok van bijgebouw
  Verzenddatum: 03-07-2018
Nistelrode
- Laar 16
  Uitbreiden van een winkelpand
 Verzenddatum:
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 76b
  Oprichten bijgebouw
  Verzenddatum: 04-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 

toepassing

Tijdelijke Vergunning
Loosbroek
- Krommedelseweg ong.kavel 2
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 05-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afl oop van de be-
roepstermijn.
Nistelrode
- Langstraat 15
 Milieuneutraal veranderen en 

handelen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden
  Verzenddatum: 03-07-2018
Nistelrode
- ’t Broek 1 en 3
 Veranderen varkenshouderij, 

veranderen milieu en hande-
lingen met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden

 Verzenddatum: 03-07-2018
Vinkel
- Bleekeseweg 3
 Oprichten milieu en handelen 

met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden

  Verzenddatum: 15-05-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Vorstenbosch
- Kampweg 4
  Stillegging en last onder dwang-

som
 Verzenddatum: 27 juni 2018
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2
 Stillegging en last onder dwang-

som.
 Verzenddatum: 5 juli 2018
Procedures 4a en 7a zijn van 
toepassing.

fioretti College ziet 240 jaar ervaring vertrekken
VEGHEL – Acht medewerkers 
van het Fioretti College in Veghel
gaan met prépensioen. Bij el-
kaar vertegenwoordigen zij 240 
dienstjaren. De school neemt 
daarmee afscheid van een schat 
aan onderwijservaring. 

In de allerlaatste schoolweek 
werden in Veghel vijf docenten 
en drie onderwijs ondersteunen-
de medewerkers uitgezwaaid. 
Hoewel ze allen dus afscheid 
nemen van het Fioretti College 
maakten velen hun start op één 
van de voorlopers van de school.
De afdeling personeelszaken 
ziet Petra Keursten uit Hees-
wijk-Dinther vertrekken. 

Zij begon haar administratie-
ve werkzaamheden in 1970 op 
de toenmalige leao/lhno De 
MolenBeemden. Met haar 48 
dienstjaren is zij met verve de 
langstzittende collega.

Ton Essens uit Heesch zwaait af 
als docent biologie en Dienstver-
lening & Producten. Hij begon 
zijn onderwijsloopbaan in 1976 
op de toenmalige Pius X-mavo 
als leraar Nederlands en muziek. 
Naast bovenstaanden werd er 
ook afscheid genomen van de 
Erpse Jacky van Rooij, de Uden-
se Corine Engelen-van Mierlo, 
Geert Ploegmakers uit Oss, De 
uit Sint-Oedenrode afkomstige 

Marianne Bekkers en Dorothé 
Doeleman-Wonders uit Veghel. 
Tijdens een drukbezochte recep-
tie op donderdag 5 juli werden 

de bijna-gepensioneerden nog 
één keer in het zonnetje gezet en 
door collega’s en oud-collega’s 
bedankt. Samen hebben ze een 
belangrijke bijdrage geleverd 
aan het voortgezet onderwijs in 
Veghel en Sint-Oedenrode.

V.l.n.r.: Geert Ploegmakers, Dorothé Doeleman, Jacky van Rooij, 
Marianne Bekkers, Ton Essens, Petra Keursten en Corinne Engelen. 
Niet op de foto: Joop Baaten

PETRA KEURSTEN 
UIT HEESWIJK-DINTHER 

& TON ESSENS 
UIT HEESCH
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Goede vakantie voor ieder

Zomer 2018
Het besturen na de verkiezingen 
van maart 2018 is goed op gang 
gekomen; zeker met de besluiten 
die op 5 juli genomen zijn. Zon-
ne-energie van eigen bodem, 
woningbouw voor onze inwo-
ners. 
Verder blijkt de financiële positie 
van de gemeente Bernheze erg 
solide. Bernheze staat er goed 
voor. Lage schuldenlast en vol-
doende vermogen om eventuele 

risico’s op te vangen. Een ge-
meente als Bernheze met 30.000 
inwoners kan zich prima zelf-
standig redden, blijkt iedere keer 
weer. De SP had het goed ge-
zien in 2012 en 2015. Bernheze 
moet zelfstandig blijven en met 
niets en niemand gaan fuseren. 
Dat brengt enkel ellende met 
zich mee. Dat was ook de keuze 
van de bevolking in 2012! Ruim 
2/3 deel van de inwoners koos 
toen voor zelfstandig blijven. De 

mensen hadden het prima in de 
gaten. Kleinschalig en besturen 
dichtbij de inwoners. Dat werkt 
het beste.

Fijne vakantie 2018
Nu gaan we genieten van de 
zomervakantie. De SP Bernheze 
wenst alle inwoners van Bernhe-
ze een hele fijne zomervakantie 
toe. 
Rust lekker uit en kom gezond 
weer terug.

Op 5 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomerva-
kantie van 2018. Enkele belangrijke besluiten zijn genomen. Er komt een zon-
nepark op Heesch-West. Duurzame energie voor 1.700 gezinnen! Een mooie 
stap richting een energieneutraal Bernheze. In Nistelrode worden nieuwe hui-
zen gebouwd aan de Zwarte Molen. En de gemeente gaat serieus kijken naar de 
geluidsoverlast van de A50 ter plekke. De financiële positie van Bernheze blijkt 
erg sterk, aldus de onafhankelijke accountant.

Cor van Erp, SP Bernheze

Aan de slag met aanbevelin-
gen rekenkamercommissie
In mijn vorige bijdrage gaf ik aan dat er door het onderzoek van de rekenka-
mercommissie helder werd dat het de gemeente nog onvoldoende gelukt is 
om de doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdgebonden) te formuleren.

In de bijeenkomst op 28 juni ging de commissie Maatschappelijke Zaken 
nader in op het jeugdbeleid en kreeg een presentatie van de beleidsmede-
werkers over de laatste ontwikkelingen. Duidelijk werd dat het heel moeilijk 
is om een helder overzicht te krijgen (in cijfers) van de effecten van de decen-
tralisatie, aangezien het werken met mensen heel complex is. De komende 
periode gaat de gemeente de cijfers beter in beeld brengen, zodat doelen 
eventueel bijgesteld kunnen worden. Tevens zal er nagedacht worden over 
de vorm van inkoop van hulpverlening. Ook hiervoor is het belangrijk dat 
de effecten van de afgelopen periode eerst helder in beeld gebracht wor-
den. Voor de leden van de commissie Maatschap-
pelijke Zaken is het van essentieel belang dat hen 
de te maken keuzes voorgelegd worden, met daarbij 
ook benoemd de voor- en nadelen van de te maken 
keuzes. Alleen dan kan de gemeenteraad gegrond 
sturen op de te stellen kaders, van controle voeren 
en daarmee de burgers vertegenwoordigen. Heb je 
ervaringen met de transitie jeugdzorg en wil je deze 
delen? Neem dan contact met me op!

Burgerlid Gwendy Jacobs: Gwendy@lokaal.nu

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 
In het weekend van 8 en 9 september vindt 
de 32ste editie van de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag plaats, een van de grootste 
culturele evenementen van Nederland. Met het 
thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles 
wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. 

Ook Bernheze sluit aan bij het landelijke thema. 
Op zondag 9 september openen de Bernhezer monumenten gratis 
de deuren. In ‘Op weg naar Open Monumentendag’ geven we je een 
voorproefje van wat je die dag kunt verwachten.

DE MEIERIJSCHE MUSEUMBOERDERIJ 

HEESWIJK-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij 
ontmoet Polen
Nederland heeft goede banden met Polen. Honderden Polen 
werken in Bernheze, voornamelijk in de tuinbouw. Dit jaar brengt 
de Meierijsche Museumboerderij tijdens Open Monumentendag 
met het thema ‘In Europa’, Polen en de Polen in beeld. De dag 
begint om 10.30 uur met een openluchtmis in het Nederlands en 
in het Pools. Er is informatie en er zijn films over het alledaagse 
leven in Polen. Heemkundekring De Wojstap presenteert 
een prachtige fototentoonstelling. Het terras, met gezellige 
livemuziek is open voor een Pools of Nederlands drankje en 
hapje. Bakkers bakken, speciaal voor deze gelegenheid, extra 
lekker brood. In het museum laten de gidsen zien dat in 1900 het 
boerenleven in Polen niet zoveel verschilde van dat in Nederland. 
In de interessante historische groentetuin vertellen tuinmannen 
en -vrouwen over de ‘bijna vergeten groenten’ die er groeien. 
Museum en evenemententerrein zijn op zondag 9 september 
gratis toegankelijk. Meer info over dit altijd weer verrassende 
museum lees je op: www.museumboerderij.nl. Je kunt ons ook 
volgen op Facebook en via Twitter.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kunnen blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

gwendy: ‘De komende periode gaat de gemeente
de cijfers beter in beeld brengen’

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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iNfORMAtie VOOR de KeRNeN

VVD-Bernheze kan terugkijken 
op een zeer drukke tijd, waarbij 
wij ons weer vol hebben ingezet 
voor alle inwoners en onderne-
mers. Helaas hebben wij weinig 
kunnen realiseren, omdat de co-
alitie weinig sympathie bleek te 
hebben voor de voorstellen van de 
oppositie en de wensen van inwo-
ners en ondernemers. Kijk bijvoor-
beeld maar naar de realisatie van 
de zonneweide aan de Achterste 
Groes te Heesch.
Veel beloftes van het college om in 
overleg te gaan met diverse partij-
en. Zoals met de heer van Oort, 
die geen bedrijfshal mag bouwen 
aan de Zoggelsestraat in Heesch, 
of zoals met de bewoners aan de 
Zwarte Molen in Nistelrode, die al 
vijftien jaar veel overlast hebben 

van verkeersgeluid vanaf de A50.

Wel werd er een motie van de 
VVD en Lokaal aangenomen voor 
een gedeeltelijke blauwe zone op 
het Stationsplein in Heesch. Na de 
herinrichting staat het plein regel-
matig vol met geparkeerde auto’s. 
En na realisatie van het project ’t 
Dorp 1-3 komen er nog minimaal 
elf auto’s bij. Dat heeft het college 
zo geregeld met de projectontwik-
kelaar. Tijdens het zomerreces zal 
VVD-Bernheze minder zichtbaar 
zijn, maar wij zijn wel bereikbaar 
om u van dienst te zijn via 
info@vvd-bernheze.nl

Wij wensen alle inwoners en on-
dernemers van Bernheze een hele 
fijne vakantie.

Zomerreces

De raadsvergadering van 5 juli was de laatste 
voor de zomervakantie. Ook de politiek gaat 
een poosje met vakantie en wel tot 27 augus-
tus. De eerste periode na de gemeenteraads-
verkiezingen zit er op. 

Jack van der Dussen, fractievoorzitter 
VVD-Bernheze

De afgelopen maand was mijn 
eerste commissievergadering. Al 
snel werd duidelijk dat er ook in 
Bernheze nog veel werk aan de 
winkel is op het gebied van be-
wonersparticipatie. 

Te vaak zie je dat er wel wordt 
gesproken met inwoners, maar 
niet wordt geluisterd. Iedere keer 
vraag ik mezelf af: “waarom 

doet een gemeente zo weinig 
met de waardevolle informatie 
van inwoners of vragen ze bij 
een evaluatie niet eens wat zij 
er van vinden?” Wat mij betreft 
echt een gemiste kans. 

De komende vier jaar ga ik mijn 
uiterste best doen en hoop ik sa-
men met u het verschil te maken 
in deze mooie gemeente. 

Waarom betrekken we 
niet vaker inwoners bij 
onze plannen?

Sinds mei 2018 ben ik namens D66 actief 
als burgerlid in de raadscommissie Ruim-
telijke Zaken in de gemeente Bernheze. De 
belangrijkste redenen om de politiek in te 
gaan waren mijn wens om iets te kunnen 
betekenen voor de samenleving en mijn 
ambitie om bewoners meer te betrekken 
bij de plannen van de gemeente. 

Rob van der Geld, commissielid Ruimtelijke Zaken

Elke commissie- en raadsver-
gadering agendeert Progressief 
Bernheze dit probleem. Bij elk 
bestemmingsplan dat langskomt 
benoemen wij het belang van het 
bouwen van betaalbare wonin-
gen. Steeds meer partijen gaan 
daarin mee, en willen de strijd 
aangaan om in nieuwe wijken 
meer betaalbare woningen te 
gaan bouwen. 

Dat blijkt zo makkelijk nog niet. 
Huizenprijzen stijgen sneller 
dan het licht en er wordt steeds 

meer geëist van de bouw. Toch 
moeten we deze wens niet op-
geven, maar op zoek gaan naar 
mogelijkheden. In het hele land 
wordt er geworsteld met dit pro-
bleem en worden door markt en 
overheden innovatieve ideeën 
bedacht om toch betaalbaar te 
kunnen bouwen. 

Nu is ook in onze gemeente de 
tijd gekomen om niet langer al-
leen te praten, maar echt op zoek 
te gaan naar oplossingen. Daar-
om hebben wij de wethouder op 

pad gestuurd met een opdracht: 
ga nog dit jaar op zoek naar ma-
nieren waardoor we goedkopere 
huizen kunnen gaan bouwen, zo-
dat we zo snel mogelijk de schop 
in de grond kunnen zetten. Al in 
september komt de wethouder 
daarop terug bij ons. 

Want pas als we ook betaalbaar 
gaan bouwen, bouwen we echt 
voor iedereen. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

een nieuwe traverse

In de verkiezingscampagne, en ook de afgelopen maanden, hebben wij het 
probleem vaak aangekaart: op dit moment zijn er groepen mensen die zich ge-
dwongen voelen uit onze dorpen te vertrekken. Deze mensen vertrekken niet 
uit onze dorpen omdat ze graag ergens anders willen gaan wonen, maar omdat 
ze de huizen in onze dorpen simpelweg niet kunnen betalen. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

fractie CdA Bernheze wenst u 
een fijne zomer 

V.l.n.r. Erik van der Wijst, Erwin van Kessel, Ruud Leeijen, Mart Smits, Ezra Leeger en Edwin Daandels 

VORSTENBOSCH - “Op 20 sep-
tember 1944 zagen mijn broer 
en ik een Engels vliegtuig, met 
daarin acht bemanningsleden, 
neerstorten. 

Drie van de bemanningsleden 
konden zich redden met een 
parachute. De vijf anderen, 
waaronder de 21-jarige piloot 
Maurice McHugh uit Australië, 
stierven een heldendood. Sep-
tember 2014, inmiddels 70 jaar 
later, kwam Peter McHugh uit 
Australië naar Vorstenbosch en 
was op zoek naar de plaats waar 
het vliegtuig met daarin zijn oom 
was neergestort. 

Ook zocht en vond hij de twee 
jongens, mijn broer en mij, die 
het vliegtuig van nabij hadden 
zien neerstorten. Hij bracht van-
uit Australië een heel mooie pla-
quette mee met daarop de na-
men van de gehele bemanning.

Op 20 september 2015 konden 

wij met hulp van de gemeente, 
de buurt, vrijwilligers en spon-
soren, ook vanuit Australië, een 
bijzonder monument met daarin 
verwerkt de plaquette onthullen. 
Afgelopen maandag, op de 95e 
verjaardag van Officier Piloot 
Maurice McHugh heb ik een 

foto van hem tussen de klapro-
zen in onze tuin gezet, met op 
de achtergrond de molen die 
ik als eerbetoon aan hem in de 
rouwstand heb gezet.”

Met vriendelijke groeten uit Vor-
stenbosch, Jan Smolenaers.

eerbetoon aan oorlogsheld uit Australië
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Tekst?

lANGe SpORtZOMeR Zie oplossing pagina 26

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:
Sjoerd Peters 
uit Heesch

Winnaar:
Annemieke 

van der Biezen 
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

9-7-2018 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Landen%20in%20de%20Wereld&w=12&h=12&p=X,A,H,R,Z,C,H,I,N,A,W,Q,O,J,T,O,O,I,M,A,L,T,A,V… 1/1

Landen in de Wereld
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

X A H R Z C H I N A W Q
O J T O O I M A L T A V
U D N E K R A M E N E D
N O Q C I R A K D Y V Y
E B G S W A Z I L A N D
D M J F S V J M T T W H
E A W U Q T J X D S I L
R C Q D I E M X G Q D U
L D G X M D O M A N Y K
A M Y E R O I C F E A J
N Y N M T U R J J D S T
D D N A L R E S T I W Z

CAMBODJA CHINA DENEMARKEN
IRAK JEMEN MALTA
NEDERLAND OMAN SWAZILAND
ZWITSERLAND

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: CAMBODJA, CHINA, DENEMARKEN, IRAK, JEMEN, MALTA,
NEDERLAND, OMAN, SWAZILAND, ZWITSERLAND

WOORdZOeKeR: 

te KOOp

NieuWe deSSO-
tApijtteGelS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BOeK ‘de ZON ACHteRNA, 
15 jAAR lA COlliNe’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

KipSAlON BeRNHeZe
Wij gaan er even tussenuit en 
zien u graag op 15 augustus 
weer. Fijne Vakantie!

AANGeBOdeN

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

pediCuRe NiStelROde
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

pROBleMeN Met uW HONd?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

uW leVeNSVeRHAAl/
GeBeuRteNiS/ReiS Op 
pApieR? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

pediCuRe 
HeeSWijK-diNtHeR
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

GitAAR SpeleN ietS 
VOOR jOu? 
Aanbieding: gratis proefles plus 
4 introductielessen met 50% 
korting. Meer info: Gitaarles 
Heesch Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl.

je BeNt jARiG eN je Wilt 
eeN feeStje GeVeN dAt 
NieMANd MeeR VeRGeet?
Kom dan voor een 
kinderkanofeest met 
spannende acties voor durfals, 
spelletjes voor teamplayers en 
vaartochten voor speurneuzen. 
Meer informatie via: 
info@wavebegeleiding.nl.

GeVRAAGd

BidpReNtjeS
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

leGe CARtRidGeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

Oude/KApOtte 
COMputeRS eN lAptOpS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

Oude/KApOtte MOBieltjeS 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

te HuuR

OpSlAGuNit.eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

OpSlAGRuiMte in 
verschillende formaten vanaf 
50 m2. Ook SpRiNGKuSSeNS 
te huur. Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: 06-22148394.

mooiBernhezertjes

Wilt u eeN ZOeKeRtje plAAtSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Julianastraat 3, 5384 KG Heesch
0412-745058 - info@lindseyspassion4fashion.nl

Lindsey’s
Passion 4 Fashion

KortinGen 
van 20% tot 50%
op de Hele 
collectie

Met uitzondering van accessoires, 
tassen & sieraden

Geldig van 11 t/m 14 juli 2018.

SUMMerSale

Vanwege de vakantie zijn wij week 30,31 en 32 gesloten.

www.mooibernheze.nl
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

donker
Donkere keukens zijn hip! Was het 
eerst een nogal gewaagde stap, 
tegenwoordig zie je het overal. 
Carbon, antraciet en zwart zijn de 
kleuren van 2018 met hun strakke 
en chique uitstraling. Maak het af 
met een aantal mooie details zoals 
zwart metaal en beton of ga voor 
eigentijds met goud en marmer.

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

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

Trend: beton
De mogelijkheden van beton 
zijn eindeloos, ze passen bij 
ieder interieur door de neutrale 
uitstraling. Hoe langer een 
betonnen blad ligt, des te 
karakteristieker het wordt. Een 
groot voordeel is dat beton in 
veel gevallen naadloos wordt 
gemaakt. Combineer het eens 
met een rustiek houten deur 
voor een vintage look of een 
hoogglans carbon deur dat zich 
zal vormen naar ieder interieur.

Uw droom is onze ambitie

HEEEY
JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of

bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

INVALKRACHTEN
25 juli Heesch. Ongeveer 165 kranten
Zoggelsestraat, Nieuwe Erven, Nieuwstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, 
Achterstraat, Raktstraat, Achterste Groes, Runstraat, Voorste Groes, 
Geffensestraat, Vismeerstraat, Cereslaan en Middelste Groes.

15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 207 kranten
Baron van den Bogaerdelaan, Hoofdstraat, Mgr. Van Oorschotstraat, Antoon Coolenstraat, 
Willebrordstraat, Antoon der Kinderenstraat, Balledonk, Liekendonk en Heeswijkseweg.

NIEUWE BEZORGERS
Vanaf 25 juli Heesch. Ongeveer 310 kranten
De Eg, De Wisboom, De Zicht, De Gaffel, De Zeis, De Ploeg, De Sikkel en Landerstraat.

Vanaf 25 juli Heesch. Ongeveer 200 kranten
Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof, 
Muldershof, Louisehof, Geerhof, Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.

Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 265 kranten. Meerstraat, Abdijstraat, 
Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt Moorstraat, Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat, 
Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder Robberstraat, 
Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 280 kranten
Windberg, de Essenburgh, Schuurakker, Mariëngaard, de Streepen, het Geleer, de Schans, 
Nieuwlandsestraat, Hoendersteeg, het Geerke, de Bariks en de Passie. 

Extra
zak-

centje!

  

Voor Paul van Nistelrooij zit de reis er al op. Hij is in juni met zijn 
vrouw twee weken naar Kroatië geweest. Van Nistelrooij blikt terug op 
een geslaagde vakantie. “We hadden het getroffen met het weer: de 
temperatuur lag rond de dertig graden. We hebben veel gezwommen 
en geluierd, maar zijn er ook op uit getrokken om stadjes te bekijken 
en terrasjes te pakken.” Misschien wel de mooiste activiteit vond Van 
Nistelrooij het bezoek aan een kathedraal in de stad Porec. “We hebben 
daar een rondleiding genomen. Dat gebouw stamt uit de derde eeuw. Erg 
indrukwekkend.” De Heeschenaar was nu voor de vierde keer in het Zuid-
Europese land. Gaat dat niet vervelen? “Absoluut niet. Het weer is er bijna 
altijd goed, en als het goed weer is, dan komt de rest vanzelf. Verder is het 
een schoon land, zijn de levensmiddelen er betaalbaar en zijn de mensen 
er rustig. Dat vind ik fijn.” Van Nistelrooij besloot vóór het hoogseizoen te 
gaan omdat dit op zijn werk het beste uitkwam en omdat de kosten dan 
iets lager zijn. 

PAUL VAN 
NISTELROOIJ (56)
uit Heesch

‘We hebben veel gezwommen en geluierd, 
maar zijn er ook op uit getrokken om stadjes 
te bekijken en terrasjes te pakken’
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Wij feliciteren
Nistelrodese ondernemers genomineerd voor:

Veel succes op 8 septemberWWW.ondernemersverenigingnistelrode.nl

Bernhezer OndernemersPrijs
Karin van de Graaf – Manders
van intense feel good - look amazing
jOnge OndernemersPrijs
Koen de Lorijn van the temple Challenge

Het bestuur en de leden van 
Ondernemersvereniging Heesch feliciteren

HEDWIG VAN DEN HEUVEL 
& TEAM VAN TOTECH BV
met hun nominatie voor de 

‘Bernhezer Ondernemers Prijs.’
www.ondernemersverenigingheesch.nl

Hedwig van den Heuvel

Nog enkele kaarten beschikbaar voor het 
Bijzonder Bernhezer Business event 2018

Ontmoeten, gezelligheid, heer-
lijk eten en een bijzondere am-
biance: dat zijn de belangrijkste 
ingrediënten van het Bijzonder 
Bernhezer Business Event op  
zaterdag 8 september 2018.  

De aanvang is om 16.00 uur en 

eindigt  om 23.00 uur.  Weer een 
ander invulling dan de afgelopen 
jaren. 

Tijdens dit event wordt de Bern-
hezer Ondernemersprijs (BOP) 
en de Jonge Ondernemersprijs 
(JOP) 2018 uitgereikt.

BERNHEZE - De kaartverkoop is gestart op woensdag  
4 juli. Net zoals vorig jaar zijn er slechts een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar. Er zijn op dit moment nog naar 
enkele kaarten beschikbaar. Wilt u erbij zijn, bestel dan 
uw kaarten via www.bernhezerbusinessevent.nl. 
Kaarten kosten net zoals vorig jaar € 125,- (excl.btw).
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DUURZAAM BOUWEN

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Intergas cv ketel
Hre 28-24 cw4 

super
Actie

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

€ 850,00
op=op

eerste gezamenlijke energieproject wordt 
geopend door burgemeester Moorman

Open dag op het bedrijf
De trotse eigenaren van veehou-
derij De Waaistap, Noortje Krol 
en Nico Miedema, zijn ook eige-
naar van een aantal panelen en 
produceren zo hun eigen duurza-
me energie. 
Dat willen ze graag laten zien 
en tevens stellen ze hun bedrijf 
open om rond te kijken. Ook zal 
er over meerdere zaken, zoals het 
opwekken van duurzame ener-
gie, in stands informatie gegeven 
worden. 

Voor de kinderen is er naast het 
bekijken van de kalfjes ook nog 
volop vertier. De open dag is van 
11.00 tot 15.00 uur. 

Postcoderoos
De Postcoderoos, wat is het? Het 
is een regeling van de overheid 
die heeft bepaald dat iedereen 
die onder dezelfde postcode valt 
en de postcodegebieden die daar 
tegenaan liggen mee kunnen 
doen aan energieprojecten. 
Bewoners in die gebieden kun-

nen persoonlijk meedoen en met 
een of meer zonnepanelen me-
de-eigenaar zijn. Daar staat te-
genover dat vijftien jaar lang de 
energiebelasting door de over-
heid terugbetaald gaat worden 
waardoor het ook financieel inte-
ressant is. 

Op het dak aan de Liniedijk lig-
gen 625 panelen die van meer 
dan twintig eigenaren zijn in de 
postcodegebieden die aansluiten 
aan de postcode van de Liniedijk.

BERNHEZE - Burgemeester Marieke Moorman zal zaterdag 14 juli om 12.00 uur het eerste zonne-ener-
gieproject in Bernheze openen. Zonnepanelen van meerdere eigenaren samen op een dak. Dat is bijzon-
der omdat deze eigenaren geen panelen op eigen dak hebben maar op de stal van de familie Krol aan de 
Liniedijk 1 in Heeswijk-Dinther. Dit is het eerste zogeheten postcoderoosproject van BECO, de lokale 
eigen Energie Coöperatie in Bernheze.

Verspil geen 
voedsel

Van overgebleven 
gekookte rijst maak 
je heerlijke rijstepap.

Van restjes groente 
een goedgevulde 

soep.

Van oud brood
maak je in een 
handomdraai 
wentelteefjes.

duuRZAAMHeid
tip
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BERNHEZE BOUWT

Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het 
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de 

diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden. 
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten 
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat 

voor u ontwerpen en installeren. 
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten 

bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande 
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Gemeenteraad Bernheze stemt in met
zonnepark Achterste Groes 

De gemeenteraad heeft meer-
dere varianten afgewogen. Het 
voorstel omvat ook een robuus-
te groene buffer aan de noord-
oostkant en aan de westkant. 
Hierdoor wordt het zonnepark 
aan het zicht onttrokken. In het 
gebied worden sloten aangelegd 
en verbreed. Het ontwerp draagt 
bij aan de landschappelijke inpas-
sing van het toekomstige bedrij-
venterrein Heesch West.

Het zonnepark is een initiatief 
van de regionale samenwerking 
Heesch West. Hierin werken de 
gemeenten Bernheze, Oss en
’s-Hertogenbosch samen. Met 
dit besluit van de gemeenteraad 
van Bernheze wordt de regiona-
le samenwerking in staat gesteld 
het zonnepark te realiseren. Het 

is een belangrijk eerste resultaat 
voor de realisatie van de duur-
zaamheidsambities die Heesch 
West nastreeft.

Vervolg 
Heesch West vraagt nu een om-
gevingsvergunning aan. Het col-
lege van Bernheze neemt na het 
zomerreces een ontwerpbesluit 
over de vergunningaanvraag. De 
gemeente Bernheze publiceert 
dit op de gemeentepagina’s in 
DeMooiBernhezeKrant en op 
www.officielebekendmakingen.
nl. Vervolgens wordt dit ter inza-
ge gelegd en kunnen in deze pe-
riode van zes weken zienswijzen 
worden ingediend. 

Omgevingsparticipatie 
In de zomer van 2017 is een eer-

ste voorstel voor het zonnepark 
gepresenteerd. Sindsdien heeft 
Heesch West meerdere keren 
met omwonenden gesproken 
over inrichtingsvarianten en over 
hoe het zonnepark zo goed mo-
gelijk in het landschap kan wor-
den inpast. Dit heeft geleid tot 
zes varianten. 

Tijdens het besluitvormingspro-
ces is door omwonenden nog 
een zevende variant toege-
voegd. Het is helaas niet gelukt 
om tot een algemeen gedragen 
oplossing die haalbaar is te ko-
men. Een bredere meerderheid 
van de gemeenteraad Bernheze 
heeft geconstateerd dat het par-
ticipatietraject met de omgeving 
zorgvuldig is uitgevoerd, dat het 
belangrijk is om als gemeente en 

ook als regionale samenwerking 
actief invulling te geven aan de 
energietransitie en heeft goed-
keuring gegeven op het voorlig-
gende voorstel. 

Naast omwonenden die zorgen 
hebben over de plannen zijn er 
bewonersgroepen die belangstel-
ling hebben om deel te nemen in 
het zonnepark en zo gebruik te 
maken van de lokale energie die 
straks wordt opgewekt. Heesch 

West wil de omgeving hiervoor 
maximaal de ruimte bieden door 
een samenwerking met de drie 
lokale energiecoöperaties: BECO 
uit Bernheze, Energie coöperatie 
Oss en EC073 uit ’s-Hertogen-
bosch. De capaciteit is te vergelij-
ken met het elektriciteitsverbruik 
van circa 1.700 huishoudens. 

Met de opgewekte energie wordt 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de energietransitie.

BERNHEZE - De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark 
Achterste Groes in Heesch. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het 
zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

Tekening van het zonnepark en de groene buffer

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl
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Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Na een paar weken van 
uitverkoop en verbouw is onze 
slaapafdeling weer vernieuwd 
met een uniek nieuw 
Nederlands merk; Nachtrijk!

Dit merk heb ik zelf mee 
ontwikkeld, dus hier komen de 
beste en mooiste materialen 
samen. We hebben naar 
alles gekeken. Wat missen 
we in onze collectie? Waar is 
vraag naar? Waar lopen we 
tegenaan?
We wilden een mooi product 
met een royaal slaapcomfort 
en dan ook nog voor een goeie 
prijs-kwaliteitverhouding. 
En met trots kan ik zeggen 
dat dit gelukt is. Als eerste in 
Nederland staat er bij ons in de 
winkel een supermooie stand 

van Nachtrijk! 
Dit groeit uit 
naar z’on 30 
plaatsen in 

Nederland.

Boxen met 25 jaar garantie, 
mooie modellen, stoffen en 
volop keuze in ligcomfort! 
En dan ook nog eens een 
supersnelle levertijd van twee 
weken. Bij de afwerking is 
overal aan gedacht. Zo zit er bij 
de elektrische boxen altijd een 
draadloze afstandsbediening 
en een pullback systeem 
waardoor je nog comfortabeler 
in je bed kunt liggen/relaxen.

Maar wat kost nu zo’n 
complete boxspring? Een 
complete set in een vlakke 
uitvoering heb je al vanaf 
€ 1.795,- compleet met luxe 
comforttopper. Deze boxspring 
is dan uit te bouwen naar een 
maximale prijs van € 4.500,-.

Graag nodig ik je uit om deze 
mooie comfortabele serie te 
zien en te voelen!

Column Albertine

van Nachtrijk! 
Dit groeit uit 
naar z’on 30 
plaatsen in 

Nederland.

Nachtrijk

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

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

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

aandacht voor 
het gazon 

Niets is zo vervelend als een 
uitgedroogd en dor gazon in 
de tuin. 

Tijdens de zomer is het daar-
om extra opletten. Om dit te 
voorkomen raden wij je aan 
het gazon niet te kort te maai-
en. Maar maai wel regelmatig. 

Tijdens een lange periode 
van droogte is extra sproeien 
noodzakelijk. Doe dit in de 
vroege ochtend of het begin 
van de avond. 

De sproeier mag gerust een 
uur of twee aan blijven staan.



  
Woensdag 11 juli 201824

Ik ga op vakantie en neem 
mee... DeMooiBernhezeKrant
WiN eeN leVeNSMiddeleN-
pAKKet teR WAARde VAN € 50,- 

BERNHEZE - De vakantieperio-
de breekt aan en komende week 
gaan er al veel vakantiegangers 
genieten van een welverdiende 
vakantie. In de koffers, auto’s 
en caravans wordt ieder gaatje 
optimaal benut, toch is er vaak 
nog wel een plekje over voor 
een A4 formaat papieren bun-
deltje. Dit bundeltje zit je nu te 
lezen en we hebben daarmee 
een mooie actie bedacht, zodat 
DeMooiBernhezeKrant ook 
nog iets op kan brengen.

Neem DeMooiBernhezekrant mee op vakantie en zorg ervoor dat je een foto maakt 
met en/of van DeMooiBernhezeKrant in vakantiesfeer. Wij ontvangen deze foto’s 
graag via info@demooibernhezekrant.nl en verloten onder alle inzendingen een 
‘thuiskom-levensmiddelenpakket’ van Jumbo Nistelrode ter waarde van € 50,-. 

Ga jij niet op vakantie? Ook dan is er 
vast wel een moment dat je je in een 
‘vakantiestemming’ bevindt. Maak dan 
snel die foto met DeMooiBernhezeKrant 
en stuur hem op, wie weet ga jij na de 
loting op 23 augustus als winnaar het le-
vensmiddelenpakket ophalen.

“We gaan niet naar het buitenland dit jaar. Waarschijnlijk gaan we wel met 
het gezin naar Lauwersoog, een dorp in de provincie Groningen”, vertelt 
Willem. Op het moment van schrijven is hij met zijn hond te vinden in de 
speeltuin. “Ik vind het nu eigenlijk te warm. Als het straks 25 graden is, 
vind ik het prima. En dan het liefst geen koud windje als ik het water uit 
kom.” In Lauwersoog is zeilen op het Lauwersmeer de hoofdactiviteit. 
“Maar hier thuis kan ik ook veel leuke dingen doen: lekker zwemmen in 
onze vijver en voetballen in de tuin. Misschien gaan we naar een pretpark 
toe. Walibi, de Efteling en Toverland zijn leuk. We zijn met school in 
Toverland geweest. Daar heb je veel achtbaantjes.” Daar is Willem gek op. 
Hij haalt plezier uit het overtuigen van mensen die eigenlijk de achtbaan 
niet in willen. “Ik krijg ze vaak toch mee.” 
Ook in Lauwersoog hoeft Willem zich niet te vervelen. “Je hebt een 
strandje, meertje en dorpje. Verder kun je er skelteren, vissen en lekker 
zwemmen. Een glijbaan is er niet, maar het is wel lekker rustig in het 
water. Als het te rustig is, bedenk ik wel wat. Ik houd van avontuur 
beleven met vrienden. Er moet gewoon wat gebeuren, want stilzitten kan 
ik niet. Toen we in de winter gingen zwemmen, deden we bijvoorbeeld 
het spelletje wie het langst uit het buitenzwembad kon blijven in de koude 
buitenlucht. Dat lukte me nog geen minuut.” De avonturier is tevreden 
over zijn vakantie als hij “het fijn heeft gehad en veel heeft meegemaakt 
met vrienden.”

WILLEM VAN 
BERgE (11)
uit Vorstenbosch

Nistelrode
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Bijzondere open dagen bij imkerij ’t polleke
de MAN Met de BijeNBAARd Stelt ZijN deuReN OpeN!

Wat gaat er allemaal aan vooraf 
tot je het potje honing op tafel 
hebt staan? Wat is het verschil 
tussen een bij en een wesp? 
Hoe verwijder je een angel nadat 
je gestoken bent? Op deze, en tal 
van andere vragen, geven Peter 
en zijn team graag een antwoord.

Ook is er van alles te beleven bij 

‘t Polleke. Zo kunnen kinderen 
een eigen waskaars rollen, een 
bijenhotel maken of hun eigen 
potje honing vullen. Ook zijn er 
demonstraties honing slingeren 
en was gieten. In de observatie-
kast is een bijenvolk achter glas te 
zien. Wie weet is de bijenkonin-
gin te spotten of een echte ron-
dedans van de bijen te bekijken. 

Daarnaast geeft de imker uitleg 
over het belang van de honingbij 
voor de bestuiving en de ecologie 
en economie. 

Ook zal hij zich laten steken en 
demonstreren hoe je het beste 
een angel kunt verwijderen. Na-
tuurlijk is er deze dagen volop 
de mogelijkheid om de verschil-

lende soorten honing te proeven 
en kunnen bezoekers beoorde-
len welke smaak zij het lekkerst 
vinden. Ook is er, exclusief dat 
weekend verkrijgbaar, heerlijk 
ambachtelijk honingijs van eigen 
imkerij.

Kom jij ook naar deze leuke en 
leerzame dag? Kinderen zullen 

het zeker ook geweldig vinden! 
Zowel zaterdag 14 als zondag 
15 juli staat van 10.00 tot 17.00 
uur de deur open en de koffie en 
thee klaar. Imkerij ‘t Polleke vind 
je aan Jan van den Boomstraat 
7 in het prachtige buitengebied 
van Heeswijk-Dinther; ook prima 
bereikbaar met de fiets. 
www.facebook.com/imkerijpolleke

HEESWIJK-DINTHER- Je hebt het 
bijna niet kunnen missen in de 
landelijke media: de man met de 
bijenbaard. Imker Peter van der Pol 
uit Heeswijk-Dinther liet zich een 
paar weken geleden een baard van 
30.000 levende bijen aanmeten. 
Om extra aandacht voor de bij te 
vragen en mensen te infomeren 
over het belang van de bij voor onze 
natuur. Die extra aandacht kwam 
er; van DeMooiBernhezeKrant 
en het Brabants Dagblad tot het 
Jeugdjournaal en Pauw, overal was 
hij te zien. Tijdens de Landelijke 
Open Imkerijdagen op zaterdag 
14 en zondag 15 juli verwelkomt 
deze ‘beroemde’ imker graag 
bezoekers bij zijn Imkerij ‘t Polleke. 
Er is dan van alles te zien, doen en 
leren over bijen. Team Imkerij ‘t Polleke
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Gymnastiekvereniging 
Sine-Cura zoekt

aerobic instructrice/
instructeur

HEESWIJK-DINTHER - Ben jij iemand met een hart voor aerobics 
en zou je het leuk vinden om les te geven aan een groep? Lees 
dan snel verder! 

Beschrijving:
Gymnastiekvereniging Sine-Cura uit Heeswijk-Dinther is per direct 
op zoek naar een aerobic instructrice/instructeur. Kun jij elke dins-
dagochtend lesgeven en jouw sportiviteit en enthousiasme over-
dragen aan een groep dames of ken je iemand in je omgeving die 
wellicht enthousiast is, laat het ons dan weten.

Als aerobic instructrice/instructeur geef je aerobics lessen die je 
hebt samengesteld met je collega trainsters.

Jij hebt:
- Een pro-actieve werkhouding;
- Een enthousiaste, energieke uitstraling;
- Ervaring met lesgeven in aerobics; 
- De bereidheid om een opleiding te volgen.

Wij bieden: 
- Een sportieve werkomgeving;
- Werktijden: dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur;
- Een locatie die goed te bereiken is;
- Een passende vergoeding;
- Een opleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marita van de 
Ven via 0413-229750 of je mailt naar sine-cura@hotmail.com

Gemengde gevoelens voor 
Glenn Coldenhoff na Grand prix van indonesië

“Op zaterdag had ik geen goed 
gevoel op de baan en heb ik al 
hard gepusht. Op dit circuit was 
het moeilijk om in te halen.
Toch kwam ik in de eerste man-
che nog terug naar een achtste 
plaats. Helaas kregen we na 
de manche te horen dat ik tien 
plaatsen werd teruggezet omdat 
ik een gele vlagsituatie had ge-
negeerd. 
Normaal ben ik de eerste die op 
de rem staat bij zo’n situatie, 
maar het probleem hier was dat 
we de vlaggenist te laat zagen. 
We zijn nog in hoger beroep 
gegaan maar helaas mocht dit 
niet baten. Ook in de tweede 
manche pakte ik geen goede 
start en maakte ik gedurende 
de wedstrijd een aantal fouten. 
Ik heb alles gegeven maar meer 
dan een veertiende plaats zat 
er niet in. Het was gewoon niet 
mijn manche. We gaan nu terug 
naar Nederland om alles te ana-

lyseren zodat ik bij de Grand Prix 
van Loket weer sterk terug kan 
komen’’, vertelt Glenn.

Ondanks dat dit een hele moeilij-
ke Grand Prix was voor Glenn en 
hij niet verder kwam dan een ze-
ventiende plaats in het dagklas-
sement, blijft hij op een zevende 

plaats staan in de tussenstand. 
Volgend weekend zal Colden-
hoff starten in de finale van de 
Dutch Masters of Motocross op 
de Zwarte Cross in Lichtenvoor-
de en een week later komt hij in 
actie bij de veertiende ronde om 
het wereldkampioenschap in Lo-
ket, Tsjechië.

SEMARANG/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team blikt met gemengde ge-
voelens terug op de dertiende wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in Semarang, Indonesië. 
Coldenhoff finishte in de eerste manche als achtste, maar omdat de organisatie van mening was dat 
Glenn een gele vlagsituatie had genegeerd, werd hij tien plaatsen teruggezet en als achttiende geklas-
seerd. In de tweede manche zat er na een slechte start niet meer in dan een veertiende plaats.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Nieuwe kleding voor MHCH dames 2

HEESCH - Onlangs is het team 
MHC Heesch Dames 2 voorzien 
van nieuwe shirts en trainings-
pakken. 

Deze kleding is beschikbaar ge-
steld door van Bakel Elektro/van 
Bakel Eco uit Heesch. Van Bakel 
Elektro is een all-round installa-

tiebedrijf dat gespecialiseerd is 
in een groot aantal elektrotech-
nische oplossingen, onder meer 
in data, beveiliging, kracht & 
licht, telecom, domotica en on-
derhoud. 
Van Bakel Eco is gespecialiseerd 
in zelfvoorzienende energie-
systemen zoals zonnepanelen 

en oplaadzuilen of oplaadpalen 
voor elektrische auto’s. Het be-
drijf wil graag lokaal sponsoren 
en teamsport bevorderen. 

Namens MHC Heesch, alle da-
mes van Dames 2 en hun bege-
leiding, hartelijk bedankt voor 
deze nieuwe outfits!

de OplOSSiNG
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Op de Slothoeve vijver werd ook 
deze wedstrijdronde door ie-
dereen fanatiek gevist. Dit keer 
wel met weerhaakloze vishaak-
jes, hetgeen soms even wennen 
was. 

Er werd inderdaad volop gevan-
gen, waarop de wedstrijdleiding 
dan ook besloot om na afloop 
het tellen van de vis achterwege 
te laten en ‘slechts’ de vangsten 
te wegen. 

Deze vangsten werden, inclu-
sief de leefnetten, onder grote 
belangstelling in de weegzak 
gestopt en gewogen. De acht 
deelnemers zijn op deze mooie 
zomeravond uitgekomen op het 
totaal van 60.000 gram!

De uitslag is:
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar
2. Dean van Duijvenbode.
Oudste jeugd
1. Luca van Erp
2. Max van Grinsven
3. Rick Hartogs
4. Marvin van Lith
5. Roy Dollevoet
6. Brian van de Helm. 

Jo, Mario, Theo, Jan en Roel, 
heel hartelijk dank voor het be-
geleiden van alle vissers deze 
acht wedstrijden! Iedereen een 
hele fijne zomervakantie met 
vele mooie vangsten. Heb je zin 
om eens mee te vissen? 
Informatie en aanmelden via 
debleeken@planet.nl

Viswedstrijden 
jeugd visclub de Bleeken

HEESCH - De achtste en tevens laatste wedstrijd voor de zomerva-
kantie werd door de acht deelnemers gevist op de Slothoeve vijver 
op donderdagavond 5 juli. Dat er deze avond volop vis gevangen 
zou gaan worden, werd vooraf al verwacht en is ook zeker waarge-
maakt door de aanwezige vissers.

vissen

Foto: Stijn Leemreise

uitslag HBS Accountants 
Open toernooi bij tV de Hoef

De winnaars in de diverse 
onderdelen zijn:
HE3 17+ Joost Kaffener, DD 4 
17+ Nena Vlemmix/Evy van 
der Heijden, HD5 17+ Steffen 
v.d. Broek/Volkan Yener, DD5 
17+ Anita van Boxmeer/Tama-
ra van Zuylen , GD5 17+ Elma 
v.d. Wielen/Marc van Uden, 
HE6 17+ Mathijs de Leeuw, 
DE6 17+ Rianne Kluijtmans, 
HD6 17+ Pedro van Heumen/
Leo Vogels, DD6 17+ Cindy v.d. 

Heijden/Jessica v.d. Heijden, 
GD6 17+ Wendy Huibers/Jos 
van Dolleweerd, DD6 35+ Eri-
ca Dollevoet/Patricia Remmits, 
GD6 35+ Margôt v.d. Stappen/
Mark Fransen, HE7 17+ Bas Dik-
kers, HD7 17+ Sander Noz/Jens 
Walboomers, DD7 17+ Hanne-
ke v.d. Leest/Ingrid van Schaik, 
HD7 35+ Mari Leijten/Eric Vos, 
DD7 35+ Liesbeth v.d. Griend/
Tonny van Veghel-van Rodijnen, 
GD7 35+ Nicole van Leeuwen/

Ton van Opzeeland, HE8 17+ 
Sjak Toonen, DE8 17+ Marina 
van Venrooij, HD8 17+ Erik Jan 
v.d. Griend/Ivo Strijland, DD8 
17+ Cindy Schuurmans/Mirjam 
Smit, GD8 17+ Linda Lems/Ser-
dar Gürcan. 

Op de finaledag is er onder alle 
aanwezige deelnemers een reis-
cheque ter waarde van € 500,- 
verloot. Deze is gewonnen door 
Natalia van Gogh-Stanilovskaya.

HEESCH - Bij Tennisvereniging de Hoef zijn er, in week van 23 juni tot en met 1 juli, tijdens het HBS 
Accountants Open Toernooi vele spannende wedstrijden gespeeld. In verschillende speelsterktes zijn 
er gedurende de hele week singel-, dubbel- en mixwedstrijden gespeeld. Op zondag 1 juli werden de 
finales gespeeld. De hele week is er genoten van heerlijk zonnig weer. Alle spelers zijn de hele week 
voorzien van heerlijke hapjes door de Kitchengirls. Bij deze een grote dank aan alle deelnemers voor 
hun deelname en hopelijk is iedereen er volgend jaar weer bij! 

tennis

‘De hele week is er genoten van heerlijk weer’
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

dONdeRdAG 12 juli
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRijdAG 13 juli
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZAteRdAG 14 juli
finale: jeugd Clubkampioen-
schappen telro
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode

landelijke Open 
imkerijdagen
Imkerij ’t Polleke 
Heeswijk-Dinther
Pagina 25

Open dag veehouderij 
de Waaistap
Liniedijk 1 Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Opening gezamenlijk 
energieproject
Liniedijk 1 Heeswijk-Dinther
Pagina 21

tac-tics darttoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

de avonturen van pinokkio 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONdAG 15 juli
landelijke Open 
imkerijdagen
Imkerij ’t Polleke 
Heeswijk-Dinther
Pagina 25

landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 2

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANdAG 16 juli
BC de Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

diNSdAG 17 juli
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker
Bernhoven Uden

Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOeNSdAG 18 juli
deMooiBernhezeKrant 
bij de Nijmeegse vierdaagse
Wijchen
Pagina 7

Nachthemel 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dONdeRdAG 19 juli
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Studiegroep - taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRijdAG 20 juli
Mystical fantasy fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

ZAteRdAG 21 juli
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Mystical fantasy fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

ZONdAG 22 juli
Mystical fantasy fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANdAG 23 juli
BC de Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

diNSdAG 24 juli
fiets3daagse tRV-Bernheze
Start: Meierijsche Museumboer-
derij Heeswijk-Dinther

taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOeNSdAG 25 juli
fiets3daagse Bernheze
Start: De Riethoeve Vorstenbosch

Walk&talk
Bibliotheek Heesch

de Kleine Zeemeermin
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dONdeRdAG 26 juli
fiets3daagse Bernheze
Start: Pannenkoekenhuis Heesch

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRijdAG 27 juli
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONdAG 29 juli
landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANdAG 30 juli
BC de Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

diNSdAG 31 juli
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

inschrijven jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOeNSdAG 1 AuGuStuS
deMooiBernhezeKrant 
met vakantie | geen krant

jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Voorleesochtend peuters
Bibliotheek Nistelrode

Het Grote piratenavontuur
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dONdeRdAG 2 AuGuStuS
jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRijdAG 3 AuGuStuS
jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

ZAteRdAG 4 AuGuStuS
jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

ZONdAG 5 AuGuStuS
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8Ev
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


