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Bezoek
www.mooibernheze.nl
inforMeert, boeit
en interesseert

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 17
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

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

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Vaders zijn helden op
Kasteel Heeswijk

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

ZOMERSE
SALADE

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
Joyce van Griensven

SALADE MET MANGO EN GRANAATAPPEL

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

AARDBEI-WALNOOTSALADE MET
BALSAMICO DRESSING

“vijf net even anders
gevulde salades met
een zomerse twist”
SALADE VAN SPINAZIE, NECTARINE, BOSBES
EN HONING MOSTERD VINAIGRETTE

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

BBQTIP

SPINAZIE SALADE MET GRANAATAPPEL,
SINAASAPPEL, AVOCADO EN FETA

FRISSE WATERMELOENSALADE MET
OLIJVEN EN GEITENKAAS

Heerkens groente en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl

Rond het jaar 1080 is het kasteel
gebouwd. Een onveilige tijd in
de streek Teuxandrië, zoals Brabant oorspronkelijk heette.
Als man moest je je gezin kunnen verdedigen tegen overvallers en struikrovers. De Heer van
Heeswijk was machtig en had
harnassen, zwaarden en andere
wapens. Wie bij hem hoorde,
was veilig.

TONEN DE VADERS
ZICH OP VADERDAG
ECHTE HELDEN?

leg over middeleeuwse wapens
en wapenrustingen, en kunnen
in workshops ook zelf als ridder
trainen. Tonen de vaders zich op
Vaderdag echte helden?

De groep Teuxandrii is gespecialiseerd in vroegmiddeleeuwse
vechtkunst, en komt op vaderdag naar Kasteel Heeswijk.
Zij trainen vaders en hun kinderen om zich als ridders te verdedigen. De bezoekers krijgen uit-

Entree voor volwassenen € 10,en voor kinderen € 6,-. Voor
museumkaarthouders en Brabants Landschapleden is de entree gratis. Voor meer informatie
kijk op
www.kasteelheeswijk.com.

Even ter
herinnering...
NISTELRODE – 18 juni ‘Nesterlé Uitsmijter’!
GRATIS! Iedereen welkom!
nog meer honger hebben; buiten
staat een foodtruck en in de patio
wordt ter plekke nasi gemaakt.

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Vaderdag
Laatste schooldag?
iets lekkers voor de juf
of je meester...

Weijen 24
5388 HN Nistelrode
0412-484965

GeslaaGd!

Wij hebben de leukste pakketjes!

Gebruik geen
vleesvork maar een
vleestang.
De vleessappen in
het vlees blijven
bewaard.

Op vaderdag, zondag 18 juni, kunnen vaders op Kasteel Heeswijk
laten zien dat zij een held zijn. Ridders van de living history group
Teuxandrii geven workshops voor vaders en kinderen. Harnassen,
maliënkolders, helmen, zwaarden en speren kun je aantrekken en
uitproberen. Je krijgt les in verdedigen en aanvallen.

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759
& bij de Bakkers Lamers
Schaepmanlaan 103 in Oss

www.bonfromage.nl

... of win een gevulde
picknickmand met onze
speciale Facebook-actie voor
GESLAAGDEN

Om 10.00 uur gaan de deuren
open en wordt er begonnen met
een Hatha-Yoga-les gegeven
door Angelie Marneffe en de dag
wordt afgesloten met een ‘lèkker
muziekske’ van de band ‘K5½’
(voorheen ‘De Haontjes’). En tussen die twee activiteiten is er van
alles te doen! Van kijken in de
nieuwe brandweerauto tot luisteren naar gepassioneerde verhalen van Nistelrodenaren over hun
hobby tot meedoen met Quiver
tot stemmen op de mooiste foto.
Uiteraard kun je in de foyer iets
drinken én een punt proeven van
een van de ingeleverde taarten
voor de bakwedstrijd. Mocht je

Mark van de Veerdonk komt! Hij
presenteert op zijn eigen, humoristische manier het spiksplinternieuwe programmaboekje van
Nesterlé voor seizoen 2017/2018
en... maakt de winnaars bekend
van de fotowedstrijd, de taartenbakwedstrijd en het game-toernooi. Het theaterprogramma
voor volgend seizoen staat vanaf
18 juni online en valt bij jou op de
mat samen met de eerstvolgende DeMooiBernhezeKrant. Houd
het in de gaten!
Meer weten over de activiteiten die dag en de tijden? Kijk op
www.nesterlé.nl (onder nieuws)
of stuur een mail naar
info@nesterle.nl.

Sassavour
nieuwe culinaire rondreis
——————————————————–

De Leygraaf, altijd een feestje…
———————————————

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
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een middagje swingen met
de zussen cornelissen

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Helicopterview
Sommigen zijn ermee geboren, anderen zullen het nooit
beheersen: een helicopterview. Handig als je de materie eens
van een afstandje wil bekijken. Als je even ‘boven de zaak’ wil
hangen om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Voor politici
een prettige en te ambiëren kwaliteit.
Of ik over een helicopterview beschik, is aan anderen om te
beoordelen. Vorig weekend was er in ieder geval letterlijk sprake
van. Ik ben toen namelijk in een helikopter gestapt, die tijdens de
Pinsterfeesten in Nistelrode rondjes vloog boven onze gemeente.
Het uitzicht was magnifiek. Met iedere meter die we stegen,
veranderde het landschap onder me. Grassprietjes werden
een wei, bomen luciferstokjes en grote boerderijen leken
speelgoedhuisjes. Het perspectief veranderde en dat gaf
tegelijkertijd een groots en nietig gevoel.

m
n Sa
Jip e
HEESWIJK-DINTHER - De zussen Sam (17) en Jip (13) Cornelissen zijn al jong begonnen met
zingen.
In een muzikale familie groeiden ze op met allerlei soorten
muziek, maar zelf hebben ze
een voorkeur voor hedendaagse
popmuziek.
Ze hebben zowel samen, als
apart, al regelmatig opgetreden in, onder andere, de Pul in

Uden, the Battle of Bands, bij de
Noordkade in Veghel en onlangs
nog met harmonie St. Servaes.
Ze hebben er dan ook heel veel
zin in om op te treden in café de
Zwaan.
Het wordt een gevarieerd muziekprogramma waarbij ze samen zingen, solo zingen én als
klap op de vuurpijl met twee
verschillende bandjes optreden. Jip heeft haar schoolband

‘The sCOOLband’ van het Zwijsen College uit Veghel uitgenodigd en Sam zingt mee met de
band ‘Hear It’ en zal begeleid
worden met piano en gitaar.
Het repertoire van de zussen bestaat uit nummers van Amy Whinehouse, Rihanna, Kelly Clarkson, Adele en nog veel meer.
Zondagmiddag 25 juni om 15.00
uur in café de Zwaan.

Laverhof weer actief
in wandelvierdaagse
HEESWIJK-DINTHER - Van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 augustus nemen weer veel bewoners en
cliënten van Laverhof locatie Cunera/De Bongerd deel aan de jeugd- en gezinsvierdaagse. Het is de
54ste keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. Met ongeveer 100 deelnemende bewoners en nabij
de 150 familieleden/vrijwilligers is het een groot evenement voor iedereen. Een activiteit waar ieder
jaar weer naar wordt uitgekeken.
Wil je ook meedoen aan de
wandelvierdaagse?
Wanneer je niet de mogelijkheid
hebt om deel te nemen met behulp van iemand uit jouw familie
of kennissenkring en toch graag
deze vier dagen mee wilt doen
om te genieten van de omgeving
van Heeswijk-Dinther, kun je je

*uitgezonderd RAAM collectie

15%
korting
op alle modestoffen
10%
korting
op gordijnen incl. confectie

STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

*
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20%
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op bece raamdecoratie
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speciale acties in juni:

bij Cunera/De Bongerd aansluiten. Ze nodigen ouderen die niet
bij hen in zorg zijn, maar toch
graag willen deelnemen aan de
wandelvierdaagse, van harte uit
zich bij hen aan te melden.
Zij zorgen voor een vrijwilliger die
jou deze vier dagen begeleidt,
eventueel in een rolstoel die door

hen beschikbaar wordt gesteld.
Ook is het mogelijk dat zij je
vervoer van en naar Cunera/De
Bongerd regelen met de bus van
Laverhof. Aanmelden kan tot 17
juni bij de dagbestedingscoaches
Welzijn Marga Goossens en Annelies Cornelis; 0413-298408 of
via welzijn.heeswijk@laverhof.nl.

Hieraan moest ik denken toen ik een dag later, beide benen
weer stevig op de grond, aanwezig was bij de heropening van
de historische oprijlaan uit 1850 van Kasteel Heeswijk. Ineens
zag ik weer details: de klinkerverharding, de steen voor steen
gerestaureerde zuilen, de sierlijke krullen in de toegangspoort
en de replica van leeuwen met het kasteelwapen. Allemaal in
oude luister hersteld, waardoor het kasteel, zoals oorspronkelijk
bedoeld, weer via de voorkant toegankelijk is.
Het was destijds baron Van den Bogaerde, eerste Gouverneur
van de Koning, die een achteringang liet maken (de huidige
Gouverneursweg). Hij was het beu om via de voorkant
met z’n paardenkoets over hobbelige zandpaden naar het
Gouvernementspaleis in Den Bosch te gaan.
Gelukkig kan - dankzij een combinatie van
verfijnd oog voor detail, goed gevoel voor
historie en eigentijdse marketing - de
originele oprijlaan straks weer gebruikt
gaan worden. Vanaf deze zijde zie
je heel mooi de grootsheid van het
landschap van Kasteel Heeswijk.
Daar heb je geen helicopterview
voor nodig.
Marieke Moorman
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gezondheid in balans

zOrg en hUlP

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
Bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
thUiszOrg PAntein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heesCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk 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. 0413-381848
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.
0412-614035
Brabantzorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk nOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
lOOsBrOek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN DICHT OP DE HUID
Bezieling zet mensen
in beweging
Bezieling is levenslust, kracht
en inspiratie. Het zet mensen
aan tot het mogelijk maken van
bijna onmogelijke dingen. Dat
is wat er afgelopen weekend
gebeurde tijdens de ‘SamenLoop voor Hoop’ in Heesch.
Ogenschijnlijk moeiteloos en
vlekkeloos liep het programma
in elkaar over. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld
was. Achter de schermen echter parelden de zweetdruppeltjes op voorhoofden, werd er
druk gecommuniceerd via de
intercom en werden de laatste
puntjes op de i gezet. Twee

jaar intensieve voorbereiding
zette steeds meer mensen aan tot actie. Op
de meest ludieke
manieren werd
er geld ingezameld. Veel geld
ingezameld.

maar zeker ook met onze medemens.
Het staat in schril
contrast met de
onrust en het geweld in de wereld die mensen
zélf veroorzaken,
en de negatieve
focus die we helaas ook bezitten. En
waar we soms in doorslaan. En weet je hoe dat komt?
Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd, ze worden naar
slecht nieuws toegetrokken.
Negativiteit zorgt voor een vernauwing in je denken. Je bent
alert en denkt niet meer aan
andere dingen. De adrenaline
giert door je lijf. Alle alarmbellen rinkelen en vragen vanuit
een oerinstinct en overlevingsdrang alle aandacht. Bovendien
worden pijnlijke en vervelende
gebeurtenissen veel beter onthouden. We hebben zelfs een
fotografisch geheugen voor
negativiteit, zodat je in de toe-

Je voelde
de
saamhorigheid

Iedereen
was
coulant, hielp elkaar en je voelde
de saamhorigheid. De
parkeerplaatsen nabij waren
gewoon leeg, iedereen hield
rekening met de drukte. De
stands werden zorgvuldig opgebouwd, wachtend op bezoekers om hun waar aan te
slijten en het bedrag nog op te
krikken. Er werd al gefluisterd
dat het hoogste bedrag ooit
in Nederland opgehaald ging
worden.
Kanker is iets wat ons overkomt. Allemaal hebben we er
direct of indirect mee te maken.
Allemaal zijn we met ons eigen
verdriet of verwerking bezig,

komst over de verkregen informatie kunt beschikken. Als instinctieve bescherming.
Dat de media veel aandacht
geven aan negatief nieuws ligt
ook aan het feit dat wij mensen
dit dus willen horen en lezen.
Het trekt onze aandacht. Gevaar hiervan is, dat we in een
negatieve spiraal terecht kunnen komen.
Positief zijn betekent niet het
negeren van het negatieve,
zoals in dit geval kanker. Het
betekent het accepteren van
en leren omgaan met het negatieve. En als het even kan het
zelfs omzetten in positiviteit,
door daadwerkelijk hulp te bieden en in oplossingen te denken. En dat we dan meer kunnen dan we ooit voor mogelijk
hielden, blijkt wel uit afgelopen
weekend.
Chapeau!

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

corine de Sterke nieuwe
een lezing over slapen;
voorzitter Alzheimerbestuur slaapverwekkend?
BERNHEZE - Corine de Sterke uit Uden is de nieuwe voorzitter van
Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel. Per 31 mei volgt
zij Fer van Campen op. Corine is al een aantal jaren actief als vrijwilliger voor de afdeling en maakt sinds 1 januari 2015 - de fusiedatum
van de afdelingen Uden-Veghel en Oss - deel uit van het bestuur.
In de loop van vorig jaar gaf Fer
van Campen aan zijn functie als
afdelingsvoorzitter van Alzheimer
Nederland neer te willen leggen.
Voormalig huisarts Van Campen
leverde gedurende ruim vijf jaar
een grote bijdrage aan de groei
van de plaatselijke afdeling. Onder zijn leiding kreeg de afdeling
meer structuur in de vorm van

Begrip, geduld
en affeCtie
activiteitenwerkgroepen, de ontwikkeling van de dementievriendelijke gemeente en de betrokkenheid van de afdeling bij het
PieterBrueghelHuis in Veghel.
Corine de Sterke ziet uit naar de
invulling van haar nieuwe taak.
Zelf zegt zij daarover: “In mijn
nieuwe rol als voorzitter maak ik
mij sterk voor het zoveel mogelijk bespreekbaar maken van de

Corine de Sterke

ziekte van Alzheimer en de consequenties voor de naaste omgeving, en voor het stimuleren van
zoveel mogelijk activiteiten voor
deze groep zodat hun leven aangenamer wordt. Thuis zitten achter de gordijnen maakt het leven
niet fijner. Het leven met dementie kan ondanks alle nare complicaties toch heel goed zijn. Om dit
laatste te bereiken moeten wij als
samenleving investeren in begrip,
geduld en affectie.”

Reumapatiëntenvereniging Oss en omgeving
organiseert een lezing over slaapproblemen
BERNHEZE - Volgens recente cijfers worstelen 1,5 miljoen Nederlanders elke avond met piekeren, liggen ze te malen en te woelen
of liggen ze tevergeefs te wachten op de slaap die maar niet komt.
Een derde van Nederland slaapt weleens slecht. Een nacht niet goed
slapen is meestal geen probleem, maar wat als dit vaak voorkomt?
Er kunnen veel verschillende
soorten slaapproblemen onderscheiden worden. De meest
voorkomende problemen in de
praktijk van reumapatiëntenvereniging Oss en omgeving zijn
de inslaap-, doorslaap- en/of
te vroeg wakkerproblemen. Dit
kan een verminderde slaapkwaliteit opleveren. Een verminderde
slaapkwaliteit kan zorgen voor
een verminderd herstel van het
lichaam in de nacht. Overdag
kan dit bijvoorbeeld pijnklachten,
vermoeidheid, verminderde energie en/of geheugenproblemen
opleveren. Wanneer het slechte
slapen langdurig aanhoudt kunnen er zelfs depressies of hart- en
vaatproblemen optreden.
Op dinsdagavond 20 juni nemen
Silvia Thyssen en Carolien Ranzijn van ‘Gezonder Bewegen’ jou

mee in de wereld van de slaap.
Een informatieve avond waarin er dieper ingegaan wordt op
slaapproblematiek en wat je zelf
zou kunnen doen om weer grip
op het slapen te krijgen.
Dinsdagavond 20 juni
19.30 uur
CC De Pas Heesch.
Voor leden van de vereniging is
de entree gratis; niet-leden betalen € 3,- entree en dit is inclusief
koffie of thee.

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker
HELMOND - Als je prostaatkanker hebt, kan het zijn dat je
behoefte hebt aan lotgenotencontact.
Het uitwisselen van ervaringen
en het delen van gevoelens met
iemand in een vergelijkbare situatie kan je helpen. Daarnaast

kan het krijgen van praktische
informatie rond een behandeling
belangrijke steun geven.
Daarom ben je van harte welkom
op maandag 19 juni in Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19
in Helmond. Het thema is ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’.
Ook jouw partner en familie zijn

welkom. De gratis bijeenkomst is
van 14.00 tot 16.00 uur.
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Ambitieus, CREATIEF en gewild
besproken hadden. Die schoenen
heeft ze gedragen tijdens Prinsjesdag in 2014.”
Maar daar hielden haar bijzondere prestaties niet op. Tijdens
haar stage bij René van den Berg,
in haar derde leerjaar, heeft ze
schoenen ontworpen en gemaakt
voor Ilja Visser, een bekende modeontwerpster. Geertje’s schoenen zijn zelfs op de catwalk in
Parijs verschenen!

Over twee of drie
jaar wil ik voor
mezelf beginnen

Geertje showt haar afstudeercollectie

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER - Geertje van Esch is net 22 jaar oud en een jaar geleden
afgestudeerd aan het Sint Lucas. Hier heeft ze, met veel succes, de opleiding
Creatief Vakman Leerbewerking gevolgd. Een opleiding die haar geen
windeieren heeft gelegd.
Nadat ze haar middelbareschooldiploma had gehaald wilde ze
graag een creatieve opleiding
volgen. “Het Sint Lucas staat
hoog aangeschreven met veel
verschillende creatieve opleidingen”, vertelt Geertje. In eerste
instantie ging ze voor de opleiding 2D/3D, maar tijdens het
selectiegesprek kreeg ze te horen
dat creatief vakmanschap beter
bij haar zou passen. En daar had
de selectiecommissie zeker geen
ongelijk in.

schoenen
ontworpen
voor de
minister van
onderwijs,
Jet
Bussemaker

“In het eerste jaar kreeg je alle
richtingen van vakmanschap die
de school aanbiedt. Eigenlijk ging
ik voor de richting schilderen,
decoratie en restauratie, maar

al snel leerde ik dat mijn hart
uitging naar leerbewerking.” In
haar tweede jaar heeft ze voor de
richting leerbewerking gekozen,
waar ze heeft geleerd om schoenen en tassen te ontwerpen en
maken.
Tijdens haar tweede jaar, toen
haar specialisatie net begon,
kreeg ze al een bijzondere opdracht. “Samen met een ander
meisje uit de klas werd ik door de
docent gevraagd om schoenen te
ontwerpen voor de minister van
Onderwijs, Jet Bussemaker.
We hebben schoenen van roggen- en kalfsleer gemaakt, nadat
we haar voeten hadden opgemeten en het ontwerp met haar

3xwaarRADEN
papa
vrolijk van wordt

Je vader heeft natuurlijk alles al. Maar ’n lekker biertje
van de leukste bierbrouwerij uit de regio en ’n stoer bierbrood
uit onze ovens, dat is ’n presentje
niet
Dat bierbrood eet je natuurlijk
waar je mee thuis kunt komen.
ne boterham. Nee, die

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

VADERDAGCADEAU
Robuust Bierbrood

koffie
g
a
d
r
e
d
a
j de v

tip bi

marsepeianartje
bierdopt
6 personen

12,

95

+ 1 fles bier van
Bierbrouwerij
Oijen
in cadeauverpakking

4,

als ’n gewo
n.
leg je op ’n plank met ’n mes eri
!
ers
vad
Alleen voor stoere

95

Niet alleen met schoenen deed
ze het erg goed. Begin 2014 was
er via de school een opdracht
vanuit Rabobank om een aktetas
te ontwikkelen voor de bank. Uit
de vele ontwerpen kwam Geertje’s aktetas, een blauwe tas met
oranje details, als winnaar uit de
bus.
In 2016 heeft Geertje haar diploma behaald, met een eindcollectie bestaande uit drie paar schoenen en drie tassen.
De ritslaarsjes en de clutch uit

Geertjes ontwerp voor een rugzak

deze collectie zijn tentoongesteld
in het schoenenmuseum in Waalwijk.
Ondertussen werkt ze voor verschillende schoen- en tasontwerpers, naast haar bijbaantje in het
bejaardenhuis. En aan motivatie
om te blijven groeien in haar vak
is er geen gebrek: “Over twee of
drie jaar wil ik voor mezelf beginnen, maar eerst wil ik zoveel
mogelijk leren door bij anderen te
werken.”
Het portfolio van Geertje kun je
vinden op
geertjevane.wixsite.com/
gvanes-lederwaren.
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PArOChienIEUWS
Zomerkampen voor
tieners uit parochie
De Goede Herder

Buurtvereniging ‘t Maxend
‘hartveilig’

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Op kamp gaan is samen
met leeftijdsgenoten een onvergetelijke tijd beleven. Wist je dat
zulke programma’s vol sport en spel ook vanuit de kerk worden georganiseerd?
Behalve dat je leert om samen
te werken en vindingrijk te zijn,
leer je ook iets over het christelijk geloof. Wat je daaraan hebt?
Nou, het is de kracht waardoor
we als mensen groeien, niet in
de lengte of in de breedte, maar
van binnen! Het helpt je om in
het leven het goede te doen en
dat niet op te geven. Het leven is
geen aaneenschakeling van losse gebeurtenissen; het gaat om
de betekenis die je er aan weet
te geven. Dat is de klus.
Ben je tussen de twaalf en zeventien jaar? Kom dan in bewe-

ging en ontdek samen met andere tieners jouw talent om een
mooie toekomst op te bouwen,
voor jezelf en voor de wereld om
je heen. Stel je vragen over God,
geloof en kerk en laat je verrassen op ongekende mogelijkheden om je leven als zinvol te
ervaren. Voor jongens is er een
zeilkamp op het Holtuseiland in
de Loosdrechtse plassen van 19
tot en met 26 augustus en voor
meiden is er een kamp in Oirlo
van 21 tot en met 25 augustus.
Meer weten? Stuur dan een
mailtje naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.
V.l.n.r. boven: Sijme Smits, Theo van der Lee, Leande Wiering, Benita van den Oever en Daan Smits.
V.l.n.r. onder: Ingrid van der Lee, Dorien van der Lee en Johanna Smits.

NISTELRODE - Acht mensen van Buurtvereniging ‘t Maxend hebben bij EHBO-vereniging Nistelrode de
opleiding ‘Reanimatie en AED bediener’ gevolgd. Onder deskundige leiding van Antoinette en Lambert
Hendriks werd twee avonden flink geoefend waarbij allerlei scenario’s aan bod kwamen waar natuurlijk
op ingespeeld moest worden.

Er zijn voor elkaar is belangrijker
dan wat je bent van elkaar

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App
s kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Uw administratiekantoor
24/7onze
bij de
hand?
Download
App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Download
onze app!

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

 Quick-nieuws op maat
 BTW- en Loonheffing Alert
 Klantenportaal
 Kennisbank Personeel
 Kennisbank Rechtspersonen
✓ Quick-nieuws op maat
 Kennisbank
AutoAlert
& Fiscus
✓ BTW- en Loonheffing
 Stel
vraag
op maat
✓ Quick-nieuws
Klantenportaal
✓een
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

BTW- en Loonheffing
Kennisbank Personeel
✓ Alert

 Snel een offerte

Klantenportaal

✓

Ook met een AED moet men
overweg kunnen. Daarna volgde
een examen waarvoor iedereen
slaagde. Met het certificaat op
zak kan men zich aanmelden op
www.hartslagnu.nl om eventueel opgeroepen te worden om
hulp te gaan verlenen mocht er

Voor nadere info:

Kennisbank Rechtspersonen
✓ Stel een vraag

www.maasenvanoss.nl
Kennisbank
Auto &✓Fiscus
Snel een offerte
Stel een vraag
Snel een offerte

✓

Quick-nieuws op maat

op maat
✓✓Quick-nieuws
BTW- en Loonheffing Alert
en Loonheffing Alert
✓✓BTWKlantenportaal
✓✓Klantenportaal
Kennisbank Personeel
Kennisbank Personeel
Rechtspersonen
✓✓Kennisbank
Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617
491
Kennisbank Rechtspersonen
Auto & Fiscus
✓✓Kennisbank
E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl
Stel
een
vraag
✓✓Kennisbank Auto & Fiscus
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✓ Stel een vraag
✓ Snel een offerte

Dit alles op initiatief van Maarten
van der Lee, buurtbewoner. Hij
had de opleiding al eerder gevolgd en zijn buurtgenoten erop
geattendeerd, gestimuleerd en

het verder georganiseerd. Buurtvereniging ‘t Maxend denkt de
eerste ‘hartveilige’ buurtvereniging van Nistelrode te zijn en
hoopt dat meerdere hun voorbeeld zullen volgen om een zo
‘hartveilig’ mogelijk Nistelrode
te worden!

Lekker leuk lang Thuis deel twee
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dinsdagavond 5 juni heeft Phyllis den Brok voor de tweede keer
op haar inspirerende manier gesproken over de voordelen van zo lang mogelijk zelf actief te blijven in
de dagelijkse bezigheden voor eten en drinken.
Deze keer richtte haar aandacht
zich vooral op mantelzorgers,
vrijwilligers en hulpverleners.
Zij, en alle mensen eigenlijk, zijn
opgevoed met de idee dat we
elkaar het beste helpen door
activiteiten en werkzaamheden
over te nemen van iemand die
het niet meer zo goed of zo snel
kan. We zeggen al snel: “Laat
mij het maar even doen!” Maar
helpen we daarmee de ander
echt? Zouden we er zelf gelukkiger van worden?
Phyllis pleit ervoor om altijd te
vragen wat men graag zelf wil
blijven doen. Wil iemand bijvoorbeeld graag gaan kijken
naar het voetballen van zijn of
haar kleinzoon, dan kan dat de

Kennisbank Rechtspersonen

Kennisbank Personeel
✓ Kennisbank Auto & Fiscus

een reanimatie nodig zijn in de
omgeving.

motivatie zijn om actief te blijven
met lichaam en geest. Het dagelijks zorgen voor eten en drinken
kan daarin heel goed helpen.
Sinds begin van dit jaar loopt
een project met gasten van de
dagopvang in Laverhof. Zowel de gasten als de medewerkers moesten in het begin even
wennen en beide groepen zijn
nu heel positief over wat de gesprekken en oefeningen hebben
opgeleverd. Na enkele interessante vragen en discussies werd
deze tweede bijeenkomst weer
afgesloten met een evaluatie én
het witte hartje! Hopelijk tot een
volgende keer!

Foto: Phyllis den Brok

Samen Sterk voor welzijn en
zorg in HDL organiseert deze

bijeenkomsten in samenwerking
met Phyllis.

REISBOEKENDAG
zaterdag 17 juni 14.00-17.00 uur

LEZINGEN door Felicia Dekkers en Hugo Kolstee
REISADVIES door Annemarie van Erp van The Travel Club
REISBOEKEN Boekhandel Berne zorgt voor een
assortiment reisboeken.
De toegang is gratis. Welkom!

Kijk voor meer informatie op www.berneboek.com

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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BALLetstUDio VAN DeR stAppeN gAAt VooR…
LAteN We DANseN!
Op 9, 10 en 11 juni stonden
alle dansers en danseressen
van Balletstudio Hanneke van
der Stappen op het podium in
De Lievekamp. Deze voorstelling kwam het sprookje ‘Ariël,
terug naar de zee’ tot leven.
En hoe!
Het doek ging op en het eerste punt was direct binnen. Er
werd namelijk gedanst op een
witte vloer. Het podium leek
hierdoor gigantisch en als publiek voelde je minder afstand
tot de dansers. Bovendien
kwamen alle decoronderdelen
Tekst: Anita van Wanrooij en de lichtshow beter tot hun
recht. Het moet gezegd, daar
was veel aandacht aan besteed. Wederom een punt binnen.
Na de pauze speelt het verhaal zich bijvoorbeeld af in de diepte van de zee. Prachtige vissen,
zeewier en andere onderwater-wezens zweven rond en ondersteunen het verhaal van het gevecht om de drietand. De overige punten werden binnengehaald op de kleurrijke en op elkaar

Aanbiedingen
geldig
van
1815
t/m
2421
julijuni
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Monchou aardbeientaart
Bodem van biscuit gevuld
met monchou, slagroom en
aardbeien van Jan uit Uden
6-8 personen

dient niet alleen het beste,
Bij aankoop van Vader ver
maar ook het lekkerste!
1 brood naar keuze
Nieuw!

Krentenbollen

2+2

Van Mook

BERNHEZE - Er wordt volop
ingeschreven voor de Zomeractiviteiten bij de Eijnderic. Gelukkig zijn er nog voldoende
workshops en excursies waaraan je mee kunt doen.
Hier een paar tips:
Een zomers bloemstuk maken
dinsdag 4 juli.
Interessante lezing over de
geschiedenis van de fotografie
dinsdag 4 juli.
Maak je eigen verse jam
woensdag 5 juli.
Leuke workshop stijlen figuurkenmerken
donderdag 6 juli.
Meer ontspanning door de
MIR-methode
donderdag 6 juli.
Schilderen in de open lucht:
Schilderdag en-plein-air
maandag 10 juli.
Lezing over orchideeën
maandag 10 juli.
Ideeën voor smoothies en
sapjes

met stukjes ananas

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipsaté zakken

www.balletstudiovanderstappen.nl of neem een kijkje op onze facebook- en instagrampagina!

Lekker bezig deze zomer...

1,95

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

Zin gekregen om te dansen? Wij nodigen je uit! Van 19 t/m 30 juni hebben we try-out weken bij
onze studio’s in Heesch en Nistelrode. Voor alle leeftijden en in al onze verschillende dansstijlen.
Bekijk ons rooster en doe mee, iedereen is welkom!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

Hot Chili
maïsstok

GRATIS

Van 19 t/m 30 juni hebben we try-out weken
bij onze studio’s in Heesch en Nistelrode
afgestemde kostuums, de uitgekiende choreografieën die een duidelijk verhaal vertelden, de
wisselende muzieksoorten en natuurlijk door de enthousiaste en vol overgave dansende Ariël,
Triton, Jutter de Meeuw, Sebastiaan de Krab, Botje de vis, Ursula de zeeheks en hun vrienden op
het land en in het water. Eén hoogtepunt noemen, zou al het andere tekort doen. Van de kleinste
zeesterretjes tot de volwassen zakenvrouwen… iedereen scoorde hoge punten!

8,50

nu

€ 1,40

100 gr.

Gekookte
gelderse

Schnitzel
variatie

100 gr.

100 gr.

€ 1,00

maandag 10 juli.
Maak je eigen sieraad van glas
dinsdag 11 juli.
Feestelijke hapjes maken
dinsdag 11 juli.

€ 1,20

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Het programmaboekje waarin
alle zomeractiviteiten staan vermeld kan worden toegestuurd
op verzoek, maar je kunt het natuurlijk ook ophalen bij de Eijnderic aan ’t Dorp 92 in Heesch.

komkommer + sla € 1.25

Inschrijven kan via
www.eijnderic.nl of
0412-454545.
Ook na de zomer lekker bezig!
Het nieuwe cursusseizoen begint
in september. Het uitgebreide
aanbod tref je aan op
www.eijnderic.nl want inschrijven is nu al mogelijk.
Kijk snel wat jouw nieuwe uitdaging gaat worden. Is dat beeldhouwen, boetseren of schilderen of spreken de culinaire
workshops en cursussen je meer
aan? Voor talen moet je ook bij

groentemix 500 gram € 1.50
de Eijnderic zijn: Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans en Pools.
En natuurlijk kun je ook weer
lekker ontspannen worden tijdens de yogalessen.
Genoeg keuze om iets leuks uit
te zoeken.
We zien je graag op
www.eijnderic.nl.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

nectarina’s 1 kilo € 1.95
Groot assortiment rauwkostsalades
lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Volop parkeergelegenheid
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Tocht met een missie
KBO Bernheze
Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn weer aanwezig bij Harrie en Rien van
Zoggel, Achterdonksestraat 7 op
dinsdag 20 juni. Van 18.30 tot
20.30 uur staan zij voor je klaar
om de door jou aangeboden
spullen te repareren.

De overhandiging van de cheque door voorzitter Tocht met een Missie
Sjaak Groen aan Kim van der Heijden, de voorzitter van SUON

HEESCH - De jaarlijkse tocht met een missie is zondag 28 mei weer
gehouden. Deze tocht wordt elk jaar vanuit de parochie in Heesch
georganiseerd voor een goed doel.
Dit jaar was het goede doel
stichting SUON, waar Kim van
der Heijden uit Heesch voorzitter
van is.
De tocht ging vanuit Heesch
door Oss richting Rosmalen en
via Nuland en Geffen weer terug
naar Heesch. Er verschenen 123
fietsers aan de start en daarnaast
deden drie wandelaars mee. Tijdens het rustmoment liet Kim
dia’s van ‘haar kinderen’ zien en
verkocht ze met haar moeder
spulletjes voor het goede doel.
Na afloop werden de fietsers en
wandelaars bij de Eijnderic onthaald met muziek van The Click.

De opbrengst van de fietstocht
is € 1.228,- en de verkoop aan
Afrikaanse spulletjes bracht
€ 135,- op. Een prachtig totaalbedrag, mede te danken aan de
sponsering door Jumbo Heesch
en drukkerij Wihabo.

• voor herstel na een ziekenhuisopname
• wanneer uw vaste mantelzorger tijdelijk afwezig is,
bijvoorbeeld door vakantie,
ziekte of om even ‘op adem’
te komen
• wanneer u tijdelijk meer zorg
nodig heeft

Voelt u zich thuis onveilig?

U kunt bij Laverhof een appartement huren en gebruikmaken van
onze zorg- en dienstverlening.

Het kluscafé is voor alle inwoners
van Bernheze. Kom gerust vrijblijvend binnenlopen.

Jeu de Boules
HEESCH - Het is vakantietijd en
dat nodigt uit om buiten actief
bezig te zijn. Een spel voor jong
en oud is jeu de boules! Al circa
30 jaar wordt dat in Heesch in
KBO-verband gespeeld.
Al die jaren komt wekelijks een
groep leden samen om een balletje te gooien, een kop koffie
te drinken en vooral om samen
gezellig te buurten. Ook als het
weer een beetje minder is gaat
het door; dan wordt er uitgeweken naar binnenbanen in Teeffelen. De groep rijdt daar samen
naar toe; er kan zomer en winter
onder alle weersomstandigheden

worden gespeeld.
Elke dinsdag van 13.30 uur tot
ongeveer 16.30 uur wordt er fanatiek om de puntjes gestreden.
Gezelligheid en speelplezier blijft
echter het voornaamste. Een niet
te verwaarlozen bijkomstigheid is
dat deze activiteit een ideale manier is om in beweging te blijven!
Alle leden kunnen hieraan gratis
deelnemen. Nog geen lid van
KBO in Heesch? Je bent altijd
welkom om een keertje mee te
doen. Als het bevalt word je toch
gewoon lid?! Is je belangstelling
gewekt? Neem dan contact op
met de ‘kartrekker’ jeu de boules;
Kees de Leeuw via 0412-452590
voor nadere informatie.
Beschik je niet over een set boules
dan is dat geen probleem. Er zijn
voldoende reservesets beschikbaar. Vervoer wordt onderling
geregeld en niet te vergeten...het
is een heel gezellige club!
Kijk ook eens op
www.kbo-heesch.nl voor meer
informatie over KBO.

Lente-ontspanningsavond
Ziekenvereniging Horizon

De opbrengst van de tocht
wordt geheel gebruikt voor het
School Support Project. Door dit
programma kunnen schoolgaande kinderen hun schooluniform
en schoolspullen kopen.
Werkgroep Tocht met een Missie
Heesch.

Verzorgd wonen,
logeren of herstellen?
Dat kan bij Laverhof!

U kunt bij Laverhof o.a.
terecht:

De openingstijden van het kluscafé gaan wijzigen! Vanaf september gaan we naar de derde
zaterdagmorgen van de maand.
Op 16 september, 21 oktober, 18
november en 16 december zijn
we dan aanwezig van 9.30 uur
tot 12.30 uur.
Alle data van het kluscafé staan
vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van deze
krant, op www.mooibernheze.nl
en www.loosbroek.nu.

Voor meer informatie kun je altijd
terecht bij Jan van Eerd; 0412480658 of bij Betsie van Zutphen,
0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

HEESCH - Vorige week woensdag was het dan weer zover! Na
enkele hete dagen rond Pinksteren was het gelukkig wat koeler
geworden.

Ons cliëntservicebureau
staat voor u klaar

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail:
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail:
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl
Bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Voor de leden van de Heesche
ziekenvereniging een prima temperatuur om met zijn allen weer
eens gezellig wat bij te buurten
of voorzichtig de beentjes van de
vloer te laten gaan. Al om 18.00
uur betraden de eerste bezoe-

kers de zaal van ’t Tunneke. Om
19.00 uur heette voorzitter Jan
van der Leest iedereen hartelijk
welkom, met name de vijf ereleden van de ziekenvereniging
die speciaal uit waren genodigd
voor deze avond; Bert Peters,
Wil Kamp, Annie Lucius, Zus van
den Hurk en Antoon Verstegen.
Na het gebruikelijke kopje koffie
met gebak, zorgde het muzikale
duo ‘Boemerang’ uit Mill voor
een vrolijke en ouderwets gezel-

lige ontspanningsavond. Jammer
dat er niet zoveel aanwezigen
waren als voorheen. Dit kwam
mede doordat op deze avond
ook een muzikaal optreden was
in zorgcentrum Heelwijk. Onder
de ruim 150 aanwezigen waren
met name die bewoners van het
zorgcentrum aanwezig die zelf
nog voldoende mobiel zijn. Na
een hapje en een drankje vertrok
iedereen weer met een goed gevoel huiswaarts.

Kermisuitje Laarstede
NISTELRODE - Voor de bewoners
van Zorgcentrum Laarstede kon
het bezoek aan de kermis, met
een gezellige afsluiting op het
terras van eetcafé ’t Pumpke, door
de slechte weersomstandigheden
op dinsdag helaas niet doorgaan.
Maar er was een goed alternatief! Ad Verhagen kwam de
bewoners vermaken met zijn
accordeon in de Gasterij van
Laarstede! De stemming zat er al
snel in en er werd luidkeels meegezongen door alle aanwezigen.
Kortom; het werd een geslaagde middag. Mede natuurlijk ook
door de lekkere hapjes en drankjes en de inzet van vele vrijwilli-

gers. Daarnaast is het ook altijd
fijn te weten dat er bij uitstapjes
en activiteiten aangeklopt kan
worden voor medewerking in
de ruimste zin van het woord bij
de verschillende horeca- en mid-

denstandondernemingen.
Ook dit jaar weer! Hun goodwill
is altijd weer enorm en daarvoor
bedanken het team en vrijwilligers van Laarstede/Kloosterhof
hen weer hartelijk!
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DIAMAnTEn BRUIDSPAAR

Wim en Paula van den Brand
NISTELRODE - Op 12 juni 1957 traden Wim van den
Brand en Paula Bouw in het huwelijksbootje. En nu,
60 jaar later, zijn ze nog steeds dol op elkaar en vijf
kinderen, elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen
rijker.
Al van kleins af aan kennen ze
elkaar. Het ouderlijk huis van
beiden staat in Handel, waar ze
elkaar ook hebben leren kennen.
Ze hebben altijd tegenover elkaar
gewoond, dus voor het slapengaan konden ze nog naar elkaar
zwaaien door hun slaapkamerraam. Ze zijn samen opgegroeid,

samen naar school gegaan en op
84-jarige leeftijd kunnen ze nog
steeds niet zonder elkaar.
In Handel hebben Wim en Paula zo’n negen jaar een schoenenzaak gerund, maar de kansen
waren beter in Nistelrode. Een

‘HET HUWELIJK IS
GEVEN EN NEMEN’
bevriende schoenmaker heeft
hen op weg geholpen en jarenlang hebben zij schoenen ver-

kocht aan het Laar, waar zij ook
lang hebben gewoond. De zaak
was naast hun woonhuis, wat nu
‘t Mediahuys is.
Wim was naast zijn werk als
schoenmaker ook actief als
vrijwilliger. Hij is voorheen bij
diverse clubs en stichtingen als

Wim en Paula

vrijwilliger of bestuurslid actief
geweest, zoals Stiching Jeugdbelangen en bij carnavalsvereniging
De Wevers. Paula was het daar
niet altijd mee eens, omdat dat

Kermis Heeswijk-Dinther

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

altijd veel tijd kostte voor Wim,
maar toch heeft ze haar man altijd door dik en dun gesteund.
Het diamanten bruidspaar heeft
nog een mooie tip voor jonge

echtparen: je moet elkaar wat
gunnen. “Het huwelijk is geven
en nemen”, vertellen ze. En zo
hopen zij samen nog veel mooie
jaren tegemoet te gaan.

Foto’s: Matthijs van Lierop

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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ALLE SPONSOREN; ENORM BEDANKT.

HET WAS MÉÉR DAN BIJZONDER!

van Dijk

Installatie

TOUR & EVENT LOGISTICS
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FOTOGRAFIE

By Janette Slaats

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE | FAST-EVENTS.NL
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Betonmortel

Betonwaren
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Medi Spa
BRONS
Ad Megens fotograﬁe
Administratie OAMKB Heesch Uden
A.I.S. Beveiliging
A-Life support
Ans Bloem Fotograﬁe
Bakkerij Bart Bongers
Brasserie ’t Oude Raadhuis
Budget Woning Styling
Carla Walk fotograﬁe
Creatief Bureau Hieke
De Eijnderic
De Dames van Hurkmans
Esther van Lith fotograﬁe
FC OSS
Gastronomia Italiana
G. Hermes Machinale Houtverwerking
Hanny van Woezik fotograﬁe
Hart for Her

Van Vugt Verhuur

Heesen Yachts
Het Adres meubelen
Houthandel Van der Heijden
Huuskes
ILSE Ofﬁce Support
Jan van den Broek Photography
Libéma
Lions Bernheze
Tuincentrum Meijs
Marcel Bonte Fotograﬁe
M. Geurts Grondwerken
Mostako Staalbouw
Nellen Schoonmaakdiensten
OrcaGroup
Pannenkoekenhuis Heesch
PA Producties
Partyservice In Stijl
Peters Aanhangwagens
P. Pouwels

Runningtherapie Bernheze
Solid-Web (Uden)
Sport-Inn
Thea en Eline van Dijk
TriNed
’t Tunneke
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf
Van Herpen Haar|Byoux
Verbruggen Megastore
Voila Projectondersteuning
Zwanenberg Advies BV

VRIEND
AH Heesch
Akker Ei
Akker-Zonwering Kunststof Kozijnen
Alferink Optiek

Autobedrijf de Laat
Auto Service Heesch BV
Bras Elektrotechniek BV
CC de Wis (Loosbroek)
Cober Sports
Beeldentuin De Buffel
Daelmans Banket BV
De Veer Vleeswaren
Dio/The Read Shop/Prima Sparkling
Dressup-Instyle
GE-WOON ballondecoraties
Hanos BV Nijmegen
Intermedica BV
Jos Wingens Heren Haarmode
Karwei
La Boucherie
Langenhuizen Glas
Mars Nederland Veghel
Marvy’s speelwereld

Noviacura BV
Opdidakt BV
Paperpoint (Heeswijk-Dinther)
Peters Plafond Systemen
Raben Netherlands BV
Rosco Bouw
Sacha van Vliet en William den Otter
Saved BV
Strijbosch BV
Tiny Arts
Tijssen Elektro BV
Total Pack
Van den Heuvel Logistiek
Van der Heijden Dakkapellen
Van Duinhoven-Peters
Van Haaren Riooltechniek
Van Oort Bodemonderzoek BV
Van Schaijk sloop- en grondwerken
VPKL

SAMENLOOP VOOR HOOP HEESCH 2017
TOTALE VOORLOPIGE OPBRENGST € 304.658 , -

Mede mogelijk gemaakt
door de GEMEENTE BERNHEZE
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HEESCH, DUIZENDMAAL DANK!

8,-

maar liefst € 304.65

n
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f
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e
T
n
a
v
Petra
© Fotograﬁe: Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers.

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
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resultaten Bernhezer Burgerpanel
BERNHEZE
– Periodiek kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die speVakantie
cifiek voor de gemeente Bernheze of in het algemeen belangrijk zijn. Inwonerspanel TipMooiBernheze
is
De een
zomersamenwerking
komt er weer aan. van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.
1. Gaat u dit jaar op vakantie?
80%

(n=336)

71%

60%

40%

Verblijf
Bijna de helft van de vakantiegangers verblijft in een hotel.
Daarnaast zijn campings en vakantiehuisjes gewild. Een klein
deel gaat naar een hostel of een
Airbnb. Bij ‘anders’ worden uiteenlopende verblijven genoemd,
zoals een appartement, een berghut, B&B, cruiseschip of boot. Enkele mensen willen rondtrekken,
bijvoorbeeld met een camper.
Enkele mensen gaan naar familie
of een woning van familie.

30%
20%

15%

14%

10%
0%
Ja

Nee

Weet (nog) niet

Toelichting
Vakantie
Bestemmingen
Ja
 Schiermonnikoog al 28 jaar als het weer mee zit kan het niet beter,en hopen dat er nu
In mei is erdeaan
de leden
van
het ? datDe
meeste
mensen
Monniken
ook mogen
vestigen
zou nog
eens super
zijn. Maar (86%)
hier zijn ookblijweergevraagd
politieke hobbyisten
tegen spreken
verwarden
met dedaarvan
natuur!!! in
burgerpanel
naardiehun
ven en
in deze
Europa,
16%
Twee keer
weekend en daarna
en keer een week,10%
dan overnachten
op
plannen voor
deeenkomende
va- nogNederland,
gaat we
buiten
een boot, en overdag fietsen we, ook wel boat en bike genoemd
kantieperiode.
De
vragenlijst
is
Europa
op
vakantie
en
3%
weet
Nee
 Gezondheid
door 336
 mensen
We worden ingevuld.
ge kort geen Geld.
Allen korte tripjes

1.2 Waar gaat u op vakantie?
80%

Het merendeel van de respondenten (71%) gaat op vakantie.
15% weet het nog niet en 14%
gaat niet. Van de mensen die wel
met vakantie gaan, 240 respondenten, heeft 60% al geboekt.
Wie nog niet geboekt heeft, vindt
dit soms ook niet nodig. Ze gaan
graag ‘op de bonnefooi’, omdat
ze toch buiten het seizoen gaan
of het sowieso liever ter plekke
bekijken en regelen.

30%

60%
50%
40%
30%
16%

20%
10%
0%

10%

In onze
gemeente
Bernheze

In Nederland

In Europa

3%

20%
15%

Buiten Europa

Anders

Weet (nog) niet

Binnen en buiten europa
In nederland en europa voornamelijk weekendjes
We zijn een weekend in Nederland geweest in een vakantiepark en ga met een vriendin 5
dagen naar Spanje en met mijn man10 dagen naar oostenrijk
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5%

4%

2%

0%
Ik moet werken

Ik heb de financiele
middelen niet

Ik heb geen zin

Ik ben al op
vakantie geweest

Anders

Anders, namelijk:


AOW en klein pensioentje

Vakantieduur
 Daguitstapjes
 Familie
omstandigheden
De
meeste
vakantiegangers gaan
 Festivals
een
of twee weken. Een kwart
 Gaan verbouwen
gaat
langer dan twee weken en
 Geen behoefte (2x)
een
klein deel gaat maar een paar
 Gezondheid
 Gezondheids
problemen
dagen
of weet
het (nog) niet.
 Handicap vrouw
 Heb geen fietsmaatje meer
Met
wie
gaat men op vakantie?
 Huis
verbouwen
 Leeftijd
(84 jaar),
dus beperkingen.
De
meeste
mensen
(55%) gaan
 Vanwege
ongemakken
met
hun fysieke
partner/vriend(in)
op
 Ziekte (2x)

Niet op vakantie
Van de 46 respondenten die niet
met vakantie gaan heeft ruim
een derde geen zin, een kwart
heeft geen geld. Een klein deel
moet werken en/of is al op vakantie geweest. Degenen met
een andere reden noemen het
vaakst gezondheidsproblemen of
beperkingen van henzelf of hun
partner. Daarnaast zijn er eenmalige situaties, zoals een verbouwing of familieomstandigheden.
Een paar mensen maken liever
daguitstapjes of bezoeken festivals. Iemand geeft aan geen behoefte te hebben om op vakantie
te gaan.

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke
onderwerpen die in Bernheze spelen? Meld je dan nu aan voor
ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.
Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar
een paar minuten!

1

Anders, namelijk:




1%

0%

26%

25%

vakantie, ruim een derde met het
gezin of familie. 15% gaat met
vrienden of vriendinnen. Slechts
4% gaat alleen, bijvoorbeeld op
bedevaart of een cultuurreis. Iemand licht toe de ene keer met
een vriendin te gaan en de andere keer met haar man.

(n=239)

70%

70%

35%

35%

10%

50%

(n=46)

39%

40%

het (nog) niet. Van degenen die
‘iets anders’ hebben geantwoord
gaan sommigen meerdere keren
op vakantie naar verschillende
bestemmingen.

70%

Weet

(nog)
Plannen
niet

1.6 Waarom gaat u niet op vakantie?
45%

7
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Open Dag
Zondag
25 juni
van 10. 00 tot 17.00 uur

Iedereen is welkom
Open Dag natuurbegraafplaats Maashorst
Op zondag 25 juni bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom om te ontdekken wat
natuurbegraven volgens ons voor iedereen kan betekenen. We hebben een route over de
natuurbegraafplaats uitgezet waar u op eigen gelegenheid en in eigen tempo alles te weten
komt over wat natuurbegraafplaats Maashorst in onze ogen zo bijzonder maakt.
Op verschillende plekken op de natuurbegraafplaats zijn doorlopend lezingen en presentaties.
Zo krijgt u een compleet en helder beeld wat natuurbegraven op natuurbegraafplaats Maashorst
precies inhoudt. Er is alle tijd om vragen te beantwoorden. Bovendien is er een inspirerende
expositie over alles wat met het afscheid en de uitvaart te maken heeft.
In de Maashorsthoeve, ons ceremoniegebouw, kunt u genieten van prachtige muziek. Daar staat
voor iedereen een hapje en een drankje klaar en is er alle gelegenheid om nog eens na te praten.
Het team van natuurbegraafplaats Maashorst heet u van harte welkom.
 Volg ons om op de hoogte te blijven.

Kom ontdekken wat natuurbegraven is. En kom meer te weten over:
• de natuur(waarde) van het gebied
• onze filosofie, gebaseerd op rust, ruimte en vrijheid
• kosten en hoe het zit met verzekeringen
• een eeuwige rustplaats in de schoonheid van de natuur
• de vrijheid om de uitvaart helemaal naar eigen inzicht en wensen te organiseren

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl
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HDL Jeu de Boules Toernooi
HEESWIJK-DINTHER - Het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk organiseert het jaarlijkse HDL Jeu de
Boules Toernooi op zondag 25 juni. Het is geen toernooi waar alleen maar experts aan mee doen, het is
bedoeld voor iedereen, jong of oud, die gewoon een gezellig middagje wil jeu de boulen.
De organisatie van het toernooi
heeft slechts een paar regels. Een
team bestaat uit een teamleider
plus twee spelers waarbij de
teamleider uit Heeswijk, Dinther
of Loosbroek komt of hiermee
een binding heeft. Voor de rest
spelen we volgens het ‘Internationaal Reglement Petanque’.
Het toernooi wordt gehouden
op het Gildeterrein van het Sint
Willebrordusgilde, ‘De Schuttershof’, Fokkershoek 8ª in
Heeswijk-Dinther.
Ontvangst
van de tripplets tussen 10.00 en
10.15 uur. Aanvang wedstrijden
om 10.30 uur.
Opgave voor het Jeu de Boules
toernooi kan bij:
Gijs de Visser, gdevisser@home.nl

of 06-13234845
Jan Schakenraad,
j.c.schakenraad@home.nl
of 0413-212363.

Het inschrijfgeld bedraagt € 9,per team en opgave is mogelijk
tot uiterlijk vrijdag 23 juni om
17.00 uur.

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
succesvol op gildendag kring Peelland
SOMEREN/VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag zes prijzen in de
wacht te slepen op de kringdag van gildenkring Peelland met 28 deelnemende gilden bij het Sint Joris
Gilde in Someren. Met een dertigtal leden was het gilde naar Someren gegaan om deel te nemen aan de
optocht. Ze werden met huifkarren vanaf het sportpark naar het begin van de optocht gebracht.
Hieronder de prijzen die het gilde in Someren heeft weten te
bemachtigen:

Nienke Oskam jeugdkoning
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op Tweede Pinksterdag is er weer een fantastisch gezellige en geslaagde jeugddag geweest. Om 7.30 uur is
men begonnen met het opruimen van de sporthal van de zeskamp
die op Eerste Pinksterdag plaatsvond.
Daarna heeft heel het gilde in
vliegende vaart de opgeknapte
laan geopend bij Kasteel Heeswijk. Daarna ging de hele bups
naar Eindhoven om gezellig te
gaan glowgolfen en daarna werd
er ook nog eens anderhalf uur
gebowld! Terug in het gildehuis
heeft men heerlijk met z’n allen
gegeten en daarna is de jeugd
gaan schieten op de Gipsen
Vogel. Deze vogel stond weer
op 12,5 meter hoogte en alle leden tot en met 25 jaar mochten
schieten voor de jeugdkoning
van 2017. Nienke Oskam schoot
met het 62e schot de gipsen vogel perfect naar beneden. Een
heel jaar lang mag zij in het gilde
met de zilveren jeugdkoningsketting meelopen in het gilde.
Jeugdkoning van 2016 Nicole
Broeren ontving een zilveren
herinneringsspeld voor haar taak
als jeugdkoning.

Nicole Broeren jeugdkoning van
2016 feliciteert Nienke Oskam

Met dank aan de jeugdcommissie voor deze gezellige sportieve
dag voor de jeugdleden.

Traditioneel kermisschieten

1e prijs Groepsbazuinblazen
klasse A: Maarten van de Pas,
Eric van den Heuvel, Bert van de
Pas, Piet Timmers, Bert van de
Wetering, onder trombegeleiding van Jelle van de Wetering.
1e prijs Bazuinblazen klasse A:
Maarten van de Pas
1e Prijs Trommen klasse B: Anke
van de Wetering
1e Prijs Trommen klasse U:
Maarten Derks
1e prijs Vendelen vaandelklasse
zonder acrobatiek: Wim Wijdeven
1e prijs Groepsvendelen 4/5 personen Vendeliers: Marc Somers,
Harm van de Wetering, Peter
van der Sanden en Wim Wijdeven. Onder trombegeleiding van

Maarten Derks.
De jeu de boules spelers werden
ontvangen bij de jeu de boules
club op het sportpark en hebben
onderling enkele spelletjes gespeeld.

Het was een fijne gildendag met
wedstrijden bij winderig en zonnig weer, waarbij de drie gildewaarden Broeder/Zusterschap,
Trouw en Dienstbaarheid hoog
in het vaandel stonden.

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

Jeugdkampioen Luna van Boxtel

Algemeen kampioen John van den Berg

HEESWIJK-DINTHER - Onder een stralende zon op zaterdag 10 juni
werd geschoten voor de jaarlijkse kampioenen van de Sint-Barbaragilde. Om 13.30 uur begonnen vier jeugdleden met luchtbuksschieten, blikkengooien, jeu de boulen en beugelen. Na een mooie
strijd was het Luna van Boxtel die met 2517 punten jeugdkampioen
werd, 2e werd Youri van den Hurk, 3e Sam Habraken en 4e Wessel
van den Hurk.
Aan het kruisboogschieten deden 14 schutters mee, met 14
pijlen raak werd Patrick van Zutphen kruisboogkampioen. Drie
schutters wisten 13 pijlen raak te
schieten en moesten afkampen:
2e werd Ad van Zutphen, 3e
Luuk van den Eertwegh,
4e John van den Berg.
Hierna begon het geweerschieten met 15 schutters. Frits Evers
werd met 12 schoten raak geweerkampioen, 2e werd John
van den Berg, 3e Peter van Horssen.
Nu moesten Ad van Zutphen en
John van den Berg afkampen met
kruisboogschieten om te bepalen wie algemeen kampioen kon
worden. Beiden misten hun 1e
schot en met het 4e schot werd

Geweerschieten
met vijftien
schutters
John van den Berg algemeen
kampioen 2017. Hierna werden
de prijzen, jaarlijks geschonken
door schutsbroerder Ton van der
Heijden en echtgenote, uitgereikt aan alle winnaars.
Na afloop was de traditionele
barbecue via zilverheer Frank
Manders. Ze kijken terug op een
mooie en geslaagde middag onder dankzegging van hoofdman
Jan van Eerd aan allen die hieraan hun medewerking hebben
gegeven.
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Lezing Oost-Brabantse boerderijen
HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ organiseert een lezing over de ontwikkeling van de boerderij in Oost-Brabant. Jan Timmers uit Gemert gaat uitgebreid in op de constructie, ouderdom en
vormtypologie van de Oost-Brabantse boerderijen. De lezing wordt gehouden op woensdag 21 juni in
De Heemschuur aan de Schoonstraat 35 en begint om 20.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt
€ 5,- en dat is inclusief koffie of thee.
denis, archeologie en historische
geografie, waarover hij regelmatig publiceert.

lokale gesCHiedenis
arCHeologie
HistorisCHe geografie

Over de spreker
Jan Timmers is al veel jaren actief
op het gebied van lokale geschie-

De ontwikkeling van de boerderij
in oostelijk Brabant is één van zijn
favoriete onderwerpen.

Op verzoek van Stichting De
Brabantse Boerderij schreef hij
het historisch deel van het boek
‘Historische boerderijen van Peelland tot Land van Cuijk; handreikingen voor het behoud van het
ruraal erfgoed.’
Ook leverde hij een belangrijke
bijdrage aan het boek ’t Goet te
Arle’; over Nederlands oudste
boerderij in Best. Jan Timmers is
tevens redacteur van de nieuwsbrief van stichting De Brabantse
Boerderij.

Tweede keezavond in cc Servaes
HEESWIJK-DINTHER
De
hoofdprijs van het tweede keeztoernooi in CC Servaes was
deze keer voor Rien en Wilma
Langenhuijzen en ging mee
naar Schijndel.

houden via de regionale bladen.
Graag tot ziens en voor nu alvast

Op de juiste plek
TE KOOP

Hoofdstraat 74
Heeswijk-Dinther
Vrijstaand karakteristiek woonhuis met winkelruimte
en dubbele garage, in het centrum van Heeswijk Dinther.
Het object is uitermate geschikt om te worden gebruikt
als winkel- en kantoorruimte, een mantelzorgwoning of
seniorenwoning. Zeer uiteenlopende mogelijkheden!

uis
Open H 7
01
23 juni 2
tot
0
van 16.0
r
17.00 uu

bedankt voor je belangstelling!

> TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING >
AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden,
[T] 0413-24 38 18, www.bernheze.nl

Onder deskundige leiding van
medewerkers van SEM-events
verliep deze avond op 9 juni opnieuw vlot en gezellig.
Na de zomervakantie zal CC Ser-

WelliCHt een
VerVolg na
de ZoMer
vaes wellicht een vervolg op deze
keezavonden organiseren tijdens
de herfst- en wintermaanden. Je
wordt hiervan op de hoogte ge-

De winnaars Rien en Wilma Langenhuijzen, in het midden Mark
Santegoeds (SEM-events)

www.meermaashorst.nl

de servicediensten van
ons welzijn
ONS welzijn organiseert diverse activiteiten die je de mogelijkheid
bieden om mensen te ontmoeten, samen te bewegen, te eten, iets
samen te ondernemen of iets te leren. Onze servicediensten helpen
jou om (langer) zelfstandig thuis te blijven wonen.
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
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Sociale alarmering
Met alarmering van ONS welzijn kun je anderen waarschuwen als er
in of rond het huis iets met jou gebeurt. Door een simpele druk op
de knop roep je de hulp in van familie of buren of van de thuiszorg.
Maaltijden
Bij de eetpunten kun je samen met andere mensen genieten van
een warme maaltijd. De vrijwilligers van de maaltijdservice bezorgen
maaltijden aan huis die je kunt bestellen, zodat je een gezonde maaltijd kunt eten wanneer het bereiden jou niet meer lukt.
Cursussen en activiteiten
ONS welzijn biedt een veelzijdig aanbod van activiteiten en cursussen op het gebied van Leren, Ontmoeten en Bewegen voor mensen
van alle leeftijden. De activiteiten worden georganiseerd met inzet
en persoonlijke aandacht van heel veel vrijwilligers.
Samen-Uitbus
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je niet alleen boodschappen
kunt gaan doen. Of wil je er gezellig eens uit?
De SAMEN-UITbus is dan een uitkomst. Vrijwilligers halen jou thuis
op en gaan met jou en enkele anderen boodschappen doen of leuke
uitstapjes maken.
Voor meer informatie neem je contact op met ONS welzijn:
088-3742525 of stuur een mail naar info@onswelzijn.nl.

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel - 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl
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AAN HET WERK
Dit weekend was paars…
BERNHEZE - Volgens mij is het onmogelijk dat het iemand in de gemeente ontgaan is dat Heesch het
weekend paars gekleurd was. SamenLoop voor Hoop werd georganiseerd in het dorp; wat een fantastische happening.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

In de aanloop naar de Loop heb ik
overal activiteiten langs zien komen. Acties in winkels en restaurants, een video, reclame, noem het
maar op. Volgens mij kan het niet
anders, dan dat er vele vrijwilligers
actief zijn geweest om het evenement te laten slagen.

Chapeau voor alle vrijwilligers.
Want zij hebben prima werk verricht. Want ook vrijwilligerswerk
is werk. Bij mijn begeleiding van
mensen naar een baan, merk ik
vaak dat de werkzoekende vrijwilligerswerk vergeet als werkervaring.
Of het niet relevant vindt. Terwijl in
vrijwilligerswerk vaak kwaliteiten
tot uiting komen, die ook elders in
te zetten zijn.
Verzorg je als vrijwilliger een secretariaatspost, dan kun je soortgelijke
werkzaamheden ook in betaalde
banen verrichten. Ben je gastvrouw
geweest voor de survivors? Voor
mij zegt dat iets over met mensen
kunnen omgaan en inlevingsvermogen. Heb je meegelopen omdat
degene waarvoor je mantelzorger
bent graag aanwezig wilde zijn?
Hele relevante ervaring voor als

je in de zorg wilt werken. Ook al
mis je betaalde werkervaring in die
richting. Onderschat je inzet en het
belang dus niet bovenop het fantastische werk wat je doet.
Worstel je ermee hoe je dit juist in
je CV kunt verwerken en ter sprake
kunt brengen? Ik help je graag met
het verwerken van deze onvergetelijke ervaring tot relevante werkervaring.
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Vrijwilligerswerk wordt ruim betaald
met dankbaarheid

HD bigband zoekt blazers
HEESWIJK-DINTHER - Het idee voor een bigband in Heeswijk-Dinther is ontstaan tijdens de repetities voor Dinther Proms
in 2015. Gitarist Rico van Hooren werd gevraagd om in te vallen
bij de bigband in Veghel en toetsenist Huub Sperber werd gevraagd
voor de Udense Bigband. “Waarom beginnen we niet zelf een bigband?”, riep Rico en kreeg bijval van bassist Peer van Vreede.
Rico is vervolgens begonnen met
het zoeken naar muzikanten, een
repetitieruimte en bladmuziek.
Voor de repetitieruimte konden
ze terecht bij De Muziekfabriek,
maar om de kosten te drukken
zijn zij begonnen zonder dirigent. Rico: “Terwijl we een optreden voor Fabriek Magnifique
in Veghel aan het voorbereiden
waren is er helaas een aantal
mensen gestopt, waardoor het
project op losse schroeven kwam
te staan. Na spoedoverleg besloten we dan toch maar om een
dirigent te gaan zoeken. Deze
hadden we gelukkig snel gevonden in de persoon van Harrie de
Wijs uit Oirschot en sinds augustus 2016 staat de bigband onder
zijn bezielende leiding. Tijdens
carnaval hebben we ons eerste
optreden gehad in De Toren en
op 21 juni zijn we weer te horen
en te zien bij het Proeflokaal van
Berne Abdijbier.

Inmiddels hebben we dertien
leden, maar om uit te kunnen
groeien tot een volwaardige bigband zijn we op zoek naar meer
trompettisten, (alt)saxofonisten
en trombonisten. Kom eens vrijblijvend luisteren of meespelen.”
HD bigband repeteert iedere
dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in De Muziekfabriek.
Kijk op de Facebookpagina of
stuur een mail naar
hdbigband@gmail.com
voor meer informatie.

VACATURE

Helpende zorg
Een lichamelijk gehandicapte vrouw uit Heeswijk-Dinther
is op zoek naar een hulp vanaf medio augustus. Het gaat hierbij om persoonlijke
verzorging en huishoudelijk werk. De functie is voor meerdere dagen per week.
De voorkeur gaat uit naar iemand die in het bezit is van
het diploma Helpende Zorg en Welzijn en rijbewijs B.
Goede salariëring.

Spreekt de vacature jou aan?
Mail dan je sollicitatie + CV naar vacaturehelpendezorg@gmail.com

Vanwege uitbreiding van werkzaamheden
zijn wij per direct op zoek naar collega’s voor de functies:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
Full-time, 38 uur per week

VRACHTAUTOCHAUFFEUR
HUIS-AAN-HUIS INZAMELING
Part-time, circa 20 inzameluren per week

DE WIT
ZOEKT JOU
Verkoopmedewerker
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Administratief medewerker (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Logistiek medewerker orderpicker (m/v)
Fulltime / parttime functie: in overleg

Voor een uitgebreidere beschrijving van de vacatures
verwijzen wij u naar onze website www.vanmunster.com.

Kijk voor meer vacatures en informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Wilt u reageren? Mail dan naar info@vanmunster.com
Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet met een CV en motivatie

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP
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Een geslaagd feest
begint
bij
Jumbo!
Lekker naar buiten
Want wij zijn er voor ál uw boodschappen.

is
u
h
n
i
Alles n BBQ
voor ee erdag!
d
a
v
p
o

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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PrAKTiScHe iNfOrMATie

Sjors Sportief & Sjors creatief

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

Meld uw creatieve activiteiten

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
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
Formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

AGeNDA
19 juni
Raadscommissie
Bestuur en Strategie
20 juni
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
21 juni
Raadscommissie
Ruimtelijke Zaken
23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org
29 juni 2017
Ontmoetingsavond
voor vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch

doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu

sjors sportief & sjors Creatief lieten dit schooljaar maar liefst 1.500 basisschoolkinderen kennismaken
met diverse sportieve en culturele activiteiten in onze gemeente. sjors wordt elk jaar weer populairder onder de basisschooljeugd. de gemeente Bernheze wil dit natuurlijk graag continueren. kinderen
kunnen hiermee immers op een laagdrempelige manier kennismaken met naschoolse activiteiten in
de gemeente. Alle aanbieders kunnen hun activiteit promoten in het kleurrijke sjorsboekje. kinderen
kunnen zich vervolgens digitaal voor de activiteiten inschrijven. Meld uw kennismakingsactiviteit aan
op www.sportstimulering.nl.
Bewezen formule
Sjors Sportief & Sjors Creatief is
inmiddels in ruim 60 gemeenten
een bewezen formule en bestaat
uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders.

Om nog beter in te spelen op de
beleving van het kind, is er een
‘mascotte’ gekoppeld aan de
kennismakingsactiviteiten: Sjors!
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen in het nieuwe
schooljaar het Sjorsboekje en

Laadpunten voor duurzaam
rijden
het aantal elektrische auto´s
in nederland stijgt snel. en dat
is positief, want elektrisch rijden is behoorlijk duurzamer
dan rijden op benzine of diesel.
daarom plaatst de combinatie
nuon-heijmans 2.500 nieuwe
laadpunten in de provincies Brabant en limburg.
Alle laadpunten worden voorzien
van 100% windenergie uit een
van nuons windparken in nederland. Door elektrisch te rijden
draagt u dus bij aan een schonere en stillere omgeving.
hoe kunt u een laadpunt
aanvragen?
Als u een elektrische auto hebt
en geen eigen terrein voor een
laadpunt, dan kunt u een ver-

zoek voor een nieuw openbaar
laadpunt indienen. Dat kan
rechtstreeks bij nuon op www.
nuon.nl. Om de laadpunten te
kunnen gebruiken heeft u een
laadpas nodig. Heeft u nog geen
laadpas? Vraag hem dan gratis aan op www.nuon.nl. Op de
laadpunten van nuon-Heijmans
in Brabant en Limburg laadt u
met deze laadpas voor € 0,22 per
kilowattuur.

mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen. Zij volgen dan
enkele naschoolse introductielessen bij (sport)verenigingen.
Meer informatie
Bent u geen vereniging, maar

wilt u toch graag een activiteit
voor deze doelgroep aanbieden,
dan kan dat natuurlijk. U kunt
daarvoor contact opnemen met
info@sjorssportief.nl.

Ontmoetingsavond voor vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
29 juni 2017

Wat beweegt vrouwen om in de politiek te gaan en hoe vergaat het
ze? Wat vinden ze moeilijk? Waar zijn ze trots op en wat willen ze
bereiken? Maar ook…wat moet je kunnen en laten om als vrouw
iets te bereiken in dit wereldje? de gemeenteraad van Bernheze wil
vrouwen graag eens achter de schermen laten meekijken en kennis
laten maken met vrouwen uit de politiek tijdens een ontmoetingsavond voor vrouwen op donderdag 29 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis van heesch. We organiseren de avond in samenwerking
met VOV (Vrouwen Ontmoeten Vrouwen).
Programma
U maakt op een informele manier kennis met het werk van de
gemeenteraad. We delen interactief kennis met u over de lokale politiek. In de stijl van DWDD
gaan vijf politiek actieve vrouwen, waaronder burgemeester
Marieke Moorman, met elkaar in
gesprek. Er is daarna voldoende
ruimte om met elkaar kennis te

maken, vragen te stellen en te
netwerken.

- Gemeenschappelijke regeling
beheer Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC)
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer (KCV)
- Jaarverslag 2016 en begroting
2018 Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)
- Begroting 2018 en realisatie
2016 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant noordoost (RBL
BnO)
- Concept jaarverslag/jaarrekening 2016 Intergemeentelijke
sociale dienst Optimisd

het nieuwe VTH beleidsplan
2016-2019’
- Vaststelling jaarstukken 2016
- Eerste bestuursrapportage
2017
- Begroting 2018, beleidsplan
2018-2021 en jaarrekening
2016 Gemeenschappelijke
Regeling Heesch West
- Jaarrekening 2016 en
begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021
van de Omgevingsdienst
Brabant noord (ODBn)
- Opiniërende bespreking
Tussenevaluatie van het
Inrichtings- en Beheerplan
(IBeP) De Maashorst,

raadscommissie ruimtelijke
zaken op 21 juni 2017
- Onderzoek rekenkamercommissie bestemmingsplan
Het Runneke
- Onderzoek rekenkamercommissie ‘Aanbevelingen rekenkamercommissie uit 2014 in

De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org

Aanmelden
Aanmelden kan via de
website van VOV Bernheze,
www.vovbernheze.nl,
via griffie@bernheze.org,
of telefonisch via de griffie
van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 12.

rAADScOMMiSSieVerGADeriNGeN
de volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. de raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden
gehouden in het gemeentehuis, de Misse 6 in heesch, aanvang
19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten
over onderwerpen die op de agenda staan.
raadscommissie Bestuur en
strategie op 19 juni 2017
- Vaststelling jaarstukken 2016
- Budgetoverheveling 2016
naar 2017
- Eerste bestuursrapportage
2017
- Programmabegroting 2018,
jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016
Veiligheidsregio Brabantnoord
- Jaarrekening 2016 en jaarplan
en begroting regio
noordoost-Brabant 2018
(Agri-Food Capital)

raadscommissie
Maatschappelijke zaken
op 20 juni 2017
- Presentatie Kunstcommissie
over nieuwe taakopvatting en
ambities
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Plan van aanpak transformatie jeugdhulp
- Vaststelling jaarstukken 2016
- Eerste bestuursrapportage
2017
- Jaarverslag 2016 en begroting
2018 Werkvoorzieningschap
noordoost-Brabant
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor
Brabant

Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.
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OfficiËLe BeKeNDMAKiNGeN
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Voornemen tot
uitschrijving

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Als u verhuist moet u dat aan de
gemeente doorgeven. Dat staat
in de Wet basisregistratie personen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de persoonsgegevens van
de volgende persoon niet meer
bij te houden, omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen
over de verblijfplaats.
- C.M. Dos Santos Lopes,
geboren 06-05-1978
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de
betrokkene. Bent u op de hoogte van het huidige adres van
genoemde persoon, neem dan
contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
- R.K. Vorstenbossche Boys,
Binnenveld 57, 5476 LZ Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B,
lid 4 APV melding gedaan van
activiteiten op 24 juni en 7 juli
2017.
- TC Telro, Zwarte Molenweg
11 5388 EE nistelrode heeft in
overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan van een activiteit op 15
en 24 juni 2017.
Van deze mogelijkheid mag
de inrichting maximaal 6 keer
per jaar gebruik maken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende personen niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- S. Ujvári, geboren
11-03-1975
- I. Ádam, geboren 26-03-1973
- A. Tanasa, geboren
11-12-1996
- J. Ágoston, geboren
28-12-1970
- K. Ägoston, geboren
21-06-1995
- C. Tanasa, geboren
06-06-1972
- E.B.L. Sakbal, geboren
30-05-1989
Besluitdatum: 11 mei 2017
- P.J. Smarslik, geboren
26-05-1968
Besluitdatum: 17 mei 2017
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van deze personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

- Y. Ketelaars voor het organiseren
van een verjaardagsfeest op 8
juli 2017 van 20.00 tot 1.00 uur
op locatie Hazelbergsestraat 9,
5473 XL Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
6 juni 2017.
- Stichting Ruiter en Menners
Herpenduin/Maashorst voor
het organiseren van de opening
van de ruiter/menner routes op
18 juni 2017 in De Maashorst
van 12.00 tot 15.00 uur op locatie Erenakkerstraat 3, 5388
SZ nistelrode. De toestemming
is verzonden op 9 juni 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning verleend aan:
- Oranje Fonds voor een openbare geldinzameling in de gemeente Bernheze, van 22 tot
en met 26 mei 2018. De vergunning is verzonden op 9 juni
2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening

evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Cultureel Centrum de Pas voor
het plaatsen van een tapwagen
voor het terras aan De Misse 4,
5384 BZ Heesch van 24 tot en
met 27 juni 2017 van 14.00 tot
00.30 uur. De beschikking is
verzonden op 9 juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Vastgesteld bestemmingsplan
Mgr. v.d. hurklaan 20 heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2017 het bestemmingsplan Mgr. v.d. Hurklaan
20 Heesch is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder code
n L . I M R O . 1 7 2 1 . B P M g r H u rklaan20-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
voorziet in de realisatie van een
tweekapper ter plekke van de
voorgenomen bouw van een
vrijstaande woning.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b 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:
- Cultureel Centrum De Wis voor
het organiseren van een wandeldriedaagse op 28, 29 en 30
juni 2017 van 18.00 tot 20.30
uur in en rondom Loosbroek.
De toestemming is verzonden
op 6 juni 2017.

Vastgesteld bestemmingsplan
raadhuisplein 16-19 heeswijkdinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2017 het
bestemmingsplan Raadhuisplein
16-19 Heeswijk-Dinther is vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code nL.IMRO.1721.

drank- en horecawet
Aan H. Uludag is vergunning
verleend voor het uitoefenen van
het horecabedrijf Eetcafé ’t Laar,
Laar 26, 5388 HG nistelrode.
De vergunning is verzonden op
07-06-2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

BPRaadhuisplein16-vg01.
inhoud: Het betreft de realisatie
van een commerciële ruimte en
8 appartementen aan Raadhuisplein 16-19 in Heeswijk-Dinther.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
heesch
- Bunderstraat 1
Renovatie opslagloods
Datum ontvangst: 02-06-2017
- Loosbroeksestraat 5
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 10-06-2017
- ’t Dorp 30c
Plaatsen veranda/overkapping
en handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 01-06-2017
heeswijk-dinther
- Meerstraat 63, 5473 VX
Bouwen garage
Datum ontvangst:06-06-2017
- Schoolstraat 32
Interne verbouwing (verwijderen muur en plaatsen
stalen balken)
Datum ontvangst: 03-06-2017
- Brouwersstraat 2
Kappen 2 beuken (verplaatsen
inrit)
Ontvangstdatum: 07-06-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heesch
- Meerkensloop 33
Oprichten woning
Verzenddatum: 11-04-2017
- Binnenweg 1
Bouwen clubgebouw
(wijziging eerder verleende
vergunning)
Verzenddatum: 26-04-2017
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoor en
handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 08-06-2017
heeswijk-dinther
- De Morgenstond 15
Wijzigen brandcompartimentering
Verzenddatum: 06-06-2017

- Vorstenbosseweg 7
Bouwen overkapping
Verzenddatum: 08-06-2017
- Meerstraat 30 nr. 238
Aanbouwen stacaravan
Verzenddatum: 07-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Hondstraat 30
Bouwen berging en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 06-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
tijdelijke vergunning
heeswijk-dinther
- Dodenhoeksestraat 1b
Tijdelijk bewonen woonunit
Verzenddatum: 02-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
nistelrode
- Dintherseweg 23
Veranderen pluimveehouderij
Verzenddatum: 08-06-2017
- Molenhoeve 9a
Veranderen milieu (inrichting)
Verzenddatum: 12-06-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
loosbroek
- Dorpsstraat 92
Wijzigen en uitbreiden rundvee- en varkenshouderij
Verzenddatum: 06-06-2017
Vinkel
- Holkampstraat 16
Beperkte milieutoets (veranderen varkenshouderij)
Verzenddatum: 08-06-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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handhavingsbesluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
heeswijk-dinther
- Meerstraat 30b
Sluiting zwembad (i.v.m
constructieve veiligheid dak,
toepassing (spoed) bestuurs-

dwang)
Verzenddatum: 06-06-2017
- Meerstraat 30, chalet 420
Last onder bestuursdwang
(besluit artikel 13b Opiumwet
sluiten woning)
Verzenddatum: 7 juni 2017

Woensdag 14 juni 2017

nistelrode
- Achter Loosbroekseweg 74/76
(sectie G, nummer 806)
Opleggen last onder dwangsom.
Verzenddatum: 6 juni 2017.

Verpakkingen
van plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector 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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BerNHeZe.OrG

H Y B R I D

Rijd nu een Toyota Hybrid voor de prijs van een benzineauto
Rijden met de kracht van elektriciteit... maar dan zonder stekker! Elke Toyota Hybrid is superzuinig, want de elektromotor laadt op terwijl u rijdt. En over zuinig gesproken: alleen
in juni kunt u bij Toyota hybride rijden voor de prijs van een benzineauto. Uw voordeel kan hiermee oplopen tot wel € 2.700,-. Free Hybrid noemen we dat. Kijk snel op toyota.nl of
kom langs in de showroom.

Gemiddeld brandstofverbruik (EC2016/646W) varieert van 3,0 L/100 km (33,3 km/L) tot 4,9 L/100 km (20,4 km/L) en CO₂ van 70-118 gr/km.
* De tijdelijke Free Hybrid actie geldt van 10 juni t/m 30 juni 2017. Tijdens de actie is de prijs van een hybride-uitvoering tijdelijk gelijk aan de prijs van de sterkste benzinemotor met manuele transmissie van dat model. Het maximale Free Hybrid voordeel bedraagt
€ 2.700,-. Als het model géén benzinevariant heeft, zoals bij de Prius en de Prius+, bedraagt het Free Hybrid voordeel € 2.000,-. De actie is niet geldig i.c.m. andere commerciële acties. De uiterste registratiedatum is 31 oktober 2017 • Wijzigingen voorbehouden.
Vraag naar de voorwaarden.

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911 | ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633 | Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Barbequepakketten
vanaf € 4,98 per persoon.
Ribkoteletten
€ 3,10 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

overig
Uw VIDEOBANDEN op
DVD, op USB-stick of op
een harde schijf?
Op een deskundige wijze verzorgd! Mail naar:
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06-11355477.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,

Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegespre k t/m afhandelin g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr eekpun t tegen een vaste totaalprijs
Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.
Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste

bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

oproep
Oproep aan alle
oud-leerlingen van
‘de Mavo’ in Ravenstein.
23 juni is er een reünie!
Meer informatie over
de reünie is te lezen op:
facebook.com/Het-HooghuisRavenstein-101441660015486.

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

gevraagd
Agrarisch bedrijf in Heesch zoekt
een jonge enthousiaste
bedrijfshulp (vanaf 15
jaar) voor de weekenden en
vakanties.
Voor meer informatie bel:
06-24518924.

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Suzanne de Mol
Miriam vanSint
Dijk
kan293851
de staatsloten
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint

Klassieke auto’s
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Wij zijn voor per direct op zoek
naar een
interieurverzorgster
voor 2 uur in de week in
Heesch. Dagen en tijden in
overleg. Reageren kan via
familievangriensven1@gmail.com.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Pieter Derks speelt ‘Spot’
HEESWIJK-DINTHER – Pieter Derks werd bij het grote publiek bekend met zijn weekafsluitingen in
‘DWDD’. In zijn nieuwste voorstelling ‘Spot’ verbindt hij zijn reflecties op de actualiteit met persoonlijke verhalen. Dat levert bijzonder geestig cabaret op. Vrijdag 16 juni, aanvang 21.00 uur, entree
€ 20,- (exclusief servicekosten). Er zijn nog kaarten voor deze voorstelling te koop op www.kersouwe.nl,
bij Uitpunt Veghel en Paperpoint te Heeswijk.
De wereld binnenste buiten
‘Spot’ is al weer zijn zesde cabaretvoorstelling. De rode draad is
de verwondering waarmee Pieter kijkt naar de ontwikkelingen
in de wereld. Hij keert de wereld als het ware binnenste buiten
en maakt het publiek deelgenoot van de twijfelkont die hij is.
Zo houdt hij je een onontkoombare spiegel voor die je anderhalf uur lang op het puntje van je stoel houdt.
Kijk voor meer informatie en voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

weekend: dag van de architectuur

Zie oplossing pagina 34
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Puzzle #99084

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!
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Verhuisbericht FNV

Lokaal: Actie

BERNHEZE - Het spreekuur van FNV verhuist per 28 augustus naar
de locatie aan ’t Dorp 142 in Heesch. Hier is nu reeds het vakbondscentrum van Lokaal FNV/Maasland gevestigd.

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal

De spreekuurlocatie in De Hille
aan de Looveltlaan in Oss komt
per 30 juni te vervallen. Het laatste spreekuur in Oss is op dinsdag 27 juni. De locatie in Heesch
ligt tegenover de kerk, daar is
voldoende parkeergelegenheid.
Het spreekuur is vanaf 28 augustus elke maandag en dinsdag
van 19.00 tot 20.00 uur.

laatste spreekuur
in oss op
dinsdag 27 juni
Tijdens de zomervakantie, van
1 juli tot en met 27 augustus, is
er geen spreekuur.
Mocht je tijdens de vakantieperiode kwesties hebben die niet

Het is inmiddels duidelijk dat de omvang van het bedrijventerrein HeeschWest van 125 hectare terug wordt gebracht naar 50 hectare. Hier kunnen wij
ons met Lokaal veel beter in vinden omdat dit ons inziens beter aansluit bij
de huidige behoefte.
Vorige week zat ik het online
regiokatern van het Brabants
Dagblad door te scrollen en ik
kwam een artikel tegen waarin
bedrijventerrein
Heesch-West
genoemd werd. Zou er dan eindelijk echte actie komen op deze
grote lap grond?

• GERANIUMS,
HORTENSIA
FUCHSIA’S,
enz.
(min ½ meter hoog)
€12,=
• DIV. HANGPLANTEN
KORTINGEN
• POTGROND

• Tuindecoratie

Ideeën om win-win situaties te
creëren - ook op ander vlak dan
Heesch-West - horen we graag,
we denken mee!

Progressief Bernheze:

25% KORTING

• Potgrond

Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. De aanpak juich ik toe;
als er win-win situaties kunnen
worden gecreëerd door te brain-

Ook kun je ons volgen via
www.lokaalfnv/maasland en
wij zijn te bereiken per mail via
maaslandlokaalfnv@gmail.com.

• TUINDECORATIE
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Groenstraat
31
Groenstraat
31
5258 TH, Berlicum

5258
TH
Berlicum
(Nabij
sportpark
De Brand)
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

Jij bent belangrijk

Cent van den Berg, fractievoorzitter
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. Heb jij zin om mee
te doen met Progressief Bernheze dan ben je van harte welkom. Kom een keer
kijken bij de bijeenkomsten van de steunfractie, zonder enige verplichting.
Leer ons, onze standpunten en onze werkwijze kennen. Nieuw bloed krijgt bij
Progressief Bernheze volop de kans zich als raads- of burgerlid te ontplooien.
Nieuwe mensen brengen nieuwe energie en houden de partij bij de les. Zonder vernieuwing geen democratie.

OPRUIMING OPRUIMING

• Diverse

stormen en te overleggen moet
dat zeker niet worden nagelaten.
Het plan om daarnaast zonnepanelen te plaatsen op het terrein
waar de inwoners van Heesch en
Oss van kunnen profiteren vind
ik ook een mooi plan!

Er zouden via de gemeente Den
Bosch verkennende gesprekken
zijn geweest met, onder andere,

Plan je route in de Maashorst!

• Mooie grote

bouwbedrijf Heijmans.
Als de werf van Heijmans op
Heesch-West komt, dan heeft
Den Bosch weer plek om het
transferium dat nu bij De Vliert
ligt naar de oude werf van
Heijmans te verhuizen.

kunnen wachten, bel dan met de
landelijke ledenservice;
088-3680368 of kijk op
www.fnv.nl.

https://app.meermaashorst.nl
OP HET GEHELE ASSORTIMENT

op Heesch-West?!

Steunfractie
De steunfractie komt bij elkaar
voor de commissievergaderingen en de raadsvergadering. Alle
leden van Progressief Bernheze
zijn welkom. In deze bestuursperiode zitten we gemiddeld
met zes leden bij elkaar. Een leuk
gemêleerd gezelschap waar iedereen even belangrijk is. Eerst
nemen we de tijd om een beeld
te vormen van een onderwerp.
Om het beeld compleet te krij-

gen kan een bezoek aan een locatie, buurt, organisatie of bedrijf
nodig zijn. De geluiden die meesprekers en andere partijen naar
voren brengen in de commissievergaderingen komen terug in de
steunfractie voorafgaand aan de
raadsvergadering. Dan is er tijd
voor oordeelsvorming. De steunfractie bepaalt het standpunt dat
de fractieleden in de raadsvergadering namens Progressief Bernheze inbrengen in het debat.

Democratie
Progressief Bernheze is inhoudelijk sterk en kiest altijd voor het
lange termijn beleid. We overleggen om tot een gedeeld standpunt te komen. Ieders mening
telt.
De ervaring leert dat besluiten
unaniem zijn. Spreekt jou dit aan?
Kom een keer kijken, je bent van
harte welkom. Reageren:
reactie@progressiefbernheze.nl.

Vertrouwen in eigen kunnen
heeswijk-dinther - Mat Raeymaeckers woont in HeeswijkDinther. Hij is revisiemonteur bij Auto Elektra in Veghel.

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Ik ben

“Mijn specialisme is het repareren van startmotoren en dynamo’s.
In mijn vrije tijd ben ik actief bij fotoclub FC Bernheze.
Daarnaast heb ik pianoles. Ook dat is een fijne manier om het hoofd
leeg te maken en te ontspannen. Het draait om vertrouwen in eigen
kunnen. Tegelijk ben ik me bewust van het feit dat niet iedereen
altijd keuzemogelijkheden heeft. Ik denk dat we als samenleving
moeten proberen om iedereen de mogelijkheden te bieden om eigen
keuzes te maken. We mogen dan niet allemaal gelijk zijn, we zijn
wel allemaal gelijkwaardig en iedereen verdient, ongeacht zijn of
haar achtergrond, gelijke kansen voor de toekomst.
Maar het blijft een individuele keuze om gebruik te maken van de
mogelijkheden die je hebt en krijgt. Ik kies voor een partij die het
met me eens is: D66.”
Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

inforMatie voor de Kernen
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SP: Heesch-West

nieuw offer

(Waalboss) vraagt
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eerste hulp bij Glasvezel

Cor van Erp, SP Bernheze
Uit de jaarstukken over 2016 blijkt dat Heesch-West opnieuw geld kost.
De jaarrekening van de gemeente Bernheze over 2016 valt hierdoor negatief uit. Heesch-West kost Bernheze nog eens € 3.000.000,- extra! Dat
geld zou de SP liever anders besteden. Aan zorg voor onze ouderen bijvoorbeeld. Maar in het verleden werd er niet naar de SP Bernheze geluisterd. Heesch-West zou geld op gaan brengen. Dat sprookje is intussen
lang en breed over.
Dwaalboss
In 2002 waarschuwde de SP
Bernheze voor de gevolgen
van Heesch-West op termijn. In
plaats van grote winsten, waarschuwde de SP voor toekomstig
verlies. Naar de SP werd toen
niet geluisterd. Had men dat
maar wel gedaan.
Dan waren er geen onnodige miljoenen uitgegeven. Dan
had Bernheze niet opnieuw
€ 3.000.000,- moeten uitgeven

aan Heesch-West. En is het einde
in zicht? SP Bernheze vreest van
niet en heeft reeds meerdere malen aangedrongen op alternatieve invulling van het gebied. Met
een energiepark, wonen met een
bedrijfje aan huis. Of zelfs commerciële bosbouw middels aanplant van economisch aantrekkelijke houtsoorten. Het gebied ligt
geïsoleerd en is enkel via de oprit
bij Motel Nuland of oprit Cereslaan te ontsluiten. Niet aantrek-

kelijk voor grootschalige logistiek
zoals al eens beweerd werd.
De realiteit is anders. Verder is
Vorstengrafdonk nog niet eens
voor de helft vol. Dus Oss heeft
al zorgen genoeg.
Gezien de leegstand op het voormalige Philipsterrein, Ossfloorterrein en andere locaties zoals in
het havengebied.
De behoefte aan industriegrond
is er gewoon niet meer. De tijden
zijn veranderd.

Erwin: ‘Problemen transformeren in mogelijkheden’
CDA: Omgevingsvisie

en Omdenken

Erwin van Kessel, burgerlid CDA Bernheze
Omdenken is een (denk)techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden. Eind mei zaten we met leden van de klankbordgroep Omgevingswet vanuit de gemeente en leden van het partneroverleg gezamenlijk aan
tafel om na te denken over de nieuwe omgevingsvisie.

De vraag was: Hoe kunnen we
vanuit de speerpunten Landbouw en Recreatie door naar een
concrete visie, waaruit dan weer
concreet beleid gemaakt wordt?
We kregen een aantal stellingen
gepresenteerd en met een groene of rode kaart moesten we ons
standpunt duidelijk maken en
werd er in sommige gevallen om
een toelichting gevraagd. Uiteraard was er soms veel verschil in
groen en rood, maar met een nadere toelichting/onderbouwing
bleken meestal de verschillen
toch niet zo groot als het verschil

tussen het aantal rode en groene
kaarten.
Het is vaak lastig om een visie of
beleid te maken zonder in voorbeelden en regels te verzanden.
We zullen allemaal moeten gaan
omdenken, om een goede invulling en uitvoering aan de omgevingsvisie te kunnen geven.
Natuurlijk, uiteindelijk zullen er
keuzes gemaakt worden, welke
gefundeerd tot uitwerking moeten komen. Daarbij zullen gezamenlijk beleidskeuzes gemaakt

worden, waarbij niet op voorhand vaststaat dat alle individuele wensen uitgevoerd kunnen
worden.
Ook aan jou doen we een oproep: het gaat immers over jouw
eigen directe leefomgeving!
Graag horen en/of lezen we welke items jou bezighouden. Op
mijn vorige oproep heb ik diverse
reacties ontvangen, die we in het
verdere proces zeker mee gaan
nemen.
Ben jij ook degene die mee gaat
omdenken?

Early summerdeals

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

Nieuw mailadres? Waarom die haast?
In Heesch zijn ze aan het graven. Niemand heeft nog een aansluiting. En dan zou ik, als ik nu bij Ziggo zit, bij home, bij KPN
of bij planet, xs4all, hetnet, et cetera toch al een nieuw mailadres
moeten aanvragen?
Nu al overstappen
Yes. Tenminste, áls je een glasvezel-abonnement wilt, en áls je
moet overstappen, kun je het beste nú al beginnen.
Want als je nu niet met iCloud, Gmail, Hotmail, Outlook of met
een eigen mailadres werkt, moet je een nieuw aanvragen. Daarna
ga je je belangrijke mails en je adressenboek verhuizen en alles testen. En, niet het minst belangrijk, voor allerlei websites, waarvoor
je je mailadres als login gebruikt, moet je dat ook vervangen. Dat
geldt voor je Digid, maar ook veel andere websites.
Geen gedoe
Het duurt even voor je dat rond hebt. Als je dat pas later doet,
krijg je gedoe. Dan kun je wel een nieuwe login en wachtwoord
aanvragen. Maar die wordt dan naar je oude mailadres gestuurd.
En Ziggo gooit je direct uit het systeem, als je glas-abonnement
ingaat. Dus die mail krijg je eenvoudig niet.
Wegwijzers
Ga voor info naar één van de websites hieronder. Daar staan ‘wegwijzers’ die je helpen bij de overstap.
www.dorpspleinheesch.nl
www.heeswijkdinther.bewonersplein.nl
www.burenhulpnisseroi.nl
www.www.vorstenbosch-info.nl
www.loosbroek.bewonersplein.nl.
Binnenkort krijg je meer informatie en er komt een hulpdienst;
UCE-computers in Heeswijk-Dinther wil je helpen.
Bij TriNed.nl of Tweak.nl kun je een glasvezel-abonnement nemen.
Vraag? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl
krijg je antwoord. Glashelder.
Aanmelden: e-fiber.nl of TriNed.nl.

SPOOR

8
Weijen 77,
5388 HM N
Openingstijd istelrode
en:
ma.-vr.: 9.30
-17.30 uur
za.: 10.00-17
.00 uur

Spoor-8-Nistelrode
share

Like

Facebook
THUMB UP AND SYMBOLS

3

elektrische
boxsprings

Verras papa
g
a
d
r
e
Vad
met een uniek cadeau
van WAAR!
Share

vanaf

€1695,-

g
Boxspring Gothenbor
ar
elektrisch verstelba
0,267
van

nu voor 1870,Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

Kun je niet kiezen?

Neem dan de smulkaart van Tony Chocolonely
van € 15,- of € 30,- en laat hem zelf kiezen
wat hij lekker vindt.
We zijn open van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
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BERNHEZE BUITEN
Buitenexpositie keramiek
HEESWIJK-DINTHER - Voor de derde keer vindt dit jaar de buitenexpositie keramiek plaats. Dit driejaarlijkse evenement wordt voor de derde keer gehouden. De twee voorgaande edities werden er telkens
meer dan 1.000 bezoekers ontvangen en verwacht wordt dat dit jaar nog meer mensen de expositie
komen bezoeken. Het grote aantal bezoekers is mede te danken aan de unieke locatie waar de expositie
wordt gehouden, namelijk een ongeveer vijf hectare groot stuk natuur met bossen, vennetjes en wandelpaden waar de kunstwerken staan opgesteld.
De exposanten zijn leerlingen
en ex-leerlingen van de Eijnderic in Heesch. De eerdere exposities werden gehouden met de
titels ‘Keramiek 7+1’ in 2011 en
‘Keramiek 7.2’ in 2014. En nu
‘Keramiek 7.3’.

zondag 2 juli ook van 10.00 tot
17.00 uur.

Het adres is Koffiestraat 23 in
Heeswijk-Dinther.

De opening van de expositie zal
plaatsvinden op vrijdag 23 juni
om 20.00 uur en ook dit jaar
wordt deze verricht door burgemeester Moorman. De opening
is uitsluitend voor pers en genodigden.
De expositie is open voor publiek op zaterdag 24 en zondag
25 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
En de week erop zaterdag 1 en

Opening ruiter- en menroutes Maashorst
MAASHORST - Op 18 juni worden de eerste nieuwe ruiter- en menroutes in de Maashorst feestelijk geopend bij Natuurcentrum De Maashorst. Er zijn verschillende activiteiten, zoals een rit met een huifkar
over een stuk van de nieuwe route. Ook zijn er stands van lokale ondernemers.
Ruiters en menners kunnen die
dag ook gratis deelnemen aan een
Maashorstrit. Een tocht van zo’n
tien kilometer over de nieuwe
routes, vanuit vier verschillende
startpunten, die eindigt bij het natuurcentrum. Eindelijk is het dan
zover. Na veel plannen maken,
overleg en noeste arbeid, zijn de
ruiter- en menroutes in de Maashorst gerealiseerd. Belangengroep
Maashorst Open heeft samen met
Maashorst in Uitvoering een visitekaartje gerealiseerd door ruiteren menroutes te verwezenlijken.
Deze routes lopen door een groot
deel van de Maashorst en hebben
een totale lengte van 65 kilometer. De routes en knooppunten
zijn aangegeven via herkenbare
aanduidingsbordjes.
Maashorstrit
Wil je als ruiter of menner gratis
meedoen aan de Maashorstrit?
Meld je dan aan door je naam,
telefoonnummer en vertrekpunt
door te mailen naar openingroutes@outlook.com.
De vier vertrekpunten zijn:
- Camping de Maashorst
(Palmstraat 2 Schaijk),
- Camping De Pier

(Schansweg 3a Uden),
- Het Bomenpark
(Vorsselweg 3 Heesch)
- RSC De Drie Linden
(parkeerplaats te bereiken via
de Tooverkamp in Zeeland).
Programma
10.00 tot 11.00 uur: ruiters en
menners vertrekken voor de
Maashorstrit vanaf één van de
vier startpunten. De rit eindigt bij
Natuurcentrum De Maashorst.
12.30 tot 15.00 uur: verzamelen
van ruiters en menners die aan
de rit hebben deelgenomen. Zij
kunnen deelnemen aan diverse
vaardigheidsproeven op het terrein. Genodigden en andere belangstellenden kunnen een huifkarrit maken op een stuk van de
nieuwe ruiter- en menroutes. Er
zijn stands van veelal lokale- en
paardgerelateerde ondernemers.
13.00 uur: de officiële opening
van de ruiter- en menroute Maashorst met behulp van een spectaculaire act met trekpaarden.
15.00 uur: einde van de activiteiten.

De deuren open met
kunst in de tuin
NISTELRODE - Mieke Drijfhout van Hooff-van Bakel (1954) uit Nistelrode is keramiste en expert in het stoken van Raku. Ze begon ooit
met het draaien van gebruikerskeramiek. Op zoek naar een nieuwe
vorm verviel langzaam de functionele waarde. Dat gaf ruimte voor
haar huidige keramische objecten.
Ze is zich bezig gaan houden
met de zogenaamde primitieve stook: Pitfire, Raku en Naked-Raku. Deze manier van stoken heeft een zeer verrassend
en onvoorspelbaar effect op de
beelden. De met hout en zaagsel gestookte vormen, soms ingepakt met grassen of bladeren,
komen nadat het hout is verbrand altijd als ‘een cadeautje’
uit de oven. Door de jaren heen
heeft de creatieve Nistelrodese zich steeds meer toegelegd
op de Raku-techniek. Vooral de
stooktechniek Naked-Raku heeft
haar voorkeur.
Dit stookproces is onvoorspelbaar en juist dat maakt het resultaat altijd fascinerend. Het ruwe,
het pure met aardse kleuren, dat
blijft prachtig om te maken. Haar
werken zijn veelal grote organische sculpturale vormen, al dan
niet gecombineerd met hout of
natuurlijk materiaal wat buiten
gevonden is.
“Het meest blij word ik van het
proces, ik woon aan de rand
van een bos en hoef maar naar
buiten te kijken voor inspiratie”,
vertelt Mieke.
Het weekend van 17 en 18 juni

worden de beelden in de tuin
geplaatst zodat bezoekers naast
het genieten van de tuin het werk
kunnen bewonderen. Mieke
zal voor de geïnteresseerde bezoeker het boeiende proces van
Rakustoken en pitfire graag uitleggen. Ook kan de bezoeker
een kijkje nemen in haar atelier
waar Raku sieraden worden tentoongesteld.
Openingstijden zijn van 10.00
tot 16.00 uur. De locatie is
Nieuwlandsesteeg 7.
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Toekomst
De laatste paar maanden hebben Maashorst Open en Stichting belangenbehartiging Ruiters
en Menners Herperduin/Maashorst steeds intensiever samengewerkt. Na de opening van de
nieuwe ruiter- en menroutes zal
Maashorst Open opgaan in de
Stichting belangenbehartiging
Ruiters en Menners Herperduin/
Maashorst. Hierdoor is er één
duidelijk en krachtig aanspreekpunt voor ruiters en menners in
de regio.

t.w.v. b €159,-

t.w.v € 159.-

20170407_PLAFOND.indd 1

10-4-2017 11:36:44

SpanjerS voor Dier en Tuin

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaijk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

Meer informatie
openingroutes@outlook.com / www.ruitersmennersherperduinmaashorst.nl.
20170407_PLAFOND.indd 1

VADERDAGACTIE
-

10% KORTING
15% KORTING
15% KORTING
10% KORTING

OP AL HET ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
OP AL HET HANDGEREEDSCHAP
OP ALLE VISHENGELS + VISZONNEBRILLEN
OP ALLE BARBECUES + ACCESOIRES

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl
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‘Alles wat je aandacht geeft bloeit’

Open Tuinendag Groei & Bloei
BERNHEZE - Groei & Bloei organiseert zaterdag 17 juni een Open Tuinendag in Bernheze. Per fiets of
per auto voert een route van 20 kilometer langs acht prachtige en heel gevarieerde particuliere tuinen
in Heesch en Nistelrode.
In enkele tuinen zijn ook kunstvoorwerpen zoals keramiekbeelden en houtsculpturen te
bewonderen. Ook is er in een
tuin de mogelijkheid om onder
het genot van koffie of thee de
meegebrachte lunch te gebruiken. Deze Open Tuinendag is
voor iedereen die van tuinieren
houdt een perfecte gelegenheid
om ideeën op te doen en kennis
uit te wisselen.
De route kan gestart worden in
de tuinen van J.F. Kennedystraat
60 in Heesch en het Korte Veld
17 in Nistelrode.
Hier is informatie over alle opengestelde tuinen en de fiets- en

Open dag
autoroute beschikbaar.
Alle tuinen zijn te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur. Verdere informatie en sfeerfoto’s van de

opengestelde tuinen zijn te vinden op de website van Groei &
Bloei Oss–het Maasland;
www.oss.groei.nl.

Van den Broek Kleinfruit

17 juni
10.00 tot 16.00 uur
Wijststraat 9 in Heesch
Laat je rondleiden en uitleggen
hoe een zelfoogsttuin werkt.

Proef de groenten vers van het land!

Het seizoen is weer
begonnen.

Wordt lid en kom oogsten!

Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.

info@dewijsthof.nl

Spaar nu de kleurrijke Lock&Lock
Lock&
Lock
&Lock
Lock vershouddozen
Bij elke € 5.- aan boodschappen**
ontvang je 1 spaarzegel
• Keuze uit 7 verschillende formaten
• Luchtdicht en waterdichte afsluiting
• Producten blijven aanzienlijk langer vers
• Geschikt voor diepvries, vaatwasmachine en magnetron

1

Lock&gLeol ck

ze

Meer informatie op coop.nl/lockenlock
MAX. 8
STUKS
PER KLANT

Pepsi, Sisi of Seven Up
2 flessen à 1250/1500 ml
alle combinaties mogelijk

IS*
1+1 GRAT

M
100 GRA

bijv. 2 flessen
bijv. 2 flessen
pepsi cola
pepsi
à 1500
cola
mlà 1500 ml

3.06

1.

53

Beenham

naturel of honing-mosterd
per kilo 7.50

1.00
1.05

0.

75

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Kersen

15.

99

Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

9.

99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 12 t/m zondag 18 juni 2017. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)
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KINDEREN EN JONGEREN

Hallo, ik ben Lobo, een schildpadpoesje van bijna 13 jaar. Ik
had een baasje maar deze is
helaas overleden en daarom zit ik nu in het asiel. Ik
ben doof, maar dat is verder geen punt hoor, als ik
je maar zie. Ik heb even
wat moeten wennen
aan de nieuwe situatie,
maar vind het nu heerlijk
om aandacht te krijgen van
volwassen mensen. Kindjes,
daar maak je me niet blij mee,
een andere (rustige) kat zou wel
kunnen. Het liefst krijg ik veel knuffels of ga ik bij je zitten
of liggen, heerlijk tegen je aan. Ik kan ook kopjes geven als
de beste. Zoek je een lieve knuffel? Denk dan ook eens aan
mij. Ik zou erg graag weer in een eigen huisje wonen! Ik
sta ook opwww.dierenasiels.com en www.facebook.com/
hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo

Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden, 0413-260546
admin@hokazo.nl, www.hokazo.nl.
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Wouter van Empel wint tweede
prijs in OMO-competitie
VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Jaarlijks reikt Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) prijzen uit aan leerlingen die een verdienstelijk profiel-, sector- of praktijkwerkstuk hebben gemaakt. Wouter van Empel
(ma4n) uit Heeswijk-Dinther won op donderdag 8 juni met zijn werkstuk ‘Alles over grafisch ontwerpen
- de geschiedenis van grafische vormgeving’ de tweede prijs in de categorie ‘OMO-profielwerkstukprijs
2017’ voor vmbo-gt en mavo. Uit handen van OMO-voorzitter Eugène Bernard ontving Wouter een
mooie geldprijs én een lovend juryrapport.
In het juryrapport stonden veel
lovende woorden: “Gedegen,
diepgang en verantwoord. Dat
zijn de sleutelwoorden voor het
werk van Wouter. De presentatiewijze past uitstekend bij het
onderwerp. Het is mooi en grafisch. Daarbij weet hij de vragen, de onderbouwing en de
conclusies prima met elkaar te
verbinden. Wouter heeft vorm
en inhoud op sublieme wijze
gecombineerd. Hij is in staat
gebleken zijn talent en passie
tot uiting te brengen. Dit heeft
geresulteerd in een veelzijdig
eindproduct dat, mede door de
heel verschillende deelvragen,
erg informatief is. Wouter laat
zien dat hij verstand van zaken
heeft door de theorie over grafisch ontwerpen toe te passen in
de praktijk. Als kers op de taart
heeft hij zijn werkstuk gepitcht
met een schitterend filmpje.”
Bij de presentatie in Tilburg waren de ouders en familieleden
van Wouter aanwezig, maar ook
zijn mentor, mevrouw Magdalena, en begeleider, meneer Less-

Wouter van Empel

mann. Dankzij Wouter valt het
Fioretti College voor de tweede
keer in de (OMO)prijzen. Thijs

van Vugt van de afdeling praktijkonderwijs ging Wouter enkele
weken geleden al voor.
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Dit schattige prentenboek draait om het neushoorntje Julius en zijn ouders. Niets menselijks is hun vreemd. Julius is een peuter met herkenbaar
gedrag en zijn ouders weten daar goed op in te spelen. Julius heeft geen
geduld. Hij wil nooit ergens op wachten, maar alles moet nu meteen. Zo
pompt papa zijn zwembadje niet snel genoeg op, duurt het veel te lang
voor zijn boek wordt voorgelezen en staat de wachtrij voor het springkasteel hem helemaal niet aan.
Als hij van zijn ouders te horen krijgt dat ze over tien dagen met vakantie
zullen gaan, wil hij eigenlijk al meteen op reis. Gelukkig leren zijn ouders
hem een trucje om te leren omgaan met tijd. Als het wachten en aftellen
op het eind dan ook nog beloond worden met een bijzondere ervaring, is
de opzet geslaagd.

Het verhaal bestaat uit korte zinnen en veel grappige en kleurrijke illustraties. Over Julius en zijn typisch
peuterpubergedrag verschenen al diverse prentenboeken.

DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
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Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf,
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties en
kramen!
Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de poster.

RMISS
KE

B

Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’-actie,
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag
een kermismunt t.w.v. €1,-.
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor
geld.)

wij
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mee

H EZE
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BERNHEZE BOUWT
rW Groep werkt aan bijzonder project
voor gehandicapten in Oss
vatie-sloopwerk in bewoonde
situaties als gevelrenovatie en
beton-, boor- en zaagwerk. “We
zorgen ervoor dat de bouwers
vooruit kunnen”, legt Robin uit.
Het bedrijf is VCA-gecertificeerd,
wat inhoudt dat RW Groep een
veilige werkomgeving hoog in
het vaandel heeft staan.
“Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een Airbo filter waardoor er gewerkt wordt in een
schone lucht.”
‘Het is Van Belang oM goed
naar de ConstruCtie Van
de BouW te kijken Voordat
er gesloopt Wordt’

Slopers van RW Groep aan het werk

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

LOOSBROEK - RW Groep verricht diverse sloop- en renovatiewerkzaamheden in Zuid- en Midden-Nederland. Momenteel werkt het bedrijf aan de sloop van de Elzeneindschool in Oss die wordt omgebouwd tot een tehuis voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Eigenaar van RW Groep,
Robin Wennekes, is er trots op dat hij een bijdrage mag leveren aan dit bijzondere project.
“Dit project is een mooie uitdaging”, vertelt Robin, die samen
met het Loosbroekse bouwbedrijf Van de Ven combinatiewerk
levert. Bovendien zijn er actieve
vrijwilligers betrokken bij het project, dat geleid wordt door stichting SlowCare. “Het is mooi dat

er aandacht is voor mensen met
een beperking. Zij krijgen straks
een eigen woning”, zegt Robin.
Medio 2018 zal het project worden opgeleverd.
Naast het project in Oss is RW
Groep inzetbaar voor diverse
projecten, zoals nieuwbouw en

Nu eenvoudig afval
scheiden met de
gratis Recyclemanager

renovatiewerkzaamheden. Het
bedrijf levert kwaliteit aan verschillende opdrachtgevers als
woningbouwcorporaties,
projectontwikkelaars, zorginstellingen, bouwbedrijven en particulieren. RW Groep staat in dienst
van sloopwerken, zowel reno-

Sloopwerkzaamheden vinden in
een vroeg stadium plaats, zodat
bouwbedrijven aan de slag kunnen met de bouw. “Het is wel
jammer dat er van ons werk zo
weinig zichtbaar blijft, maar aan
de andere kant zeg ik: men moet
niet kunnen zien dat we geweest
zijn. We proberen overal alles
schoon achter te laten.” Dit betekent niet dat slopen alleen maar
lomp werk is, dat snel even wordt
uitgevoerd. “Het is van belang
om goed naar de constructie van
de bouw te kijken voordat er gesloopt wordt. Tevens is het van
belang om bijvoorbeeld asbest te
herkennen, zodat hiervoor gepaste maatregelen getroffen kunnen

worden. Verschillende materialen
worden bij de sloop gescheiden”,
zegt Robin. Binnenkort gaat RW
Groep gebruikmaken van een
nieuwe SHERPA 300+. Deze
machine neemt zwaar werk uit
handen van de slopers en zorgt
op die manier onder andere voor
meer veiligheid.

gRoep BV
Pastoor de Grootstraat 5
Loosbroek
0413-291747
www.rw-groep.nl.
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Weet je in welke bak je een
aluminium blikje moet gooien? En plastic speelgoed? De
Recyclemanager helpt je op
een makkelijke manier het
afval te scheiden. In welke
bak je afval hoort, wanneer
je afval wordt opgehaald en
waar de dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. Zo verteld de
Recyclemanager dat een aluminium blikje bij het metaal
moet en het plastic speelgoed
bij het overig plastic, allebei
in de Milieustraat. Een goede afvalscheiding helpt je om
energie en grondstoffen te
besparen. De Recyclemanager
app is gratis beschikbaar voor
Android en iOS.
www.recyclemanager.nl.
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BERNHEZE BOUWT
Loodgieters- en installatiebedrijf
Vervenne verricht alle
werkzaamheden op het gebied van:
waterleiding, gas, kranen, riolering, ventilatie, sanitair, cv-ketels en radiatoren,
dakbedekking van platte daken en zinkwerk. Maar dat niet alleen: bij
Vervenne vind je ook alles wat je nodig hebt als je zelf de klus wilt klaren.

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

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

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

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

Joop van Grunsven

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

NISTELRODE - Joop van Grunsven runt het bedrijf en de winkel. In 2000 werd Vervenne onderdeel van
Piels Technische Installaties uit Rosmalen, Vervenne bleef daarbij wel zelfstandig opereren. De winkel
aan Weijen in Nistelrode onderscheidt zich door de ruime voorraad aan onderdelen voor loodgieters- en
installatiewerkzaamheden.
Letterlijk elk onderdeel is er te
vinden, veelal uit voorraad leverbaar of anders binnen 24 uur.
Van koppelingen en fittingen tot
leidingen voor gas, water, elektra en verwarming en van mon-

Doe-het-zelvers en ZZP-ers
Bij Vervenne vind je wat je zoekt,

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

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

den. Daar heb je geen speciaal
gereedschap meer voor nodig;
ideaal voor de doe-het-zelver.

loop gerust
Binnen Voor adVies
tage- en bevestigingsmateriaal
tot kranen, slangen en dakgootbenodigdheden. Wat de klus
ook is, bij Vervenne vind je het
juiste materiaal. En kom je er zelf
niet uit? Dan weten de vaklui
van Vervenne wel raad. Laat de
monteurs even bij je langskomen, zij klaren iedere klus professioneel en snel. Want of het
nu gaat om compleet nieuwe
installaties of het onderhoud ervan; bij Vervenne staan service
en kwaliteit altijd bovenaan.

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

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

ook die onderdelen van kranen en ketels die je bij de grote
bouwmarkten niet vindt.
En nog een voordeel; bij Vervenne kun je de onderdelen gewoon per stuk kopen. Dus niks
heel zakje van het een of ander
terwijl je maar één dingetje nodig hebt. Ook gaat Vervenne
mee in nieuwe ontwikkelingen
en technieken. Zo vind je er speciale kunststof waterleidingen
die door middel van een kliksysteem gekoppeld kunnen wor-

Zomerproof
Is jouw huis klaar voor de zomer? Zijn je goten en regenpijpen in orde, is je zinkwerk nog in
goede conditie? De zomer is bij
uitstek geschikt om dit soort onderhoudsklussen aan te pakken.
En wordt het bij jou in huis met
die zomerse buitentemperaturen een beetje te heet onder de
voeten? Denk dan eens aan een
airco; mobiel of stationair. Kant
en klaar, dus ook dat klusje klaar
je gewoon zelf. Loop gerust binnen voor advies, we helpen je
graag op weg!
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.

Weijen 69 - Nistelrode
0412-611237.

Akt
d
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Wandcloset compleet
Geberit + Sphinx rimfree

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

€ 385,00
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
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
CoLUMN
ONNO

Haal de
zon in huis

WAAROM EEN
PRINCIPEVERZOEK?

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

Woontrends
2017 Kurk

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

In 2017 is kurk toch wel echt
een woontrend te noemen! Je
ziet het nu in steeds meer winkels en webshops. Het wordt
gebruikt voor meubels en
woonaccessoires. Er zijn zelfs
al een eetkamer en bureau
van kurk gemaakt.
Maar je kunt het ook wat kleiner houden en beginnen met
onderzetters, een bijzettafel
of een welbekend prikbord
van kurk. Super leuk voor bij
je werkplek of juist midden in
de woonkamer, zodat je een
speciaal, creatief hoekje kunt
creëren.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

Kurk mag zeker niet ontbreken in de lijst van interieurtrends 2017.
Bron: www.woonaccessoires.nu.

De gemeenteraad is het orgaan dat
volgens de Wet ruimtelijke ordening
bevoegd is om bestemmingsplannen
vast te stellen. De wet schrijft zelfs
ONNO TRUSCHEL is
voor dat de gemeenteraad dit elke
zelfstandig adviseur op het
tien jaar voor het grondgebied van de
gebied van ruimtelijke
gemeente moet doen.
ordening en eigenaar van
Ook tussentijds kan de raad een
RO Connect in Heesch.
bestemmingsplan vaststellen,
bijvoorbeeld om nieuw beleid in een
bestemmingsplan te vertalen. Of als er zich een nieuwe ontwikkeling
aandient die planologisch geregeld moet worden.
Maar ook ù, als burger of bedrijf, kunt de gemeente verzoeken
om een bestemmingsplan op te stellen. Als u een (bouw)plan
wilt realiseren of een activiteit wilt ondernemen, die niet past in
het geldende bestemmingsplan, kan het soms nodig zijn om het
bestemmingsplan te herzien. U kunt hiervoor dan een aanvraag
indienen bij de gemeente.
Een officiele aanvraag om een bestemmingsplan aan te passen moet
vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo’n
onderbouwing gaat u in op relevant beleid. Van zowel de gemeente
als ook van hogere overheden. Daarnaast moet u onderzoek doen
naar allerlei milieuaspecten om de haalbaarheid van uw plan te
onderzoeken en aan te tonen.
Tenslotte zult u moeten bekijken welke wet- en regelgeving van
toepassing is op uw initiatief. Al met al een heleboel aspecten waarop
moet worden ingegaan.

MET EEN PRINCIPEVERZOEK
KUNT U AFTASTEN OF DE GEMEENTE
MEE WIL WERKEN
Het zou daarom fijn zijn als u weet of de gemeente wil meedenken,
voordat u al die werkzaamheden verricht. Als u wilt weten of de
gemeente bereid is om mee te werken aan uw plannen, kunt u het
beste uw plan eerst in de vorm van een principeverzoek aan het
college van Burgemeester en Wethouders voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van
Burgemeester en Wethouders van uw plannen vindt.
Aan de hand van het principeverzoek bepaalt het college of het al dan
niet bereid is om de planologische procedure op te starten die nodig is
om medewerking te verlenen aan uw initiatief.
De achterliggende gedachte van het principeverzoek is, dat u op
informele wijze en zonder al te veel kosten hoeven te maken, kunt
informeren naar de kans van slagen van uw plannen.
Tegen een principebesluit staat overigens geen bezwaar of beroep
open. Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005
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fanfare Aurora naar Peeltoernooi

Aurora ontmoet...
zAterdAg 1 jUli in CC de PAs te heesCh
HEESCH - Tijdens dit concert onder leiding van Jesse van Lankveld
zal het opleidingsorkest Aurora Con Brio van Fanfare Aurora Heesch
diverse muzikale ontmoetingen aangaan.
Aurora Con Brio ontmoet…
trompettist Eric Vloeimans
Met niemand minder dan toptrompettist Eric Vloeimans gaat
Aurora Con Brio de uitdaging
aan om een topconcert neer te
zetten. Eric Vloeimans verzorgt ’s
middags een masterclass. Trompet- en bugelspelers van diverse
verenigingen uit de regio hebben zich hiervoor aangemeld en
zij zullen ’s avonds tijdens het
concert acte de présence geven.
Aurora Con Brio ontmoet…
Accordeonist Tom van Aarle
Benieuwd naar hoe een accordeon in combinatie met een fanfare-orkest klinkt? Kom dan zeker
naar dit concert. Aurora Con
Brio gaat de ontmoeting met accordeonist Tom aan. Tijdens de
huwelijksinzegening van Koning
Alexander en Koningin Maxima zat iedereen die op die dag
voor de tv zat het ontroerende
moment waarop Adios Nonino
werd gespeeld door Karel Kraayenhof!
Op 1 juli kun je live van dit nummer genieten! Tom van Aarle

Eric Vloeimans

bespeelt de bandoneon en hij
wordt daarbij begeleid door Con
Brio. Wedden dat het opnieuw
ontroert?
Aurora Con Brio ontmoet…
Zangeres Lisa Kézér
Deze talentvolle zangeres zong
in het achtergrondkoor van Karin Bloemen en is een ‘upcoming’
artieste. Na de eerste noten zal
zij de harten van het publiek veroveren met haar prachtige stem.

HEESCH – Je kent Fanfare Aurora misschien alleen van de feestelijke optredens tijdens Koningsdag, een
serenade bij een gouden bruiloft of het carnavalsconcert. Dat het er ook serieus aan toe kan gaan, laten
de muzikanten en de dirigent van de Heesche muziekvereniging zien en vooral horen op zondag 18 juni.
Dan nemen zij deel aan het 51e Peeltoernooi in het Limburgse Meijel.
Tijdens het Peeltoernooi wordt
door Aurora een drietal concertwerken gespeeld die beoordeeld
worden door een professionele
jury.
Het fanfareorkest van Aurora komt uit in de 1e divisie, de
hoogste afdeling voor amateur
blaasorkesten. Het is de eerste

nodigd! Het Peeltoernooi vindt
plaats in Zalencentrum d’n Binger in Meijel. Het optreden van
het fanfareorkest van Aurora
staat gepland om 17.20 uur.

Wil je Fanfare Aurora ook zien
optreden tijdens het Peeltoernooi? Je bent van harte uitge-

Meer informatie vind je op
www.fanfare-aurora.nl of
www.peeltoernooi.nl.

Aurora ontmoet diverse topartiesten die een indruk bij je achter zullen laten. Een muzikale
avond voor zowel jong als oud
en een avondje puur genieten.
Kaarten zijn te bestellen via de
www.de-pas.nl.

Muzikale komieken
van de Wëreldbänd
in De Kersouwe

Afrika-engakoor viert 20-jarig
bestaan ook in provincie Zeeland

NISTELRODE - Op zaterdag 17 en
zondag 18 juni zingt het AfrikaEngakoor uit Nistelrode en omgeving in de provincie Zeeland.
HEESWIJK-DINTHER - Met de openluchtversie van het succesvolle
programma SLÄPSTICK brengt de Wëreldbänd zaterdag 17 juni in
Natuurtheater De Kersouwe een ode aan de muzikale komiek; van
de middeleeuwse troubadour tot aan Spike Jones, van de Marx Brothers tot aan Grock en Mini & Maxi.
Geïnspireerd door deze zo bewonderde voorgangers maakt
de Wëreldbänd zijn eigen variété
en geeft daarnaast een draai aan
beroemde scènes van Charlie
Chaplin, Buster Keaton en Laurel
& Hardy. Het resultaat is een succesvolle en door publiek en pers
hoog gewaardeerde show met
muzikale virtuositeit, ontroering

keer, sinds de nieuwe dirigent
Geert Jacobs in december 2015
de muzikale leiding van het orkest overnam, dat het orkest
professioneel wordt beoordeeld.

en humor, het grootste en het
allerkleinste, kleur en zwart-wit,
en bovenal SLÄPSTICK!
Voor 8 tot 80-jarigen! Zaterdag
17 juni, aanvang 21.00 uur, prijs
€ 20,- (exclusief servicekosten).
Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.
Foto: Jaap Reedijk

Op zondag om 11.00 uur in
Burgh-Haamstede, Serooskerkseweg 2 tijdens de kerkdienst.

Op deze plek is het koor al vaker geweest. Daar wordt gezongen voor Palabana-kinderdorp.
Een project in Zambia dat wordt
geleid door Anne Martens uit
Burgh-Haamstede. Omdat het
koor in september twintig jaar
bestaat, is er deze keer een extra

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

Ook daar is de opbrengst van de
collecte voor Palabana-kinderdorp in Zambia.

Bezoek

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

optreden op zaterdag in Heinkenszand aan de Kerkdreef 4,
tijdens de kerkdienst van 19.00
uur.

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

www.mooibernheze.nl
inforMeert, boeit
en interesseert

Wat is de aanleiding voor de fusie?
Het onderwijs staat voor belangrijke uitdagingen. Hoe kan het onderwijs aan de kinderen nog beter
gemaakt worden?, is een actuele
vraag. Maar ook: Hoe kan ervoor
worden gezorgd dat de openbare
scholen in kleine dorpen blijven
bestaan? En: Hoe kan ervoor worden gezorgd dat zoveel mogelijk
onderwijsgeld daadwerkelijk naar
het onderwijs gaat?

Foto’s: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER – Gewapend met vuilniszakken en prikkers gingen leerlingen van basisschool Het
Mozaïek maandagochtend 12 juni de wijk in, op jacht naar zwerfafval. Met zakken vol afval togen de
kinderen daarna weer terug naar hun school. Het opschonen van de omgeving vormde de opening van
het thema ‘Omgaan met de Natuur’. De komende vier weken passeren allerlei onderwerpen, die samenhangen met dit thema. Daarbij struinen de groepen 1 en 2 door de natuur, bekijken de groepen 3 en 4
bermen en sloten, gaan de groepen 5 en 6 op onderzoek uit in biotopen en houden de groepen 7 en 8
zich bezig met het beschermen van ons milieu.

Basis: inzicht en vertrouwen
De afgelopen jaren hebben de
besturen van OOG en SKBO al
nauw samengewerkt; bijvoorbeeld op het gebied van ICT, in-

Voor ouders
verandert er
feitelijk niet veel
koop en administratie. Dat was
ingegeven door de gezamenlijke
doelstelling om zoveel mogelijk
middelen in het onderwijs te steken en zo min mogelijk in stenen
en overhead. Die samenwerking
leverde al relevante kostenvoordelen op en beviel zo goed dat
van beide kanten het inzicht en
vertrouwen is ontstaan dat een
bestuurlijke fusie het juiste antwoord is om deze uitdagingen
aan te gaan.
Wat betekent de fusie voor ouders?
Voor ouders verandert er feitelijk
niet veel. Zo blijft elke school zijn
eigen grondslag houden: katholiek of openbaar. In Oss komt
er ruimte voor samenwerkingsscholen, waarin openbaar en katholiek onderwijs samen komen.
Met name de ouders van kleine-

Deel van de infographic

re scholen kunnen blij zijn met
de fusie, want door de schaalvergroting stijgt het gemiddeld
aantal leerlingen per school. De
kleine scholen krijgen daarmee
betere perspectieven om te blijven bestaan.
Planning
Nu het ministerie van OCW
groen licht heeft gegeven, kunnen de plannen en initiatieven
die al zijn genomen definitief hun
beslag krijgen. Al met ingang
van het nieuwe jaar zal er een
nieuw schoolbestuur zijn. “We
krijgen een stichting die ruimte
biedt aan openbare, katholieke
en samenwerkingsscholen. Een
stichting waar ieder kind welkom is en kan rekenen op onze
professionele betrokkenheid. En
een stichting waar we kinderen,
hun ouders en elkaar zien”, vertellen Sandra Beuving en Edith
van Montfort.

Om de betrokkenheid van de
kinderen te vergroten, trokken
ze maandagochtend daarom
voor een grote opruimactie door
straten en wijken van Heeswijk.
Zakken vol zwerfafval brachten
de leerlingen terug naar school,
waar het werd gesorteerd. Deze
week nog gaan groep 7 en 8 het
afval wegen en daarna wordt
het netjes afgevoerd naar de milieustraat.
“Een mooie actie, waardoor
onze leerlingen bewust worden
van de hoeveelheid zwerfafval.
Zo leren ze hoe belangrijk het
is, dat mensen het afval opruimen”, vertelt meester Mart na
afloop van de schoonmaakactie.

Namens de gemeente waren
Jan en John aanwezig om te
vertellen over hun alledaagse
werkzaamheden. Ook gaf het
tweetal enkele handige tips over
het opruimen van het afval. Het
project is een pilot op de Heeswijkse basisschool, waarbij de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, cultuur

en techniek in één thema aan
bod komen. Juffrouw Femke van
Het Mozaïek: “Een van de grote voordelen van deze vorm van
Onderwijs in Samenhang is, dat
het de betrokkenheid van kinderen en ook van ouders vergroot.
De leerlingen begrijpen op deze
manier de leerstof ook veel beter”

MHc Heesch Dames 1 nieuwe sponsor
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BERNHEZE - Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) gaan fuseren. Dat betekent dat dertien katholieke en achttien openbare scholen in de
gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden
één gezamenlijk bestuur krijgen. Op de website van stichting OOG
zijn meer feiten en cijfers van dit nieuwe bestuur te vinden.

Z we
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Basisschool Het Mozaïek
pakt zijn omgeving aan

Schoolbesturen van OOG en SKBO gaan fuseren
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eén schoolbestuur
voor 29 scholen uit
zes gemeenten
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Specialiteiten:
• kleine lesgroepen

• altijd dezelfde zwemdocent

• 2 maal per week
emschool
• A,B,C diploma
binnen een jaar
eburgt

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

Tino,
Govert, Cokkie
eidi, Tino,Heidi,
Govert,
Cokkie

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4

straat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
5473 GG Heeswijk-Dinther
363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

Aa-brugstraat 4 - 5473
overt, Cokkie
info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

GG Heeswijk-Dinther
GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Tel. 0413-294363

burgt.nl - www.tgeburgt.nl

HEESCH - Trots presenteren de
Dames 1 van de Mixed Hockey
Club Heesch zich in hun nieuwe trainingspakken, gesponsord door Tom de Bruyckere van
Tomcars uit Heesch.
Tomcars is sinds 2009 in Heesch
gevestigd en richt zich op de verkoop van jonge auto’s van diverse merken. Eerlijk zaken doen en

goede service wordt door klanten beloond met een beoordeelding van 8,6.
De firma Rösler heeft de aankleding van Dames 1 compleet gemaakt door de shirts te sponsoren. Rösler is een producent van
machines en totaaloplossingen
voor oppervlaktebewerking van
allerlei materialen in de industrie.

Rösler levert wereldwijd waarbij
de vestiging Rösler Oss de markt
Benelux en Duitsland bedient.
Interesse in hockey? MHCH is
een club waar gezelligheid en
sportieve prestaties hand in hand
gaan. Ieder niveau kan instappen.
Nieuwsgierig?
Kijk www.mhcheesch.nl.
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Taekyon Berghem stijgt
boven zichzelf uit

VIANEN/BERNHEZE - Op zondag 11 juni waren in Vianen de Nederlandse Kampioenschappen taekwondo. Er kon gestreden worden
op verschillende onderdelen. De leden van Taekyon Berghem stegen
wederom boven zichzelf uit en presteerden enorm goed. Met zestien
deelnemers werden 31 individuele- en twee teamprijzen gewonnen.
Op het onderdeel hoogtesprong
werden de volgende prijzen behaald:
3e prijs: Niek Landman.
2e prijs: Bjorn van Krieken uit
Nistelrode, Jesse Broeren.
1e prijs: Imke van der Zande,
Stef van den Berk, Daiko Martens.
Op het onderdeel tuls werden de
volgende prijzen behaald:
3e plaats: Lieke van den Berk,
Daiko Martens, Dave Dekkers.
2e plaats: Bjorn van Krieken,
Romy Staal, Ken Dekkers.
1e plaats: Stef van den Berk, Esli
van Leuken uit Heesch, Huberto
van de Wetering.
Op het onderdeel sparring werden de meeste prijzen behaald:
elke deelnemer van Taekyon
Berghem had op dit onderdeel
prijs:
3e prijs: Lieke van den Berk,
Dave Dekkers.
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2e prijs: Oscar van der Wielen,
Danique Boelhouwer, Wessel
Gremmen, Imke van der Zande,
Stef van den Berk, Huberto van
de Wetering.
1e prijs: Benthe Matthieu, Niek
Landman, Bjorn van Krieken, Esli
van Leuken uit Heesch, Romy
Staal, Daiko Martens, Jesse
Broeren, Ken Dekkers.
Er werd ook gestreden op het
onderdeel teamtuls. Het B-klasse
team met daarin Danique Boelhouwer, Niek Landman, Wessel
Gremmen, Lieke van den Berk
en Imke van der Zande werd 2e.
Het A-klasse team, bestaande
uit Esli van Leuken, Romy Staal,
Jesse Broeren, Ken Dekkers en
Huberto van de Wetering, behaalde een knappe 1e plek.
Het was dus een zeer succesvolle
seizoensafsluiting voor de leden
van Taekyon Berghem!

Afsluiting seizoen
Vereniging Zaalvoetbal HDL
HEESWIJK-DINTHER - Het zaalvoetbalseizoen 2016-2017 in Heeswijk, Dinther en Loosbroek is afgelopen weekend feestelijk afgesloten in sporthal en sportcafé De Zaert met spannende promotie-/degradatiewedstrijden, de bekerfinale en de prijsuitreiking!
Na een sportief verlopen seizoen
was het op 9 juni aan de teams
om de laatste prijzen van deze
jaargang te verdelen. In de promotie-/degradatiewedstrijden
won 2Complete de wedstrijd
voor een plek in de B-poule ruim
van Total Pack en versloeg Huro
auto’s/UCE Computers het team
van Rein van de Heijden in een
spannend duel waarmee zij promotie naar de A-poule afdwongen.

feestelijke
afsluiting
Daarna volgde de bekerfinale
tussen de teams van De Toren
VIPS en De Klippels. De mannen van De Toren VIPS konden
tot 2-2 bijblijven tegen het hoger geklasseerde De Klippels,
maar in de loop van de wedstrijd
moesten zij toestaan dat de Klippels uiteindelijk uitliepen naar
een duidelijke 10-2 overwinning. Daarmee prolongeerden
zij hun bekerwinst en stelden ze
bovendien de triple (supercup,
kampioen A-poule, beker) veilig!
In een goed gevuld sportcafé De
Zaert mocht voorzitter Camiel

De Klippels met hun gewonnen prijzen dit seizoen

van Doorn vervolgens namens
het bestuur de dankwoordjes
uitspreken en de bekers uitreiken.
Achtereenvolgens kwamen Van
Lieshout Dier & Tuin (sportiviteitsprijs), Heerkens Interieurs
(kampioen C-poule), Catering
Verheijden/Shang Hai (kampioen B-poule) en de Klippels
(kampioen A-poule en bekerwinnaar) hun trofee en de bijbeho-

rende consumpties in ontvangst
nemen. Met al deze gelukkige
prijswinnaars bleef het vanzelfsprekend nog lang gezellig!
Het bestuur van Vereniging Zaalvoetbal HDL bedankt de beheerders van sporthal en sportcafé
De Zaert, alle teams, scheidsrechters en sponsors en hoopt
iedereen weer terug te zien in
seizoen 2017-2018!

turnen

Goud, zilver en drie keer
brons voor Sine-Cura

VALKENSWAARD/
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 10 juni waren de toestelfinales van divisie 4, 5 en
6 in Valkenswaard. Maar liefst
negen turnsters van Sine-Cura
wisten zich vanuit de voorwedstrijd hiervoor te plaatsen.
In wedstrijd 1 mochten Jytte en
Lotte op brug, balk en vloer hun
oefeningen laten zien. Beiden
lieten keurige stabiele oefeningen zien. De vloeroefening van
Lotte was zelfs een bronzen me-

daille waard!
In wedstrijd 2 kwamen Joyce,
Isabelle en Merel in actie. Alle
drie mochten ze op vloer hun
oefening laten zien; voor Merel
leverde dit een mooie bronzen
medaille op! Isabelle en Joyce
mochten ook op sprong aan de
slag. Beiden lieten nette sprongen zien, voor Joyce was het
zelfs zilver waard. Als laatste
mocht Joyce ook nog op balk in
actie komen, ze liet een keurige
oefening zien, maar niet genoeg
om in de prijzen te vallen.

In de laatste wedstrijd kwamen
Gijsje, Kim, Jelke en Nina aan
de beurt. Nina had zich voor de
toestellen brug, balk en vloer geplaatst.
Gijsje voor brug en vloer, Kim
voor sprong en Jelke had zich
geplaatst voor vloer. Ook hier
werden er mooie oefeningen
geturnd en beloond met mooie
cijfers. Voor Gijsje leverde dit
een derde plaats op brug op en
Nina werd zelfs eerste op balk!
Gefeliciteerd met deze mooie resultaten!
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vissen

Vierde viswedstrijd jeugd
visclub de Bleeken
HEESCH - Donderdag 8 juni
was weer een prachtige avond.
Na de loting zocht iedereen zijn
plek langs de vijver op.
Nadat de stek was opgebouwd,
het water uitgepeild, het lokvoer
gemengd en de hengel en het aas
klaar lagen, gingen alle veertien
vissers vol goede moed van start.
Vanaf 19.00 uur tot het eindsignaal werd er weer twee uur lang
vol aandacht gevist. Van de hulp
en kennis van Jan, Theo, Jo, Mario en Roel werd wederom dankbaar gebruik gemaakt!
De uitslag is als volgt:
De jongste jeugd
1. Luca van Erp
2. Dean van Duijvenbode
3. Robin van de Laar
4. Mats Romme
5. Marvin van Lith
6. Joey Govers.

voetbal

hockey

beugelen

boksen

korfbal

hardlopen

2. Max van Grinsven
3. Rick Hartogs
4. Tijmen Dappers
5. Bart vd Hanenberg
6. Vincent Govers
7. Mike Nederkoorn
8. Brian van den Helm.
Alhoewel het soms leek of de
biljarten
duivensport
vissers er meer zin in hadden
dan de vissen bedroeg de to-

De oudste jeugd
1. Roy Dollevoet

tennis

badminton

basketbal

turnen

volleybal

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

Heeswijk-Dinther
TV De Ballendonk
Foto: Marlies Nederkoorn
sse
5+ hoofdklagolf
Heren 3darten
paardrijden
wielrennen
jeu de boule

tale vangst deze avond 87 vissen met een totaal gewicht van
9.500 gram.

Kom gerust eens meevissen! Op
donderdag 15 juni kun je hen
weer vinden aan het Langven.
Voor aanvullende informatie kun
judo
vissen
je contact opnemen met Jan Oliemeulen; debleeken@planet.nl.

Heeswijk-Dinther Meisjes A1 Hockeyclub HD L
skien

snowboarden

kano

budo

Zeven medailles tijdens
internationaal judotoernooi Venray!
schaken

dammen

kaarten/bridgen

motorcross

1cm b

VENRAY/OSS
Afgelopen
weekend kwamen maar liefst
1400 judoka’s uit 36 verschillende landen naar Venray om
daar te strijden om de felbegeerde medailles.
De judoka’s van Van Buel Sports
lieten uitstekend judo zien en
wisten de volgende resultaten te
boeken:
1e plaats: Senna van de Veerdonk
2e plaats: Senn van Buel
3e plaatsen: Bente van Vugt, Jesse van Buel, Lizz Sieliakus, Laurens Wilms en Robin van Dinther.

Glenn coldenhoff scoort
zesde plaats

1,2 cm b

1,4cm b

Tijdens het regiotoernooi in
autosport
Uden werden ook nog onderstaande resultaten behaald:
1e plaatsen: Bruce en Ziggy Tomasouw, Mika en Lola Kemps,
Ted Schaareman, Lucas van
Griensven, Daan van Dorst en
Filip Booy.

2e plaatsen: Lola Verdoorn, Cokarten
niston Howard, Neo Heessels.
3e plaatsen: Sem Ackermans,
Bram Hogen Esch, Julian van
Bommel, Joep Voolstra, Onno
Vos, Boyd van Dinther en
Desmond van den Bosch.

motorsport

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING

RUSLAND/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft in de tiende wedstrijd om het wereldkampioenschap
MXGP in het Russische Orlyonok een zesde plaats weten te behalen. Coldenhoff kende een moeilijke beginfase van de eerste manche want na een slechte start en een valpartij in de eerste ronde
moest hij een inhaalrace rijden. In de modderige omstandigheden
probeerde hij zo min mogelijk fouten te maken en slaagde erin om
nog terug te komen naar een twaalfde plaats.

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

In de tweede manche startte hij
vanaf een andere positie en dit
pakte beter uit. Hij zat er goed
bij met de start en had al snel
een goed ritme te pakken. Een
aantal keren wist hij een rijder te
passeren maar in het heetst van
de strijd verloor hij ook wel eens
een positie.
Coldenhoff werkte in de verraderlijke omstandigheden een
constante wedstrijd af en wist op

een goede zesde plaats over de
finish te komen.
Met een 12-6 in de manches
eindigde Glenn op een negende
plaats in het dagklassement. In
de tussenstand om het wereldkampioenschap MXGP bezet
Coldenhoff na tien wedstrijden
de elfde plaats. Op 25 juni wordt
de volgende Grand Prix verreden
in het Italiaanse Ottobiano.
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Samenwerking vrouwenvoetbal
VV Heeswijk & RKSV Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - Naast de samenwerking tussen de meidenteams van voetbalvereniging Heeswijk
en RKSV Avesteyn, gaan ook de vrouwenteams komend seizoen de krachten bundelen. Een unieke samenwerking tussen twee vrouwenteams, die jarenlang tégen elkaar hebben gespeeld.
In het afgelopen seizoen, 20162017, hebben alle meidenteams
van voetbalvereniging Heeswijk
en RKSV Avesteyn voor het eerst
in samengestelde teams gevoetbald. Deze samenwerking krijgt
komend seizoen een vervolg.
Naast de meidenteams zijn ook
de Vrouwen 30+ onlangs samengevoegd en nu volgen dus
ook de vrouwenteams. De beide
eerste teams worden samengevoegd, waaruit vervolgens een
eerste en een tweede elftal volgt.
Van veldindelingen tot trainingen en van tenues tot wedstrijdindelingen, alle voorbereidingen
worden getroffen. Inmiddels is
ook een trainer aangesteld. Zijn

naam is Martijn van de Ven (36)
uit Berlicum en hij heeft jarenlang het vrouwenteam van BMC
1 getraind en was op zoek naar
een nieuwe uitdaging. Deze ziet
hij in de samenwerking die komend seizoen tussen VV Heeswijk en Avesteyn van start gaat.
Voorzitters Joep Adank van
Avesteyn en Peer Verkuijlen van
Heeswijk hebben vertrouwen in
deze samenwerking.
“Met deze samenwerking geven we meer mogelijkheden
aan speelsters om op hun eigen
niveau te voetballen. Dit is een
mooi vervolg op de samenwerking die tussen de meidenteams

Martijn van der Ven

al loopt. We wensen alle vrouwen veel voetbalplezier en succes het komend seizoen!”

Aanmelden lessen Gympoint Nistelrode voor
seizoen 2017-2018
Freerunnen / Ouder- en kindgym / Turnen en Trampolinespringen
NISTELRODE - Als je goed wil leren bewegen, of radslag, flikflak of
salto wil leren, ben je bij Gympoint op het goede adres.
Met het aanbod ouder- en kindgym, freerunnen, turnen of trampolinespringen biedt Gympoint een leuk aanbod voor kinderen tot achttien jaar. Wil jij komend seizoen freerunnen, gymmen, turnen of springen? Meld je nu aan en bespaar € 20,- inschrijfgeld! Stuur een mail
naar info@gympoint.nl en je wordt op de hoogte gehouden. De lessen zijn op maandag en donderdag in
sporthal de Overbeek in Nistelrode. Voor meer informatie zie www.gympoint.nl.
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ŽŶĚĂŐϮũƵůŝϮϬϭϳ
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ϱϬũĂĂƌǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ







sĂŶĂĨϭϮ͗ϯϬƵƵƌŝƐΖƚ<ƵŝƉŬĞŐĞŽƉĞŶĚĚŝĞĚĂŐ͘
ϱϬũĂĂƌǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ
ĞƚŽĞŐĂŶŐŝƐŐƌĂƚŝƐΎ
sĂŶĂĨϭϮ͗ϯϬƵƵƌŝƐΖƚ<ƵŝƉŬĞŐĞŽƉĞŶĚĚŝĞĚĂŐ͘
ĞŶŵŝĚĚĂŐǀŽůƐƉĞĞůƉůĞǌŝĞƌŵĞƚůĞƵŬĞĂƚƚƌĂĐƚŝĞƐ͘
ĞƚŽĞŐĂŶŐŝƐŐƌĂƚŝƐΎ
ΎsŽŽƌŽŶǌĞĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŚŽƵĚĞƌƐůŝŐƚĚŝĞĚĂŐĞĞŶůĞƵŬĞĂƚƚĞŶƚŝĞŬůĂĂƌďŝũĚĞŬĂƐƐĂ͘
ĞŶŵŝĚĚĂŐǀŽůƐƉĞĞůƉůĞǌŝĞƌŵĞƚůĞƵŬĞĂƚƚƌĂĐƚŝĞƐ͘
ΎsŽŽƌŽŶǌĞĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŚŽƵĚĞƌƐůŝŐƚĚŝĞĚĂŐĞĞŶůĞƵŬĞĂƚƚĞŶƚŝĞŬůĂĂƌďŝũĚĞŬĂƐƐĂ͘




ĞŶƚƵŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌǀĂŶǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ͍
Bent u oud-bestuurder/vrijwilliger/medewerker van Zwembad ‘t Kuipke?

ĞŶƚƵŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌǀĂŶǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ͍
sŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞǌĞŵŝĚĚĂŐǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŵĞƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ
Voorafgaand
aan deze middag willen we graag met zoveel mogelijk oud-bestuurders/vrijwilligers/
sŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞǌĞŵŝĚĚĂŐǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŵĞƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ
ƐƚŝůƐƚĂĂŶďŝũϱϬũĂĂƌΖƚ<ƵŝƉŬĞ͊,ĞůĂĂƐŬƵŶŶĞŶǁĞƵŝƚŽŶƐĂƌĐŚŝĞĨŶŝĞƚĚĞŶĂŵĞŶŚĂůĞŶǀĂŶĂůĚĞǌĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞΖƚ<ƵŝƉŬĞ
medewerkers
stilstaan bij 50 jaar ‘t Kuipke! Helaas kunnen we uit ons archief niet de namen halen van al
ƐƚŝůƐƚĂĂŶďŝũϱϬũĂĂƌΖƚ<ƵŝƉŬĞ͊,ĞůĂĂƐŬƵŶŶĞŶǁĞƵŝƚŽŶƐĂƌĐŚŝĞĨŶŝĞƚĚĞŶĂŵĞŶŚĂůĞŶǀĂŶĂůĚĞǌĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞΖƚ<ƵŝƉŬĞ
deze mensen
die ‘t Kuipke een warm hart toe hebben gedragen.
ĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚƚŽĞŚĞďďĞŶŐĞĚƌĂŐĞŶ͘
ĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚƚŽĞŚĞďďĞŶŐĞĚƌĂŐĞŶ͘


tŝũŶŽĚŝŐĞŶďŝũĚĞǌĞĚƵƐĞĞŶŝĞĚĞƌĚŝĞŝŶŚĞƚǀĞƌƌĞŽĨƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌůĞĚĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶŝƐŐĞǁĞĞƐƚďŝũǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ͕ĂůƐ
Wij
nodigen
bij deze dus een ieder die in het verre of recente verleden betrokken is geweest bij Zwembad
tŝũŶŽĚŝŐĞŶďŝũĚĞǌĞĚƵƐĞĞŶŝĞĚĞƌĚŝĞŝŶŚĞƚǀĞƌƌĞŽĨƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌůĞĚĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶŝƐŐĞǁĞĞƐƚďŝũǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ͕ĂůƐ
ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕ǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚŽŶƐŽƉϮũƵůŝƚĞƉƌŽŽƐƚĞŶŽƉϱϬũĂĂƌǌǁĞŵďĂĚΖƚ
‘t
Kuipke,
als
bestuurder/vrijwilliger/medewerker, van harte uit om samen met ons op 2 juli te proosten
ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕ǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚŽŶƐŽƉϮũƵůŝƚĞƉƌŽŽƐƚĞŶŽƉϱϬũĂĂƌǌǁĞŵďĂĚΖƚ
<ƵŝƉŬĞ͘ĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨϭϭ͗ϬϬƵ͕͘ǁĂĂƌŶĂŽŵϭϭ͗ϯϬƵ͘ŽŶǌĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌĞĞŶǁŽŽƌĚũĞǌĂůĚŽĞŶ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐďƌĞŶŐĞŶ
op
50
jaar
zwembad
‘t Kuipke. De ontvangst is vanaf 11.00 uur, waarna om 11.30 uur onze voorzitter een
<ƵŝƉŬĞ͘ĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨϭϭ͗ϬϬƵ͕͘ǁĂĂƌŶĂŽŵϭϭ͗ϯϬƵ͘ŽŶǌĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌĞĞŶǁŽŽƌĚũĞǌĂůĚŽĞŶ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐďƌĞŶŐĞŶ
ǁĞĞĞŶƚŽĂƐƚƵŝƚŽƉŽŶƐũƵďŝůĞƵŵĞŶŬƵŶƚƵƌƵƐƚŝŐŶŽŐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶďŝũŽŶƐǌǁĞŵďĂĚ͘
woordje
Vervolgens
brengen we een toast uit op ons jubileum en kunt u rustig nog een kijkje
zal doen.


ǁĞĞĞŶƚŽĂƐƚƵŝƚŽƉŽŶƐũƵďŝůĞƵŵĞŶŬƵŶƚƵƌƵƐƚŝŐŶŽŐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶďŝũŽŶƐǌǁĞŵďĂĚ͘
tŝũǀĞƌǌŽĞŬĞŶƵǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŽŵƵŵŝĚĚĞůƐĞĞŶĞͲŵĂŝůĂĂŶƚĞŵĞůĚĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞĚĂŐ͘hŬƵŶƚƵǁĂĂŶŵĞůĚŝŶŐƐƚƵƌĞŶŶĂĂƌ
nemen
bij
ons
zwembad.



ϱϬũĂĂƌΛǌǁĞŵďĂĚŚĞƚŬƵŝƉŬĞ͘Ŷů͘sĞƌŵĞůĚƵĚĂĂƌďŝũĂ͘Ƶ͘ď͘ƵǁƌŽů;ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͿĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞ
tŝũǀĞƌǌŽĞŬĞŶƵǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŽŵƵŵŝĚĚĞůƐĞĞŶĞͲŵĂŝůĂĂŶƚĞŵĞůĚĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞĚĂŐ͘hŬƵŶƚƵǁĂĂŶŵĞůĚŝŶŐƐƚƵƌĞŶŶĂĂƌ
ǁĂĂƌŝŶƵďŝũΖƚ<ƵŝƉŬĞďĞƚƌŽŬŬĞŶǁĂƐ͘ĂŶŵĞůĚĞŶŬĂŶƚŽƚǌŽŶĚĂŐϮϱũƵŶŝĂ͘Ɛ͘
Wij verzoeken
u vriendelijk om u middels een e-mail aan te melden voor deze dag.
ϱϬũĂĂƌΛǌǁĞŵďĂĚŚĞƚŬƵŝƉŬĞ͘Ŷů͘sĞƌŵĞůĚƵĚĂĂƌďŝũĂ͘Ƶ͘ď͘ƵǁƌŽů;ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͿĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞ

U
kunt
uw
aanmelding
sturen naar 50jaar@zwembadhetkuipke.nl.
tŝũǌŝĞŶƵŐƌĂĂŐŽƉǌŽŶĚĂŐϮũƵůŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͊
ǁĂĂƌŝŶƵďŝũΖƚ<ƵŝƉŬĞďĞƚƌŽŬŬĞŶǁĂƐ͘ĂŶŵĞůĚĞŶŬĂŶƚŽƚǌŽŶĚĂŐϮϱũƵŶŝĂ͘Ɛ͘
Vermeld u daarbij
a.u.b.
uw
en de periode waarin u bij ‘t Kuipke


 rol (bestuurder/vrijwilliger/medewerker)




ĞƐƚƵƵƌ^ƚŝĐŚƚŝŶŐ/ŶƐƚƌƵĐƚŝĞďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ,ĞĞƐĐŚ

 was. Aanmelden kan tot zondag 25 juni a.s.
betrokken
tŝũǌŝĞŶƵŐƌĂĂŐŽƉǌŽŶĚĂŐϮũƵůŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͊








ĞƐƚƵƵƌ^ƚŝĐŚƚŝŶŐ/ŶƐƚƌƵĐƚŝĞďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞ,ĞĞƐĐŚ
Wij zien u graag op zondag 2 juli aanstaande!
Bestuur Stichting Instructiebad ‘t Kuipke




















Jesse derde keer Nederlands
Kampioen op rij
HEESCH - Op Tweede Pinksterdag werd zoals gewoonlijk het NK
BMX (NFF) gehouden. Dit jaar werd het gehouden in Kampen, waar
vorige week ook de plaatsingswedstrijd werd verreden waarbij Jesse zich een goede uitgangspositie had gegeven door deze wedstrijd
op zijn naam te schrijven.
Hierdoor mocht hij tijdens de
manches van het Nederlands
Kampioenschap als eerste de vijf
meter hoge startheuvel beklimmen om zijn favoriete startplek
te kiezen. Jesse wist de manches
overtuigend te winnen en kon
zich klaar maken voor de halve
finales. Hier mocht hij weer als
eerste kiezen en wist uiteindelijk de halve finale ook te winnen. Hierna nam de spanning
toe omdat Jesse wist dat hij nu
de kans had om, na 2015 en
2016, voor de derde keer achter
elkaar Nederlands Kampioen te
worden. Hij was ervan overtuigd
dat het vandaag mogelijk was.
Nadat het starthek was gevallen
in de finale ging hij er als een

Jesse

speer vandoor en pakte zijn derde Nederlandse titel en mocht
een mooie bokaal en trui in ontvangst nemen.

turnen

Vijf NK
tickets voor Gympoint
NISTELRODE - Een aantal leden waren al zeker van een finaleplaats
op 17 juni in Ahoy Rotterdam. Uiteindelijk eindigde de teller voor
Gympoint op vijf finaleplaatsen. Dit is aanzienlijk minder dan de elf
finaleplaatsen van vorig jaar. Door een herindeling van de regio zijn
er per saldo minder finaleplaatsen te verdelen. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant zegt het iets over de toenemende belangstelling voor trampolinespringen en het stijgende niveau in de regio.
Uiteindelijk staat de teller op vijf
finaleplaatsen. Bij de D-junioren
jongens is Dion Bijvelds de enige
die individueel Gympoint vertegenwoordigt op het NK. Cailtyn
Jacobs uit Nistelrode is ook van
de partij op het NK, maar komt
inmiddels uit voor Turnoss Oss.
Naast een individuele plek hebben twee synchroonkoppels zich
weten te plaatsen. Babette Ekkebus en Eline van der Leest vormen een koppel in het D-junior
niveau en Dewi Bongers en Faylinn van Uden vormen een koppel in het E-pupil 2 niveau. Op
18 juni wordt het NK gehouden
in het Ahoy Rotterdam.

Evelien en Dion op de achtergrond,
op de voorgrond Faylinne en Dewi.
Babette ontbreekt op de foto

De oplossing

bernheze sportief
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DOS-dag groot succes
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Uitnodiging hockeyclinics op
20 en 27 juni

HEESCH - Ieder jaar wordt er
door de activiteitencommissie
een DOS-dag georganiseerd.
Overdag voor de jeugdteams en
’s avonds voor de kaderleden,
oudere jeugd en senioren.
Zaterdag 3 juni hadden 53 kinderen, van kabouter tot en met
de C-teams, een geweldige dag
bij Billy Bird in Volkel.
Dankzij de hulp van de vele
ouders lukte het om alle deelnemers netjes op de plaats van
bestemming te krijgen. Het weer
was iedereen erg goed gezind,
waardoor de kinderen zich opperbest hebben vermaakt in de
vele attracties van het attractiepark.
Daarna mochten alle kinderen
bij Burger King komen eten. Burger King trakteerde en verdient
hierdoor een groot compliment,
want zij presteerden het tevens
om in korte tijd 53 hongerige en
dorstige kinderen een heerlijke
cheeseburger, friet en drinken
te geven. Enthousiast gingen
alle jeugdleden weer naar huis.

De jeugdleden van DOS’80 voor de Burger King

DOS’80 wil namens de activiteitencommissie de vele ouders,
Billy Bird én Burger King bedanken voor hun inzet en hulp tijdens deze mooie dag.
Om 20.30 uur liep de kantine van sporthal ’t Vijfeiken vol
met alle spelende teams vanaf
de B-jeugd, trainers, coaches
en kaderleden. Dit jaar was de
verrassing laserschieten en daarvoor was de gehele sporthal
omgebouwd tot een waar oor-

Foto: Gonny Ceelen

logsterrein met hindernissen,
schuilplaatsen,
rookmachines,
achtergrondgeluiden en verstopte targets. Na deze activiteit was
er tijd voor een gezellig onderonsje in de kantine onder het genot van een hapje en een drankje. Ook werden de ‘kroegbazen’
Kick en Tonneke tijdens deze
avond ‘gehuldigd’ voor hun jarenlange inzet.
De DOS-dag was wederom
enorm geslaagd.

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 20 en 27 juni van 17.00
tot 18.00 uur zijn jongens en
meisjes tussen de vijf en de
twaalf jaar van harte welkom
bij Hockeyclub HDL aan de
Steen- en Stokstraat 4 in Heeswijk-Dinther.
Ze kunnen dan op een speelse
manier kennismaken met hockey. Hiervoor zetten onze trainers een gevarieerd parcours
uit waarover de deelnemers in
groepjes rouleren en allerlei oefeningen doen met stick en bal;

gezellig en leerzaam!
Je kunt dan kijken of je het leuk
vindt, daarna kun je beslissen of
je lid wilt worden.
Het is handig om sportkleren
aan te trekken, t-shirt met sportbroek en gymschoenen of kunstgrasschoenen. Sticks en ballen
zijn aanwezig op het veld.
Voor meer informatie kijk je op
www.hdlhockey.nl of bel met
Miranda Luiten; 06-24213436.
Aanmelding via tc@hdlhockey.nl
onder vermelding van naam,
adres en leeftijd.

Win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van
Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de
hoogte te houden.

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 25 juni 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
Bedrijven
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 22 is: Jacqueline de Mol
Antwoord was: Pinksterloop Nistelrode voor jeugd en
volwassenen aanstaande zaterdag

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdag 15 juni

zaterdag 17 juni

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

dos’80 beachhandbaltoernooi
De Misse Heesch

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

Kunst in de tuin
Nieuwlandsesteeg 7 Nistelrode
PAGINA 24

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
‘t sfeerhuys bloem&styling:
workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
Yoppers parkinson
grand café brabant
Zalencentrum Het Witte Huis
Zeeland
centrum Maia: workshop
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode
t’eXtpierement met
hairspray
CC Nesterlé Nistelrode
lezing: archeologie langs
de aa
Heemkamer Heeswijk-Dinther
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
vrijdag 16 juni
hartje Maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
‘t sfeerhuys bloem&styling:
workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
dos’80 beachhockey& voetbaltoernooi
De Misse Heesch
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
bobz
Dorpshuis Nistelrode
pieter derks
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 21
publieksavond
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open tuinendag
groei & bloei
Heesch en Nistelrode
PAGINA 25

centrum Maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode

centrum Maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode

dinsdag 20 juni

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kermis
Heesch

Kaartverkoop:
wandeldriedaagse heesch
CC De Pas Heesch

buitenexpositie Keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

centrum Maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode
hockeyclinic
Steen- en Stokstraat 4
Heeswijk-Dinther
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

wëreldbänd
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 30

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
PAGINA 8

bike My day
Hotel Restaurant De Leygraaf
Heeswijk-Dinther

alzheimercafé
Pieter BrueghelHuis Veghel

zondag 18 juni
vaderdag

lezing over slapen van
reumapatiëntenvereniging
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

dos’80 beachhandbaltoernooi
De Misse Heesch
opening nieuwe ruiteren menroutes
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 24
Kunst in de tuin
Nieuwlandsesteeg 7 Nistelrode
PAGINA 24
uitsmijter nesterlé
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2
vaders zijn helden
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 21 juni
iMeet: bubbels
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
centrum Maia:
zomerdagen helderziende
waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode
Kaartverkoop:
wandeldriedaagse heesch
CC De Pas Heesch

expositie Kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t sfeerhuys bloem&styling:
workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

boekhandel berne:
reisboekendag
Abdijstraat 53
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

start: hbs open toernooi
TV De Hoef Heesch

Maandag 19 juni

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

Q-support
natuurwandeling
Brabantlaan 1
‘s Hertogenbosch

donderdag 22 juni

vier het leven…
vier de zomer
Proeflokaal Berne Abdijbier
Heeswijk-Dinther
lezing: boerderijen
Heemschuur Heesch
PAGINA 15

‘t sfeerhuys bloem&styling:
workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
oovb presenteert
‘de avond van de
ondernemer’
Theater De Pas Heesch
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
vrijdag 23 juni
hartje Maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
‘t sfeerhuys bloem&styling:
workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
centrum Maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode
vov Meeting
CC Nesterlé Nistelrode
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
i-Meet: Mega schuimparty
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26
opening: buitenexpositie
Keramiek
Koffiestraat 23 Heeswijk-Dinther
Mark van de veerdonk
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zaterdag 24 juni
Kermis
Heesch
buitenexpositie Keramiek
Koffiestraat 23 Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

lieverlee festival
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zondag 25 juni

hdl jeu de boules
toernooi
De Schuttershof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
open zondag
Nistelrode
heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
zussen cornelissen
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3
vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
open dag natuurbegraafplaats Maashorst
Franse Baan 2 Schaijk
PAGINA 13
Maandag 26 juni
Kermis
Heesch
vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
dinsdag 27 juni
Kermis
Heesch
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
hockeyclinic
Steen- en Stokstraat 4
Heeswijk-Dinther
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
cursus gedragsproblemen
in de sport
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

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

