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Bloemrijke randen zorgen voor meer bijen
BERNHEZE - Het gaat niet goed met de bijen en andere insecten. Wereldwijd neemt de populatie schrikbarend af. Insecten zijn heel belangrijk voor de bestuiving van gewassen. En daarmee voor het voortbestaan van die gewassen én onze voedselvoorziening.

‘Het werk van boeren mag gezien worden’
In Bernheze werkt een aantal
boeren aan bloemrijke randen
op de gronden die ze van de gemeente pachten. De randen die
vorig jaar zijn ingezaaid zijn opnieuw mooi opgekomen.

den hebben bijgedragen aan de
benoeming ‘Bijvriendelijke Gemeente’. Het werk van de boeren mag gezien worden. Daarom zijn de randen voorzien van
kleurrijke borden.

De randen die dit jaar voor het
eerst zijn ingezaaid moeten zich
nog ontwikkelen, maar doen het
ook goed. Deze bloemrijke ran-

Wil je de bloemrijke randen bekijken? Kijk dan op de website
van de gemeente en typ in het
zoekvenster ‘bloemrijke randen’.

Anthonie van Campen, Robert Ceelen (Stichting Maashorstboeren) en
Jos v.d. Hurk plaatsen het nieuwe bord op de hoek van de Meerweg en de
Ruitersweg-Oost in Heesch
Foto’s: Marcel van der Steen

Voorbeeld bloemrijke akkerrand
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platen onder de informatiepanelen zien we dan ook sporen van
(post-)koetsen, soldatenlaarzen,
boerenklompen, honden die de
herder vergezellen en natuurlijk
heel veel dieren.”

HEESCH/NISTELRODE - Ter afsluiting van het project Dynamische
Landschappen Bernheze zijn op 2 juli enkele informatiepanelen onthuld. Deze informatiepanelen staan langs de oude routes die de verbinding vormen tussen de dorpen en de Maashorst, plaatselijk ook
wel driften genoemd. Ze geven informatie over de lokale historie,
het landschap en de natuurwaarden.

Fantastische
bijdrage van
heemkundekringen en
dorsclub

Wethouder Peter van Boekel
onthulde samen met een aantal gepassioneerde vrijwilligers
de eerste twee borden. Marcel
van Dooren, ontwerper van de
routes, licht toe hoe hij op het

Vrijwilligers
Pieter van de Meer van Dorsclub
de Stofvreters vertelt vol trots:
“Er groeit spelt op de graanakker
langs de A50 en de bloemenrand

De onthulling van de borden

Foto’s: Peter Kriele

concept met de stapstenen is
gekomen.
“Al sinds mensenheugenis lopen
mensen en dieren veel op en neer
tussen de Maashorst en de omliggende dorpen. In de betonnen

daarnaast ontwikkelt zich ook
weer heel fraai.”
Bij de graanakker staan ook informatiepanelen over de geschiedenis: “Op het paneel vind
je informatie over het vliegveld
dat daar in de Tweede Wereldoorlog lag en het enorme legertentenkamp dat er in de Franse
tijd heeft gestaan”, vertelt Hans
Pennings van Heemkundekring
De Elf Rotten enthousiast.
Dit project is ontwikkeld als
onderdeel van het programma
Landschappen van Allure van de
provincie. “Als gemeente waren
we initiatiefnemer, maar vooral
de vrijwilligers van IVN Bernheze, heemkundekringen en de
dorsclub hebben op een fantastische manier bijgedragen aan
de inhoud van de borden”, zegt
wethouder Van Boekel.

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

Zie pagina 11

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

2

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Woensdag 10 juli 2019

Heerlijk genieten tijdens
GROOTTE vakantie
bij Hullie!

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

Een ultieme versbeleving aan een heel mooi ‘versplein’ met
een keurslager en een groentespecialist en direct daarnaast
een hele grote supermarkt. Tijdens het afgelopen weekend,
waarin alles is ingericht, kregen we al veel reacties; duimpjes
omhoog en goedkeurende blikken van de voorbijgangers.
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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.

Winnaar
lezersactie
DeMooiBernheze
Krant

AANGENAAM
HEESCH EN HET
OSSE RONDJE

Niet alleen in Heesch is het
‘Aangenaam’ winkelen maar
sinds afgelopen maandag is ook
de nieuwe winkel geopend in
Winkelcentrum de Ruwert aan
Sterrebos 4 in Oss. Samen met
De Bakkers Lamers hebben we de winkel tot werkelijk iets
heel bijzonders gemaakt.
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Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven

Administratie:
Heidi Verwijst
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Wendy van Grunsven
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UDEN - Hullie GROOTTE vakantie betekent dat gedurende zes weken Hullie dagelijks geopend is voor haar gasten. Met mooi weer
kan iedereen heerlijk genieten van de buitenspeeltuin en waterspeeltuin met de uitgebreide terrassen, maar bij minder mooi weer
is er binnen ook van alles te doen bij de binnenspeeltoestellen en
de gezellige zitjes. Kortom, het wordt heerlijk genieten in de zomer
bij Hullie!
Airtrampoline en Spacegalop
Hullie heeft er opnieuw twee
buitenattracties bij! Tijdens Hullie
meivakantie is Hullie Airtrampoline geopend. Dit is niet zomaar
een springkussen, maar echt een
HELE grote: maar liefst eentje
van 21 bij 10 meter! Dat wordt
lekker spelen met uitzicht op
de mooie natuur van de Maashorst. Ook voor de allerkleinsten
is er een nieuw speeltoestel. Op
Hullie Spacegalop kunnen de
kinderen net doen alsof ze op
een paard zitten. Kom jij mee
genieten van deze super actieve
attracties?

Voor zowel kinderen als volwassenen valt er nog meer te
genieten, want Hullie heeft opnieuw lekkere nieuwe gerechten
toegevoegd aan de menukaart.
Dus laat je deze zomer verrassen
en kom lekker spelen en heerlijk
eten bij Hullie.
Extra openingstijden
Hullie GROOTTE vakantie
Hullie is dagelijks geopend van
vrijdag 5 juli tot en met zondag
18 augustus van 10.00 tot 19.00
uur. Op de zondagen is Hullie
geopend van 10.00 tot 20.00
uur.

‘On the Moon again’
HEESCH - Deze maand is het 50 jaar geleden dat voor het eerst in
de geschiedenis mensen naar de maan vlogen, op de maan landden
en veilig terugkeerden naar de aarde. Deze historische gebeurtenis wordt op 12 juli wereldwijd herdacht met het jubileum ‘On the
moon again’. In tal van landen worden evenementen georganiseerd
waarbij aandacht aan de maan wordt besteed.

Sterrenwacht Halley houdt voor
deze gelegenheid een extra
publieksavond op vrijdag 12
juli. Het programma begint om
21.00 uur en duurt tot ongeveer
23.00 uur.
De maan staat dan aan de he-

mel en met de telescopen kan hij
heel dichtbij worden gehaald.
Zijn ‘zeeën’, bergen en talloze
kraters zijn mooi zichtbaar. In
de publiekspresentatie wordt
verteld over de maan en wordt
tevens teruggeblikt op de spectaculaire maanlandingen. Entree
op de publieksavond is € 5,-,
kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-.

Er zijn ook tal van leuke
openingsacties
Ons assortiment is voor een groot deel hetzelfde gebleven,
maar wel op een hele andere manier gepresenteerd.
Daarnaast hebben we ook een speciaal kaasje ontwikkeld,
het ‘Osse Rondje’; een pondje belegen kaas met of zonder
kruiden. Er zijn ook tal van leuke openingsacties.
Ook onze klanten in Heesch laten we meegenieten van de
start van onze nieuwe locatie in Oss. Vanaf het moment van
het verschijnen van deze krant (woensdag 10 juli) krijgt u bij
een aankoop van 500 gram ‘Zomerkaas’ een huzarensalade
gratis!
De zomervakantie is van
start gegaan, dus maak
eens een lekker rondje
Oss-Heesch en kom
binnenlopen bij onze
winkels in Heesch en Oss.
Dat geldt uiteraard ook
voor de toeristen die in
deze regio op vakantie
zijn! Waar kunt u ons vinden? In winkelcentrum De Ruwert
in Oss (samen met De Bakkers Lamers) en aan ‘t Dorp 69 in
Heesch, vlakbij de waterfontein aan het plein.
Wij kijken uit naar uw komst!
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Na de zomer van start
Vijfde editie van de leukste
en spannendste kookwedstrijd voor kinderen
De winnaar van de lezersactie
voor het boek ‘Het Ontprikkeldieet’ van Josine van Boxmeer is
Sjan Geenen geworden! Proficiat
Sjan en veel leesplezier!

BERNHEZE - Welk team mag
zich op 9 oktober Keukenbazen
2019 noemen? En wie wordt
SmaakBurgemeester van Nederland?
Het is de vijfde editie van de

leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen van 10
tot 12 jaar uit 16 gemeenten in
Noordoost Brabant waar Bernheze ook aan meedoet.
Na de zomer gaat de Keukenbazen Battle 2019 écht van start,
maar teams kunnen zich nu al
voor-aanmelden via
www.keukenbazen.nl.
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DeMooiBernhezeKrant
bij de Nijmeegse
Vierdaagse
BERNHEZE - Over een kleine week is het zover; De Walk of the World,
de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen staan weer
voor de deur. Deze 103de Vierdaagse wordt ongetwijfeld ook dit
jaar weer door vele fanatieke Bernhezenaren gewandeld.
Zij hebben al veel kilometers in
de benen zitten voor zij dinsdag 16 juli al vroeg uit de veren
gaan om deze uitputtingsslag te
gaan volbrengen. DeMooiBernhezeKrant zal zich dit jaar laten
zien op woensdag 17 juli om de
lopers een hart onder de riem te
steken.
De redactie van DeMooiBernhezeKrant zal klaarstaan met
een kleine versnapering voor de
Bernhezer wandelaars. De oplettende deelnemers kunnen langs
de kant van het parcours enkele

medewerkers en de vaste fotografen van DeMooiBernhezeKrant ontdekken; om precies te
zijn in Wijchen. Kijk op het kaartje voor de exacte plek. Wie weet
heb je een momentje om even bij
te komen en kunnen we een leuke foto van je maken.

Wij
bevinden
ons
hier

Rotonde

Schoenaker Wychen

Wij wensen alle Bernhezenaren die meelopen met de 103de
Vierdaagse succes en hopelijk tot
ziens op woensdag 17 juli in Wijchen!
www.4daagse.nl.

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

ZOTTE

Fred Gnade benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!
Burgemeester Moorman speldt bij Fred de versierselen op

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Fred Gnade ontving vrijdag 5 juli uit handen van burgemeester Marieke Moorman de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de
jaarlijkse afsluiting van het seizoen van Fanfare Aurora in de repetitiezaal aan ‘t Dorp 138.
Vanaf 1976 tot heden zet Fred
zich belangeloos in voor Fanfare
Aurora in Heesch. Vanaf 1976
was en is hij verantwoordelijk
voor de inrichting en het opbouwen van podiums en verrichtte
diverse logistieke werkzaamheden.
Verder was hij materiaalbeheerder en organisator van diverse
optredens. Daarnaast zette hij
zich in voor het dans- en amusementsorkest en verrichtte hij
diverse hand- en spandiensten.
Van 1978 tot 2017 was Fred tevens bestuurslid en van 1983 tot

Fred Gnade en zijn vrouw

1998 was hij lid van het Oranjecomité Heesch/Bernheze, vertegenwoordigde daar de fanfare
én zette zich in voor allerlei festiviteiten.

Veel mensen zullen hem ook
herkennen als de dirigent van
verschillende buitenoptredens
van de fanfare.
Denk aan Koninginnedag en later Koningsdag, het inhalen van
Sinterklaas, de rondwandeling
van de vriendenkring en serenades bij bruiloften en jubilea.
In 2017 werd Fred vanwege zijn
verdiensten voor de vereniging
al benoemd tot erebestuurslid
van Aurora.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Heeswijk-Dinther,
Hoofdstraat 100A, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Middelrode, Julianastraat
12,19073-7820167
T 0413 - 29
80 Heeswijk - Dinther
Den Dungen, Hoofdstraat
0413-291980
T 073 - 782100A
01 67(Heeswijk-Dinther),
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
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. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Lotgenotenbijeenkomst over prostaatkanker
UDEN - Ziekenhuis Bernhoven en de Prostaatkankerstichting.nl ontvangen dinsdag 16 juli mensen met prostaatkanker voor een lotgenotenbijeenkomst. Thema van deze bijeenkomst is: Mijn psa loopt
op. Wat nu?
PSA is een eiwit dat van nature
in de prostaat wordt gemaakt.
PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) komt in een lage concentratie ook in het bloed voor en
kan daarin worden gemeten. Als
daar aanleiding voor is wordt een
meting gedaan. Maar betekent

een te hoog psa dan meteen dat
iemand prostaatkanker heeft?
Dat hoeft niet. De psa-waarde
kan ook verhoogd zijn als de
prostaat te groot is, of als er een
ontsteking is. Daarnaast stijgt de
psa-waarde naarmate mannen
ouder worden.

Lekkers uit de natuur
maakt wordt. Enkele producten
hiervan worden meegenomen
naar het natuurcentrum. Daarna gaan de deelnemers op zoek
naar eetbare planten in de natuur en kijken ze samen met de
gids wat daarvan meegenomen
kan worden. Met al dit lekkers
wordt een gerechtje gemaakt
dat heerlijk wordt opgesmuld
in de picknickweide van het natuurcentrum. Dat is buitenleven
ten top en leuk voor iedereen,
ook voor kinderen!

Gonnie in de picknickweide

SLABROEK - Gidsen van Natuurcentrum De Maashorst gaan
zondag 14 juli op zoek naar lekkers uit de natuur.
Er wordt een bezoek gebracht
aan de overburen van het natuurcentrum, een bioboer, waar
koeien en kippen te zien zijn.
De boer vertelt hoe ze verzorgd
worden en hoe ze leven, wat
ze ons geven en wat er van ge-

EEN BIO BOER WAAR
KOEIEN EN KIPPEN
TE ZIEN ZIJN
Doe je mee aan deze leuke activiteit van het natuurcentrum?
Deelnemers betalen € 5,- per
persoon. Opgeven vooraf is
noodzakelijk en kan via www.
natuurcentrumdemaashorst.nl
of 0412-611945.

NISTELRODE - Nederlanders zijn, vergeleken met mensen in veel
andere landen, een gelukkig volk. Dat blijkt keer op keer uit allerlei
onderzoeken. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zijn er ook
mensen die het wat minder getroffen hebben en er zijn problemen
in de samenleving die om een oplossing vragen. Ook in Nistelrode.

De gebiedsscan heeft nog veel

INFORMATIE EN
STEUN NA DIAGNOSE
een uroloog, maar het betekent
zeker niet meteen dat iemand
prostaatkanker heeft.
Over dit thema spreken lotgenoten met elkaar. Ervaringsdeskun-

digen van prostaatkankerstichting.nl zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden.
Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en
voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)
die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker. De
bijeenkomst begint om 10.00
uur. Je bent van harte welkom.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Refreshing Cream
BERNHEZE – Biozantium Refreshing Cream voor behandeling van
uitslag van de processierups bevat menthol en eucalyptus voor verkoeling van de aangedane huid. Daarbij bevat deze cream calendula,
cocos en IJslands mos, wat het genezingsproces van de aangedane
huid ondersteunt.
Ben je van de jeuk en uitslag van
de processierups af? Dan hoef je
de Refreshing Cream niet weg
te gooien! Je kunt het namelijk
prima gebruiken als aftersun en
ook voor insectenbeten werkt
het fijn.

NISTELRODE - 0412-201202

Het is belangrijk je huid in goede conditie te houden. De juiste
huidverzorgingsproducten voor
thuis zijn hierbij essentieel.
Je huid is je eerste verdedigingslinie naar de buitenwereld. Een
gezonde huid zorgt ervoor dat
bacteriën, virussen en andere
ziekmakers niet zomaar binnen
kunnen dringen. Een gezonde
huid biedt bescherming.

HEESCH - 0412-457086

Let op! Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar dus wacht
niet te lang want vol is vol!

De staat van Nistelrode

Om een goed beeld te krijgen
van de leefbaarheid in de dorpskernen heeft ONS welzijn, in opdracht van de gemeente Bernheze, een gebiedsscan gemaakt.
De resultaten van verschillende
onderzoeken zijn hiervoor bij
elkaar gezet. Zes thema’s zijn
bestudeerd: veiligheid, sociale cohesie, financiële stabiliteit,
opvoedingsklimaat, voorzieningenniveau en mantelzorg. Uit de
scan blijkt bijvoorbeeld dat inwoners van Nistelrode tevreden
zijn over de voorzieningen in het
dorp en dat veel mensen zich erg
betrokken voelen bij hun buurt.
Dat is positief. Er zijn ook minder positieve uitkomsten. Bijvoorbeeld: bijna de helft van de
ouderen ervaart eenzaamheid
en veel ouders hebben last van
stress bij het opvoeden van hun
kinderen. En jongeren missen eigen ontmoetingsplekken in de
buurt.

Een verhoogd psa betekent wel
dat de patiënt wordt doorverwezen voor vervolgonderzoek door

meer interessante en opvallende uitkomsten opgeleverd. ONS
welzijn wil deze graag met inwoners, professionals en vertegenwoordigers van organisaties
in Nistelrode bespreken. Samen
met GGD Hart voor Brabant, de
Dorpsraad Nistelrode en Burenhulp Nisseroi organiseert ONS
welzijn een bewonersavond op
donderdag 19 september vanaf
19.00 uur in CC Nesterlé.
In groepen worden daar opvallende uitkomsten van de gebiedsscan besproken en aan de
deelnemers wordt gevraagd hoe
de leefbaarheid van Nistelrode
verder verbeterd kan worden
en wie zich daarvoor in zou willen zetten. Het zou mooi zijn als
hieruit een preventieplan voor
Nistelrode ontstaat.
Voor meer informatie en voor
aanmelding voor de bewonersavond stuur een mailtje naar
leny.janssen@ons-welzijn.nl.

Wij kunnen je huidverzorgingsadvies op maat geven.
Benieuwd wat wij jou adviseren?
Loop eens binnen bij
DIO Drogisterij Sparkling in
Nistelrode,
DIO Drogisterij Van Der Doelen
in Heesch en
WAAR Winkel in Uden.

UDEN - 06-49337664

WWW.BIOZANTIUM.NL

‘Moeder aan de lijn’
in Alzheimercafé
VEGHEL/BERNHEZE - In de zomermaanden schakelt het Alzheimercafé in Veghel een tandje terug. De onderwerpen eisen dan iets
minder voorbereiding of ze zijn wat luchtiger, maar niet minder
boeiend. Op dinsdag 16 juli wordt de documentaire ‘Moeder aan
de lijn’ vertoond, over drie mantelzorgers die elk voor hun dementerende moeder zorgen.
Dat gebeurt in het Pieter
BrueghelHuis, Middegaal 25 in
Veghel. De deur gaat daar open

PERSOONLIJKE VRAGEN
om 19.00 uur, het programma
begint om 19.30 uur en iedereen die iets met dementie heeft,

is van harte welkom. Bezoekers
kunnen met hun persoonlijke
vragen ook terecht bij de professionals die deze avond aanwezig
zijn.
Na afloop van de film wordt er
nagepraat met de bezoekers. In
augustus is er geen café. Het
volgende Alzheimercafé is op de
derde dinsdag van september.
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Al vijf jaar passie voor elkaar,
voor zorg en voor tuinieren

V.l.n.r.: Mike Manders, Judith Spierings, Jeroen Heijms, Hein Geenen, Erwin Semp, Cor Broekema, Jessie Robben
en Eki Bergmans

VORSTENBOSCH – ‘Ze hebben een passie voor elkaar, voor zorg en voor tuinieren’. Zo begon eerder
een artikel over Geenen Gardening. En ook dit keer kan DeMooiBernhezeKrant, aanwezig tijdens de
viering van het 5-jarig bestaan van dit unieke hoveniersbedrijf, dit artikel echt niet anders beginnen.
Het kippenvel kwam zeker niet
van de temperatuur, want die
was op dinsdag 25 juni om 19.00
uur nog steeds 32 graden, maar
van een zeer indrukwekkende
avond met bijzondere mensen.
Geenen Gardening is gevestigd
aan de Kerkstraat 24, maar voor
deze gelegenheid waren eigenaren Hein Geenen en Judith Spierings, al hun medewerkers én
enkele leveranciers aan de overkant te vinden, in Bar en Eetcafé
De Ketel. Bij Geenen Gardening
werken jongens en jongemannen
vanaf 16 jaar met een verstandelijke of psychische beperking én
met een pgb of dagbestedingsindicatie via de WLZ. Onder leiding
van Hein worden de handen uit

de mouwen gestoken bij vakkundig tuinaanleg. Judith begeleidt
en coacht hierbij op de achtergrond en zorgt voor individuele
aandacht.
Werk en waardering
Het hoveniersbedrijf van Judith
en Hein doet alles wat een reguliere hovenier doet en combineert
dit door jongens en jongemannen met psychische problemen
of een verstandelijke beperking
een werkplek te bieden.
Zij ondersteunen Hein bij onder andere tuinonderhoud, zoals schoffelen, snoeien, maaien,
verticuteren en dat soort zaken.
Daarnaast leggen ze compleet
nieuwe tuinen aan.

Werknemers van het jaar
Het jubilerend ondernemersstel organiseerde deze avond
voor hun naasten zoals ouders
en buren, die steeds een handje
meehelpen waar nodig. Vooral werden de jongens, waar het
hele bedrijf om draait, in het zonnetje gezet en kregen ze de titel
‘Werknemers van het jaar’ toebedeeld. De avond startte met een
heerlijk diner bij Bar en Eetcafé
De Ketel, waar het ondanks het
warme weer, goed toeven was
op het terras. Na het diner kwamen Freddy van de Elzen en Rob
Scheepers om een stukje te tonproaten mét de jongens! Dit was
genieten voor alle aanwezigen.
Hierna volgde een verrassing,

Geenen
Gardenin
g viert
5-jarig b
estaan

Een feestelijk diner met vuurwerk

Een feest met muziek en dans

de oud-collega Prins Robert met
de 15-koppige blazers en trommelaars ‘Zomercarnaval Veghel’
ondersteunden Judith en Hein
muzikaal bij de uitreikingen van
de titel ‘Werknemer van het jaar’.
Voor iedere medewerker was er
een mooi verhaal, de jongens
waren duidelijk bijzonder vereerd. Zij kregen een certificaat en

ten het huis van oma Geenen,
gingen verbouwen en intussen
werkten zij aan een heel tevreden klantenkring. “Het plezier en
de vrolijkheid die de jongens ons
en de klanten geven, daar halen
we heel veel voldoening uit en is
precies waar we het voor doen”,
besluiten ze, in herhaling vallend,
maar oh zo gemeend.

Het plezier en de
vrolijkheid die de
jongens ons geven,
daar halen we heel
veel voldoening uit
een medaille natuurlijk. Hierna
werden nog wat vrolijke nummers ingezet en sommigen durfden zelfs een dansje te wagen.
Vrolijkheid
Judith en Hein hebben nog geen
dag spijt van hun bijzondere hoveniersbedrijf, waarmee ze de
afgelopen vijf jaren enorm veel
meegemaakt hebben.
Behalve een enorme groei in de
klantenkring, werden ze genomineerd voor de titel ‘Beste Jonge
Ondernemer van het Jaar’ van
het Bernhezer Business Event.
Hein kreeg de prinsentitel en Judith werd zijn prinses, zij koch-

Freddy van de Elzen en Rob
Scheepers geven Jeroen advies

Kerkstraat 24, Vorstenbosch
06-30230395
geenengardening@live.nl
www.geenengardening.nl
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Vrijwilligers CC Servaes
op de fiets

Vrijheid
VORSTENBOSCH - Vanuit Nederland een eerbetoon aan een
21-jarige held uit Australië.
75 Jaren leven in vrijheid
Het lijkt zo gewoon
En ik ben zo’n geluksvogel.
Op 9 juli zou Maurice McHugh,
als hij nog leefde, 96 jaar zijn
geworden. Maar wie is dan die
held uit Australië? Woensdag 20
september 1944 zag ik als jongen van 12 jaar, samen met mijn

‘Landgoed De Berkt in Heesch waar
een interessante rondleiding werd
gegeven door mensen van het IVN’
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag 6 juli hebben de
vrijwilligers van CC Servaes hun
jaarlijkse fietsuitje gehad.
Met prachtig weer werd er, na
een kopje koffie, vertrokken bij
het gemeenschapshuis in twee
groepjes van veertien personen.
Door de prachtige omgeving
werd er gefietst via Vorstenbosch
en Nistelrode naar Schaijk, waar
de picknick/lunch was geregeld
in de uitgestrekte, lommerrijke tuin van De Munsehof. Hier
werden diverse activiteiten uitgevoerd, waarbij er, in groepjes,
gestreden werd om een hoofdprijs. Hierbij sloten ook nog een
aantal vrijwilligers aan die met
de auto waren gekomen.

Daarna werd er koers gezet naar
Landgoed De Berkt in Heesch,
waar een interessante rondleiding werd gegeven door mensen
van het IVN. Rond half zeven
was iedereen weer bij Servaes
(tijdens de laatste kilometer toch
nog wat regendruppels), waar
een lekker buffet van de plaatselijke slager wachtte. Hierna
werd door de organisatie ook
de hoofdprijs uitgereikt aan het
groepje dat gewonnen had: een
drankpakket! Een mooie dag
voor iedereen!
Met dank aan de organisatie van
deze prachtige fietstocht, Fred
v.d. Berg en Harry v.d. Ven, en
aan de ondersteuning door diverse vrijwilligers.

jongere broer, een brandend
vliegtuig neerstorten. De piloot
van dit vliegtuig was de 21-jarige
Maurice McHugh uit Australië.
Deze held gaf die dag zijn leven voor onze vrijheid. Van deze
vrijheid kunnen wij nu al 75 jaren genieten. Als een eerbetoon
voor deze held heb ik ook dit jaar
weer klaprozen gezaaid en onze
molen voor hem in de rouwstand
gezet. Maurice, bedankt!
Jan Smolenaers uit Vorstenbosch

Schutterskoningschieten en
barbecue Gilde Vorstenbosch

Bram Somers

Paul en Patricia

VORSTENBOSCH - Dit jaar werd de gewijzigde opzet door de combinatie van geweerschieten met
kruisboogsschieten opnieuw uitgevoerd. Daarnaast was er een barbecue en voor het eerst was ook het
prinsschieten voor de jeugd op dezelfde avond gepland.
Op donderdagavond 4 juli werd
om 18.00 uur begonnen met
kruisboogschieten, met aansluitend een barbecue voor alle
leden en partners én hun inwonende kinderen.
Allereerst moesten de veertien
deelnemers vijftien pijlen schieten, verdeeld over drie kruisboogbomen.
Er was door de barcommissie en
enkele vrouwen gezorgd voor
lekkere stukken vlees en diverse salades. Het bakken van het
vlees werd ook door de barcommissie verzorgd, zodat men lek-

ker kon buurten en de schutters
hun wedstrijd konden doen.
Vanaf 19.00 uur mocht de jeugd
op een houten vogel schieten,
met tien personen werd deze
strijd aangegaan. Bram Somers
was de gelukkige die zich als
eerste gildeprins mocht noemen.
Om 20.00 uur werd ook nog een
nieuwe groepsfoto gemaakt, dus
iedereen moest zich hiervoor in
het gildekostuum steken. Toen
dat allemaal gebeurd was kwam
een fotograaf, die achter het
clubhuis enkele mooie foto’s
maakte.

Aansluitend werden bij het geweerschieten vijftien kogels op
de schietbak gericht afgevuurd.
De winnaar was meteen bekend,
want er was één persoon die bij
één onderdeel vijftien treffers
achter zijn naam wist te noteren.
Daarmee was Paul Heerkens dus
meteen schutterskoning.
Bram kreeg later op de avond
door hoofdman Johnnie van
der Heijden de wisseltrofee als
jeugdprins en Paul werd tot
schutterskoning gehuldigd. Zijn
vrouw Patricia mocht een bos
bloemen in ontvangst nemen.
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Aanbiedingen geldig van
11 tot en met 17 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

6 witte puntjes

Bernhezer Business Event 2019:
Vanaf nu kun je stemmen
BERNHEZE - Zoals eerder vermeld staat het Bernhezer Business Event met dit jaar het thema ‘Buitengewoon Ontmoeten’ gepland op zaterdag 14 september op Landgoed Weijenhof (familie Strijbosch)
in Nistelrode. Het belooft weer een geweldige happening te worden, maar daarover informeren we je
later meer.
Vanaf mei heeft iedereen ondernemers kunnen aandragen voor
de verkiezing van de (jonge) ondernemer van het jaar. Vanaf nu
kun je stemmen. Via
www.bernhezerbusinessevent.nl

kun je stemmen op de bedrijven
die aangedragen zijn en hieruit
zal een top 5 ontstaan.
Tijdens het Bernhezer Business
Event wordt er opnieuw gestemd op de top 5 bedrijven.

De ondernemers met de meeste stemmen zijn winnaar van de
Bernhezer Ondernemersprijs en
Jonge Ondernemersprijs (BOP
en JOP).
www.bernhezerbusinessevent.nl

voor

1,50

Foccacia Tomaat, nu

2,50

Desem belegd
met tomaat &
bestrooid met
oude kaas.
Smakelijk bij de BBQ & borrel

Weekendknaller!

Aardbeiensnitte
nu

8,25

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

Word jij een leesmiljonair?
BERNHEZE - Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, soms wel één à
twee niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit wordt de zomerdip genoemd. Om deze zomerdip
tegen te gaan, nodigt de bibliotheek deze zomer alle kinderen opnieuw uit om deel te nemen aan het
project ‘Leesmiljonairs’.
Samen gaan we weer proberen
om 1.000.000 minuten te lezen. Zowel het lezen thuis, het
voorlezen en het regelmatig bezoeken van de bibliotheek tellen
mee.
Bij de bibliotheek kun je een speciaal Leesmiljonairs-boekje op-

halen waarin je de gelezen minuten kunt opschrijven. Je kunt
diploma’s en cadeautjes verdienen als je een bepaald aantal minuten hebt gelezen. Als we ons
doel behaald hebben, komt er
een spetterend afsluitingsfeest in
de Kinderboekenweek op 4 oktober waar alle deelnemers voor

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

worden uitgenodigd. Het diploma is meteen het ticket voor het
feest.
Helpen jullie ons om met z’n allen 1.000.000 minuten te lezen?
Kom dan naar de bibliotheek en
haal je leesmiljonairsboekje op!

Uurtje Klassiek; Mark, Bruno en Alexander

Nis
zaterdag telrode:
20 juli 1
4.00 uu
tot en
r
dinsdag met
6 august
us
Vorsten
bosch
vrijdag
26 juli 1 :
6
tot en m .00 uur
et
maandag
12 augu
stus

Spareribs
100 gr.
€ 1,05
Kogelbiefstuk
100 gr.

€ 2,50

Canadese ham
100 gr.

€ 1,55
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Mark Schuttelaars

Bruno Schuttelaars

Alexander Hadi

HEESWIJK-DINTHER - Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar het ‘Uurtje Klassiek’, de concertserie op zondagmiddag in de mooie inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. Begrijpelijk, want
de kwaliteit van de muziek is er hoog, de sfeer uitstekend en de toegangsprijs bepalen bezoekers zelf.
Het meest geliefd zijn de concerten van jong talent (kinderen
die we later wellicht op de grote podia zullen aantreffen) en
aanstaande zondag is het weer
zover.
Drie nog heel jonge pianisten
zullen de prachtige Grotrian
Steinweg vleugel bespelen die
het Uurtje Klassiek rijk is (gratis
ter beschikking gesteld door het
Geelvinck Museum in Zutphen).
Het betreft de broers Mark (15)
en Bruno Schuttelaars (11) uit
Utrecht en Alexander Hadi (13)
uit Nieuwegein.

Alle drie de jongens zijn pupillen
van de Russische pianopedagogen Flora Umarova en Olga
Grishina. De Russische manier
van lesgeven staat vaak garant
voor degelijk, krachtig en gepassioneerd spel.
Dat dit het geval is bij Mark en
Bruno weten we al: zij waren
drie keer eerder te gast bij het
Uurtje Klassiek. Voor Alexander
is het de eerste keer.
Hij is zeer talentvol en veelbelovend. Of hij ook een typische

Rússische pianist is hoor je aanstaande zondag.
Mark zit in drie gymnasium, Bruno op de lagere school en Alexander in de brugklas. Naast pianospelen heeft Mark een passie
voor volleybal, Bruno voor stijldansen (onlangs eerste geworden op het NK) en Alexander
maakt graag verre reizen.
Het concert zondag 14 juli begint om 15.00 uur en heeft geen
pauze. De inpandige kapel van
zorginstelling Laverhof vind je
aan de Zijlstraat 1.

CHAMPIGNONS 500 gram € 1.50
GALIA MELOEN per stuk v.a € 0.98
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0.98
Groot assortiment rauwkostsalades
lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Halley open tijdens gedeeltelijke maansverduistering
HEESCH - Op dinsdagavond 16 juli doet zich opnieuw een maansverduistering voor die in ons land kan
worden waargenomen. Sterrenwacht Halley is die avond voor alle belangstellenden geopend van 21.30
tot 1.15 uur. Entree: € 3,- (voor alle leeftijden).

Maansverduistering

Foto: Urijan Poerink

twee of drie maansverduisteringen plaatsvinden, maar die zijn
lang niet altijd vanuit ons land
zichtbaar.
De twee vorige die vanuit ons
land te zien waren, vonden plaats
in juli 2018 en januari 2019. In
beide gevallen was er sprake van
een totale maansverduistering.
De maansverduistering van 16
juli is daarentegen gedeeltelijk;
de maan verdwijnt dan niet helemaal in de aardschaduw.

Bij een maansverduistering of
maaneclips doorkruist de volle
maan enkele uren de schaduw
van de aarde. Per jaar kunnen

De maansverduistering begint
om 22.02 uur.
Om 23.31 uur is de verduistering maximaal; 65 procent van

de diameter van de maan is verduisterd. De maansverduistering
eindigt om 1.00 uur. De verduisterde maan kan behoorlijk donker zijn en roodachtig. Het kan
moeilijk zijn om hem te observeren.
Bij Sterrenwacht Halley kan iedereen dit bijzondere fenomeen
volgen, met het blote oog maar
vooral ook met de telescopen
en verrekijkers, mits het niet bewolkt is.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
www.sterrenwachthalley.nl

Natuurgidsen behalen hun diploma
BERNHEZE - Enkele weken geleden kregen negen leden van de IVN-afdelingen Bernheze het diploma
‘Natuurgids’ uitgereikt. Zij volgden een tweejarige opleiding en sloten die allemaal af met een positief
resultaat. Met dit diploma kunnen de nieuwe gidsen aan de slag in de natuur in deze regio, waaronder
het natuurgebied De Maashorst, met natuurwandelingen en natuurfietstochten.
De nieuwe gidsen hebben zich
bekwaamd in vele onderwerpen van de natuur, zoals planten, insecten, amfibieën, dieren,
paddenstoelen, landschap, samenhang, milieu, maar ook in
werk- en presentatievormen om
het verhaal boeiend en levendig
te kunnen overbrengen.
De nieuwe gidsen kunnen nu
aan de slag als natuurgids, scholengids of kaderlid bij hun afdeling.
De opleiding die de nu afgestudeerde gidsen hebben afgesloten was onder de bekwame en
bezielende leiding van Rien Kersten uit Erp, oud-leraar van het
Zwijsen College in Veghel.

V.l.n.r.: Laura van Venrooij, Carel Slaats, Jeroen van Dijk, Jan Ruijs,
Brigitte Leijtens, Miriam de Mol, Erna van de Elsen, Marita Drijfhout en
Theo Jacobs

Een viertal specialisten als gastdocenten stond hem bij: Annemarie van Diepenbeek (diersporen), Christel Kramer (geologie),
Pieter van Breugel (insecten) en

Bart Gras (vogels).
De afsluitende bijeenkomst, die
op zaterdag 22 juni plaatsvond,
liet zien dat er veel kennis is opgedaan.

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

De goede sfeer tijdens al die lesavonden, veldbezoeken aan de
studiegebieden en excursies zullen de deelnemers aan deze opleiding zich nog lang herinneren.
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UITGELICHT

Boetiek24 koopjesdagen
12 en 13 juli
ONDERNEMEND BERNHEZE

HEESCH - Wat maakt onze winkel nu bijzonder? Overal zijn
er winkels, online is het aanbod groot, het ‘persoonlijke’
verdwijnt. En dat maakt nou nét het verschil!
In onze boetiek verdwaal je niet
en is het overzichtelijk, persoonlijk en informeel. We leggen de
lat hoog; de prijs/kwaliteit moet
goed zijn, de pasvorm is erg belangrijk en het aanbod gevarieerd.
De drempel houden we laag; we
plaatsen mensen niet in hokjes,
we hanteren geen doelgroep en
we kopen niet in voor een bepaalde leeftijd. Het maakt niet uit wat
je maat of je leeftijd is, de kleding
moet bij je passen. Kleding moet
je aan zien, stoffen moet je voelen en de minpuntjes van je figuur
camoufleren zodat je je zekerder
voelt. Dat straal je dan uit. Om
jou daarbij te mogen helpen, dat
blijft het leukst om te doen. Eerlijk
adviseren en mensen in hun waarde laten is erg belangrijk. Doordat
de modestijlen zo divers zijn zit er
voor iedereen wel iets moois bij.

zomerperiode en het nieuwe modeseizoen dient zich al aan. Zelf
gaan we nog vakantie vieren*.
Daarom gaan we plaats maken
en krijg je de gelegenheid om
twee dagen koopjes te scoren bij
Boetiek24.
Op vrijdag 12 juli van 9.30 tot
17.30 uur en zaterdag 13 juli
van 9.30 tot 17.00 uur worden
de restanten aangeboden
tot 70% korting
en is er volop zomersale!
Alles hangt op maat zodat het
overzichtelijk blijft. Kom langs en
voel je welkom!
(*Van maandag 29 juli tot en met
maandag 12 augustus zijn wij gesloten in verband met vakantie)

Nieuw binnen zijn de vrolijk gekleurde ‘Bali-jurkjes’, ideaal voor
het warme weer en voor op vakantie. We zitten nu middenin de

Schoonstraat 24 - 5384 AP Heesch - 0412-450440 - info@boetiek24.nl - www.boetiek24.nl

Van Herpen gidst ondernemers
bij het vinden van hun doelgroep
BERNHEZE – De stap van vakman naar ondernemer is groot: waar vind je je doelgroep,
welke contactpersonen helpen je verder en hoe benader je hen? Rob van Herpen,
coach bij Starters Succes Oss Bernheze, helpt hierbij. Hij kan leunen op een regionaal
netwerk en kent de weg.

Daarna volgen de vragen. Bijvoorbeeld:
‘Ik wil een kas bouwen. Wie bij de gemeente kan me helpen?’ Of: ‘Waar vind
ik mijn doelgroep, mensen met een burnout?’

Rob van Herpen

De negen coaches van Starters Succes
zijn stuk voor stuk thuis in alle aspecten
van het ondernemerschap, maar kunnen
tevens op eigen terrein de diepte in. Zo
is er voor iedere vraag passende hulp te
vinden.
Van Herpen, die acht jaar in de directie zat
van Sligro Food Group en nu adviesbureau CaminoR runt, krijgt vaak de vraag:
‘Ik kan iets goed, maar hoe krijg ik het
aan de man?’ Hij helpt bij het vinden van
de doelgroep en het leggen van contact.
“Stap één is dat we elkaar leren kennen
om wederzijds vertrouwen te creëren.

“Ga eens praten met de wethouder of
met het hoofd van P&O”, zegt Van Herpen dan. Soms durven mensen hun contactpersonen niet te benaderen, andere
keren versoepelt een introductie door
hem het proces. Hij houdt mensen continu een spiegel voor.
“Wat gaat er goed, wat niet? Ondernemen is vooral doen, het vergt lef. Een
kopje koffie drinken met nieuwe contacten, het gebeurt weinig. Je bent de ander
tot last, is de gedachte. Maar als je ervoor
open staat, leer je veel van elkaar.”
Ben je korter dan vijf jaar ondernemer?
Starters Succes helpt!
www.starterssucces.nl

NISTELRODE - Vier de zomer bij Eetcafé ‘t Pumpke en geniet van heerlijke hapjes,
drankjes en swingende live optredens van onder andere Nikenia, Factor 3 en Dreamfield. Elke week hebben we prachtige live muziek om er een topavond van te maken!
Kom je ook genieten?

Zaterdag 13 juli
Dreamfield
rond 19.00 uur
Met bandleden René Heesakkers, Rico
van Hooren, Eric Megens, Christ Dekker
en Marga van den Broek. Mistige Ierse
velden, stomende oude loc’s uit het wilde

westen van de U.S. en opzwepende ritmes
uit de saloons van Texas zijn de ingrediënten die Dreamfield ter hand neemt om te
komen tot hun muzikale uitspattingen.
Voor mensen die houden van Countryrock is Dreamfield dan ook een genot
voor het oor.
Alles met Engels en Nederlandstalige teksten. Zelfgeschreven liedjes, afgewisseld
met covers.
DREAMFIELD=PUUR. Met een glimlach
of een stilte. Met sprankelende, meerstemmige zang, doorgronde bas, zwevende tin whistle, tokkelende gitaren, bouzouki en sierlijke drum en percussie neemt
Dreamfield je mee.
Nieuwsgierig? Kom dan zaterdag naar
Eetcafé ‘t Pumpke.
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AAN HET WERK
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007 Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Wij zijn
op zoek
naar2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel Zafira
Fiat Panda 4200 km. ................................
2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006 Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005 Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003 Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Mini Cooper ............................................. 2007 Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Mini Cooper
16V8.00
.................................
Renault Clio 1.6 16V
airco
........................
Tijden1.6van
tot 14.00 uur.2008
De werkzaamheden
zijn
auto’s
wassen 2003
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
garage
opruimen
en vegen.
vanaf
15 jaar.
Opel Agila 1.2en
16Vde
airco
70.00 km.
.......... 2005
SuzukiLeeftijd
Jimny 4+4
...................................
2000
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
voor jongeren
de opleiding
autotechniek
doen
Opel Corsa 1.2Ideaal
5-drs 20.000
km. airco ....die
2010
Toyota Aygo
airco 20.000 km.
.................. 2008
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco
.. 1999gaan
Volkswagen
of willen
doen. Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel
Zafira
1.9D ......................................
Motorinfo@autobedrijftimmermans.nl
Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003
Heb
jij interesse?
Stuur dan een2006
mail naar

MEDEWERKER
VOOR DE ZATERDAG

of bel 0412-612221 en vraag-naar
Harrie of Jordy
Timmermans.
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl
- www.trekhaken.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Zin om te helpen bij
de Kersouwe?
HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater de Kersouwe zoekt vrijwilligers die willen ondersteunen bij de op- en afbouw van licht- en geluidsapparatuur bij de voorstellingen van Theatergroep de Kersouwe. Vanaf 11 augustus (première) ben je meer dan welkom om te
helpen met de voorbereidingen en bij de optredens van ‘Lang en
Gelukkig - maar dan anders’.
Het hebben van een technische
achtergrond (electro) is een pré.
Daarnaast is het van belang dat
je beschikbaar bent in de maand
augustus op zaterdagavond en
zondagmiddag tijdens de voorstellingen.
Ken je of ben je iemand die past
in dit profiel en interesse heeft?

Mail dan naar
publiciteit@kersouwe.nl.
Ook verdere vragen hierover
kunnen naar dit mailadres gestuurd worden.

Gezocht:
gemeentedichter (m/v)
voor Bernheze
BERNHEZE - Ben jij de nieuwe gemeentedichter die op zaterdagavond 17 augustus tijdens festival
Het VerhAal bekend wordt gemaakt? Meld je aan en maak kans om twee jaar lang de functie van gemeentedichter te vervullen. We zijn op zoek naar een gemeentedichter voor Bernheze én eentje voor
Meierijstad.
In de gemeente Bernheze wordt
gezocht naar een waardige opvolger voor de huidige gemeentedichter Hieke Stek. Initiatiefnemers zijn De Compagnie, de
Bernhezer Kunstkring (BKK) en
de Bibliotheken Meierijstad en
Bernheze. Zij vertegenwoordigen tevens de programmacommissie van festival Het VerhAal.
De nieuwe gemeentedichters
krijgen dan ook meteen een rol
op het festival, dat plaatsvindt
op 17 en 18 augustus 2019.
OPROEP BERNHEZE
Wij zoeken een creatieveling die
in Bernheze woont of werkt of
een sterke binding heeft met
Bernheze. Met jouw gedichten laat je inwoners met een
frisse blik en op een originele, laagdrempelige manier kijken naar het dagelijks leven.
Van de gemeentedichter wordt
verlangd een aantal keren per
jaar, gevraagd en ongevraagd,

een gedicht te schrijven. Denk
bijvoorbeeld aan Koningsdag,
Dodenherdenking of verkiezingen. In twee jaar tijd ontvang
je in ieder geval vier opdrachten
waar een vergoeding tegenover
staat. De dichter (m/v) wordt
officieel aangesteld door de organisatie van Het VerhAal en de
gemeente. De gedichten kunnen
worden gepubliceerd in de lokale pers, op social media en op de
websites van de BKK, De Compagnie, Bibliotheken Meierijstad
en Bernheze, Het VerhAal en
TRV Bernheze. Daarnaast kan de
gemeentedichter bij bijzondere
gelegenheden gevraagd worden
voor een optreden. De aanstelling is in principe voor twee jaar.
AANMELDEN
Herken jij jezelf in dit profiel en
wil je graag de komende twee
jaar gemeentedichter zijn? Meld
je dan uiterlijk 31 juli 2019 aan.
Stuur twee gedichten van jouw

We zijn op zoek naar
BEZORGERS IN HEESCH

hand en een korte biografie
waarin je jezelf voorstelt naar
info@hetverhaal.nu. Eén van de
gedichten moet gaan over de rivier de Aa, het andere gedicht is
een gedicht naar keuze.
De jury bestaat uit de programmacommissie van Het VerhAal
en iemand van beide gemeenten. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

VANAF 13 JAAR

Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

Op 31 juli en
7 augustus komt
er geen krant uit.

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

INTERESSE?

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

We zijn op zoek naar VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

HEESCH – 17 en 24 juli

Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Julianastraat,
Emmahof, Christinahof, Irenestraat, Wilheminastraat, Burg. Wolterstraat en Molenstraat.

HEESCH – 24 juli en 14 augustus

Ongeveer 191 kranten: Nieuwe Erven, Nieuwstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, Achterstraat,
Raktstraat, Achterste Groes, Runstraat, Voorste Groes, Geffensestraat, Vismeerstraat, Cereslaan,
Middelste Groes, Bosschebaan en gedeelte Zoggelsestraat.

INTERESSE?

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

Woensdag 10 juli 2019
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak

Woensdag 10 juli 2019

Toekomst Wildhorst

Wegwerkzaamheden

Landgoed de Wildhorst heeft zich vanaf eind jaren ‘50 ontwikkeld
als een recreatieoord in het groen. Na een bloeiperiode is het gebied
door de jaren heen steeds minder goed gaan functioneren als (verblijfs-)recreatieterrein. Dat komt onder andere omdat we in de loop
der jaren op een andere manier vakantie zijn gaan vieren.

Op 15 juli en 19 juli brengen we een slijtlaag (dunne laag steentjes) aan op een aantal wegen en brengen we nieuwe strepen op de
rijbaan aan. Daarmee verlengen we de levensduur van het asfalt en
verbeteren we de stroefheid en de zichtbaarheid.

Verkennend onderzoek
De gemeente wil dat er weer
een mooie toekomst is voor De
Wildhorst en daarmee ook voor
de omgeving. Daarvoor is het
belangrijk dat we eerst goed in
beeld krijgen of er mogelijkheden zijn en wat die mogelijkheden dan zijn. We zijn daarom een
onderzoek gestart om dit te verkennen.
We vinden het belangrijk dat iedereen in Heeswijk-Dinther die
betrokken is of zich betrokken
voelt, mee kan denken. Als we
na het verkennende onderzoek
weten wat de mogelijkheden zijn,
nodigen we u hier graag voor uit.

wethouders besloten een stand
still periode af te kondigen voor
principeverzoeken. Dit betekent
dat we tijdelijk geen besluiten
nemen die van invloed kunnen
zijn op de toekomst. De stand
still geldt tot de gemeenteraad
zich heeft uitgesproken over de
verkenning. Dat zal eind van dit
jaar gebeuren.

Tijdelijk geen besluiten over
planwijzigingen
Vanwege deze toekomstverkenning hebben de burgemeester en

Informatie
Heeft u vragen? Mail ons dan,
gemeente@bernheze.org of bel
tijdens kantooruren naar 14 0142.

Planning
We verwachten het onderzoek
dit najaar af te ronden. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten dan in de commissie en
tijdens de raadsvergadering eind
dit jaar.

Het gaat om de volgende
wegen:
- Achter den Berg in Nistelrode
- Berkenvenseweg in Loosbroek
- Heibloemsedijk in
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk (gedeelte
binnen de kom) in HeeswijkDinther
- Vorstenbosscheweg - Nistelrodesedijk (tussen Nistelrode en
Vorstenbosch), afzetting met
omleiding. De omleiding is te
zien op www.bernheze.org
(zoekterm: wegwerkzaamheden)
Wegen korte periode afgesloten
Voor de werkzaamheden sluiten
we de wegen op de volgende
dagen af:
15 juli: verwijderen markering
19 juli: aanbrengen slijtlagen
De aannemer informeert de aan-

wonenden vooraf wanneer de
werkzaamheden starten en hoe
lang ze duren.
Opspattende stenen
De nieuwe slijtlagen kunnen (tijdelijk) problemen opleveren door
losliggende opspattende steentjes. Pas daarom uw snelheid op
deze straten aan. Ook de zwarte
plakkende bitumen die hierbij
wordt gebruikt, kan voor enige
overlast zorgen doordat deze
aan banden en schoenen blijft
plakken. Na 1 tot 2 weken verwijderen we de nog losliggende
stenen met een veegauto.
Vragen?
Met vragen of opmerkingen het
werk en de planning kunt u contact opnemen met Bert Ceelen
ban de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
vierdaagse van 6 tot en met
10 augustus 2019 van 08.00
tot 17.00 uur in de omgeving
van Heeswijk-Dinther. De start
is dagelijks vanaf de Abdijstraat
36, Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 8
juli 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- C.W. Jones, geboren
06-03-1999
Besluitdatum: 04-06-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Melding maken uitweg
Er zijn meldingen gemaakt op
grond van artikel 2:12 lid 1 onder
a van de APV Bernheze 2018,
voor:
- het maken van een uitweg aan
Kloosterhof 44, Nistelrode
- het verplaatsen van een uitweg
aan Dintherseweg 9, Nistelrode
- het maken van een 2de uitweg
aan Rietdijk 9, Vorstenbosch
Deze meldingen zijn op 2 juli
2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 2 juli 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Wandelorganisatie Jeugd- en
Gezinsvierdaagse voor het
organiseren van een wandel-

RECTIFICATIE
Ontwerpwijzigingsplan Mgr. Van den Hurklaan (naast 10a) Heesch
Het ontwerpwijzigingsplan is
vanaf 3 juli ter inzage gelegd. In
de publicatie d.d. 3 juli is abusievelijk de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde niet vermeld.
Hierdoor ligt het ontwerpwijzigingsplan tot en met 21 augustus ter inzage.
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Mgr. van den Hurklaan (naast 10a) Heesch’, artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening.
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code L.IMRO.1721.WPMgrHurkNabij10A-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van een woning aan
Monseigneur van den Hurklaan
(naast 10a) in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Vaststelling wijzigingsplan
Aardenbaan 7 Heesch
Burgemeester en wethouders

hebben het wijzigingsplan ‘Aardenbaan 7 Heesch’ gewijzigd
vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening). Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code
N L . I M R O . 1 7 2 1 . W PA a rd e n baan7-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
omzetten van een intensieve
veehouderij naar een (grondgebonden) akkerbouwbedrijf aan
Aardenbaan 7 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan 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
Vastgesteld bestemmingsplan
Achterstraat 33 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Achterstraat 33
Nistelrode’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPAchterstraat33-VG01. De gemeenteraad besloot tevens geen
exploitatieplan vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de verplaatsing van een
bouwblok mogelijk.
Inwerkingstreding: Het vast-

stellingsbesluit 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
Vastgesteld bestemmingsplan
Hogeweg 6 Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 27 juni 2019 het
bestemmingsplan ‘Hogeweg 6
Nistelrode’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPHogeweg6-VG01. De gemeenteraad besloot tevens geen
exploitatieplan vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de verplaatsing van een
bouwblok mogelijk.
Inwerkingstreding: 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.

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 10 juli 2019

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- VOF Lunenburg heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een akkerbouwbedrijf
met vrouwelijk jongvee op het
adres Voordonkseweg 2, Loosbroek.
- Flingk Machinebouw heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het oprichten van een productiebedrijf
voor landbouwmachines op
het adres De Morgenstond 6,
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende meldingen als be-

doeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. heeft
een melding op grond van het
Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op
het breken van in totaal 1.500
ton mengpuin op het adres Eggerlaan 8, Vorstenbosch. De
melding is geldig vanaf 12 juli
2019 tot uiterlijk 12 oktober
2019 en geldt in deze periode
gedurende ten hoogste 3 werkdagen. De verwachte startdatum is 12 juli 2019. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Wilhelminastraat 2
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 01-07-2019
- Harrie van de Venstraat 19
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 02-07-2019
- Weverstraat 16
Bouw bedrijfshal en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 02-07-2019
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 29
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 30-06-2019
Heesch
- Plan De Erven
Oprichten 21 huurwoningen
Datum ontvangst: 27-06-2019
- Plan De Erven
Oprichten 11 koopwoningen
Datum ontvangst: 27-06-2019

- Meursstraat ongenummerd
Bouw woonhuis met bijgebouw
Datum ontvangst: 02-07-2019
- Beemdgras 16
Plaatsen dak opbouw
Datum ontvangst: 02-07-2019
- Kromstraat 5
Uitbreiden bedrijfsruimte
Datum ontvangst: 03-07-2019
- Rozenstraat 10
Verbouwen nokverhoging
Datum ontvangst: 03-07-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

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.

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

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 44b
Vervangen vakantiewoning en
handelen in strijd met regels

13

ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 01-07-2019
Nistelrode
- Weverstraat 18
Aanleg zwembad en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 01-07-2019
- Tramstraat 13a
Bouw woonhuis twee onder
een kap
Verzenddatum: 05-07-2019
- Tramstraat 13b
Bouw woonhuis twee onder
een kap
Heesch
- Plan De Erven kavel sectie F nr.
1108
Bouw woonhuis
Verzenddatum: 05-07-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.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.

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-

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
Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 15 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Wat is de voornaam van degene die afgelopen vrijdagavond benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau?

2. Wat voor soort gidsen hebben hun diploma behaald?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3 Welke plaats behaalde Gympoint Nistelrode op het NK?

Winnaar vorige week:
Karin van Lieshout
Het antwoord was:
ZOMER

4. Welke functie zoekt men voor de gemeente Bernheze?

5. In welke plaats gaat DeMooibernhezeKrant de lopers van de Vierdaagse aanmoedigen?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. Wat kun je vanaf heden voor het Bernhezer Business Event doen?
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De feiten over
Heesch West
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken
Vanaf 2002 tot 6 februari 2014 heeft
de SP Bernheze veel gedaan om te
waarschuwen voor de gevolgen van
de aanleg van industrieterrein Heesch
West (vroeger Waalboss). Dit in het
buitengebied van Heesch/Vinkel/
Geffen. De SP-acties werden niet altijd
in dank afgenomen. De steun voor de
SP in die periode was minimaal. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse protestplantdagen van kerstbomen (2007
tot en met 2015) kwam naast de SP Bernheze slechts een enkeling
opdraven.
Op 6 februari 2014 was in Bernheze de laatste kans om zelf regie te blijven voeren. Toen werd
immers de gezamenlijke regeling
(GR) Heesch West in stemming
gebracht in de gemeenteraad.
Als enige politieke partij in Bernheze, stemde de SP tegen deze
gezamenlijke regeling. Een belangrijke reden om tegen te
stemmen was de tekst van die
gezamenlijke regeling. Die tekst
bepaalt namelijk dat de grondgebiedgemeenten feitelijk zeggenschap verliezen over het eigen
grondgebied. Er wordt bepaald
dat een grondgebiedgemeente,
die niet meewerkt in de realisatie
van het industrieterrein, te maken krijgt met schadeclaims.

Aangezien het hier om vele miljoenen gaat (bijna € 75.000.000,geïnvesteerd) kan het niet
meewerken door Bernheze tot
grote schadeclaims vanuit de gezamenlijke regeling (GR) leiden.
De verantwoording voor schadeclaims gaat de SP Bernheze niet
nemen.
Jarenlang leek Heesch West er
niet te komen door de kredietcrisis. Maar de situatie is nu anders.
Het begint met 50 hectare netto
uitgeefbaar industrieterrein. En
wel als het meest duurzame bedrijventerrein ooit. Bijvoorbeeld
geen gasleiding naar het terrein.
De nodige energie dus 100 procent duurzaam opwekken (met
zonnecellen en windmolens)

Bestrijding Eikenprocessierups
De zomer is in volle gang, het is schitterend weer en de vakantieperiode
leent zich er goed voor om er eens lekker op uit te gaan. Maar wat als dit
genieten belemmerd wordt door vervelende jeuk door de haartjes van de
eikenprocessierups?
Meld je bij de gemeente. De gemeente kan de nesten wegzuigen, als deze:
- in een boom van de gemeente zitten
- bereikbaar zijn, dus niet te hoog en niet te ver van de openbare weg
- zichtbaar zijn voor de bestrijder; de rupsen verplaatsen zich. Het kan dus
zijn dat iemand melding maakt van een duidelijk zichtbaar nest, maar dat
deze verplaatst is naar een moeilijk zichtbare locatie.
De gemeente streeft ernaar snel te reageren op meldingen, echter er is een
beperkte beschikbare capaciteit van bestrijders. Er
zullen dus altijd nesten aanwezig zijn. De Provincie
Noord-Brabant geeft aan dat het juist goed is als er
oude nesten aanwezig blijven. In deze nesten vestigen
zich parasieten waardoor er sprake is van natuurlijke
plaagbestrijding.
Hopelijk kan iedereen, ondanks het ongemak, toch genieten van een mooie lange zomer!
Met lokale groet, Gwendy Jacobs, burgerlid Lokaal
gwendy@lokaal.nu

Het CDA Bernheze wenst iedereen
een hele fijne vakantie!

Strand jeu de boules
toernooi
NISTELRODE - Wil je je aan het
eind van de vakantie nog eens
in Frankrijk wanen? Schrijf je
dan nu in voor het Strand Jeu de
Boules Nistelrode!
Zondag 25 augustus 2019 wordt
het derde Strand Jeu de Boules
Nistelrode georganiseerd. Deze
keer niet midden in het dorp,
maar midden in de natuur. Bij
de blokhut Achter ’t Veerhuis
aan Achter de Berg verrijst een
klein Frankrijk in Nistelrode. In
tweetallen wordt gestreden. Per
koppel betaalt men slechts € 8,voor deelname en voor jeu-de-

boules ballen wordt gezorgd.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om na het toernooi deel
te nemen aan een barbecue
voor slechts € 10,- per persoon.
Meedoen? Stuur een mail naar
strandjeudeboules@gmail.com.
Het toernooi begint om 10.00
uur en om 17.30 uur ongeveer
zal de prijsuitreiking zijn en de
barbecue beginnen.
Meer informatie : Lenie van de
Ven (06-15385865) of Heidi
Verwijst (06-53556982).
Graag tot ziens op 25 augustus!

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

CDA: Altijd in de buurt!

Aan vakantie toe
Petra van der Dussen, burgerlid VVD Commissie Maatschappelijke Zaken
Heerlijk! Even geen werk, school, studie of andere dagelijkse activiteiten. De
zon schijnt en de vakantieperiode breekt langzaam aan. Maar is vakantie wel
voor iedereen mogelijk?
We zien dat onze maatschappij
alsmaar individueler wordt. Er
wordt steeds meer nadruk gelegd
op het zelf oplossen van problemen, waarbij we zoveel mogelijk zoeken naar ondersteuning
vanuit de eigen omgeving door
mantelzorgers en vrijwilligers.
Deze vraag naar ondersteuning
zal alleen maar verder toenemen
door de vergrijzing, het wegvallen van vangnetten (verzorgingshuisplekken) en bezuinigingen.
Mantelzorg, onbetaalde en vaak
langdurige hulp en ondersteuning van familieleden of vrienden, is niet vanzelfsprekend en

kan zwaar en moeilijk zijn. Maar
juist omdat het zo belangrijk is,
vinden wij dat onze mantelzorgers (en vrijwilligers) zo goed
mogelijk ondersteund moeten
worden.
Wij hebben dit belang ook uitgesproken tijdens de laatste commissie Maatschappelijke Zaken.
Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat we onze mantelzorgers en
vrijwilligers goed ondersteunen
en kunnen behouden?
De VVD staat voor doen, maar
het moet wel té doen zijn; eigen
kracht,
maar met ondersteuning waar

nodig. Een van onze speerpunten
is preventie, we willen voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.
Dit kan bijvoorbeeld door het
bieden van respijtzorg waarbij er
een tijdelijke overname van zorg
is om de mantelzorger een adempauze te geven om zo overbelasting of uitval te voorkomen.
De VVD-Bernheze zal hier aandacht aan blijven geven en ernaar
streven dat ook onze mantelzorgers even op vakantie kunnen als
ze daar behoefte aan hebben.
Wij wensen u een fijne vakantie.
Reageren kan via
info@vvdbernheze.nl

Woensdag 10 juli 2019
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MOOIBERNHEZERTJES
GEBOREN

4 juli 2019

STIJN

SJANNIE CARLA

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
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e
e

GRATIS

Winnaar:
Gonni van der Ven
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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2 BANKEN
Een 2 en een 2,5 zitter.
In goede staat. Nistelrode
Informatie: 06-83575352.
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9

8

NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.

5

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

Puzzle #253019

OOK DIPLOMA UITREIKING
More Puzzles:
Tekst?

www.sudoku-puzzles.net

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

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

GEVRAAGD

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

AANGEBODEN

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

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

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

5

8

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak,
06-120 33 685. Jan v.d.
Boomstraat 9 Heeswijk-Dinther.
Wij zijn gesloten 24 juli t/m 27
augustus. Vanaf 28 augustus zijn
we er weer.

OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

TE KOOP

Easy

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

TE HUUR

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Theo van der Heijden
uit Vorstenbosch

5

Nick, Carmen en Ties van der Steijn
Boestestraat 15, 5388 EV Nistelrode

Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

Zie oplossing pagina 22
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Op de koffie

The Travel Club Annemarie van Erp
‘Ik ben gewoon een reisbureau’

ONDERNEMEND BERNHEZE
HEESWIJK-DINTHER – Wie lekker op vakantie wil, door
de bomen het bos niet meer ziet, geen zin heeft om
het zelf uit te zoeken en/of verzekerd wil zijn dat
alles keurig in orde is, doet er goed aan een afspraak
te maken met The Travel Club Annemarie van Erp,
gevestigd aan de Schans 35 in Heeswijk-Dinther.
Met ruim 30 jaar ervaring op zak stelt zij in een 1 op 1
gesprek aan de hand van wensen en budget een van
A tot Z geregelde reis samen. Van cruisen, kamperen tot
all inclusive en al het denkbare op reisvlak. Annemarie
weet van wanten. Tijd voor een bakje koffie...
Als 18-jarige ambieerde Annemarie al een baan in de reiswereld. Hoewel ze aanvankelijk
hostess wilde worden, bleek dat
al snel niet haar droombaan. Die
vond ze wel op een reisbureau
waar ze aan de slag ging. “De
gevarieerde
werkzaamheden
met administratie, verkoop en
vooral het klantencontact met
de informatieve, adviserende en
ondersteunende rol die je speelt
bij het samenstellen van een reis,
maakten dat ik me direct als een

vis in het water voelde”, vertelt
ze opgewekt.
Met ruim dertig jaar ervaring in
haar koffertje is Annemarie intussen een ervaringsdeskundige.
Niet alleen zag ze zelf een aardig
stukje van de wereld, het aantal
vakantiegangers dat met haar
hulp kan terugkijken op een geslaagde reis is ontelbaar. Vijf jaar
geleden besloot ze onder de vlag
van The Travel Club met toevoe-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Annemarie van Erp

ging van haar naam, als zelfstandig reisondernemer haar weg te
vervolgen. In haar knus ingerichte kantoor aan huis ontvangt zij
reislustigen op afspraak om aan
de hand van hun budget en wensen, een reis op maat samen te
stellen want: “Mijn doel is altijd
om de perfecte reis te vinden
voor iedereen”, stelt ze resoluut.
De invulling ervan is uiteraard
aan de vakantieganger. Het is
aansluitend aan The Travel Club
Annemarie van Erp om “mensen
helemaal te ontzorgen”, zoals ze
zelf omschrijft.

Afhankelijk van de reis en bestemming ontvangt de klant bij
veel reizen een op maat gemaakt
roadbook, wat na de trip als mooie
herinnering bewaard kan blijven.
Zelfs het ‘online inchecken’ voor
een vliegreis probeert ze te verzorgen. Wie denkt dat het na de
vakantie gedaan is, vergist zich,
want: “Ik stuur altijd nog een berichtje of kaartje bij thuiskomst.”
“Ik ben gewoon een reisbureau”, stelt Annemarie. “Maar
dan wel een die zeven dagen
per week op afspraak geopend
is, geen wachttijden en één aan-

spreekpunt heeft, niet gekoppeld
is aan een reisorganisatie dus onafhankelijk is en”, zo meldt ze uit
de losse pols, “zeker niet duurder
is dan een regulier reisbureau of
als er zelf online een reis wordt
geboekt.”
“Laat mij, of Nancy die sinds enkele jaren bij mij in dienst is, je
reis verzorgen en geniet van het
verschil”, stelt ze tot slot voor.

De Schans 35 – 5473 PH Heeswijk-Dinther - 0413-303150 - 06-44404705 - www.thetravelclub.nl/annemarievanerp - annemarievanerp@thetravelclub.nl
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25-jarig jubileum Jan
Kocken bij het MSO

Jan kreeg een onderscheidingspeld met een oorkonde

HEESCH - Jan Kocken is maandag 8 juli onderscheiden door de muziekbond vanwege
zijn 25-jarig lidmaatschap van het Maaslands Senioren Orkest uit Heesch. Deze uitreiking vond plaats in het repetitielokaal van fanfare Aurora tijdens de seizoenafsluitingsmiddag van MSO.
Jan is vanaf 1994 muzikant bij het
Maaslands Senioren Orkest (samen met
Toon Goossens en Tiny van de Akker begonnen op de schuiftrombone) maar ook
druk doende als barman en koffiezetter. In
2011 kreeg Jan al bedankjes voor het onvermoeibare sjouwen van zwaar materiaal
voor de repetities van en naar concerten,
samen met Piet Janssen.
Vijf jaar geleden is gezegd dat Jan iemand
is waar je nooit tevergeefs een beroep op
doet als de nood aan de man is; een echte
verenigingsman die Jan! Destijds, Jan was
toen 75 jaar, zeiden de overige leden een
poging te doen om Jan te stimuleren om
het 25-jarig lidmaatschap te halen. Daar
hebben zij weinig voor hoeven te doen,
want het zit Jan in de genen om zolang
als het kan muziek te blijven maken. Jan
kreeg toen een fles rode wijn voor de
overbrugging naar dit jublieum; die fles
zal inmidels wel op zijn...

Voor Jan betekent het lid zijn “Hou het
maar simpel maar vergeet niet HET te
doen.”
Jan heeft afgelopen maandag een mooie
bondsonderscheiding, speld en oorkonde
gekregen en werd enorm bedankt door de

BEDANKJES VOOR HET
ONVERMOEIBARE SJOUWEN
leden en het bestuur voor zijn tomeloze
inzet. Zij hopen dat zowel Jan als Benilda
nog lang in hun midden mogen zijn, Jan
als muzikant met de schuiftrombone en
Benilda als trouwe supporter.
Koos van de Wijst heeft namens het MSO
een fotocollage gemaakt en namens de
leden en het bestuur waren er ook nog
bloemen voor Benilda en voor de jubilaris
een flesje gerstenat!
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Op de koffie

Mega kortingen bij Verbruggen

ONDERNEMEND BERNHEZE
OSS – Samen met haar broer Martijn staat Albertine
Verbruggen aan het roer van Verbruggen Oss. Je vindt
er keukens, slaapkamers, (kleding)kasten, meubels en
een uitgebreide woonstijl afdeling. Iedereen kan in de
winkel terecht, met een kleine of grote portemonnee.
En met de grote magazijnverkoop deze zomer wordt het
winkelen bij Verbruggen extra leuk.
“Zo’n grote opruiming hebben
we nog nooit gedaan”, vertelt
Albertine trots. Vanaf 5 juli vindt
er een grote magazijnopruiming
plaats. “Het hele assortiment
wordt opgeruimd: kranen, bed
textiel, combimagnetrons, stoelen, banken, kleine woonaccessoires, noem maar op. In het magazijn wordt flink uitgepakt met
een ruime selectie aan artikelen
en kortingen tot 70%. Maar in
de winkel vind je ook meer dan
genoeg sale-artikelen”, voegt Albertine daaraan toe.
Verbruggen is een echt familiebedrijf. “Martijn en ik hebben de

winkel overgenomen van onze
ouders”, zegt Albertine daarover.
“De waarden van het familiebedrijf houden wij in stand. Persoonlijk, eerlijk en goed advies,
we denken mee met de klant en
adviseren op wat het beste bij de
klant past, niet wat ons het best
uit komt.
Het is de eerste keer dat we een
opruiming zo groot aanpakken.
Tijdens onze magazijn opruiming
kunnen de mensen natuurlijk ook
genieten van onze hoge service
en de deskundigheid van ons
personeel. We zetten bijvoorbeeld extra medewerkers in.”

Martijn en Albertine in een moderne superkeuken

Er zijn bijzonder ruime openingstijden: van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 18.00
uur en tijdens de koopavond op
donderdag tot 21.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en iedere zondag van 12.00 tot
17.00 uur.
Magazijnverkoop
De magazijnverkoop is open tijdens de reguliere openingstijden
op vrijdag, zaterdag en zondag.

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

Dat magazijn is bereikbaar via
de winkel en de magazijningang
aan de achterzijde van de winkel
wordt ook opengesteld.
“En naast de grote magazijnopruiming vind je de komende
zomer door de hele winkel heen
top interieur- en woonaccessoires
met mooie kortingen”, aldus Albertine.

tuur en -accessoires, bed textiel,
matrassen of kleine woonaccessoires? Zorg dan dat je de magazijnopruiming van Verbruggen
deze zomer bezoekt. Albertine,
Martijn en hun collega’s zullen je
met de gebruikelijke gastvrijheid
ontvangen.

Ben je op zoek naar bijvoorbeeld
nieuwe meubels, keukenappara-

Frankenweg 27 - 5349 AP Oss - 0412 623 698 - info@verbruggenoss.nl - www.verbruggenoss.nl

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

eem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

oppervlak. Voelt warm en aangenaam

. Is extreem robuust, sterk met hoge

stbaarheid en krasbestendig. Voorzien

anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

dig te reinigen.

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

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

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

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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BERNHEZE BOUWT
Kan ik zelf een huis laten bouwen?
een stichting of een vereniging
geeft het CPO opdracht voor het
totale nieuwbouw- of verbouwproject. Je beslist zelf hoe je jouw
woning indeelt en afwerkt.

Je kunt zelf een huis bouwen
of laten bouwen (eigenbouw).
Dit heet particulier opdrachtgeverschap. De gemeente beslist
meestal waar je mag bouwen.
Je kunt als particulier of als collectief opdracht geven. Naast
nieuwbouw komen beide vormen van particulier opdrachtgeverschap steeds vaker voor bij
de verbouw van bestaand vast-

goed. Dat kunnen bestaande
‘klus’- woningen zijn, maar ook
scholen, kantoorgebouwen en
dergelijke.
Particulier opdrachtgeverschap
Als je als burger een grondkavel
koopt draag je de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw
of verbouw van de woning.
Ook is dat zo voor het kopen van

SOMMIGE GEMEENTEN BIEDEN
GRATIS EEN ‘KOPERSCOACH’ AAN
een bestaande ‘klus’woning. Dit
heet particulier opdrachtgeverschap. Je hebt veel zeggenschap
bij het bouwen omdat je alleen
de beslissingen neemt.

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

Collectief particulier
opdrachtgeverschap
Als je met meer mensen een pand
bouwt of verbouwt noemt men
dat een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Binnen

Deze helpt je bij het nemen van
belangrijke beslissingen waar de
gemeente bij betrokken is. De
begeleiding vanuit de gemeente
kan per gemeente verschillen.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst.nl

GROEP BV
■

NORM

Begeleiding bij bouwen eigen
woning door gemeente
Sommige gemeenten bieden
gratis een ‘koperscoach’aan. De
koperscoach is jouw centrale
contactpersoon binnen de gemeente.

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

OOK VOOR REPARATIES!

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

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
va e
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

WWW.RW-GROEP.NL

waliteitSCHERPE PRIJS
OOR EEN
HERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
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nieuwe gro
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showroom
!

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

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

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Schildersbedrijf Theo Wijnen

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

Vluchtoord 37A, 5406
Uden
* 15XPjaar
garantieE info@vanschijndeltegels.nl
Industrieterrein Vluchtoord
www.vanschijndeltegels.nl
* Prefab dakkapellen
T 0413 - 27 01 10 * Werkplaats/showroom
www.tegelprofshop.nl

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

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

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

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

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen

Binnen
1 dag
geplaatst!

Koksteeg 50 - Vinkel
9:
1
0
2
li
ju
In
06-10189411
p van
bij aankoo
een keuken
een gratis
‘Quooker’

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u •T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98
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DUURZAAM BOUWEN
• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Bestaat zomer isolatie?!
Mijn opa zei het vroeger vaak:
“Wat goed is tegen de kou is ook
goed tegen de warmte.”
Nu de dagen warmer worden is
er minder aandacht voor de verduurzaming van de woning dan
in de koudere wintermaanden,
toch is dat niet veel anders voor je
woning, zoals de kreet hierboven
ook aangeeft.
Zoals we in de winter de warmte
binnen willen houden, willen we
in de zomer de warmte juist buiten houden om ons wooncomfort
te vergroten. Isolatiematerialen
houden veel meer tegen dan dikke muren en dakpannen, dus isoleren is altijd lonend!

In de zomer is het ook van belang
om voldoende te ventileren! Met
zomernachtventilatie koelt je huis
namelijk af. Volgens de natuurkundige wetten ontsnapt warme,
opstijgende lucht via een hoger
gelegen (dak)raam, daardoor
ontstaat onderdruk in de lagere
verdieping van de woning. Zo
komt de frisse nachtelijke buitenlucht naar binnen.
Overdag kun je het beste alleen
maar blijven ventileren via kleinere openingen en daarnaast zoveel
mogelijk (direct) zonlicht buiten
houden, zodat dit de warmte niet
alsnog naar binnen brengt!
Jongere woningen hebben meest-

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

al een ventilatiesysteem waarin
betere luchtkwaliteit gewaarborgd is, dus zeker niet uitzetten!
Als we alles uitzetten en dichthouden loopt de luchtvochtigheid
en het CO2 gehalte in huis op,
wat weer gezondheidsklachten
kan opleveren, maar ook vochtopstapeling in huis. Isolatie houdt
de woning lekker koel in de zomer en geeft lagere stookkosten
in de winter.
Ventilatie voor gezonde binnenlucht en goede conditie van de
materialen die grenzen aan de
buitenlucht.
Bewoners gezond en huis gezond!

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

Laadpalen

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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trampoline

Prinses Irene Vrouwen 2
staat er mooi op

Derde plaats voor Gympoint
Nistelrode op NK trampolinespringen

NISTELRODE - De laatste maanden van het seizoen stonden ze er al
in te shinen. Vrouwen 2 was namelijk weer voorzien van een geheel
nieuw kledingpakket. De sponsorcommissie en Vrouwen 2 wil dan
ook graag nog even stilstaan bij de sponsoren hiervan.

NISTELRODE - Gympoint Nistelrode heeft het afgelopen seizoen alles behalve stilgezeten. De selectiegroep heeft dit jaar weer hard getraind en dat is te zien aan het mooie resultaat dat de sporters hebben
neergezet. Het hoogtepunt van dit jaar was het Nederlandse Kampioenschap trampolinespringen.

Naast de steun voor Prinses Irene door Aannemingsbedrijf Van
der Heijden, wordt Vrouwen 2
ook nog voorzien van schitterende inloopshirts door Bosch
Beregening. Antoon en Yvonne
hebben in 1997 het bedrijf Bosch
Beregening opgestart. Inmiddels
hebben zij vier personeelsleden.
Foto: Teun Bevers

Aannemingsbedrijf
Van
der
Heijden en Bosch Beregening
zorgen dat Vrouwen 2 voorzien
is van een mooi, compleet trainings- en wedstrijdkledingpakket.
Aannemingsbedrijf Van der
Heijden heeft de dames voorzien van een compleet uitgerust
kledingpakket met tassen, broeken, sokken en trainingspakken.
Het bedrijf heeft diverse mobiele
puinbreek- en zeefinstallaties,
waarmee zij diverse werkzaamheden uitvoert met kwaliteit
tot de laatste korrel. Inmiddels
wordt de bedrijfsvoering alweer
door de derde generatie van
de familie van der Heijden gevoerd. Mede-eigenaar van de
firma puinbreken.nl en speelster
van Vrouwen 2, Eefje van der
Heijden, is sinds 2009 lid van
Prinses Irene en speelt al die jaren in het Vrouwen 2 elftal.

STILSTAAN BIJ
SPONSOREN
Het bedrijf Bosch Beregening
staat bekend om haar specialisatie in beregening voor allerlei
doeleinden, zoals tuinen, sportvelden en paardrijbakken. Tevens verzorgen zij de aanleg van
hufterproof handpompen op
speelplaatsen. Er worden door
Bosch Beregening hoogwaardige
kwalitatieve producten geleverd
en door een professioneel team
in de regio geïnstalleerd.
Antoon
is
sinds
seizoen
2018/2019 trainer van het Vrouwen 2 elftal.
Namens Prinses Irene een grote
dank aan beide bedrijven voor
deze geweldige support aan de
club en aan Vrouwen 2!

V.l.n.r.: Dion Bijvelds, Lisa van der
Schoot, Eline van der Leest, Donna
Bevers en Emma Janssen

Het bleek dat er maar liefst zes
springers een plaats op het NK
hadden veroverd. Degenen die
zich hadden geplaatst zijn Donna Bevers, Dion Bijvelds, Lisa van
der Schoot, Eline van der Leest,

Emma Janssen en Loyd Sammet.
Het NK werd net als voorgaande
jaren gehouden in Ahoy in Rotterdam.
De eerste twee die mochten
starten waren Donna en Eline.
Donna springt in de categorie
4de divisie Jeugd 2 Meisjes.
Haar sprongen waren gefocust
en strak, maar door een foutje
in haar oefening is ze uiteindelijk
geëindigd op de 18de plek.
Eline springt in de categorie 3de
divisie Junior Meisjes. Eline was
door naar de finaleronde en behaalde een mooie 6de plek.
De derde springster was Lisa en
zij springt in de categorie 3de
divisie Jeugd 2 Meisjes. Lisa was
ook door naar de finaleronde
en eindigde op een prima 8ste

quad rijden

plek. ’s Middags was Dion aan
de beurt. Hij was ook door naar
de finaleronde en heeft een podiumplek binnengehaald! Dion
haalde brons met zijn 3de plaats
op het NK Trampolinespringen.
We zijn hartstikke trots op onze
springers, die nu kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe springers en/of wedstrijdspringers! Ben je benieuwd naar
de sport en lijkt het je leuk om
een keer een proefles mee te
springen of ken je iemand die
hier interesse in heeft? Stuur dan
voor 5 augustus een mailtje naar
info@gympoint.com en dan zien
wij je graag na de vakantie!

Mike van Grinsven pakt
vijfde Nederlandse Quadtitel
MARKELO/HEESCH - Mike van
Grinsven van het CRQF Quad
team heeft in Markelo beide
manches van de Dutch Quad
Masters weten te winnen.
Van Grinsven scoorde hiermee
voldoende punten om al een
wedstrijd voor het einde van het

seizoen tot kampioen gekroond
te kunnen worden. Het succes
van Mike was niet mogelijk geweest zonder alle mensen die
hem door het jaar heen steunen.
Hij is deze mensen dan ook zeer
dankbaar en hij hoopt dat hij
ook volgend jaar weer sterk voor
de dag kan komen.
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tennis

HBS Accountants Open Toernooi

Winnaar reischeque

De winnaars in de diversen onderdelen zijn:
HE3 17+ Joost Kaffener
DD 4 17+ Nena Vlemmix + Evy van der
Heijden
HE5 17+ Ron van den Berg
DD5 17+ Mandy Hermans + Amber
Minderman
GD5 17+ Elma vd Wielen + Stefan van
de Ven
HE6 17+ Steffen van den Broek
DE6 17+ Nicole van den Elzen
HD6 17+ Niels van Abel + Wavve
Stachowski
GD6 17+ Annelies Baas + Manfred van
Orsouw
HE6 35+ John Siemons

HD6 35+ Alex van Orsouw + Mark Ruijs
DD6 35+ Margôt vd Stappen + Nicole
Wijbers
GD6 35+ Marleen den Dekker + Eric den
Dekker
HE7 17+ Hok Heng Ly
HD7 17+ Tom Hekerman + Erwin
Stadhouders
DD7 17+ Danielle Ketelaars + Margo vd
Lee
HE7 35+ Bert Postma
HD7 35+ Jurgen van Bakel + Ton van
Dreumel
DD7 35+ Marcella van Dinther + Jessy
van den Hout
GD7 35+ Marijke Snellen + Jan Teunissen
HE8 17+ Erwin Stadhouders
DE8 17+ Lieke de Bruyckere
HD8 17+ Eric van Oort + Jan
Schuijlenburg
GD8 17+ Ilse + Jonachan Siebel
GD8 35+ Danielle van Tilburg + Rogier
Koning.
Op de finaledag is er onder alle aanwezige deelnemers een reischeque ter waarde
van € 500,- verloot. Deze reischeque is
beschikbaar gesteld door Yourtripmytrip,
namens Adrie van Rooij, en gewonnen
door Jody Samuels.

Jos en Ans van der Lee winnaars
open jeu de boules toernooi Die Lé
NISTELRODE - Afgelopen zondag vond bij jeu de boulesclub Die Lé het jaarlijkse
open jeu de boulestoernooi om de Regiobokaal plaats. Met totaal 28 teams uit Nistelrode, Schaijk, Zeeland, Uden, Geffen en Grave, werd gespeeld om de dagprijzen en
uiteraard om de punten voor de Regiobokaal 2019.

Ans en Jos

Na een kort welkomstwoord van voorzitter Jos Bongers kon vervolgens om even
na 10.30 uur begonnen worden met de
eerste twee van de totaal vier te spelen
wedstrijdronden. Nadat alle wedstrijden
waren gespeeld en de uitslagen waren
verwerkt, kon om 15.30 uur de einduitslag bekend worden gemaakt.
Met dankzegging aan de wedstrijdcommissie, de activiteitencommissie, de barcommissie, de scheidsrechter en de fotograaf vond door Peter Ludwig aansluitend
de prijsuitreiking plaats.
Jos en Ans van der Lee bleven met vier
gewonnen wedstrijden en een doelsaldo
van +32 Diny van Ras en Anny de Groot
uit Zeeland nipt voor. Theo de Klein en
Gerrit Huggers, eveneens uit Zeeland,
werden 3de, gevolgd door Joke Bouwmans en An van Cuijk uit Uden.
De eindstand was als volgt:
1ste plaats (4 gewonnen +32): Jos en Ans

van der Lee van Die Lé uit Nistelrode
2de plaats (4 gewonnen +32): Diny van
Ras en Anny de Groot van JBC Le Sud uit
Zeeland
3de plaats (4 gewonnen +30): Theo de
Klein en Gerrit Huggers van JBC Le Sud
uit Zeeland
4de plaats (4 gewonnen +27): Joke
Bouwmans en An van Cuijk van Torpedo’s
uit Uden

EEN ZEER GEZELLIG JEU
DE BOULES TOERNOOI
5de plaats (3 gewonnen +19): Theo Loeffen en Henk van Ras van Le Jeteur uit
Schaijk.
Al met al kan weer teruggekeken worden
op een geslaagd en zeer gezellig open jeu
de boules toernooi!

DE OPLOSSING

HEESCH - Bij Tennisvereniging de Hoef zijn in de week van 22 juni tot en met 30 juni
tijdens het HBS Accountants Open Toernooi, vele spannende wedstrijden gespeeld in
mooie zomerse omstandigheden. In verschillende speelsterktes zijn er gedurende de
hele week singel-, dubbel- en mixwedstrijden gespeeld. Op zondag 30 juni werden
de finales gespeeld. Alle spelers zijn de hele week voorzien van heerlijke hapjes,
verzorgd door de Kitchengirls. Hierbij een grote dank aan alle deelnemers voor hun
deelname en hopelijk is iedereen er volgend jaar weer bij!
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Fotograaf:
Elly Hagens
Rondje Maashorst

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

DONDERDAG 11 JULI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 15 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 12 JULI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 16 JULI
Lotgenotenbijeenkomst
prostaatkanker
Bernhoven Uden
PAGINA 4

Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
On the moon again
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2
Koopjesdagen
Boetiek24 Heesch
PAGINA 9
ZATERDAG 13 JULI
Open dag
Peduca, Paramedisch
Voetcentrum Oss

Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel
PAGINA 4
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Muziekzomer: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9

Maansverduistering
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 8

Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

WOENSDAG 17 JULI
Fata Morgana | Hilaria
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther

DeMooiBernhezeKrant bij
de Nijmeegse Vierdaagse
Wijchen
PAGINA 3

De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Koopjesdagen
Boetiek24 Heesch
PAGINA 9
ZONDAG 14 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
Op bezoek bij de Bioboer
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 4
Landgoed rondleiding Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Join us
Checkpoint Heesch
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 18 JULI
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 19 JULI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
ZATERDAG 20 JULI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Workshop
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 27 JULI
Open dag
Peduca, Paramedisch
Voetcentrum Oss

ZONDAG 21 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

ZONDAG 28 JULI
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 22 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 23 JULI
Bernheze Fiets3daagse
CC De Pas Heesch
Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 24 JULI
Bernheze Fiets3daagse
Café-zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
Prins Zes
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 25 JULI
Bernheze Fiets3daagse
Café-zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze
Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Landgoed rondleiding Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 29 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 30 JULI
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 31 JULI
DeMooiBernhezeKrant
komt niet uit
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Hans & Grietje
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 26 JULI
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

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

