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FILMSTER
in plaats van examen doen
HEESWIJK-DINTHER - Ook voor de leerlingen van de zesde klas van Gymnasium
Bernrode in Heeswijk-Dinther is het centraal schriftelijk eindexamen niet doorgegaan.
De inmiddels afgestudeerde leerlingen zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, en
hebben in eigen beheer een speelfilm opgenomen van ‘De Laatste Lesdagshow’.
Op het gymnasium behalen
jaarlijks ongeveer 100 leerlingen
hun diploma. Ook dit jaar is dat
het geval, maar voor de rest is
alles anders. “Op onze school
is het traditie dat de leerlingen
die eindexamen gaan doen op
de laatste lesdag een show opvoeren, en daarin de leraren en
medeleerlingen in de maling nemen”, legt Teun van Wershoven
uit.
”We zijn in het najaar gestart
met het script voor onze Laatste Lesdagshow, geïnspireerd op

de film Aladdin, maar dan met
een persiflage van de leraren
als hoofdpersonen”, voegt Stijn
Heller toe.

Onze ﬁlm
in een echt
theater op
groot doek

“Toen we alle schoolexamens
achter de rug hadden, realiseerden we ons dat dit het was, als
we er niet zelf wat van zouden
maken. Met een klein team hebben we het plan opgepakt om de
Laatste Lesdagshow als film op
te nemen en ‘corona proof’ aan
de hele school te laten zien”, aldus Stefan Geerts. “We hebben

het script omgeschreven van een
live uitvoering naar film, waarbij
we zelf camera’s, geluidsapparatuur en video editing hebben
gedaan. Het was een prachtig
avontuur!”
De coronaregels worden net op
tijd soepeler, waardoor de film
voor de leraren en geslaagden in
première kan gaan tijdens twee
shows op 1 juli in Theater Markant in Uden.
“De kroon op ons werk, onze
film in een echt theater op groot
doek!”, concludeert een trotse
Daan van Amelsfort.
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Extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com
Bernhezer Energie COöperatie
Sluit je
ook aan

100% duurzaam
opgewekte energie

Voor alle andere leerlingen wordt
de film ook vertoond, maar dan
tijdens de lessen op school.

www.onsbeco.nl

Zie pagina 20

Akker zonwering
WONING VERKOPEN?

rolluiken & buitenleven
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Akker zonwering

Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

rolluiken & buitenleven

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

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

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL
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Ik ben blij voor de horeca, dat zij
hun deuren weer hebben mogen
openen. Na een lange, moeilijke
en onzekere periode is het weer
heerlijk vertoeven op de terrassen.
Maar in de afgelopen periode ben
ik wel meer gaan genieten van
hele kleine geluksmomentjes.
Middagje met de fiets vanuit huis vertrekken met een tas vol lekkers. Picknickkleedje mee en zomaar ergens bij een watertje op een
bankje genieten. Ik had de Brabander Breker meegenomen, een van
onze tapasbroden. Donkerbruin breekbroodje met oude kaas en
mosterd meegebakken door het deeg.
Met een bakje heksenkaas van Bon Fromage en wat nootjes erbij,
was op ons ‘terrasje’ niks aan te merken. Het was zo gezellig, had
aandacht voor mijn fietsmaatje en de natuur en hebben afgesproken dit vaker te doen.
Ik merk ook in de winkel dat we veel klanten krijgen, op zoek naar
iets lekkers om mee te nemen onderweg of om het thuis gezellig
te maken. Zo is er een groep klanten die bewust bezig is met hun
gezondheid. Zij kiezen bewust voor gezond brood, dan zijn ze bij
ons aan het goede adres.
Ik adviseer graag over bijvoorbeeld volkorenbrood. Dit bevat veel
voedingsvezels. Dit komt door het gebruik van volkorenmeel, waar
de zemelen nog in zitten, in plaats van bloem. Door het eten van
deze vezels wordt de darmwerking gestimuleerd. Ook wordt dit in
verband gebracht met gezondere bloedwaarden van bijvoorbeeld
cholesterol. Naast het gewone volkorenbrood hebben we ook de
notengaard op basis van volkoren met walnoten, cashew- en hazelnoten, ‘on top’ pompoen en zonnepitten, met een beetje zeezout.
En als je dan de boterhammen wat dikker laat snijden is het maken
van een heerlijke lunch in een handomdraai gedaan. Kijk eens in je
koelkast wat je nog over hebt, vaak kun je er van alles mee maken.
Recept: dikke snee volkorenbrood besmeren met selderijsalade,
handjevol rucola sla met daarop enkele meloenstukjes bestrooien
met een notenmix erbij. Ik zeg smakelijk!

Hoeraaaaaaa! We mogen weer
starten! Filmhuis De Pas heeft
een prachtig zomerprogramma
voor jou samengesteld.

BELANGRIJK! Je kunt je kaarten
alleen online bestellen!

Maandag 13 juli:
Mi Vida
Maandag 20 juli:
Fisherman’s Friends
Maandag 10 augustus:
La Belle Epoque
Maandag 17 augustus:
Becoming Astrid
Dinsdag 25 augustus:
Little Women.

Zomerprogrammering
filmhuis De Pas
Maandag 6 juli:
Blinded by the light

Alle films beginnen om 20.00 uur
en kosten € 6,- per persoon. Er is
geen pauze behalve bij de laatste
film op 25 augustus.

Filmhuis De Pas gaat zich natuurlijk wel aan de coronamaatregelen houden. Het protocol zoals
De Pas dit heeft opgesteld kun je
(binnenkort) vinden op de
www.de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Happen & Grappen in
het Beneluxtheater
BERLICUM - Het theaterseizoen lag een tijdje stil door de coronacrisis, maar op zaterdag 18 juli is er voor het eerst in maanden weer
de mogelijkheid om naar een voorstelling in het Beneluxtheater te
komen kijken. Je kunt dan weer aanschuiven voor een editie van
Happen & Grappen, met heerlijk eten van Van Zoggel Catering en
een keur aan stand-up comedians.

Maar wist je dat ook ons roggebrood een volkorenbrood is? Zoals
vergeten groente valt ons Brabants roggebrood ook onder de vergeten producten. Hoe lekker is het als je op een warme zomerdag
een sneetje roggebrood eet met daarop een frisse avocado met
enkele citroendruppels? Gezonder kan het niet zijn en je bent een
hele middag verzadigd, met genoeg energie om te kunnen fietsen
in onze prachtige Maashorst of in de mooie natuur langs de Maas.
We hebben alles in de buurt om te kunnen genieten. De zomervakantie komt er aan, vele vakanties zijn geannuleerd, maar dat wil
niet zeggen dat in Nederland het niet fijn kan zijn ‘rund um hausen’. Als je weet te genieten van het gewone wordt je leven buitengewoon. Ik zie je graag in een van onze winkels of webshop.
Met warme bakkersgroet, Ilse Lamers-Dekkers

Neem gerust uw eigen
plank
wij voor
maken
Ookmee
het en
adres
er iets bijzonders van...

BIOLOGISCHE KAZEN

Wist u dat Bon Fromage ook
in onze
winkels
deverkrijgbaar
grootste keuze
heeft
in vers
in
Oss
en
in
Heesch
gebrande nootjes, heerlijke kazen,
wijnen
en andere
Kom
snel delicatessen?
langs

Kom snel langs
in Oss en Heesch
www.bonfromage.nl
www.bonfromage.nl

FILMHUIS DE PAS:
Zomerprogramma

BUITENGEWOON
GENIETEN

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
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programma ‘De Roast’ van Comedy Central.
Arie Koomen Foto: Richard Terborg

De avond wordt zoals gewoonlijk aan elkaar gepraat door MC
Raymon Hofkens. Hij heeft wederom een fantastisch team aan
grappenmakers om zich heen
verzameld, zoals Vincent Geerts.
Hij is bekend van zijn optreden
op Lowlands. Daarnaast is hij lid
van Comedy Café Amsterdam
en winnaar van de jury- en publieksprijs van Cameretten. Vincent schrijft ook mee aan het

Verder verwelkomen we de Belgische Kim van den Heuvel en
de Veghelse Gerwin Schoenmakers. De kers op de grappentaart
is headliner Arie Koomen, die
onder andere bekend is van het
legendarische televisieprogramma De Lama’s.
Kaarten voor dit spektakel, inclusief een fantastisch diner, zijn
voor € 49,50 te koop via
www.beneluxtheater.nl.
Aanschuiven kan vanaf 18.00 uur.
Om 18.30 begint het programma.

Van den Broek Kleinfruit
Ze zijn er weer... vanaf
heden blauwe bessen
Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.
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Marloes zet geen stap buiten de deur
zonder haar camera
‘Ik zie eigenlijk altijd wel iets moois’

een klein cameraatje kreeg. Ik
ben begonnen om de bloemen
en de bijen in de tuin van mijn
ouders te fotograferen”, blikt ze
terug. In verloop van jaren groeit
haar camera mee met haar kunde. Marloes is veel in de mooie
natuur in de regio te vinden, en
zet daarbij geen stap buiten de
deur zonder haar camera. Daarbij
is ze altijd alert op wat haar pad
kruist. Dat leverde al een aantal
verrassende plaatjes op. Zoals de
havik die de wand in haar woning
siert. “Die zag ik zitten toen ik
onderweg naar huis was. Ik ben
gestopt om het dier op de foto te
zetten”, straalt ze om toe te voegen: “Ik ben bijna elk weekend
op stap met mijn camera en ik zie
eigenlijk altijd wel iets moois.”
Hoewel ze alles in de natuur leuk
vindt, leert een beetje doorvragen dat ze een voorliefde heeft
Marloes van Lith met op de achtergrond een van haar foto’s

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Knutselen, tekenen, films kijken, wandelen en winkelen. Het is zo maar een greep
van wat Marloes van Lith graag doet. Haar allergrootste passie ligt echter bij het fotograferen van de natuur. Geen lukrake kiekjes, maar loepzuiver geschoten beeltenissen van landschappen, dieren, bossen,
bloemen, planten, struiken, maar ook het wolkendek en de maan bij nacht. Stiekem droomt ze ervan
haar mooiste foto’s eens te kunnen laten zien in een echte expositie.
Ruim twee jaar geleden maakte Marloes de sprong van haar
voormalige woonplaats Nistelrode naar het Driestroomhuis
Met Elkaar in Heeswijk-Dinther.
Hoewel het even wennen was,
woont ze er inmiddels met veel
plezier in een sfeervol ingericht
appartement. De mat met die-

De liefde
voor de
natuur
kreeg ik
van huis
uit mee

renafbeelding bij de voordeur
alsook de groot afgedrukte foto’s van eigen hand die de muren binnen sieren, verraden direct
haar voorliefde voor al wat groeit
en bloeit, evenals haar kunde om
het goed vast te leggen.
“De liefde voor de natuur kreeg
ik van huis uit mee. Mijn vader is

vogelaar. Hij heeft allerlei vogeltjes thuis. Hij gaat vaak wandelen en kent ook heel veel vogels
in het wild. Dat heeft hij mij ook
geleerd”, vertelt ze. Terwijl haar
vader de vogels met zijn mobieltje vastlegt, doet Marloes dat al
vanaf jonge leeftijd met een camera. “Ik was heel jong toen ik

‘De mooiste exemplaren
deelt ze op haar
Instagram-account’
voor zwanen. Ze weet precies
waar in de regio ze deze kan
vinden en het behoeft dan ook
geen betoog dat deze dieren niet
ontbreken in de enorme collectie
foto’s die ze inmiddels heeft.
De mooiste exemplaren deelt ze
op haar instagram-account
marloes1987_. Daarmee heeft
ze al een indrukwekkende online
portfolio opgebouwd, maar ze
koestert daarnaast de wens haar
foto’s eens op een echte expositie te mogen laten zien.
Hoewel haar foto’s zeker al van
goede kwaliteit waren, zijn ze het
afgelopen jaar nóg beter geworden. Iets wat Marloes, volgens eigen zeggen, te danken heeft aan
Edwin Hendriks, huisfotograaf
van DeMooiBernhezeKrant. Hij
maakt haar elke twee weken op
vrijwillige basis nog meer wegwijs met haar camera en hoe zij
de mooiste plaatjes kan schieten.
Marloes, dankbaar: “Ik vind het
heel fijn dat hij dat voor me doet.

Ik leer heel veel van hem en wil
hem graag langs deze weg heel
hartelijk danken.”
Fotograferen is geduld
Edwin Hendriks: “Met deze doelgroep moet je extra geduld hebben en daar geniet ik van. Deze
doelgroep kijkt ook anders naar
de wereld, dat vind ik zo mooi om
te zien en om mee te maken.”
Edwin werkt onder de naam
Anderz & Dichtbij, waar het
draait om persoonlijk contact,
geduld en oog voor detail. Vanuit zijn voormalige werk in de
gehandicaptenzorg bij Stichting
Dichterbij maakt hij gemakkelijk
contact. Hij werkt het liefst met
kleine groepen. Zo krijgt iedereen
de tijd om zijn of haar vragen te
stellen. Op zijn website zie je wat
hij zoal voor zijn camera kreeg
www.anderzendichtbij.nl
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GEZONDHEID EN ZORG

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
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LEZERSACTIE
Wil jij dit boek winnen?
Stuur voor maandag 29 juni 12.00 uur een mail met je naam,
telefoonnummer en de reden waarom jij deze cursusdag of het
boek wilt winnen naar info@demooibernhezekrant.nl en maak
kans op een boek of cursusdag.

Win een boek of
cursusdag van Avila

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
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 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
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.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Mantelzorger dementie,
hoe gaat het met je?

BERNHEZE - Mantelzorgers zijn
onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer
Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft
onder mantelzorgers.

HEESWIJK-DINTHER – Wil je naar een cursusdag ‘De helende kracht
van je emoties’ op 19 september? Of kans maken of het boek Dichterbij komen, of een exemplaar van De helende kracht van je emoties? AvilaCoaching stelt van elk één beschikbaar aan een lezer.
Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, stuur dan vóór maandag
29 juni 12.00 uur een mail met je naam, telefoonnummer en de reden waarom jij deze cursusdag of het boek wilt winnen naar
info@demooibernhezekrant.nl en maak kans op een boek of cursusdag.
Dichterbij komen. Het is de titel
van het nieuwe cadeauboek van
AvilaCoaching, de praktijk voor
persoonlijke begeleiding en cursussen voor persoonlijke ontwikkeling aan de Schoolstraat 13 in
Heeswijk-Dinther. Het boek met
als ondertitel ‘kwetsbaar voelen
en krachtig zijn’ herbergt niet
alleen gedichten, maar tevens
foto’s, verhalen en oefeningen
waarmee aan de slag kan worden gegaan om onder andere
dichter bij jezelf en je emoties te
komen.

bruggen, zeker als het gedichten
zijn over levensthema’s. Wat dit
prachtige boek bijzonder maakt
is dat er foto’s, verhalen en oefeningen zijn toegevoegd, zodat je
echt met de thema’s aan de slag
kunt gaan.

In een tijd waarin fysieke afstand
een gedragsnorm geworden is,
groeit ons verlangen om dichterbij te komen. Gedichten kunnen helpen om afstand te over-

Te bestellen bij Avilacoaching en
in de boekhandel. Meer informatie kun je vinden op:
www.avilacoaching.nl/
publicaties/dichterbij-komen

Je leert dichter bij jezelf en je
emoties te komen; een hoopvolle beweging in gang te zetten,
van vertwijfeling en geslotenheid naar verbondenheid en liefde. Van sociale afstand dichterbij
komen, bij jezelf en de ander.

Los jij kleine reparaties in no time op?
Sta je stevig in je schoenen en maak je
gemakkelijk een praatje? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Woonstichting JOOST zoekt een
bevlogen onderhoudsmedewerker
voor 36 uur per week. Een vakman
die de huurder centraal zet en pas
tevreden is als de klus naar behoren
is geklaard.

Zo kan er beter opgekomen
worden voor hun belangen en
voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Alzheimer Nederland deelt de uitkomsten dan ook met het ministerie
van VWS, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars en gemeenten.
Ook Tweede Kamerleden maken
graag gebruik van het onder-

zoeksrapport. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen
met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.
Help mee, vul de vragenlijst in
Een vragenlijst vind je op
www.dementiemonitor.nl. Invullen duurt ongeveer 20 minuten.
Wil je de vragenlijst liever op papier invullen?
Stuur dan een mail naar
dementiemonitor@
alzheimer-nederland.nl
onder vermelding van je naam
en adres.

Water bij warm weer
Met warm weer is het goed om ten minste twee liter
water te drinken. Niet iedereen krijgt als vanzelf dorst
als je minder dan de aanbevolen hoeveelheid drinkt.
Neem daarom ieder uur een glaasje water, ook als je
nog geen dorst hebt.
Wil je een keer water met een smaakje,
denk dan eens aan onderstaande mogelijkheden:

• met munt en limoen
• met aardbei, basilicum en citroen
• met gember en citroen
• met tijm en citroen
• lavendel en bosbes
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TIJN VAN ES werkt hard aan carrière als
professioneel kok bij Michelin restaurants
NISTELRODE - Amuse presenteren aan gasten, karamel op juiste
temperatuur brengen of rijen bonbons bereiden; De 20-jarige Tijn
van Es draait er zijn hand niet voor om. Niet gek dan ook dat hij onlangs meedeed aan de landelijke wedstrijd voor de titel Katsuhero.
Daarvoor richtte hij zich op de Japanse keuken, maar voor zijn werk
bij Oonivoo is hij uren zoet met het bereiden van desserts.
Van de meer dan honderd deelnemers, werd Tijn van Es uiteindelijk tweede in de wedstrijd voor
Katsuhero. Daarvoor maakte
hij een takeaway sandwich met
Japans varkensvlees en wagyu-rund. Hij werd genomineerd
door Mikel Pouw, directeur van
leverancier Nice to Meat. Aan
support van familie en vrienden
kwam hij niets tekort, op Facebook werd zijn deelname massaal
gedeeld.
BN’ers over de vloer
Al toen Tijn 13 jaar oud was,
wist hij wat hij wilde. Hij volgde
de opleiding Horeca, Bakkerij en
Recreatie en heeft ook de opleiding tot zelfstandig werkend kok

denten op de hele locatie in Nijmegen: “Ik moest van te voren
een casting doen om me aan te
melden. Dat heb ik gehaald en
nu krijgen we wel eens BN’ers
over de vloer op school, dat is
toch gaaf?”, aldus de trotse Van
Es.
Daarnaast werkt hij volle dagen
bij sterrenrestaurant Oonivoo in
Uden. “Tien uur werk op een
dag is normaal als kok zijnde,
maar met zoveel passie voor het
vak, merk je dat niet eens.” Sinds
een half jaar is patisserie binnen
het restaurant zíjn specialisme.
Oonivoo brengt niet zijn eerste
ervaring in het werken in een
restaurant; voorheen werkte hij

‘Cursussen van bekende Nederlanders voor
de twintig studenten: “Dat is toch gaaf?”
afgerond met een 8,7 als eindcijfer. Inmiddels is hij vol enthousiasme begonnen aan de Cas Spijkers Academie in Nijmegen, om
gespecialiseerd kok te worden.
Eén dag in de week gaat hij naar
school, waar hij af en toe cursussen van bekende Nederlanders
krijgt. Er zijn maar twintig stu-

al bij Frans van der Schoot, De
Pettelaer en The Duke én liep hij
ook al eens stage bij Oonivoo.
Exclusieve termen
Niet alleen de keuken is zijn domein, ook licht hij graag de gerechten aan tafel toe. Met exclusieve termen presenteert hij

Tijn van Es voor sterrenrestaurant Oonivoo

zijn zelfgemaakte lekkernijen aan
de gasten. “Ik vind het belangrijk om contact te hebben met
de mensen, dan zie je of ze écht
hebben genoten van je gerecht.”

Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Guus van der Valk

drie sterren willen gaan. Ik wil nu
alleen maar blijven klimmen, naar
beneden kan altijd nog.” Een ster
ziet Van Es niet als extra druk,
maar juist als uitdaging. Zélf een

ster weten te behalen is zijn ultieme doel voor de toekomst. “Je
kunt het zien als topsport; alleen
met keihard werken en veel oefenen kom je er.”

Topsport
Als je Tijn vraagt naar waar hij
in het leven staat, wordt al snel
duidelijk dat hij ambitieus en carrièregericht is. “Ik ben op de goede weg, maar ik ben er nog lang
niet. Ik werk nu in een restaurant
met één ster, in de toekomst zou
ik dolgraag voor de twee of zelfs

Tijn laat trots het eindresultaat zien
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Kersouwe Klein met
Steffen Morrison

Actie COOP met lokale horeca

HEESWIJK-DINTHER - Steffen Morrison komt zaterdag 11 juli met
zijn 5-koppige band naar de Kersouwe. Hij geeft die dag twee optredens: om 18.45 en om 21.30 uur. Voor elk optreden zijn 125 kaarten
beschikbaar, maximaal twee kaarten per persoon. Eén drankje per
persoon is inbegrepen.
Steffen Morrison groeit op met
de tunes, moves & grooves van
James Brown, Otis Redding en
Marvin Gaye, maar ook met de
harmonieuze klanken van The
Crystals, de rock van The Rolling
Stones en de teksten van Lou
Reed. Zijn muzikale bagage kent
een bonte mix van invloeden
waar hij zijn eigen ingrediënten
aan heeft toegevoegd. Hij geeft
zijn eigen draai aan het kleurrijke
soulgenre.
Steffen Morrison werd in 2014
bekend bij het grote publiek
door zijn deelname aan ‘The Voice of Holland’, waar hij grote indruk maakte. Nadat Morrison in

Sandé, Leona Lewis) en songwriter/producer Tjeerd Oosterhuis.
Inmiddels heeft hij ook zijn eerste stappen gezet in het buitenland met meerdere uitverkochte
shows in Spanje. Dit voorjaar

Zijn eerste stappen gezet in het buitenland
2016 zijn EP ‘Just Another Man’
uitbrengt gaat het hard. Naast
verschijningen op de nationale tv en radio en een succesvol
festivalseizoen presenteert Morrison zijn single ‘Old Enough to
Know Better’ die al snel werd
uitgeroepen tot Top Song op
Radio 2. Maart 2018 kwam zijn
veelzijdige album uit waarvoor
hij samenwerkte met zijn muzikale buddy Andy Platts (Young
Gun Silverfox), Luke Juby (Emeli

verschijnt het nieuwe album van
Steffen Morrison. Met de single
‘You’ve Been Hit by a Butterfly‘
als voorbode belooft 2020 een
bijzonder jaar te worden voor de
soulzanger.
Samen met zijn 5-koppige band
brengt Morrison de soul terug
naar de bossen van de Kersouwe. Kaartjes kun je bestellen via
kersouwe.nl/agenda/
steffen-morrison

V.l.n.r.: Patrick en Eugenie (Le Petit Monde), Bouke (Restaria Ritchie), Jet (De Toren) en Rogier (Coop)

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de eerste perikelen van de coronaperiode heeft Coop Heeswijk-Dinther
besloten om de lokale horeca te gaan helpen. Aangezien Coop samen het verschil maakt, vond zij het
niet meer dan logisch dat de lokale horeca geholpen moest worden. Om weer een vliegende start te
maken als de horeca open mocht en de beperkingen minder zouden worden is Coop Heeswijk-Dinther
de samenwerking gaan zoeken met de ondernemers.
Na veelvuldig overleg tussen
de ondernemers, het servicekantoor en Rogier, heeft Coop
Heeswijk-Dinther de 10 procent
kortingsactie opgemaakt zodat
iedere locatie er gebruik van kan
maken en waar iedere horecagelegenheid zijn eigen invulling
aan kan geven.
Klanten van Coop Heeswijk-Dinther kunnen tot en met
1 augustus sparen voor 10 procent korting bij een van de aangesloten horecaondernemers.
Het sparen voor de korting is
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- Restaria Ritchie
www.restariaritchie.nl
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www.restaurantpit.nl
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Coronanieuws
Bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten
Werkgevers zetten in vakantietijd vaak vakantiekrachten in. Dat zijn regelmatig
studenten met een studielening of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Hoeveel u mag bijverdienen? In 2020 vervalt de grens voor bijverdienen voor alle studenten. Sommige studenten werken vanwege de coronacrisis namelijk extra omdat ze een cruciaal beroep hebben. U kunt daarom in het
jaar 2020 bijverdienen zonder gevolgen voor uw studiefinanciering.

Aanbiedingen geldig van
25 juni tot en met 1 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bijverdienen als uw kind 16 of 17 jaar is
Anita Fransen
In 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor
kinderen van 16 of 17 jaar. U hoeft ook niet meer aan SVB door te geven als uw
kind inkomen heeft of als het inkomen verandert.
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB)
Naar alle waarschijnlijkheid gaat eind juni het loket voor Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) open. MKB-ondernemers met
minder dan 250 medewerkers, kunnen deze tegemoetkoming van
maximaal € 50.000 (netto) aanvragen voor de vaste lasten in de
maanden juni, juli, augustus en september 2020, mits zij meer dan 30
procent omzetverlies lijden door de coronacrisis.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACTIE DANK JE WEL

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

Voorproeven bij Bomenpark
voor Maashorst Smaak Safari
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

MAASHORST - Het is genieten geblazen voor de liefhebbers van lekkere gerechten in combinatie met
in beweging blijven. In beweging op de fiets of met de auto door het landschap van de Maashorst.
Twaalf horecalocaties hebben allemaal een aangepast ‘to go’ gerecht gemaakt en zo ook restaurant Bomenpark in Heesch. Voorzitter van het Bestuurlijk Regie Team (BRT), Hans Vereijken, was uitgenodigd
als voorproever bij dit restaurant. Hans was heel enthousiast over het initiatief, waarin de ondernemers
allemaal samenwerken om de routes spannender te maken.

GRATIS GALIA MELOEN
Bij besteding van € 10,- of meer
Geldig van 29 juni tot en met 4 juli 2020

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

Tarwebollen

Via www.maashorstsmaaksafari.nl
zijn de fiets- en autoroutes van
Maashorst Smaak Safari te boeken. De routes kunnen vanaf
vrijdag 26 juni elke vrijdag, zaterdag en zondag gereden worden, tot eind september.

nu

4+2 GRATIS

Meergranen
plukbrood
nu
2,95

‘Zo optimaal mogelijk
van de omgeving
genieten’
Per route ga je aan de hand van
een routebeschrijving mét hot
spots op weg, waarbij je zes horecabedrijven aandoet, die allemaal een gerecht ‘to go’ klaar
hebben staan. Je start op een
locatie naar keuze; de horecalocaties verwachten je tussen
12.00 en 18.00 uur. De tijd kun
je goed gebruiken om zo optimaal mogelijk van de omgeving
te genieten.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

met een bakje kruidenboter

Weekendknaller!
Hans Vereijken en Eric Rassaerts

Bedrijfsuitje of vriendenweekend
Nu het lastiger is om voor een
personeelsuitje of vriendenweekend activiteiten te organiseren, is deze Maashorst Smaak
Safari een goed initiatief om voor
grote groepen te boeken. Onderweg kom je elkaar tegen en

kun je toch met gepaste afstand
samen een gerecht nuttigen. Samen en toch coronaproof.
Neem een kijkje op de website
en reserveer de dag waarop jij
op Smaak Safari-avontuur wilt
gaan!

Kersen
Tartelette
3+1 gratis
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

ntje
Extra zakce n
bijverdiene ?
tie
in de vakan
Word bezorger
van deze krant!
Voor meer informatie
zie pagina 16

Nistelrode
0412-611282

Gemarineerde kipfilet
100 gr.
€ 1,40
Eigen gemaakte
koude schotel

Barbecueworstjes

100 gr.

100 gr.

€ 0,85

€ 0,99

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Dankbaar en met veel mooie herinneringen
hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en hele trotse opa

Toon van der Lee

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
* Nistelrode, 14-02-1941

† Nistelrode, 15-06-2020

echtgenoot van

Tiny van der Lee - van der Burgt
Patrick en Ingrid, Iris, Martijn, Wouter
Astrid en John, Nine, Joep
Rob en Christel, Thijs, Sanne
Dintherseweg 23, 5388 VE Nistelrode
We hebben vrijdag 19 juni in besloten kring
afscheid genomen van Toon.
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling, alle steun en medeleven die we in deze zware
tijd hebben mogen ontvangen. Een speciaal woord van dank
aan huisarts van der Heijden en Brabantzorg, voor de fijne hulp,
vooral de laatste weken.

Leven als vrije mensen
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Vrijheid is een
thema van alle tijden. Een thema
ook, waar we ons dit jaar extra
bewust van zijn. 75 jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking, maar tegelijkertijd moeten
we heel wat vrijheden afstaan
vanwege de coronacrisis.
Ook in de Bijbel is vrijheid een
centraal thema. Steeds weer
laat God zich zien als degene
die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook
van schuld en angst. Maar ook
lezen we dat vrijheid geen van-

Leven met een
doel en bestemming
zelfsprekendheid is, en dat leven
in vrijheid verantwoordelijkheid
met zich meebrengt. Wis je dat
‘vakantie’ komt van het Latijnse vacare? Vacare Deo betekent
vrij zijn voor God. Door bij God
rust te zoeken, word je vrij om
te worden zoals God je heeft bedoeld: Te leven met een doel en
een bestemming.

Vanuit parochie De Goede Herder laten we je weten dat het
Nederlands Bijbelgenootschap
voor deze zomer een leesplan
heeft gemaakt met Bijbelse inspiratie over vrijheid. Met dit gratis
boekje verdiep je je in de vraag
wat vrijheid in de Bijbel betekent. Het boekje is te bestellen
via www.bijbelgenootschap.nl of
023-5146146. Na de zomer start
parochie De Goede Herder weer
met Geloven Nu, een eigentijdse

manier om rond de Bijbel met elkaar over levens- en geloofsvragen te praten, vanuit een open
sfeer en met respect voor elkaar.
Interesse? Laat het ons weten.
We zetten dan jouw naam op
een lijst en vragen je in het najaar of je mee kunt doen op de
gekozen data. Stuur je gegevens
naar a.bergsma@parochiedgh.nl.
Dan nemen wij contact met jou
op.

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

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Jammer genoeg is er op de foto van 10
juni geen reactie gekomen. Mocht je wel
weten wie er op stonden, dan zou de
Heemkunde Kring Nistelvorst dit graag
weten. Neem daarvoor contact op met
Rien van de Graaf.

Wie, wat, waar en wanneer
NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in DeMooiBernhezeKrant
een foto, waarvan de Heemkunde Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over deze foto, dan stelt de Heemkundekring het
op prijs als je dat laat weten. Je kunt informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie ontvangen wordt, zullen we het via deze
krant weer laten weten.
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De eetbare
‘tuin’ van
Merel en
Ruud
‘Wij zijn meer buiten dan binnen’
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Twee jaar geleden kochten
de 26-jarige Merel Graven en 27-jarige Ruud van
der Aa uit Heeswijk-Dinther een ‘opknaphuis’ in het
buitengebied met een flinke lap grond. Daar hebben
zij intussen een voedselbos op gerealiseerd waar ze het
druk mee hebben alsook met de kas, de moestuin, de
scharrelvarkens, biggetjes, kippen, ganzen met kuikens,
en met de hond. Het is overigens niet het enige wat ze
doen op dat gebied. Het jonge stel heeft beiden een
baan, maar maken graag tijd om iedereen rond te leiden
en hun kennis en kunde te delen.
Merel en Ruud hebben een meer
dan gemiddelde voorliefde voor
de natuur, het milieu en duurzaam leven. Een interesse en
passie die al op jonge leeftijd ontstond en zich door de jaren heen
verder verdiepte en ontwikkelde.
“Mijn opa en oma hadden een
moestuin en kippen. Ik kwam
er veel en nam de liefde voor
(moes)tuinen en dieren van hen
over”, blikt Ruud terug. Merel
begon zich in haar late tienerjaren steeds meer te interesseren
voor duurzaamheid. “Dat begon

met een herbruikbare fles om uit
te drinken en groeide met het
besef van hoe je op eenvoudige
wijze bij kunt dragen aan een betere wereld. Indien mogelijk op
de fiets stappen in plaats van met
de auto gaan, gebruikte spullen
een tweede leven geven en ga zo
maar door”, vertelt Merel.
Na een paar jaar trok Merel in bij
Ruud die in een klein tuinhuisje
woonde en al een moestuin en
kippen had. Terwijl beiden studeerden, werden er toekomst-

plannen gemaakt. “We wilden
na onze studie eerst gaan reizen,
een baan zoeken en een groter
huis”, melden beiden om toe te
voegen: “Onze grote wens was
echter een locatie met een grote lap grond om daar samen op
gebied van duurzaamheid iets te
gaan doen. Wát precies wisten
we niet. We droomden erover,
maar dachten dat het daarbij
zou blijven, tót we dit huis tegenkwamen.” Het pand aan de
Hogeweg 2 was een zogenaamde opknapper en stond al heel
lang leeg en te koop. Merel en
Ruud vielen vooral voor de halve
hectare grond die vol stond met
dennenbossen. Het idee was er
direct: “We gaan dit aanpakken
en alles wat erin komt moet eetbaar worden.”
Hoe precies kwam aan de hand
van een tip van een vriend die
voorstelde om er een voedselbos
te realiseren. “We zijn ons hierin
gaan verdiepen en het sloot én
sluit exact aan bij wat we hier intussen gerealiseerd hebben. Een
‘bos’ opgedeeld in zeven lagen

aardbeien. Teveel om op te noemen”, wordt vol vuur opgesomd.

Ruud
ontwierp
zijn eigen
voedselbos
van hoge groeiers, hoogstamfruit, grote struiken, een kruidlaag, bodembedekkers, klimmers
en wortelgewassen. Afgelopen
december hebben we alles geplant”, meldt het stel enthousiast. ‘Pecan, zwarte walnoten,
amandel, appel, peren, pruimen
en kersenbomen, maar ook exoten zoals abrikozen, perziken en
nectarines. We hebben blauwe
en witte druiven. Er staan heel
veel bessen; honing-, kruis-, appel-, blauwe, zwarte, aal-, kiwien gojibessen, maar ook speciale
soorten zoals de paw paw. Dat
is een soort prairiebanaan uit
Noord-Amerika. Kruiden, bos-

Voor alles aangeplant kon worden moest er een ontwerp gemaakt worden. Dat deed Ruud
zelf. Hij ontwierp hun eigen
voedselbos. Iets waar hij ook
anderen op verzoek bij helpt. Iedereen is welkom om een kijkje
te komen nemen. Op afspraak,
want beiden hebben een baan
buiten het werk wat ze hebben
met hun droomstek.
“Wij zijn meer buiten dan binnen. Hoewel een voedselbos zelf
moet groeien en bloeien, heeft
het zeker de eerste jaren onderhoud nodig. Verder is er het werk
in de kas, met onze dieren en de
tuin.” Het aantal uren dat ze er
wekelijks mee doende zijn is ontelbaar maar: “In de winter tellen
we de dagen af dat het voorjaar
en zomer wordt.
Dat is echt ónze tijd. We vinden
het heerlijk om buiten bezig te
zijn.” Voor informatie of een bezoekje ga naar www.eufloria.nl.
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LUCHTPOST

HANS EN MARIE-JOSÉ
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

Doneer oud
ijzer aan
Muziekvereniging
Servaes

www.hansenmariejose.nl

Knoflook, ui en selderij
Eten, drinken, bidden, zingen, liefde en politiek. Plezier aan
tafel. Een tafel die zich alleen onderscheidt als je er tijd voor
wilt uittrekken. Een ‘mise en place’ van truffel, knoflook,
vlier en venkel, vleugje saffraan en goede zin haalt het beste
in elke ‘chef’ naar boven. Maar laten we beginnen met ‘le
petit déjeuner’.
Franse mannen ontbijten met koffie en croissant en bij
voorkeur in ’t café, om te kunnen vertellen dat het allemaal
maar niks is in de wereld. Behalve in Frankrijk natuurlijk,
want dat is het enige normale land. Dames beginnen de dag
met ‘pain au chocolat’. Stokbrood met jam is voor toeristen.
En ‘koffietijd’ is onbekend. Helder, want de Franse koffie is
de slechtste van de wereld. ‘Grand’Mère’ en ‘Tradition’ is
koffie voor bikkels - diepzwart en bitter zodat je steeds meer
Italiaanse Lavazza ziet opduiken.
Koken is bij ons een manier van leven. Niet te veel, niet
te weinig. Geen overdadigheid of smuk. Stukje stokbrood
ingewreven met een teentje knoflook is als de eerste stralen
van de zon. Feestje als je er naast dat mespuntje knoflook
nog een gekneusd ansjovisje, scheutje olijfolie of wat zout
aan toevoegt.
De brandende zon en
droge grond leveren
‘arme’ groenten als
ui, maïs, tomaten,
courgette, artisjok,
aubergines en ander
lekkers voor tal van
‘rijke’ gerechten.
Onmisbaar bij ‘un gros souper’. In een dergelijk decor
spreekt de kwaliteit van de aangeboden waar voor zich. Zo
zijn tomaten in juli en augustus op zijn best. Vers geplukt en
stevig. Een tomatensalade kan dan ook met van alles zijn,
aardappel, zoete ui-ringen, waspeen, malse sperzieboontjes,
zwarte olijven, knoflook en basilicum.
Fransen eten vaak niets meer na het ontbijt dus stoppen ze
stipt om 12.00 uur met wat ze doen om aan te schuiven
bij het ‘repas de midi’. Thuis houden ze het simpel. Snelle
salade of soep met brood. Als de ’hourtête’ (klein tuintje),
moestuinsoep zo oud als de streek zelf. Breng anderhalve
liter water aan de kook met drie bouillonblokjes, paar
teentjes knoflook, ui, selderij, kervel, spinazie, of snijbiet. Dit
vijftien minuten laten garen, vier eierdooiers loskloppen, op
smaak brengen met peper en zout. Soep van het vuur halen,
eiergeel door heen roeren, even laten staan, acht minuten
laag vuur, brood in soepkop, soep uitschenken, scheutje
olijfolie overheen en ‘bon appétit’.
In bistro of café wordt het gezellig met een ‘plat du jour’,
de fameuze middagschotel met lamsschenkel, varkenspoot,
visje of kip, vergezeld door stokbrood en wijn. Als dessert
kaasplankje of koffie na. En als je echt iets typisch Frans wilt
eten, ga je voor de ‘andouillette’ gemaakt van ingewanden,
pens en knoflook, laatste en meest essentiële ingrediënt van
de Provençaalse keuken. Je valt bijna flauw als je deze worst
ruikt maar onze buren zijn er gek op. Het Apéro, hapje met
vrienden, glaasje wijn, pastis, schaaltje nootjes of olijven,
wordt meestal rond 17.00 uur gebruikt. Het diner tenslotte
kent drie gangen, met vlees of vis als hoofdgerecht, waarbij
de Fransen aardappelen als groente zien. Takje selderie,
peterselie of stukje tomaat als garnering en dan heb je het
wel gehad. En opnieuw is er brood bij de maaltijd. Bedoeling
dat je daarmee je bord schoonboent.
Nog een laatste supermakkelijk zomerrecept: Snij twee
mooie knollen venkel in plakken, beetje peper en zout,
aanbakken in olijfolie, scheut witte wijn en een bol knoflook
toevoegen, teentjes heel laten, geheel gedurende twintig
minuten op zacht vuur garen. Aardappeltje erbij. Heerlijk
met eend!

tfoto
Stran a
de week
va

Guus van der Valk
Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert met enige regelmaat een straatfoto van de week aan. Een foto met een kort
artikel erbij met uitleg. Deze week is het de eer aan Vorstenbosch en zo komt elke kern aan de beurt.

HEESWIJK-DINTHER – Ieder jaar
in april organiseert Muziekvereniging Servaes een grootschalige oud ijzer-actie in Dinther.
Vanwege de uitbraak van het
coronavirus was dat dit jaar niet
mogelijk. Muziekvereniging Servaes kan zich voorstellen dat je
nu oud ijzer of andere oude metalen hebt liggen waar je graag
van af wilt.
Muziekvereniging Servaes heeft
de oplossing, want vanaf heden
komt zij ‘op bestelling’ weer oud
ijzer ophalen. Met jouw donatie
steun je het harmonieorkest, de
slagwerkgroep en de opleiding
van Muziekvereniging Servaes
enorm. Muziekvereniging Servaes maakt muziek van oud ijzer!
Oud ijzer-team
Het hele jaar door kun je een
afspraak maken met het oud ijzer team van Muziekvereniging
Servaes. Zij haalt op verzoek oud
ijzer of andere oude metalen bij
je thuis of op locatie op. Dit team
heeft vanwege het coronavirus
vanzelfsprekend ook maanden
geen activiteiten kunnen oppakken. Maar nu gaat ze weer op
pad; natuurlijk met inachtneming
van de coronamaatregelen.
Maak een afspraak
Heb je oud ijzer of andere oude
metalen liggen? Maak dan nu
een afspraak met het oud ijzer
team. Dat kan door contact op
te nemen met John Doorenbosch
via 06-34054056 of mail naar
oud-ijzer@muziek
verenigingservaes.nl onder vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer. De muziekvereniging neemt vervolgens contact met je op.
Steun in de rug voor cultuur
Het in stand houden van Muziekvereniging Servaes en het
behoud van cultuur in de kern
Dinther, kan enkel met jouw
steun. De muziekvereniging is je
daarom op voorhand dankbaar
voor je zeer gewaardeerde bijdragen in de vorm van oud ijzer. Dat
is voor Muziekvereniging Servaes
een enorme steun in de rug.

Arthur in zijn Westernshop
“Ik fiets door Vorstenbosch, wegwerkers rijden net weg van hun
klus. Ik besluit om een kijkje te gaan nemen bij Manege Avenir.
Ik zet mijn fiets tegen het hek en probeer of de poort open is. Ja,
ik kan doorlopen en ga de manege binnen. Daar zie ik Arthur van
de Westernshop. Hij is in gesprek dus ik loop door naar de winkel. Daar kijk ik tegen een zwart traliewerk op, de winkel is nog
dicht. Arthur komt me achterna en vraagt of ik een colaatje lust.
‘Dan kan je me meteen vertellen wat je van plan bent’. Samen
lopen we via een trap naar het ‘café’ van de manege. We gaan
zitten en ik laat de straatfoto van de vorige week zien zodat hij
een idee heeft waarvoor ik kom. ‘Oh, da’s leuk’.

‘We importeren uit de hele wereld
en hebben klanten uit heel Europa’
Hij begint te praten... ‘Toen ik 15 jaar was begon ik wat laarzen,
een buckle voor een riem en wat andere kleine dingen te verkopen vanuit een glazen kast waar nu de bar staat. Gewoon omdat
het wel leuk was. Toen ik 16 à 17 was kreeg ik van mijn ouders
de ruimte om een klein winkeltje te beginnen op de plek waar
Arthurs’ Westernstore nu ook zit.
De sport groeide, en mijn winkel groeide ook. Inmiddels run
ik al 32 jaar de winkel waarvan 22 jaar met Anouschka, mijn
vrouw. Zij doet al het internetgebeuren, de webshop, Instagram
en Tiktok. We importeren uit de hele wereld en hebben klanten
uit heel Europa. De gedrevenheid die we erin stoppen komt er
ook weer uit.’
We gaan naar de winkel en maken een foto. We kletsen nog wat
en voordat ik de winkel uit ben roept hij: ‘Wacht even, ik heb
nog wat voor je...’. En ik krijg een Arthurs’ Westernshop-pet van
hem!”

Video Design Lunenburg

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338
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Diamanten bruidspaar
Frans en Pieta Schapendonk-Aarts
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag was het 60 jaar geleden
dat Frans Schapendonk uit Udenhout (88) en Pieta Aarts uit Vorstenbosch (83) elkaar het ja-woord gaven. Frans, de oudste uit een gezin
van vier en Pieta, de zesde uit een gezin van 10 kinderen. Frans
was nog jong toen hij vanuit Udenhout verhuisde naar Berlicum en
later, na de oorlog, in Vorstenbosch kwam wonen. Ze leerden elkaar
kennen in de danstent bij Gradje Heijmans in Uden. Frans vroeg
Pieta ten dans en na vijf jaar verkering zijn ze getrouwd. In een heel
klein huisje achter de boerderij van Frans zijn ouders zijn vier zonen
geboren: Frank, Hein, Geert en Peter. Net voor de geboorte van hun
dochter Miranda trokken ze in de boerderij.
Frans verrichtte vele werkzaamheden in en rond de boerderij en
is jarenlang beheerder geweest
van de noodslachtplaats aan de
Tipweg. Ook voerde hij op uitnodiging van collega-boeren
huisslachtingen en verloskundige
werkzaamheden in de veehouderij uit. Pieta heeft in haar vroege
jaren bij de zusters in Den Bosch
gewerkt.
Toen de kinderen geboren waren,
zorgde ze voor het huishouden
en werkte ze mee op de boerderij. Frans was fanatiek fokker van
paarden en fervent volger van de
paardenkeuringen. Hij heeft zelfs
een veulen gefokt wat uiteindelijk mee heeft gedaan aan de
Olympische Spelen in Seoul.
De uitslagen werden vaak besproken onder het genot van een
borreltje. Pieta had als hobby’s

volksdansen, KVO, naaien, borduren, kantklossen en niet te vergeten breien. Vele sokken zijn er
door haar gebreid en met dankbaarheid gedragen.
In 1990 gingen ze het wat rustiger aan doen op de boerderij,
maar met regelmaat werd er door

Frans zwaait
naar iedereen
de kinderen een beroep op hen
gedaan om een of ander klusje
te klaren. Op de fiets hebben ze
samen vele kilometers afgelegd
met op zijn tijd een stop om een
ijsje te eten of even te kletsen
met voorbijgangers. Frans zwaait
naar iedereen en iedereen zwaait
naar Frans. Vele malen zijn ze

op reis geweest naar Oostenrijk,
waar ze altijd erg van genoten. Ze
zijn trots op hun veertien kleinkinderen en willen graag weten
wat hun dagelijkse bezigheden
zijn. Een bericht van kleinzoon
Maik, die een boerderij heeft in

Lukt het even niet om boodschappen te doen?
Voel je je wel eens angstig of eenzaam?
Heeft u hulp nodig bij dagelijks eten koken?
Heb je onlangs afscheid moeten nemen van iemand?
Hoe kan ik Skype installeren?
Slaap je slecht?

Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!

Canada, brengt altijd een lach op
hun gezicht.
Laverhof is sinds vier jaar hun
verblijf, waar ze vele goede zorg
ontvangen. Frans op Sterappel
en Pieta op Kastanjedreef. Met
de kinderen, kleinkinderen en

verdere familieleden hebben ze
er op gepaste wijze een gezellige
dag van gemaakt. Het mooiste
cadeautje van deze dag is echter
onomstotelijk dat Frans en Pieta elkaar eindelijk - na ruim drie
maanden - weer mogen zien.
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UITNODIGING

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud?
Wij willen jouw mening horen

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00-19.00 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

Wij willen jouw
mening horen!

Hoe denk jij over de
1,5 meter samenleving?
Jij kreeg een groot compliment van onze minister-president Mark
Rutte! Een compliment omdat jij in deze moeilijke tijd flexibel bent
geweest en je hebt aangepast aan wat er om je heen gebeurt. Ook
de burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze zijn
enorm trots op jou.
Laat van je horen en praat mee
Wethouder Van Moorselaar wil
op dinsdag 30 juni om 16.15
uur graag met jou in gesprek.

Om van jou te horen en te leren. Door de 1,5 meter regel is er
waarschijnlijk ook voor jou veel
veranderd. Hoe ga jij daarmee

om? Welke onderwerpen houden jou bezig? Misschien heb jij
wel geweldige ideeën die de gemeente van jou kan overnemen.
Meld je aan
Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar
oud? Heb jij goede tips of ideeën
voor de gemeente Bernheze hoe
wij samen kunnen leven tijdens
Corona? Zijn er dingen die we
van jou kunnen leren? Dan ben
jij de persoon die we zoeken.

‘Heb je goede tips
of ideeën?’
Stuur een mail naar
l.maas@bernheze.org en meld
je voor zaterdag 27 juni aan.
Vergeet niet je naam, leeftijd en
contactgegevens mee te sturen.
Behoor je zelf niet tot de doelgroep, maar weet je iemand, die
het leuk vindt om hierover van
gedachten te wisselen? Laat
hem of haar zich aanmelden.

AED verplaatst
naar buitengevel

Onze AED (Automatische Externe Defibrillator) is verplaatst
van de hal naar een buitenkast
aan de zijkant van het gemeentehuis. De AED is vanaf nu 24
uur per dag beschikbaar.
De AED is te vinden bij de doorgang naar Depot en Brasserie
’t Oude Raadhuis.
De buitenkast is aangemeld bij
www.hartslagnu.nl, zodat deze
altijd beschikbaar en vindbaar is
voor burgerhulpverleners.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
aan Stichting Sportcafé De Overbeek een vergunning te verlenen
voor het uitoefenen van de paracommerciële instelling Sportcafé
De Overbeek, De Hoef 23a in
Nistelrode.
Procedure 1a en 3a van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Parakiewicz, Jakub,
geboren 11-01-1995
- Mielczarek, Grzegorz Adam,
geboren 19-01-1992
Heeft u informatie over de ver-

blijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor
het maken van een uitweg aan:
- Monseigneur van de
Hurklaan 6a in Heesch
- Laag Beugt 6c in
Heeswijk-Dinther
Deze meldingen zijn op 16 juni
2020 geaccepteerd en verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet
De burgemeester is voornemens

Ontwerpbestemmingsplan Klein
Kantje 5 en Dintherseweg ong.
te Nistelrode
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Kantje 5 en Dintherseweg ong. te Nistelrode’, te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code
NL.IMRO.1721.BPKleinkantjeacht5-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
toevoegen van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de
Dintherseweg achter Klein Kantje
5 te Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Loosbroek
- Molenhoeven 45
Veranderen van een bruin café

Heesch
- Cereslaan 15
Veranderen van een vrachtwagen en onderhoud- en reparatiebedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Laar 29
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en oprichten 10 appartementen (wijziging eerder verl.verg.)
Datum ontvangst: 12-06-2020
- Kerkveld 71
Verbouw woning
Datum ontvangst: 16-06-2020
- Jonkerstraat 5
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 15-06-2020
- Toon van Durenlaan 7
Herbouw woning
Datum ontvangst: 12-06-2020
Heeswijk-Dinther
- Broekstraat 4
Verbouw woning
Datum ontvangst: 13-06-2020
- Hoofdstraat 89
Handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten en
renoveren woonhuis
Datum ontvangst: 15-06-2020
- Rukven 5
Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 18-06-2020
- Hoofdstraat 80
Moderniseren antenne-instal-

latie
Datum ontvangst: 18-06-2020
Heesch
- Cereslaan (rotonde)
Kappen en 5 essen en 10 zomereiken en verplanten van 5
essen (reconstructie Kruishoekstraat en rotonde Cereslaan)
Datum ontvangst: 11-06-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 33
Verbouw woning
Datum ontvangst: 17-06-2020
- Dorpsstraat 92
Kappen 1 kastanje (wijziging
inrit)
Datum ontvangst: 11-06-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Van Uden-erf 12
Plaatsen schutting
Verzenddatum: 15-06-2020
- Berktstraat 7
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 15-06-2020
Nistelrode
- Vendelweg 7
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en plaatsen carport
Verzenddatum: 15-06-2020
Heeswijk-Dinther
- Heilige Stokstraat 4
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv openen fitness centrum
Verzenddatum: 17-06-2020
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- Retselseweg 1
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en oprichten loods voor opslag van materialen en verbouw woonhuis
Verzenddatum: 17-06-2020
- Hoofdstraat 80
Moderniseren antenne-installatie

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

Verzenddatum: 19-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Besluit Verdagen beslistermijn
De volgende omgevingsvergunningen is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Deze besluiten zullen daags na verzending in

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.

werking treden.
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 5
Herbouw deel bedrijfsruimte
Verzenddatum: 12-06-2020
Nistelrode
- Loosbroekseweg 21
Verlengen loods en aanpassingen aan woning

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

Verzenddatum: 12-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke vergunning
De volgende tijdelijke vergunning is verleend. Dit tijdelijke besluit zal daags na verzending in
werking treden.

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
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Heesch
- Zoggelsestraat 86
Tijdelijk plaatsen unit
Verzenddatum: 19-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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
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Groot genoeg of
toch te klein?
Bellinda van den Helm, commissielid
Progressief Bernheze
Als je klein bent, wil je liefst zo snel mogelijk groot worden. Als je groter bent zouden de mogelijkheden immers eindeloos
zijn. Als je eenmaal groot bent weet je wel
beter. Je hebt meer mogelijkheden, maar je
krijgt er nieuwe problemen bij.

In feite is het in gemeenteland
niet anders. In onze omgeving
zijn grote gemeentes als Oss en
Meierijstad ontstaan. Landerd en
Uden zitten nog in de verlovingsfase. Het gaat allemaal niet vanzelf en Bernheze bekijkt het van
een afstandje.
Maar Bernheze is er ook nog
niet. We zien dat er behoefte is
aan een dozijn extra ambtenaren
om alle taken goed uit te kunnen
voeren. Maar we zien ook dat de
gemeente geen geld heeft voor
die extra handen. Er dreigen
structurele tekorten voor onze
gemeente.
Heeft de gemeente dan fouten
gemaakt? Nee, zo eenvoudig is
het niet. Er zijn heel veel taken

van de overheid naar de gemeente gekomen. Dat vergt niet
alleen extra handen, maar ook
extra kennis. We zien een deel
van die kennis verdwijnen naar
de grotere gemeentes. Als kleinere gemeente heb je dan niet
veel keuze. Je koopt de kennis
bij de buren of je gaat je schaal
vergroten.
Als je de uitvoering bij een andere gemeente legt, loop je wel
het risico dat de inwoners niet
veel meer te vertellen hebben.
Progressief Bernheze vindt al jaren dat Bernheze te klein dreigt
te worden om de eigen broek
op te houden en zeggenschap te
houden.
Tijd om eens goed na te gaan
denken!

Autisme café gaat nog
niet open
BERNHEZE - Ondanks dat de
Corona maatregelen versoepelt zijn en de cafés weer open
gaan, blijft het Autisme café
Meierijstad nog gesloten.

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Een aantal bezoekers zullen daar
niet blij mee zijn. Zij keken uit
naar het moment om weer naar
het café te komen. De verplichtingen, waar we bij een openstelling aan moeten voldoen, zijn
te belemmerend voor een mooie,
prettige en gezellige caféavond.
We hopen dat met ingang van
september de maatregelen dusdanig versoepelen, dat de laatste
maandag van september het Autisme café Meierijstad weer kan
openen. Hopelijk tot dan!

Heesch West en alternatieven
Cor van Erp, SP Bernheze
Het bedrijventerrein Heesch West (toen nog Waalboss) is in 2003 definitief geworden. Al een hele poos geleden dus. Vier gemeenten zouden zo
samen het geld gaan terugverdienen dat gestoken werd in de vervroegde
aanleg van de A59. Er was hier sprake van een zogenaamde voorfinanciering. De weg zou zo vele jaren eerder klaar zijn. De weg ligt er reeds lang.
Het geld komt nooit meer terug. De vier gemeenten zijn er drie geworden.
De plannen zijn reeds vele malen bijgesteld.
Alternatieven en Heesch West
In februari 2014 stemden de
gemeenteraden van Oss, Den
Bosch en Bernheze in met de
GR (gezamenlijke regeling) voor
de aanleg van Heesch West. De
zeggenschap kwam te liggen bij
de stuurgroep van het bedrijventerrein Heesch West. De SP
Bernheze zag daar toen niets in.
Zeggenschap uit handen geven,
was in dit dossier niet handig
leek de SP. Daarom een stem
tegen de gezamenlijke regeling.

Nu is de invloed van de individuele gemeenten gering. Zeker
voor Bernheze met een aandeel van 12 procent in de kosten. De vooraf genomen verliezen bedragen overigens al bijna
€ 44.300.000,-!
Doordat de plannen steeds veranderden onder invloed van de
tijd, is het steeds onrustig gebleven bij omwonenden. Logisch.
Zeker toen het fenomeen ZGL
(zeer grootschalige logistiek)
om de hoek kwam kijken. In

de volksmond noemen we dat
‘blokkendozen’. Die hebben we
al heel veel in ons land. Is het niet
een keer genoeg? Tijd om eens
naar alternatieven te kijken? Dat
is op zich prima.
Maar er zullen wel rekenmodellen bij geleverd moeten, de
verliezen mogen niet nog hoger
oplopen. Voor Oss en Den Bosch
(samen 88 procent kostendrager)
is dat niet bespreekbaar, vrezen
wij als SP Bernheze.

Bellinda: ‘Je koopt de kennis bij de buren
of je gaat je schaal vergroten’

De Pas: De nieuwe
instelling tegen elke prijs?
Hans Vos, bestuurslid
Al jarenlang staat de exploitatie van De Pas onder druk. Maar ook de Eijnderic is een verliesgevende organisatie. Om hier verandering in te brengen
wil De Pas samengaan met de Eijnderic en meer samen gaan werken met de
bibliotheek. De Pas zou daar wel voor verbouwd moeten worden en meer de
huiskamer van Heesch kunnen worden, waar al onze inwoners welkom zijn.
De vraag die voorligt luidt: wat
mag dat dan wel kosten? En, zal
die huiskamerfunctie ook echt
gerealiseerd kunnen worden?
Het café zou ook (deels) een
commerciële horecafunctie moeten krijgen. Lokaal denkt dat de
samenwerking tussen De Pas,
Eijnderic en Bibliotheek een goede ontwikkeling kan zijn, maar
dan zal wel de exploitatie vooral
positief moeten zijn. Het bestuur
van De Nieuwe Instelling, zo-

als de samenvoeging voorlopig
wordt genoemd, vindt het nodig dat voor de verbouwingen
en de inrichting een bedrag van
€ 5.300.000,- beschikbaar wordt
gesteld door de gemeente.
Het is wel gemeenschapsgeld dat
door ons allen als belastingbetaler wordt opgehoest. Omgerekend per gezin zou dat betekenen dat elk gezin in Heesch een
bedrag van ruim € 1.300,- zou

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

moeten betalen om de plannen
van het bestuur te bekostigen.
Hebben wij dat er voor over?
Bovenstaande discussie is door
het stichtingsbestuur nu op
scherp gezet doordat het gebouw van De Pas door het bestuur te koop wordt gezet. De
gemeente zal gebruik moeten
maken van het voorkeursrecht
tot koop om het gemeenschapshuis te behouden.

Ondernemers
laat je zien!

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

www.bernhezemedia.nl
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

TE KOOP
ELECTRISCHE KALKHOFF
HERENFIETS
6 jaar oud, 6.300 kilometer.
Prijs: € 950,-. Nistelrode.
Meer informatie: 06-21654280.
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.

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
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MOOIBERNHEZERTJES
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KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
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TE HUUR
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A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
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3
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9
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AANGEBODEN

FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

1

LAND- EN TUINBOUWMACHINES: o.a. ploegen,
tractors, spitmachine, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, enz.
Tel. 06-19076959.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

Winnaar:
Anja Dijkhoff
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint

7

LEGE TONERS

TE KOOP
GEVRAAGD

PRINTPAPIER

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Chris-Stan van Daal
uit Heeswijk-Dinther

www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

.

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

GEVRAAGD

Te koop of te pacht gevraagd
CIRCA 400M2 BOUWGROND
in Bernheze, met voorkeur
Heesch, voor de bouw van een
kleine bejaardenwoning.
Meer informatie: 06-13928552.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

Puzzle #6433

Bedankt Nistelrode
NISTELRODE - Op 7 april 2018
kwamen we in Nistelrode wonen.
More Puzzles:
Precies twee jaar daarna werden we verrast door een grote brand in
www.sudoku-puzzles.net
ons huis waarbij ongeveer de helft van ons huis uitgebrand was. In
de dagen daarna werden we overweldigd door de vele reacties van
buren, vrienden, bekenden en kennissen uit Nistelrode. Bloemen,
tekeningen, kaartjes, wensen en berustingen van medeleven, erg
veel. Het leek wel of we op slag BN-ers (Bekende Nistelrodenaren)
waren geworden!

‘Op slag BN-ers
geworden’
Lieve Nistelrodenaren, zeer hartelijk dank voor alle blijken van
medeleven, we vonden dat heel
fijn!
De bouwaanvraag voor de herbouw is inmiddels ingediend, het
huis is gestript, de aannemer is
bezig met de voorbereidingen
(lokale ondernemers, Tekenburo

Verkuylen, SIS en Aannemersbedrijf Van de Beeten).
We hopen zo gauw als mogelijk
weer van de wooncontainer in
onze tuin naar ons huis te kunnen verhuizen.
Nogmaals zeer bedankt voor alle
reacties!
Dick en Eugenie van der Wel
én hond Pete
Toon van Durenlaan 7,
Nistelrode

EVEN LEKKER RUSTIG ZITTEN
Tekst?

Zie oplossing pagina 23
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BEZORGERS
GEZOCHT!

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d

Een baantje met
lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar ook
volwassenen kunnen natuurlijk wekelijks
op pad met DeMooiBernhezeKrant.
Bijlages worden extra vergoed!

IN DE VAKANTIE

NISTELRODE - 60 kranten - € 15,- per week
Dintherseweg, Gagelstraat, Heibloem, Jonkerstraat,
Koude Maas, Loosbroekseweg, Molendellen, Nieuwe Bundersteeg en Plattedel.
Week 31: woensdag 29 of donderdag 30 juli
Week 34: woensdag 19 of donderdag 20 augustus

NISTELRODE - 125 kranten - € 4,06 per week
De Geerden, Het Erp, Hoge Akkers, gedeelte Loo, Loosven, Oude Torenweg, Vezelstraat en Vlasstraat.
Week 30: woensdag 22 of donderdag 23 juli
Week 31: woensdag 29 of donderdag 30 juli
NISTELRODE - 243 kranten - € 8,51 per week
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein,
Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.
Week 30: woensdag 22 of donderdag 23 juli
HEESCH - 292 kranten - € 10,22 per week
Amelseind, Boonakker, Catharinahoeve, De Hoge Wal, De la Sallestraat, Graanakker, Heufke, Kerkweg,
Liniushof, Mgr. Van den Hurklaan, gedeelte ’t Dorp en Vlasakker.
Week 31: woensdag 29 of donderdag 30 juli

NISTELRODE - 190 kranten - € 8,08 per week
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat, gedeelte Donzel, Gildenweg,
Het Korteveld, Het Runneke, Hoogbroeksesteeg, Kleinwijk, Kievitsweg,
Noorderbaan, Vendelweg, Waardsestraat en Weverstraat.

HEESCH - 248 kranten - € 9,30 per week
Akkerveld, Leharstraat, Potbeker, Ravelstraat, Strausslaan, Verdilaan en Wagnerplein.
Week 31: woensdag 29 of donderdag 30 juli

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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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 29 juni 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 razend populair bij Tennisvereniging De Hoef?

2. Wat kun je doneren aan Muziekvereniging Servaes?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar mocht Hans Vereijken, voorzitter van het Bestuurlijk Regie Team, voorproeven voor Maashorst Smaak Safari?
Winnaar vorige week:
Annie v.d. Berg
Het antwoord was:
PUBER

4. Wie zijn er meer buiten dan binnen?

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

5. Welk beroep had Geert-Jan Hermes voordat hij bij zijn ouders in het bedrijf stapte?

BERNHEZE BOUWT
Klustips of ben loyaal en koop lokaal
raamboompjes zonder beveiliging zijn ideale omstandigheden voor een inbreker.
Beveilig deuren en ramen met
hang- en sluitwerk met een
SKG-keurmerk.
• Maak de kozijnen schoon
Zo gaat het schilderwerk
langer mee. Vergeet ook de
sponning van het raam niet;
hier hoopt het vuil zich op.
• Controleer het metsel- en
voegwerk
Gaten en scheuren in het

metsel- en voegwerk zijn
plekken waar ongedierte en
water naar binnen kunnen
komen. Scheurvorming in de
gevel kan ook duiden op een
constructief probleem.
• Loop het balkon na
Is het hekwerk nog stevig?
Zijn de afvoerputjes misschien
verstopt? Bekijk ook de staat
van de balkonvloer en controleer het schilderwerk.

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Bron: eigenhuis.nl

Natuurlijk kun je zelf aan de slag. Maar heb je twee linkerhanden
of ontbreekt je de tijd? Dan zijn de bedrijven op deze bouwpagina’s
een goed bron van specialisten die je kunnen helpen.

DAKEN
• Controleer de dakpannen
Dakpannen die weggewaaid
of gebroken zijn of scheef
liggen, kunnen voor lekkage
zorgen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn aan de binnenzijde, maar kan houtrot veroorzaken in het dakbeschot en de
panlatten.
• Loop de loodaansluitingen
na
Lood bij schoorstenen kan
door voorjaarsstormen opwaaien of scheuren.

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

• Maak de goten rondom het
dakraam schoon
Door blad raken de goten verstopt. Regenwater loopt zo
over de rand van de goot de
woning binnen.

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Bron: eigenhuis.nl

GEVEL
• Check ramen en deuren op
inbraakveiligheid
Brede kieren tussen deur
of raam en het kozijn, uitstekende sleutelcilinders en

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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BERNHEZE BOUWT
BROUWPLAATS Nistelrode
Stein Ontwikkeling en Verhuur
Reitscheweg 3, ‘s-Hertogenbosch
073-6406822
www.stein.nl

Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Industriepark 8, Schaijk
0486-461 855
www.vd-heijden.nl

Herlings Electro Techniek BV
Linie 5, Uden
0413-257 772
www.herlingselectrotechniek.nl

NISTELRODE - Midden in het schitterende centrum van Nistelrode ligt een stuk grond met een rijke historie. De tijd stond hier
jaren stil. Tot begin 2019, toen kwam er weer leven in de brouwerij. Rondom Eetcafé ’t Pumpke heeft het hart van Nistelrode
een totaal nieuw straatbeeld. Want eigenaar en initiatiefnemer Stein Ontwikkeling en Verhuur bouwt hier aan buitengewone
woonplekken; bijzondere appartementen en patiowoningen ofwel woonplekken met allure.
Op de totale grondoppervlakte van 5.500
vierkante meter worden acht koopappartementen gebouwd met daaronder een
commerciële plint, drie patiowoningen
en twaalf huurappartementen.
In Nistelrode heeft de bouw geen achterstand opgelopen door de coronaperiode
al zijn ook op de bouw aanpassingen gedaan om aan alle regels te voldoen.

Hanenberg Wegenbouw
Galliërsweg 41, Oss
0412-612 880
www.hanenbergwegenbouw.nl

Rho Adviseurs
Torenallee 20, VideoLab,
7e verdieping, Eindhoven
040-402 2734
www.rho.nl

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:

C. van der Ven Sloopen Grondwerken
- Circulair
denken en handelen
Heideweg 3, Loosbroek
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!
06-13 386 411
Heideweg
3
5472
LC
Loosbroek
06-13386411
www.cvanderven.nl
Heideweg
3
5472
LC
Loosbroek
06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl
www.cvanderven.nl --info@cvanderven.nl

Bevers Installatietechniek BV
Waardsestraat 30, Nistelrode
0412-612 106
www.bevers.net

Heywin Stukadoorsbedrijf
Kleingaalseweg 6, Schaijk
06-53 865 642
ww.heywin.nl

BBO

LIJM EN METSELWERKEN B.V.

BBO Lijm en Metselwerken BV
Kleinussenstraat 8, Oss
06-11 014 512
info@bbo-oss.nl

RHO ADVISEURS uit Eindhoven stelde
het bestemmingsplan op voor De Brouwplaats en de daarbij behorende juridisch
planologische advisering. Dit is aan Rho
Adviseurs toevertrouwd, ze kent de regels en voorwaarden vanuit verschillende
wetgeving en weet er mee om te gaan.

Een prettige
samenwerking
met alle
partijen

Lokale ondernemers
John van den Hanenberg van HANENBERG WEGENBOUW werd benaderd
als Nistelrodese aannemer om mee te
denken over kostenbesparende oplossingen voor het grondwerk van De Brouwplaats. In een heel prettige samenwerking met alle partijen heeft Hanenberg
Wegenbouw de bouwplaats voorzien
van infiltratievoorzieningen van het hemelwater. Hanenberg Wegenbouw komt
weer terug op de bouwplaats bij De
Brouwplaats wanneer in het najaar de
bouw zover is dat de oppervlakte geprofileerd kan worden, om de verharding te
realiseren.
Cees van der Ven, van het gelijknamige
bedrijf C. VAN DER VEN SLOOP- EN
GRONDWERKEN, kan als lokale ondernemer niet ontbreken en heeft door
het werken met een compleet multifunctioneel machinepark veel ervaring op
het gebied van grondverzet, straatwerk,
sloopwerk en transport.
BBO LIJM- EN METSELWERKEN
heeft ook een grote stempel op dit mooie
project gedrukt in de vorm van de verzorging van alle lijm- en metselwerken. BBO
Lijm- en Metselwerken is een betrouwbaar
bedrijf gevestigd in Oss en onder andere
gespecialiseerd in lijm- en metselwerken.
Meer weten?
Zie jij het wel zitten om luxueus te wonen
in het hart van Nistelrode? Uitgebreide
informatie is op te vragen bij Bernheze
Makelaars in Uden. De Brouwplaats is
een initiatief van Stein Ontwikkeling
en Verhuur. De bouw is in handen van
Van der Heijden bouw en ontwikkeling
uit Schaijk. Kijk voor meer informatie op
www.brouwplaats.nl.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

Gevraagd:
Allround
medewerker

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

Wij zijn opzoek naar gemotiveerd personeel, voornamelijk voor het vernieuwen en
aanleggen van riolering.
Verder voeren wij veel camerainspecties uit en ontstoppen de riolering. Dit alles met
nieuw en degelijk materiaal.
Interesse in een baan bij Raaijmakers Riooltechniek Nistelrode? Neem contact op via
e-mail, WhatsApp of bel even.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Raaijmakers Riooltechniek
Kerkhoflaan 29, Nistelrode
06-14283985
info@raaijmakersriool.nl
www.raaijmakersriool.nl

John F. Kennedystraat 89
5384 GB Heesch
0412-486277
info@erveza.nl
www.erveza.nl
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DUURZAAM BOUWEN
van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

Subsidie voor isolatie en
duurzame warmte
Je kunt van de Rijksoverheid
aantrekkelijke subsidies krijgen
voor isolatiemaatregelen en
voor een zonneboiler of warmtepomp. Daarnaast is financiering
mogelijk.
Energiebesparende
maatregelen verhogen je wooncomfort
en verlagen je energierekening.
Maar je hebt wel geld nodig om
je woning energiezuiniger en
duurzamer te maken. Voor sommige maatregelen zijn er subsidies, dat scheelt in de kosten.
Met subsidie krijg je nu tijdelijk
tot 30 procent van de kosten terug. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn
onder meer isolatie van dak-, gevel-, vloer- en hoogrendementsglas. Je moet wel tenminste twee
isolatiemaatregelen uitvoeren om
in aanmerking te komen voor de
subsidie. Als je je hele huis voor-

ziet van een zeer energiezuinig
pakket aan maatregelen, krijg je
een bonus van € 4.000 bovenop
de subsidie. Je kunt de aanvraag
indienen op de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (www.rvo.nl).

‘Tijdelijk 30 procent van
de kosten terug’
Voor appartementseigenaren is
er ook subsidie voor isolatie. De
Vereniging van Eigenaren (VvE)
van jouw appartement kan voor
een combinatie van isolatiemaatregelen subsidie krijgen. Ook is
er subsidie voor energieadvies
en begeleiding van het proces
binnen de VvE om tot besluiten
over energiebesparing te komen. Let op! De isolatiesubsidie

moet je vooraf aanvragen, niet
na uitvoering. Je kunt van de
Rijksoverheid ook aantrekkelijke
subsidies krijgen voor een warmtepomp en zonneboiler. De subsidie varieert van € 1.300,- tot
€ 3.400,- voor een warmtepomp
en € 1.100,- voor bijvoorbeeld
een zonneboiler voor vier personen.
Particulieren die zonnepanelen
laten installeren, kunnen de btw
terugvragen bij de Belastingdienst. Voor financiering bestaat
de mogelijkheid van een duurzaamheidslening bij verschillende banken tegen een zeer lage
rente. Met de verlaging van je
energierekening verdien je de investering makkelijk en snel terug.

DUURZAAMHEID
TIP

Zet de stroom
eens uit

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

Geen btw voor particulieren

PLAFONDSYSTEMEN
Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.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

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

Haal de
zon in
huis

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

• Zet de tv of Bluetooth
speaker helemaal uit
in plaats van alleen op
stand-by. Ook in stand-by
modus verbruiken zulke
apparaten stroom.
• Zet je mobiele telefoon
eens uit ’s nachts. Hoe
zuiniger je bent met je
batterij, hoe minder je je
smartphone hoeft
op te laden.

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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TWEE GENERATIES
bij Hermes Machinale Houtbewerking
NISTELRODE - Vroeger ging je voor nieuwe kozijnen of deuren
naar een timmerman. Die kwam dan met zijn rolmaat en ging
vervolgens aan de slag in zijn werkplaats. Dágenlang sloot
hij zich op tussen stof en houtkrullen. Zagen, frezen, schuren,
schaven, timmeren, meten en aftekenen; met het driekantige
timmermanspotlood achter het oor. Na al die intensieve arbeid
leverde de timmerman hoogstpersoonlijk het eindproduct bij je
af. Netjes in de grondverf, klaar voor gebruik.
De hedendaagse timmermanswerkwijze ziet er heel anders
uit. En de werkplaats ook. Dat
bewijst het ultramoderne bedrijf
van Hermes Machinale Houtbewerking wel. Het gaat hier nog
altijd om vakmanschap. En om
hout. Dat wel. Maar de productie
gaat héél anders.
PROCES
Het begint op kantoor, waar de
bestektekeningen worden gemaakt. Daarna volgt de calculatie en het werkvoorbereidingsproces voor het aansturen van
de machines. De gecertificeerd
hardhouten balken met precies

en uitsparingen boort en freest.
Precies op de juiste plekken. Dan
gaan de balken naar de opsluitkamer. Niet voor straf, maar om
in elkaar gelijmd te worden tot
kozijn. Die kozijnen worden aan
haken gehangen, en vervolgen
hun rondje: eerst door de spuitcabine voor een laag grondverf,
dan naar de droogruimte, vervolgens naar de spuitruimte voor
een handmatige tweede laag
verf, en dan door naar de droogkamer, waar het hout met infrarode warmte onder precies de
juiste condities wordt gedroogd.
Tot slot worden de kozijnen afgemonteerd met hang- en sluit-

Geert en Geert-Jan bij het nieuwe CNC-bewerkingscentrum 

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

AAN BOORD
Geert-Jan maakte daarvoor een
bijzondere overstap. Want de jaren daarvóór werkte hij als derde
stuurman op een cruiseschip dat
hij over de oceaanwateren richting de Caraïben loodste. Nee,
dat had niks te maken met houtbewerking en kozijnen. Maar
toch bleef het bedrijf van zijn
ouders in zijn achterhoofd rondzingen. Als puber had hij er zijn
bijbaantjes, en Geert-Jan wist wel
dat hij affectie had voor de zaak.
En dus nam hij het besluit zich
volledig te gaan richten op het
bedrijf. Om straks, op termijn, de
zaak volledig over te nemen.

‘Het gaat hier nog altijd om
vakmanschap. En om hout. Dat wel.
Maar de productie gaat héél anders’

Eindmontage; hier worden de kozijnen voorzien van hang en sluitwerk en
eventueel glas en daarna verzendklaar gemaakt

de juiste vochtigheidsgraad worden in een machine op maat gezaagd. Daarna gaan ze door een
volgende machine, die ze glad als
babybilletjes schuurt. De volgende stap is een enorme computergestuurde CNC (Computer Numerical Control)-machine, die in
rap tempo alle benodigde gaatjes

werk, tochtstrips, glaslatten en
eventueel glas.
EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Geert Hermes startte samen
met echtgenote Sandra zijn bedrijf in 1995, toen nog aan de
Canadabaan in Nistelrode. In
2007 verhuisde het bedrijf naar

de Noorderbaan, pal aan de A50,
in de oksel van de toerit naar Nistelrode. In 2010 werd de eerste
CNC-machine aangeschaft. Twee
jaar later werd Geert uitgeroepen
tot Ondernemer van het Jaar in
Bernheze.
Enkele jaren later kwam er een

tweede CNC-machine bij, en begin van dit jaar werd de oudste
CNC-machine verruild voor een
splinternieuw exemplaar. Geert
is nog steeds vijfenhalve dag per
week te vinden op zijn bedrijf.
En sinds ruim een jaar is ook zijn
zoon Geert-Jan fulltime werkzaam binnen het bedrijf.

TOEKOMST
Geert zal het stapsgewijs iets
rustiger aan gaan doen. Aan het
einde van dit jaar wil hij anderhalve dag minder gaan werken.
In de komende vijf of tien jaar
zal Geert-Jan steeds meer taken
gaan overnemen. Ambitie en
plannen heeft hij al genoeg.
Zo komt er een nieuwe, tweede
webshop: eentje voor de particuliere en eentje voor de zakelijke
markt. Ook duurzaamheid heeft
volop de aandacht. Maar voorlopig werken vader en zoon zij
aan zij. Met de blik vooruit, op
weg naar een toekomst waarin
kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid nog steeds hand
in hand gaan. Als vanouds. Daar
verandert helemaal niks aan.
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Het op lengte gemaakte hout, klaar voor bewerking

Kozijnen, deuren en panelen klaar voor de verfspuiterij

Noorderbaan 8, Nistelrode
0412-613646
info@hermeskozijnen.nl
www.hermeskozijnen.nl
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Jeugdlotto 2019/2020:
‘Door de jeugd, voor de jeugd’

Dans je mee bij Dance Team
Nistelrode?

NISTELRODE - Afgelopen seizoen is de jeugdlotto anders gestart en anders verlopen dan voorgaande
jaren. RKSV Prinses Irene heeft de periode voor verkoop van de loten verplaatst en uitgebreid en tevens
is het mogelijk gemaakt online lottoformulieren te downloaden en deze middels een Tikkie te betalen.
Dit alles is gedaan om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en een kans te geven om mee te
doen met de jeugdlotto.

NISTELRODE - Jongens en meisjes van 5 tot en met 8 jaar kunnen
gratis mee komen dansen tot aan de zomervakantie bij dansvereniging Dance Team Nistelrode. De lessen zijn in de buitenlucht op het
sportpark van Prinses Irene. Op maandag van 17.30 tot 18.30 uur
en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Met name een van de jongste
leden heeft in zijn eentje veruit
de meeste loten verkocht.

Teus van Rooij overhandigd de cheque aan Frits van den Hogen, voorzitter
seniorencommissie

Prinses Irene heeft ook te maken
gekregen met het coronavirus
en daardoor zijn de trekkingen
van de lottoballetjes na de derde
keer op een alternatieve manier
uitgevoerd. Afgelopen seizoen
waren er voor de verkoop van de
loten vijf teams actief met 62 le-

den (JO-12-1, JO-13-1, JO-132, JO13-3 en korfbal C1). Vorig
seizoen waren dat zes teams met
72 leden. Ondanks dat er ook dit
jaar jeugdleden zijn geweest die
geen loten verkocht hebben, is
de gemiddelde opbrengst per
jeugdlid hoger dan vorig jaar.

Teus van Rooij (JO-12-1) heeft
het gepresteerd om voor maar
liefst € 645,- aan loten te verkopen en dat is voor zover bekend
nog niet eerder voorgekomen.
Deze kanjer is dan ook degene
die de opbrengst van de jeugdlotto, een cheque van maar liefst
€ 2.000,- heeft mogen overhandigen aan het bestuur van Prinses Irene.
Wat mede de verdienste van
Teus is, is dat de jongens van
JO-12-1 per persoon het hoogst
gemiddelde bedrag hebben
opgehaald. Hiervoor heeft het
team een extra beloning gekregen en is er een envelop met
inhoud overhandigd aan Arrold
van Krieken, een van de leiders
van JO-12-1.

Dance Team Nistelrode is een
dansvereniging waarbij de garde- en show, ook in wedstrijdverband, gedanst wordt. Ieder
jaar scoort Dance Team Nistelrode goed op nationale-, maar
ook op internationale toernooien. Ook buiten de wedstrijden
dansen de oudere leden graag
tijdens shows en evenementen.
Met ongeveer 60 leden in de
leeftijd van 5 jaar en ouder worden de trainingen begeleid door
gediplomeerde trainsters.
De jeugd van 5 tot en met 8 jaar
gaan spelenderwijs aan het dan-

sen om deze discipline zich eigen
te maken. Kom gerust meedoen
om te kijken of dansen ook iets
voor jou is.
Wil je meer informatie over deze
vereniging? Kijk dan op
www.danceteamnistelrode.nl
of bel, 0412-612001

Zomerchallenge bij
TV De Hoef razend populair

70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior
HEESCH - Tijdens de zomermaanden lekker in de buitenlucht door blijven sporten? Dat
kan met het zomerlidmaatschap
van Tennisvereniging De Hoef.
Omdat veel andere sporten zoals voetbal en hockey een zomerstop hebben, vinden steeds
meer sportievelingen de weg
naar de tennisbaan en is er grote belangstelling voor dit tijdelijk
Het Altior-bestuur van 1989

25-jarig huwelijksfeest Ine en Theo, met clubkleuren

HEESWIJK-DINTHER - Een belangrijk persoon in de geschiedenis van Altior is Ine Laurenssen. Ze kwam
in contact met deze vereniging door haar drie korfballende dochters. Ine was een erg betrokken ouder,
werd bestuurslid en is rond de jaren tachtig meer dan tien jaar voorzitster geweest. Ze had onder andere
een belangrijke rol bij de bouw van het ‘eerste’ clubgebouw. Met Miranda en Ellen lees je hieronder een
kort gesprek. Helaas is zus Marita overleden.
Wat herinneren de dames zich
van hun moeder als voorzitter?
“Haar woordjes waren altijd leuk
en origineel, daar was ze echt
goed in. Het was ook heel mooi
om te zien dat ze als bestuur
zo’n fijne en hechte club hadden. De bestuursvergaderingen
waren altijd heel gezellig, maar
het moest wel eerst geregeld
zijn.”
De zussen hebben foto’s van het
25-jarig huwelijksfeest van Ine
en haar man Theo. De achtergrond is gevuld met groen-witte
vlaggen en speelsters in tenue.

“Altior nam echt een centrale
plaats in binnen ons gezin, dat
was heel bijzonder. Ons mam
bemoeide zich niet met ons binnen de vereniging en hield zich
afzijdig als het over onze teams
ging. Daar stond ze echt voor.”
Toch waren er consequenties
aan het hebben van een moeder
als bestuurslid. “Als er iets moest
gebeuren, dan werden we ingeschakeld maar wij hebben dat
nooit als vervelend ervaren. Zo
stonden we als gezin mee te helpen bij de bouw van het clubge-
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KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

bouw, hielpen we mee op kamp
en trainden we de jeugdteams.
We hebben veel mooie momenten beleefd met elkaar.”
De komende weken komen er
in DeMooiBernhezeKrant nog
verschillende verhalen voorbij
over 70 jaar Altior. Als er lezers
zijn die iets hebben meegemaakt
omtrent Altior, dan zijn die verhalen natuurlijk van harte welkom!
Je kunt ze mailen naar
secretariaat@altior-korfbal.nl.

DE OPLOSSING

lidmaatschap. Op zaterdagmiddag 27 juni om 16.00 uur wordt
er bij Tennisvereniging De Hoef
een gratis clinic georganiseerd
voor belangstellenden en alle
nieuwe leden.
Een leuke vrijblijvende manier
om eens kennis te maken met de
tennissport.
Aanmelden kan via
www.tvdehoef.nl.

24

Woensdag 24 juni 2020

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Fotograaf:
Jo v.d. Berg
De Helling in Vorstenbosch

DONDERDAG 25 JUNI

ZONDAG 28 JUNI

ZATERDAG 4 JULI

ZONDAG 12 JULI

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA online Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

MAANDAG 13 JULI

Film: Once upon a time in
Hollywood
CC Nesterlé Nistelrode

Uurtje Klassiek
Omroep Meierij

ZONDAG 5 JULI

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Aankoop goud en bont
Teugel Resort Uden
PAGINA 13
VRIJDAG 26 JUNI
Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Aankoop goud en bont
Teugel Resort Uden
PAGINA 13
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Start leegverkoop Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 9
ZATERDAG 27 JUNI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Uurtje Klassiek
Omroep Meierij
Tennis clinic
TV De Hoef Heesch
PAGINA 23
Muziekbingo Live
www.main-streams.nl/
muziekbingolive
Aankoop goud en bont
Teugel Resort Uden
PAGINA 13

Huiskamersessie
met Tim Knol
CC Nesterlé Nistelrode
Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode
MAANDAG 29 JUNI
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 30 JUNI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 1 JULI
Korfbal-Doe-Dag
Droevendaal 1 Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
MAANDAG 6 JULI
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Blinded by the light
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
DINSDAG 7 JULI
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 8 JULI
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: De laatste lesdagshow
Theater Markant Uden
PAGINA 1

DONDERDAG 9 JULI

DONDERDAG 2 JULI
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
VRIJDAG 3 JULI
Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Reiki
Centrum MAIA Nistelrode
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Mi Vida
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
DINSDAG 14 JULI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 15 JULI
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 16 JULI
Workshop Guru Yoga, Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode
VRIJDAG 17 JULI

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Tim Knol
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 10 JULI

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 11 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Lezing door Lama Karma
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 18 JULI
Happen & Grappen
Beneluxtheater Berlicum
PAGINA 2
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Steffen Morrison
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

