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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat! Zie pagina 9

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Voor je ligt de laatste uitgave van DeMooiBernhezeKrant voor de zomervakantie. 
De komende twee weken verschijnt DeMooiBernhezeKrant niet. Maar… de eerstvolgende 
krant zal alweer op woensdag 23 augustus bij je in de bus vallen.

Graag willen we onze lezers en klanten bedanken voor de vele positieve reacties die wij steeds 
mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Wij blijven ons best doen om er een verrassend en 
interessant weekblad van te maken. Wij gaan nieuwe, frisse ideeën opdoen zodat we er weer 
vol energie tegenaan kunnen en datgene doen wat we graag doen en waar we goed in zijn; 
voor en door Bernhezenaren, DeMooiBernhezekrant bij u op de deurmat krijgen.

Wij wensen alle lezers en relaties een hele fijne zomer toe!

Namens Heidi en Rian en het hele team van DeMooiBernhezeKrant. 

Fijne vakantie 
   en tot over t� e � ken

Blijf ons volgen ook in de vakantie

Wil je de komende weken vanaf je 

vakantieadres of gewoon vanuit Bernheze 

op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg dan www.mooibernheze.nl. 

gewoon up to date!

8 t/m 10 augustus 
Bernhezer 

Fiets3Daagse

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com

0413 - 22 96 77

Onze assortiment bestaat 
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet, 

Kippendijen, Kipgehakt, 
Kiprollade en veel meer!

De lekkerste kip, 
voor een eerlijke 
betaalbare prijs

OOk 
vOOr de 

BBQ

Ons assortiment bestaat
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet,

Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

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

Nog 1 week genieten van

Heerlijk ijsin diverse smaken

Van 7 t/m 22 augustus 
zijn wij gesloten i.v.m. vakantie

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Gon schildert voornamelijk met 
acrylverf en haar onderwerpen 
zijn velerlei. De schilderijen, 
meestal figuratief, soms meer 
abstract, hebben als overeen-
komst het gebruik van felle kleu-
ren. Gon is docente schilderen/
tekenen bij De Eijnderic. 

Daarnaast is zij altijd bezig met 
allerhande creatief werk, zoals

het maken van fantasievolle 
objecten. 

De expositie is te bezoeken tot  
25 september en is gratis toe-
gankelijk. 

Mocht je belangstelling heb-
ben  om een van haar doeken te 
kopen dan kun je contact met 
Gon opnemen via 0413-291200.

gon lakwijk-Wagenaars 
exposeert in laverhof

HEESWIJK-DINTHER - Gon Lakwijk-Wagenaars, kunstenares uit 
Dinther, zal tot 25 september een keuze uit haar schilderijen ten-
toonstellen. De expositie is in de foyer en hal van huize Cunera/
De Bongerd aan de Zijlstraat 1 in Heeswijk, onderdeel van Stichting 
Laverhof. 

Gon bij haar schilderij

publieksactiviteiten 
bij sterrenwacht 
Halley in augustus
Vrijdag 4 augustus, publieks-
avond van 21.00 tot 23.00 uur. 
Bij heldere hemel wordt met de 
telescoop gekeken naar de bijna 
volle maan, Saturnus en sterren. 
Wat later op de avond is het 
overkomen van het internatio-
nale ruimtestation ISS te zien.

Verder zijn er publiekslezingen 
en planetariumvoorstellingen 
over uiteenlopende (actuele) 
sterrenkundige onderwerpen.
Entree: € 5,- (tot 12 jaar: € 3,-).

Zondag 13 augustus, zonnemid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. De 
zon staat centraal die middag. 
Als het niet bewolkt is, staan 
de speciale zonnekijkers op de 
meest nabije ster gericht. In het 
auditorium is er een publieks-
lezing over de zon.

Vrijdag 18 augustus, publieks-
avond van 21.00 tot 23.00 uur. 
Bij heldere hemel wordt met de 

telescoop gekeken naar Saturnus
en sterren. Verder zijn er pu-
bliekslezingen en planetarium-
voorstellingen over uiteenlo-
pende (actuele) sterrenkundige 
onderwerpen.

Maandag 21 augustus, eclips-
avond van 19.00 tot 22.15 uur. 
Belangstellenden kunnen de 
totale zonsverduistering in de 
Verenigde Staten live volgen op 
het grote scherm in het auditori-
um van de Sterrenwacht Halley. 
Halleyleden geven daarbij uitleg. 
Als het zonnig weer is, kan men 
door de zonnetelescoop de zon 
observeren. Van de eclips is ove-
rigens in ons land niets te zien.
Entree: € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

Eltjo SchEEpErS & tEam hEt SEntimEnt
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

Speciaal Zomermenu 
 tot en met 18 auguStuS

Zomer 4-gangen verrassingsmenu  voor € 35,- per persoon 

Hele 
Zomer 
open

Boodschappenlijstje 

2 cm verse gember

100 ml kokend water

1 grapefruit
250 gram aardbeien

5 el vloeibare honing

750 ml water
1 citroen

Voor 4
personen

BeReiDing
1.  Schil en rasp de gember. Doe in een kommetje, giet er  kokend 

water over en laat 5 minuten staan. Pers ondertussen de grapefruit 
uit. Mix in een kom het gemberwater, het grapefruitsap, de aard-
beien, honing en het water met een staafmixer. Hierna door een 
zeef in een waterkan schenken.

2.  Snijd de citroen in plakjes en doe deze bij de limonade. Zet dit 
afgedekt 1 uur in de koelkast om koud te worden. Serveer met 
ijsblokjes.

Zelf limonade maken?
Het is gezonder dan uit een fles

Aardbeien-gemberlimonade met citrus
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Bier
Hoe kun je nu in godsnaam kiezen uit honderdvijftig verschillende 
bieren? Ik zit hier al een half uur naar een bier-menukaart te 
kijken, maar ik kan er echt geen keuze uit maken. Mijn internet op 
mijn telefoon is minutenlang aan het zoeken op de term ‘hopfris’ 
en ‘bloemengerijpt’ in combinatie met bier, maar ik tel tot nu toe 
nul resultaten. Ik sta er echt voor open om een keer iets nieuws 
te proberen op biergebied, maar dan moet ik wel een idee hebben 
wat ik zo meteen naar binnen ga gieten. Waar blijft die bieroloog 
die hier over het terras paradeert?

Ik ben opgevoed met de gedachte dat pils de enige echte juiste 
keuze was. Natuurlijk had je daar ook verschillende gradaties 
in, van veilig-Bavaria tot hoofdpijn-Oranjeboom, maar pils moest 
en zou het zijn. Je werd ook vreemd aangekeken als je op een 
feestje ineens om een flesje Oud Bruin vroeg. Dat spul was 
niet om te drinken, dat was alleen maar goed voor de stoofpot. 
Buckler werd afgebrand door Youp van ’t Hek en zonder schaamte 
kon je niet met een krat uit de supermarkt lopen. En nu zit 
iedereen op een zonnige dag aan de Radler op het terras. Hele 
stoeremannengroepen klokken die zoete rommel naar binnen alsof 
het normale pilskes zijn.

Als je vroeger in de kroeg kwam, had je niet eens de keuze om 
een drankje te bestellen. Nog voor je je jas had opgehangen, 
stond er al een pilsje voor je klaar op de bar. En als je je glas voor 
driekwart had opgedronken, stond er alweer een nieuwe voor 

je klaar. Dat ging zo door tot je naar 
huis ging. Ik hoefde op die avond 
op drankgebied maar één ding te 
beslissen. Wanneer het moment 
was dat ik mijn onuitgesproken 
bestelling moest aanpassen naar 
Bacardi-cola. Want dat reguliere 

bier kwam me op een gegeven 
moment echt de neus uit.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Benzine
Kantentrimmer

Ideaal voor het trimmen 
van graskanten

FS 38
 van 199,- nu 179,-

Samen gaan we deze zomer pro-
beren om 1.000.000 minuten te 
lezen. Zowel het lezen thuis, het 
voorlezen en het regelmatig be-
zoeken van de bibliotheek tellen 
mee. Bij de bibliotheek kun je een 
speciaal Leesmiljonairs-boekje 
ophalen waarin je de gelezen mi-
nuten kunt opschrijven. Je kunt 
diploma’s en cadeautjes verdie-
nen als je een bepaald aantal 

minuten hebt gelezen. Wanneer 
we ons doel behaald hebben, 
komt er een ‘griezelig-sjiek’ af-
sluitingsfeest op 13 oktober 
(tijdens de Kinderboekenweek) 
waar alle deelnemende kinderen 

uit groep 3 tot en met 8 voor 
worden uitgenodigd. 
Wil je ons helpen om met z’n al-
len 1.000.000 minuten te lezen? 
Kom dan naar de bibliotheek en 
haal een leesmiljonairs-boekje op!

Word jij een leesmiljonair?
BERNHEZE - Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, soms wel één 
à twee niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit wordt de zomerdip genoemd. Om deze zomer-
dip tegen te gaan, organiseert de bibliotheek deze zomer het project ‘Leesmiljonairs’. We nodigen alle 
kinderen mét hun familie uit om deel te nemen aan het project. 

Het wordt een enerverende 
avond voor en door onderne-
mers. Een avond van ontspan-
ning, ontmoeten en inspiratie 
met als centraal programmaon-
derdeel aandacht voor de ver-
kiezing en bekendmaking van 
de BOP en JOP 2017. De gast-
heer dit jaar is Van Tilburg Mode 
& Sport en het thema is Diner 
Artistiek.

De organisatie van het Bernhe-
zer Business Event roept alle in-
woners en ondernemers in Bern-
heze op om bedrijven voor te 
dragen die voor de JOP of BOP 
in aanmerking komen. 
Op basis van diverse criteria 
kun je een bedrijf nomineren. 
Denk hierbij aan onderscheidend 
vermogen, maatschappelijke 
betrokkenheid, vooruitstrevende 
visie, et cetera. 

Kijk ook eens op de Facebook-
pagina van het event; 
BernhezerBusinessEvent.

Wie wordt dé (jonge) ondernemer 
van het jaar 2017?
INSCHRIJVING VOOR NOMINATIES GEOPEND 

BBE2017

Bernheze - Op zaterdag 4 november vindt het Bernhezer Business 
Event (BBE) 2017 plaats. Tijdens dit event wordt de Bernhezer 
Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 
2017 uitgereikt. 

LOCATIE: 
VAN TILBURG 
NISTELRODE

Ken je een bedrijf dat in jouw ogen een plekje op 
het podium verdient en is dit bedrijf in de gemeente 
Bernheze gevestigd? Nomineer het bedrijf dan direct 

via www.bernhezerbusinessevent.nl.

Dat spul was niet om te 
drinken, dat was alleen maar 
goed voor de stoofpot. 

Koor Amicanto uit Dinther biedt 
jou de mogelijkheid om dit te 
verkopen op een tweedehands 
kinderkleding- en speelgoed-
beurs. Zeker met 5 december in 
aantocht kan het aantrekkelijk 
zijn om voor € 7,50 een tafel te 
huren!
Deze beurs wordt gehouden op 

8 oktober in het Cultureel Cen-
trum Servaes te Dinther van 
10.00 tot 13.00 uur.
Voor het huren van een tafel of 
meer informatie, neem contact 
op met Lion Langenhuijzen of 
Anne-Marie Dangé.
l.langenhuizen@home.nl / 
dange@ziggo.nl. 

Koor Amicanto organiseert 
een tweedehands beurs
Ken jij het ook? De kast ligt vol met kinderkleding die niet meer past 
of speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt! 

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

www.meermaashorst.nl
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OP LEEFTIJD
ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel - 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

Organiseren kun je leren!
Wil je een opgeruimd huis of 
kantoor, maar vind je het lastig 
om te beslissen wat weg kan?
Weet je niet waar je moet 
beginnen?
Ben je aan het opruimen, 
maar loop je steeds vast?
Loop binnen tijdens het gratis 
opruimspreekuur in de biblio-
theek van Heesch!

Monique en Annemieke zitten 
klaar om al je vragen te beant-
woorden. Zij kunnen je wellicht 
net dié handige tip geven waar-
door je weer verder kunt.

Het inloop opruimspreekuur is 
vrijdag 18 augustus van 14.30 
tot 15.30 uur.
Daarna zal dit spreekuur elke 
twee maanden in bibliotheek 
Heesch plaatsvinden. 

gratis opruimspreekuur 
HEESCH - Annemieke Belgraver en Monique Hendriks, Professional 
Organizers, komen een opruimspreekuur houden op vrijdag 18 au-
gustus in de bibliotheek.

Met de museumplusbus naar het 
Kröller Möllermuseum

Iedereen had er zin in en rond 
11.00 uur kwam de bus veilig in 
Otterlo aan. Omdat men iets te 
vroeg was voor de koffie, maak-
te de chauffeur een extra rond-
je over het landgoed en kon het 
Jachthuis van dichtbij bewonderd 
worden. Daarna was er dan de 

langverwachte koffie met aan-
sluitend een rondleiding door 
het museum onder leiding van 
een gids. Er hingen verschillende 
stukken van Van Gogh. Na de 
rondleiding was iedereen toe aan 
een lekkere lunch die voortreffe-
lijk bleek. 

Na de lunch hadden de senioren 
nog even tijd om rond te lopen; 
buiten in de beeldentuin of bin-
nen. Om 14.45 uur stond de bus 
weer klaar om iedereen naar huis 
te brengen. Het was een gewel-
dige en goed verzorgde dag.

Dit alles werd mogelijk gemaakt 
door de Stichting Museum Plus 
Bus en de BankGiro loterij. Stich-
ting Museum Plus Bus geeft ver-
enigingen de kans om in te schrij-
ven voor een dagtocht naar een 

groot aantal musea in Nederland. 
Deze stichting krijgt jaarlijks sub-
sidie van de BankGiro loterij die 
vele culturele activiteiten onder-
steunt. Een heel mooi initiatief 
voor mensen die al op leeftijd zijn 
en tevens lichamelijke beperkin-
gen hebben.

Zonnebloem HDLV bedankt bij 
deze dan ook stichting de Museum
Plus Bus en de BankGiro loterij
enorm voor deze geweldige dag!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Donderdag 
27 juli hebben 41 gasten inclusief vrijwilligers van de Zonnebloem 
HDLV een uitstapje gemaakt met de museumplusbus naar het Kröller
Möllermuseum in Otterlo. Om 9.30 uur vertrok de stoet vanuit 
Dinther.

Interessant en gezellige excursie
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Snij de  focaccia door.  Warm ’m op in de 

oven. Ondertussen bak je de shoarma. 

Bestrijk de onderste helft van de warme 

focaccia met currysaus. Beleg ’m met  sla  

en daarbovenop het  shoarmavlees. 

De bovenste helft bestrijk je met knof-

looksaus. Deze leg je er bovenop. Snijd in 

punten.  En proeven maar!

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

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

SIXPACKEN EN WEGWEZEN

VAKANTIE SIX PACK vol vakantiebroodjes :

10 picopuntjes

4 rozijnenbollen 

6 harde broodjes naar keuze 

+ ’n klein stokbrood 6,00
8,90

Uit ons tapasbrood assortiment

Focaccia 
tomaat & knofl ook 

2,95
normaal 3,50

lunch tip
van Ilse

DO TRY THIS AT HOME
Onze Focaccia Tomaat & Knofl ook kun je heerlijk combineren met 
’n salade, bij de soep of BBQ; altijd goed. Maar heeft u dit al eens
 geprobeerd? Focaccia gevuld met shoarmavlees. De lunchtip van Ilse!

Vaak stond Harrie ’s ochtends 
om 5.00 uur al op om het paard 
in te spannen en aan het werk 
te gaan. Als hij dan daarna naar 
school ging, wachtte hem straf. 
De juffrouw vond zijn handen, 
ondanks dat hij deze thuis ge-
wassen had, toch nog te vies en 
pakte een liniaal waarmee ze ge-
meen hard op zijn vingers sloeg. 
Een straf die hem tot op hoge 

leeftijd bij is gebleven.

Stilzitten zit Harrie nog steeds niet 
in het bloed. Hij heeft nog altijd 
een moestuin, met onder ande-
re kolen, snijbonen, pompoenen 
en veel fruit. Ook heeft hij een 
kerstbomenbos. Rond 6.00 uur in 
de ochtend is Harrie nog al eens 
op de fiets te zien op weg naar 
zijn bos om de kerstdennen te 

schoffelen. Harrie zit boordevol 
verhalen over het boerenleven 
van weleer. Hij heeft vanaf de 
dertiger jaren van de vorige eeuw 
alle veranderingen in het boeren-
bedrijf zelf meegemaakt. Jaren-
lang is hij dan ook een actief gids 
geweest op de museumboerderij 
in Heeswijk-Dinther waar hij met 
veel plezier bezoekers rondleidde 
en verhalen en anekdotes over 
het boerenwerk vertelde.

Dit bracht zijn dochter Jet Don-
kers en schoonzoon Gé Harmsen 
op het idee het maandblad Land-
leven te benaderen. Vorig jaar 
heeft een fotograaf van Landle-
ven een fotoreportage van Har-
rie gemaakt. Afgelopen voorjaar 
heeft de schrijfster van het boek 
‘Plattelanders’ hem geïnterviewd. 
Dochter en schoonzoon waren 
even bij dit interview aanwezig 
waarna ze opnameapparatuur 
aanzetten. Toen ze twee uur la-
ter terug kwamen was vader nog 
steeds aan het vertellen. Maar 
een klein deel van dit interview 
staat in de augustus-editie van 
Landleven. Daarom kwamen zij 

op het idee een boek te schrijven 
over de ‘boerenmemoires’ van 
vader en daarmee een tijdsbeeld 
te schetsen van het boerenleven 
van 1930 tot aan de mechanisa-
tie. Schoonzoon Gé is (amateur) 
fotograaf die in de loop der jaren 
een schat aan authentieke foto’s 
van zijn schoonvader gemaakt 
heeft. Deze zullen terug te vin-
den zijn in het boek, alsmede  
foto’s van oude boerenwerktui-
gen en ambachten.

Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogle-
raar aan de universiteit van Til-

burg, zet zich al jaren in voor het 
behoud van het cultuurerfgoed 
in Brabant. Jet heeft onlangs 
contact met hem opgenomen. 
Bijsterveld was enthousiast over 
dit initiatief en is eventueel be-
reid om mettertijd in het boek 
het voorwoord te schrijven. Wil 
je alvast iets van de sfeer van het 
boek proeven? Kijk dan in de au-
gustus-editie van het maandblad 
Landleven. Tegen de tijd dat het 
boek gepubliceerd wordt, zal 
DeMooiBernhezeKrant opnieuw 
een artikel daaraan wijden.

Een reportage en toekomstig boek over de  
oudste mannenlijke inwoner van Loosbroek
LOOSBROEK - Op de boerderij op de hoek van de Kampweg/Loosbroekse-
weg woont al bijna 60 jaar Harrie Donkers. In 1928 zag hij het levenslicht 
op buurtschap de Brakke in Vorstenbosch. Hij was de oudste zoon van tien 
kinderen. Al als klein kind werd hij ingezet bij het vele werk op de boerderij; 
melken, voeren, maar vooral ook het land bewerken. Dat ging in die tijd nog 
allemaal met de hand of met behulp van twee werkpaarden. 

Tekst: Jet Donkers Fotografie: Gé Harmsen.                                                                                                                                  

Hij heeft vanaf de 
dertiger jaren van 
de vorige eeuw alle 
veranderingen in 
het boerenbedrijf 
zelf meegemaakt.
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Afsluiting kerkplein st. servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 5 augustus zal het kerk-
plein van de St. Servatiuskerk in 
Dinther afgesloten zijn voor alle 
verkeer. Dit geldt zowel voor 
voetgangers als voor het overige 
verkeer. De afsluiting zal gemar-
keerd worden met rood-witte 
linten.

De afsluiting duurt 24 uur en de 
toegang is gedurende deze tijd 
voor iedereen verboden.
Deze berichtgeving heeft tot 
doel dat je daar rekening mee 
kunt houden. 

Bij dringende gevallen kun je 
contact opnemen met Mari van 
Zutphen via 06-51229214 en/of 
met Martien van Genugten van 
het Cultureel Centrum Servaes via 
06-45240278.

KBO Bernheze

Vakantie-drive Bridge KBo Heesch
HEESCH - Voordat CC De Pas 
voor veertien dagen haar deuren 
sluit, werd de jaarlijkse vakan-
tie-drive georganiseerd.
32 paren hadden zich aange-
meld en er werd in twee lijnen 
gespeeld. Om 13.00 uur werden 
de spelers verwacht, er was dit 
keer geen inschrijfgeld én ieder-
een ontving een consumptiebon. 
Natuurlijk was er iets extra’s bij 
de koffie en er waren hapjes.

Men had voor een geweldige 
prijzentafel gezorgd en eindigde 

je op de eerste, vierde, achtste, 
twaalfde of zestiende plaats, dan 
kon je een prijs ophalen. Een in 
de A lijn werd het paar Peter van 
Marrewijk en Willy Muytjens met 
61.56%. Een tweede plaats was 
er voor Mieke Schram en Hélè-
ne Willems. Zij scoorden 58.84% 
en met 58.50 werden Maricus de 
Vries en Pieta van Oort derde.

In de B lijn een eerste plaats voor 
Albert van Uden en Mies Spie-
rings met de prachtige score van 
70.07%. Een tweede plek was er 

voor Will van Kaathoven en Ma-
rietje van Oort met 60.88% en 
met 56.12% werden Toos van 
Nistelrooy en Ria van Hoek der-
de.

Corrie en Ellen waren aanwezig 
om de deelnemers van koffie en 
een drankje te voorzien. Bedankt 
hiervoor!

Iedereen ging tevreden, mét een 
ontbijtkoek, naar huis. Een fijne 
vakantie en tot woensdag 16 au-
gustus. 

Peter v. Marrewijk en Willy MuytjensMies Spierings en Albert v. Uden

De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen was het stil.

Dankbaar voor de mooie jaren die zij ons heeft gegeven maar ook 
met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten 
nemen van ons moeder, schoonmoeder, oma en onze trotse omi

Marietje van Grunsven-van Boxtel
* Uden, 22 december 1932

† ’s-Hertogenbosch, 28 juli 2017

echtgenote van

Jas van Grunsven †

Ron en Egje
Sabien en Niek, Jade, Loïs
Jiska en Willem, Cas

Ellen †

Kloosterhof 5
5388 GC  Nistelrode

Marietje is thuis waar u afscheid van haar kunt nemen op dinsdag 
1 augustus en woensdag 2 augustus tussen 18.00 uur en 19.30 uur.

De avondwake is op woensdag 2 augustus om 20.00 uur in de  
St. Lambertuskerk te Nistelrode.

De crematiedienst wordt gehouden op donderdag 3 augustus om 
14.00 uur  in de aula van het crematorium, Belgenlaan 11 te Uden.

VORSTENBOSCH - Jan Somers, 
Witte Pater en missionaris van 
Tanzania, is momenteel in 
Heyt huysen en viert zijn 51-ja-
rig priesterfeest op zondag 13 
augustus. Ter gelegenheid hier-
van zal op deze dag om 10.30 
uur een plechtige Eucharistie-
viering gehouden worden in de 
parochiekerk St. Lambertus in 
Vorstenbosch.

Na deze viering wordt een kopje 
koffie aangeboden in gemeen-
schapshuis De Stuik aan de 
Schoolstraat 14 met aansluitend 
een receptie voor pater Somers 
van 12.30 tot 15.00 uur.
Mocht je de jubilaris iets wil-
len aanbieden, dan graag in de 
vorm van een financiële bijdra-
ge voor zijn missiewerk in Tan-
zania.

priesterfeest Jan somers

les chanteurs 
gregoriens 
zingen in de 
adbij van 
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 6 augustus zingen de Chan-
teurs gregoriens de eucharistie-
viering in de Abdij van Heeswijk.

Het koor zingt de wisselende ge-
zangen die op zondag gezongen 
worden en verder de vaste ge-
zangen uit de VIIIe Gregoriaanse 
mis. Credo I complementeert het 
geheel. Tijdens het communice-
ren klinkt de hymne Quieumque 
quaeritus. 

Het koor staat onder leiding van 
dirigent Bert de Win en organist 
Jan de Laat speelt en begeleidt 
op het Adema Schreurs orgel. 

De viering is op zondag 6 augus-
tus en begint om 10.30 uur. 
Iedereen is welkom!

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Ook indien elders verzekerd.

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht 

persoonlijk bereikbaar.

Zijn bezige handen en zijn sterke wil, 
vielen na een bewogen leven stil...

Met bewondering en respect voor zijn kracht en 
doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen 

om afscheid te nemen van mijn maatje, 
ons pap en ‘onze Anton’

Anton van den Broek
S Nistelrode, 24 oktober 1965 
= ’s-Hertogenbosch, 31 juli 2017

echtgenoot van
Marga van den Broek-van der Heijden

vader van
Cas en Thijs

zoon van
Piet en Martha = van den Broek-Verkuijlen

Correspondentieadres: Levatio Uitvaartzorg
Hoek 5, 5275 HW  Den Dungen

Anton is thuis, waar u welkom bent om persoonlijk afscheid 
van hem te nemen op donderdag 3 augustus, tussen 14.00 
uur en 16.00 uur.

De avondwake, wordt gehouden op vrijdag 4 augustus, om 
19.00 uur, in de Sint-Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. 
Na de avondwake bent u welkom om een laatste groet te 
brengen bij Anton.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

De wens van Anton: liever geen bloemen maar een bijdrage
 voor de toekomst van zijn grote trots Cas en Thijs.

Eenieder die Anton een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

 Nistelrode, 24 oktober 1965 
’s-Hertogenbosch, 31 juli 2017

echtgenoot van
Marga van den Broek-van der Heijden

vader van
Cas en Thijs

zoon van
 van den Broek-Verkuijlen
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Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - NistelrodeAan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Vakantie Nistelrode:
Van zaterdag 29-7; 

13.00 uur t/m zondag 13-8

Vakantie Vorstenbosch:
van vrijdag 4-8; 

18.00 uur t/m maandag 21-8

2,50

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

8 stuks

Vakantie
assorti broodjes 

3,95
Frisse cake met
stukjes perzik

Zomercake
nu

Mueslikoeken, 
gevulde koeken 
& kokoskoeken

4+2
GRATIS

Volop  parkeergelegenheid

Geldig van 
2 t/m 

16 augustus

Het VerhAal krijgt steeds meer 
vorm, kleur en woorden

Ad van Schijndel
Hij heeft een voorliefde voor na-
tuur, vrouwen en het dialect. Van 
zijn hand verschenen prachtige 
eigen bundels geïllustreerd met 
foto’s en illustraties. Hij schrijft 
subtiel, helder en verhalend met 
ironie en humor. De oud-docent 
Nederlandse Taal en Letterkunde 
schrijft ook in het dialect van zijn 
geboortestreek. Hij schreef het 
gedicht Heeswich, Heezik, Hees-
wijk in 2008. Ook de Kilsdonkse 
Molen heeft hij poëtisch in beeld 
gebracht.

Charles Steijger
Van deze kunstenaar/dichter is 
in 2006 een prachtig tweeluik 
verschenen. In het één staat een 
sprookjesachtig verhaal dat door 
gedichten wordt omarmd – of 
andersom. En in het ander staan 
gedichten die hij ‘uit het hart 
heeft geschud’. Charles kan niet 
anders schrijven dan recht uit zijn 
hart; leed, angst en verdriet, maar 
ook liefde en geluk. Zijn werk is 
opgebouwd uit een stroom van 
gedachten en eigen ervaringen. 
Charles, vertrouwd met pen en 
penseel, schildert zijn woorden en 
gebruikt intense kleuren, waar-
door – als je jezelf openstelt voor 
zijn taal – ze je raken.    

Hieke Stek
Op deze VerhAal-editie nodigt 
de dit jaar benoemde gemeente-
dichter van Bernheze de bezoe-
kers uit om haar ‘op de Pickwick 
theelabels geïnspireerde’ poëzie 
te lezen én mee te nemen. Hie-
ke heeft niets met jambes en 

dichtgerelateerde rijmvormen. 
Ze schrijft het liefst vrij haar ge-
dachten op in mooie woorden en 
zinnen.

Pastoor Joost Jansen
Om 12.00 uur gaat de Norbertijn 
je voor in een unieke WaterMis 
bij Zwanenburg. Water staat cen-
traal in de Mis, zoals het ook in de 
Bijbel centraal staat: God scheid-
de de wateren in het scheppings-
verhaal, met Gods kracht splitste 
Mozes de Rode Zee en Jezus liep 
over het water.

Walter van der Velden
De oevers van de Aa gaan ‘be-
bouwd’ worden met zijn kunst-
werk ‘Het Kerkenhof’. Uit het 
gras doemen ze op; kerktorens 
met elk een eigen verhaal.

Jan van Daal
Je kunt niet om zijn werk heen: 
Rubberen banden, wieldoppen, 
geroeste auto-onderdelen; on-
der zijn handen krijgt schroot 
een nieuw leven in schitterende 
kunstwerken.

Een uniek VerhAal
Deze deelnemers zijn slechts 
een tipje van de sluier: volg het 
VerhAal op facebook en 
www.hetverhaal.nu.

HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL - Op het VerhAal, 
het literaire Festival dat op 27 augustus plaats-
vindt, zijn pastoor Joost Jansen, Jan van Daal, Wal-
ter van de Velden en de dichters Ad van Schijndel, 
Charles Steijger en Hieke Stek te lezen, te horen 
en te zien op de oevers van de Aa tussen Veghel en 
Heeswijk-Dinther.

Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl

Door de juiste keuzes 
te maken bij de 
TUININRICHTING 
of een 
BEPLANTINGSPLAN 
kan het ONDERHOUD 
beperkt worden. Op termijn 
kunt u ook kosten besparen 
doordat er niet elk jaar 
verplant of veranderd 
hoeft te worden.

Anja van den Heiligenberg

www.trendtuin.nl

AgenDA
Uitgaan in de Maashorst
het oergebied in Brabant
www.meermaashorst.nl

nieUWs
laatste nieuws vanuit het 

oergebied in Brabant
www.meermaashorst.nlwww.humstijl.nl

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

Peter v. Marrewijk en Willy Muytjens
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Uw huis verkopen? DAT KAN!
Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant op deze huizenpagina. 
De advertentie wordt om de week herhaald totdat het huis verkocht is 

(maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.

Wij maken de advertentie GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de mogelijkheden en bel 0412-795170 of mail naar info@demooibernhezekrant.nl

VeRKoCHT
onder voorbehoud

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Vacature: 

Reacties naar info@leygraaf.nl www.leygraaf.nl Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

KOK 
Leerling of Zelfstandig werkend. 
Gevarieerde baan in een fijn team met 
restaurant, buffetten, kookworkshops  

De lAATsTe KeRMis 2017 
VAn BeRnHeZe KoMT eR AAn

• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek

11 T/M 14
AUgUsTUs

KERMISEXPLOITANTEN IN LOOSBROEK
Viskraam - C.L. de Raden
Autoscooter & draaimolen  
- Fam. v. Tuijl-Verstappen
Suikerspin - H.P.L. Stroucken
Snoepkraam - Paashuis de Laat VOF
Gebakkraam - T. Maasakkers VOF
Dartgame - T.L.Chen
Schiettent North & South - Verstappen fun-
fairs
Paradise Express - Verstappen funfairs
Lucky Cranes - VOF C. Overkamp en zn
Lijntrek & Lucky Duck - VOF Verstappen

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Wij wensen alle lezers 
een fijne vakantie!
Carlijn en Monique
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Luxe sla
Rucola melange 75 gram, jonge bladsla met rucola  
75 gram, jonge bladsla met veldsla 75 gram, gemengde 
salade 150 gram of eikenblad melange 100 gram  
2 zakken

Meloenen
Galia meloen, cantaloupe, piel de sapo, 
watermeloen, jimbee of gele honingmeloen 
2 stuks

Kies en mix BBQ
Diverse soorten vlees en groenten 
met een kies & mix-barbecuesticker  
4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

Jumbo maaltijdsalades
Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Rosé wijnen
Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah 
grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean  
Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé 
of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks 
of bakken à  
750-2500 ml

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

2 VOOR3 VOOR

4 VOOR

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

250

1000

1000 450

449

569

250

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks 
of bakken à  
750-2500 ml

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

2 VOOR3 VOOR

4 VOOR

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

250

1000

1000 450

449

569

250

• t/m  aug.
 •

Luxe sla
Rucola melange 75 gram, jonge bladsla met rucola  
75 gram, jonge bladsla met veldsla 75 gram, gemengde 
salade 150 gram of eikenblad melange 100 gram  
2 zakken

Meloenen
Galia meloen, cantaloupe, piel de sapo, 
watermeloen, jimbee of gele honingmeloen 
2 stuks

Kies en mix BBQ
Diverse soorten vlees en groenten 
met een kies & mix-barbecuesticker  
4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

Jumbo maaltijdsalades
Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Rosé wijnen
Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah 
grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean  
Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé 
of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks 
of bakken à  
750-2500 ml

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

2 VOOR3 VOOR

4 VOOR

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

250

1000

1000 450

449

569

250
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In november 2017 verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van de ge-
meente Bernheze, natuurlijk met 
foto’s uit de gemeente. Ook dit 
jaar organiseren we een fotowed-
strijd. Heeft u een mooie Bernhe-
zer foto, stuur die dan voor 14 au-
gustus 2017 naar ons op. 

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon van 

€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (twee-
de plaats) en € 25,- (derde plaats). 

Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, hou dan rekening 
met het volgende.  
1.  Alleen inwoners van de gemeen-

te Bernheze kunnen meedoen 
aan de fotowedstrijd.

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

3.  Medewerkers van de gemeen-
te Bernheze zijn uitgesloten van 
deelname.

4.  De foto’s moeten genomen zijn 
in deze gemeente en/of moeten 
herkenbaar zijn voor de Bernhe-
zer samenleving.

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

6.  De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor andere 
doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het rechten-
vrij gebruik van uw foto’s voor 
bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, folders, flyers, brochu-
res of nieuwsbrieven.

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

Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s 
(JPG-formaat, minimaal 300 dpi of 
1,2 MB) voor 14 augustus 2017 
naar a.abrahamse@bernheze.org. 

Zet duidelijk de gefotografeerde 
locatie en de naam, adresgegevens 
en telefoonnummer van de foto-
graaf in uw e-mail.

Dynamisch landschap Heesch 
en nistelrode 
De Landweer; cultuurhistorisch element

Uw foto in de gemeentegids?

Tunnel loo krijgt kunstwerkpRAKTisCHe inFoRMATie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

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

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

Politieloket
Gesloten van 17 juli t/m 
8 september 2017
www.politie.nl

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt met 
steun van de provincie Noord-Brabant.

Alle gemeenten rond De Maas-
horst werken aan het verbinden 
van hun dorpen met het natuur-
gebied. Onder de noemer van het 
project Dreven en driften is Bern-
heze bezig om bij Nistelrode en 
Heesch routes richting De Maas-
horst meer herkenbaar te maken 
en te verfraaien. Bijvoorbeeld 
door bomen te planten, te zorgen 
voor meer bloemen in de bermen, 
voor meubilair en voor informa-
tiepanelen langs de routes. 

Kunstwerk viaduct Loo
Viaduct Loo is een bijzondere 
plek op deze route. De tunnel is 
de verbinder van kern en natuur-
gebied. We hebben een kunste-
naar gevraagd om de tunnel voor 
ons te verfraaien. 

Mogen wij u even voorstellen 
aan Robin Gerris? 
Robin is beeldend kunstenaar 
en van 7 tot en met 22 augus-
tus 2017 aan het werk in tun-
nel Loo in Nistelrode. Hij zal op 
wanden van het viaduct fotogra-
fische beelden aanbrengen die 
door hun symbool staan voor de 

verbinding tussen natuur en cul-
tuur en hoe dit zich manifesteert 
rondom Nistelrode. 

Uiteraard zullen veel beelden her-
kenbaar zijn voor inwoners  van 
Nistelrode en buurtbewoners 
van de tunnel. Zo verwerkt hij de 
vondst van het bronsdepot uit de 
Romeinse Tijd in zijn werk. Ook 
voor mensen die niet uit de buurt 
komen zal er veel herkenbaar zijn 
uit de gebruikte beelden. Het 
kunstwerk kan de kijker aan het 
denken zetten en onderdompelen 
in zijn/haar eigen herinneringen.

Wegafzetting 
De weg is gedeeltelijk afgezet 
om Robin zijn werk veilig te laten 
doen. Houdt u er rekening mee? 
Kom gerust een kijkje nemen bij 
de tunnel. Op het informatiebord 
langs de weg kunt u lezen hoe hij 
te werk gaat.

Heeft u vragen: stel ze dan aan 
de gemeente: kcc@bernheze.org
of via Robins website 
www.robingerris.eu.

De gemeente Bernheze werkt, net als de andere vier Maashorstge-
meenten, aan een dynamisch landschap. In deze krant presenteren 
wij een reeks korte artikelen, waarin we steeds één thema uit dit 
project toelichten. Dit keer De Landweer: een cultuurhistorisch ele-
ment dat karakteristiek is voor onze streek.

In het Bomenpark in Heesch is een 
65 meter lange landweer gere-
construeerd. Een indrukwekkend 
defensief element met palen, 
wallen, greppels en heesters. Een 
stukje waardevolle geschiedenis 
in ons unieke landschap tussen de 
kernen en het natuurgebied. 

De Landweer, een muur van 
natuur
De relatie tussen De Maashorst 
en de omliggende dorpen kende 
in het verleden een tegenstrij-
digheid: aan de ene kant diende 
De Maashorst als bron van voed-
sel en levensonderhoud, aan de 
andere kant vormde het ruige 
natuurgebied een dreiging voor 
de bewoners van het gebied. In-
woners uit het gebied legden ter 
bescherming verdedigingswerken 
aan in de vorm van landweren. 
Deze liepen van Berghem tot Nis-
telrode en verder. 

Verdedigingswerk
Landweren werden in de 14e 
en 15e eeuw aangelegd. Deze 
lijnvormige elementen in het 
landschap markeerden grond en 
vormden zo verdedigingswer-
ken (op enige afstand) rondom 
dorpen en steden of akkercom-
plexen. Zo werden kwetsbare 
akkers beschermd tegen plunde-
rende roversbendes én tegen gra-

zende dieren en vee. 

De landweren werden gemaakt 
met elementen die in het gebied 
aanwezig waren en hebben ver-
schillende verschijningsvormen 
gekend. De opbouw van de 
landweer bestaat in principe uit 
twee greppels met een onderlin-
ge afstand van 20 meter. Aan de 
binnenkant van de greppel staan 
zeven of acht palenrijen (boom-
stammen) die om en om geplaatst 
zijn. Tussen deze dichte paalaf-
zettingen bevindt zich een ‘lege’ 
strook waar waarschijnlijk een wal 
heeft gelegen. Op de landweer 
kwamen ook bomen en doornen-
struiken voor die in de loop der 
tijd een ondoordringbaar geheel 
vormden. We hebben in recon-
structie hondsroos, meidoorn, 
wilde peer en bosroos gebruikt. 
Waar wegen of water de land-
weer kruisten, werden versterkte 
of bewaakte overgangen aange-
legd waardoor de landweer bij 
gevaar met (val)hekken of slag-
bomen kon worden afgesloten 
(bron: Archol Rapport 88, 2007).

Wilt u zich verdiepen in dit the-
ma? 
ARchol Rapport 88. Heesche 
landweren. Een laatmiddeleeuws 
verdedigingssysteem te Heesch 
(N-Br). 2007. Leiden.

Doe gft-afval niet 
bij restafval.
De gft-container

is goedkoper.

- aardappelschillen
- gekookte etensresten

- vis- en vleesresten 
 (graten, schelpen, botjes)

- notendoppen, eierschalen
- theezakjes, filterzakjes met 

koffiedik
- brood- en kaaskorsten

- klein snoeiafval, gemaaid 
gras, bladeren

- bloemen, kamerplanten
- mest van kleine huisdieren 
(cavia’s en konijnen) met stro

Het viaduct met de tunnel op het Loo Nistelrode
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De gemeente Bernheze en de 
TRV (Toeristisch Recreatieve 
Vereniging) organiseren samen 
een bijeenkomst over het Euro-
pese jaar van de Gastronomie in 
2018: We are Food. Op 6 sep-
tember 2017 willen we met u 
in gesprek over de kansen die 
dit themajaar biedt voor u als 
ondernemer en als consument.

Jaar van de gastronomie: 
‘We are food’
Brabant is in 2018 een jaar lang 

‘Europese Regio van de Gastro-
nomie’. Daarvoor ontwikkelt de 
provincie een bruisend program-
ma voor zowel het brede publiek 
- inwoners en bezoekers van 
Brabant - als het bedrijfsleven. 
Het betreft bestaande gastrono-
mische en culturele evenementen 
én nieuwe initiatieven binnen en 
buiten de agrofoodsector. Hier-
mee wordt ook de vrijetijdseco-
nomie naar een hoger plan getild, 
waarbij de Brabantse waarden 
van voedsel centraal staan. Daar-

om de titel van dit themajaar: 
‘We are food’.

Kansen voor Bernheze
Bernheze wil aanhaken op het 
themajaar door vooral de oor-
sprong van eerlijk, gezond en 
lekker voedsel en de koppeling 
met toerisme centraal te stellen. 
Dat raakt de agrarisch onderne-
mer  gericht op productontwik-
keling, de consument van streek-
producten en de mensen die een 
medische verhouding tot voedsel 

hebben.  We willen graag  de 
keten van ‘boer tot bord’ zichtbaar 
maken. Uit toeristisch oogpunt 
ligt de focus op productontwik-
keling binnen het thema (routes, 
evenementen, arrangementen) en
 promotie.

Wie willen we aan tafel?
Iedereen  die zich aangesproken 
voelt en mee wil denken over pro-
jecten en evenementen die we in 
samenwerking kunnen opzetten, 
ondersteunen en uitvoeren. 

Voelt u zich aangesproken meldt 
u dan vóór 1 september a.s. aan 
 voor het TRV café via info@
trv-bernheze.nl. U kunt daar ook 
uw eventuele vragen stellen. 

Voor meer informatie over 
We are Food: www.wearefood.nl

TRV Café We are Food

oFFiCiËle BeKenDMAKingen

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Midzomer-Nachtfestijn 

Nistelrode voor het organiseren 
van Zomernachtfestival op 26 
augustus 2017 van 19.00 tot 
2.00 uur op locatie Raadhuis-
plein, 5388 GM Nistelrode. Er is 
een geluidsontheffing verleend 
tot 1.00 uur. Het Raadhuisplein 
wordt van 26 augustus, 9.00 
uur tot 27 augustus 2017, 15.00 
uur afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 27 augustus 2017.

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

Verleende terrasvergunning
Aan mevrouw Chen en de heer 
Qu is een vergunning verleend 
om terrasmeubilair te plaatsen 
op het voor publiek toegankelijke 
(verharde) gedeelte van de weg, 
gelegen bij Cafetaria Asperia, 
Hoofdstraat 72, 5473 AS Hees-
wijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaats-
vergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 25 juli 2017 
besloten een standplaatsvergun-
ning te verlenen aan Pompidoras, 
Julianastraat 74, 5462 GZ Veghel 
voor het verkopen van fastfood 
op zaterdagen in Heesch (Hoog-
straat tegenover De Misse achter 
de bomen).
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet
-  Aan de heer F. Schel is een gewij-

zigde vergunning verleend voor 
het uitoefenen van horecabe-
drijf Brasserie ’t Oude Raadhuis, 
’t Dorp 61, 5384 MB Heesch.
De vergunning is verzonden op 
26 juli 2017.

-  Aan mevrouw Chen en de heer 
Qu is vergunning verleend voor 
het uitoefenen van horecabedrijf 
Cafetaria Asperia, Hoofdstraat 
72, 5473 AS Heeswijk-Dinther. 
De vergunning is verzonden op 
25 juli 2017.

-  Aan de heer G. Mercurio is 
vergunning verleend voor het 
uitoefenen van horecabedrijf 
Gastronomia Italiana di Gaetano 
Mercurio, ’t Dorp 70, 5384 MC 
Heesch. De vergunning is ver-
zonden op 24 juli 2017.

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

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten twee 
parkeerplaatsen in te stellen als 
openbare laadlocatie voor elektri-
sche voertuigen bij Elzenseloop 1 
in Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan 
Graafsebaan ong. Heesch 
(achter Lindenlaan 9)
Het college van burgemees-
ter en wethouders maakt op 
grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening de ter-in-
zage-legging bekend van het 
ontwerpwijzigingsplan Graaf-
sebaan ong. Heesch (achter 
Lindenlaan 9), te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 

met IDN-code NL.IMRO.1721.
WPGraafsebaanong-ow01.
Inhoud: Het wijzigingsplan maakt 
de bouw van vier woningen op 
het perceel Graafsebaan ong. in 
Heesch mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

Ontwerpbestemmingsplan 
Raadhuisplein 20d 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemees-
ter en wethouders maakt op 
grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening de 
ter-inzage-legging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
Raadhuisplein 20d in Hees-
wijk-Dinther, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.
BPRaadhuisplein20d-ow01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een woon-
zorgcomplex op het perceel Raad-
huisplein 20d in Heeswijk-Dinther 
mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

Vaststelling wijzigingsplan Goor-
straat ong. Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan ‘Goorstraat ong. Heesch’ on-
gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de code 
NL.IMRO.1721.WPGoorstraat-
ong-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het bou-
wen van twee woningen aan 
Goorstraat ong. in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Nistelrodeseweg 1

Bouwen bedrijfsruimten en 42 
appartementen
 Datum ontvangst: 20-07-2017

-  Beellandstraat, bouwnr. 4
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 21-07-2017

-  Broekhoek 40
Bouwen aanbouw
Datum ontvangst: 28-07-2017

-  Nieuwe Erven 16
Renovatie en uitbreiding 
bedrijfsruimte
Datum ontvangst: 28-07-2017

Heeswijk-Dinther
-  Galgenberg 9

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening/vergunningvrij 
bijgebouw
Datum ontvangst: 21-07-2014

-  Abdijstraat 30
Renoveren/uitbreiden woning
Datum ontvangst: 21-07-2017

-  Hogeweg 1
Aanpassen kapconstructie
Datum ontvangst: 23-07-2017

-  Graaf Wernerstraat 3
Bouwen carport
Datum ontvangst: 24-07-2017

-  Graaf Wernerstraat 5
Bouwen carport
Datum ontvangst: 24-07-2017

-  Meerstraat 30b
Herstel dakconstructie zwembad
Datum ontvangst: 25-07-2017

-  Lange Kruisdelstraat 2a
Legaliseren bijgebouw
Datum ontvangst: 28-07-2017

-  Pastoor Maasstraat 28
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 27-07-2017

-  Plein 1969 3
Vervangen gevelreclame
Datum ontvangst: 28-07-2017

Nistelrode
-  Loosbroekseweg 37

Tijdelijk gebruik bestaande 
pluimveestallen voor opslag
Datum ontvangst: 27-08-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Harrie v.d. Venstraat 19

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 24-07-2017

-  Molenhoeve 9a
Veranderen milieu (inrichting)
Verzenddatum: 27-07-2017

-   Slabroek/Loo/Nieuwlan-
desteeg/Venloop
Rooien houtgewas/aanplant 
houtgewas/greppels dempen/
afgraven/afrastering verwijden 
(natuurontwikkeling)
Verzenddatum: 27-07-2017

-  Kantje 38
Intrekking voorschrift N.2.1
Verzenddatum: 27-07-2017

Vorstenbosch
-  Dorpsrand 2

Oprichten woning Vorsten-
bosch
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 25-07-2017

-  Bosweg 4
Veranderen melkrundvee en 
varkenshouderij en aanpassing 
vleesvarkensstal
Verzenddatum: 27-07-2017

Loosbroek
-  Bergmolen 54

Bouwen woonhuis met bijge-
bouw
Verzenddatum: 27-07-2017

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

Tijdelijke Vergunning
Heesch
-  Meerkensloop 35

Tijdelijk bewonen woonunit
Verzenddatum: 25-07-2017

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
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pRoCeDURes
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

Onderstaande omgevingsver-
gunning is verleend. Omdat dit 
besluiten leidt tot een onomkeer-
bare situatie, treedt het zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 

Heeswijk-Dinther
-  Plein 1969 

Verplanten 35 platanen 
(herinrichting Plein 1969)
Verzenddatum: 28-07-2017

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 

het besluit in werking.
Nistelrode
-  Maxend 48

Geheel intrekken omgevings-
vergunning activiteit milieu
Verzenddatum: 31-07-2017

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

WWW.BeRnHeZe.oRg

Spullen voor
de kringloop?
Kringloopwinkel
Voorste Groes 1a, Heesch, 
www.kringloopbedrijfoss.nl
0412-62 61 11

Kringloopcontainer Milieustraat
De Morgenstond 4, Heeswijk-Dinther
www.bernheze.org
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Tekst?

Top VAKAnTie Zie oplossing pagina 18

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Wim Lips
uit Nistelrode

Winnaar:
Annie van den Heuvel

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sUDoKU

Te Koop

nieUWe Desso-
TApiJTTegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

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

AAngeBoDen

peDiCURe 
HeesWiJK-DinTHeR
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

UW leVensVeRHAAl/
geBeURTenis/Reis op 
pApieR? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

geVRAAgD

Wie kan mij helpen aan 
AnsiCHTKAARTen VAn 
HeesWiJK-DinTHeR en 
loosBRoeK?
Dick van de Leest 06-55325484.

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

KLASSIEKE AUTO’S
Heeft u een oldtimer staan die 

u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

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

BIDPRENTJES
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

Te HUUR

opslAgUniT.eU 
Te huur opslagunits in Nistelrode
afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

DiVeRsen

HeT MeDiAHUYs is 
gesloTen van 3 tot en 
met 18 augustus.

MOOIBERNHEZERTJES

WilT U een ZoeKeRTJe plAATsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Financieel Centrum Heesch
't Dorp 9
5384 MA HEESCH
T (0412) 45 37 27
E info@financieelcentrumheesch.nl
I www.financieelcentrumheesch.nl

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

TOTALE 
LEEGVERKOOP 

BITSWIJK 10A 

UDEN

DE LAATSTE WEKEN!!! 
NU NOG LAGERE PRIJZEN 

OP ALLE MEUBELEN: 
kwaliteitsmeubelen voor heel 

weinig geld. Alles moet weg 

i.v.m. verhuizing 

 

WEG = PECH!!
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Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0 .......................................2014

Ford Fiësta 1.3 .......................................2010

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

Ford Focus 1.6 D ................2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw .............................2012

Ford Focus 1.0 74 kw ............................2012

Ford B-Max ............................................2013

Honda CR-V 2.0i Elegance .....................2010

Peugeot 107 ..........................................2012                           

Peugeot 207 ..........................................2008

Renault Clio 1.2 .....................................2010 

Toyota Aygo 1.0 4-drs ............................2012

Toyota Yaris 1.2 .....................................2014

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ............................ 2012-2014

Volkswagen Fox 1.4 ...............................2006

Volvo V40 1.6TD ....................................2013

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 D ...................................2013

Ford Focus 1.6 ecoboost ........................2012

Ford Focus 1.6i ......................................2005

Ford Mondeo TDCi .................................2015

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit Custom dub. cab.  ...............2017

Ford Transit D ........................................2010

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

GESLOTEN 
van 29 juli t/m 16 aug.

Tevens onderhoud en reparatie

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Ford Ka grand prix 2011
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.2 met G3 gas 2007
Opel Corsa 1.4 cosmo clima 43.000 km 2015

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Open Mokka 1.4 turbocosmo, 
   zeer luxe uitvoering 2014
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Ignis 1.3 airco 2006
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013
Volvo V70 D5   2004

Tijdens de vakantieperiode zijn wij tot 18 augustus geopend van 8.00 tot 17.00 uur

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

WERKT UW AIRCO NIET MEER OPTIMAAL...? KOM BINNEN VOOR EEN

CHECK / 
SERVICEAIRCO

autobedrijf-wilbervangogh.nl
In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 
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MEGA magazijn 
leeg verkoop

magazijn 

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel
 
0413 272 914  www.coppenswarenhuis.nlMeer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel

€15,-
Tuinmeubels loungesets parasols 

kussens meubels / bureau stoelenHuishoudelijkwoonaccessoiresen nog veel meer...

Vrijdag 13:00 tot 20:00 
Zaterdag 10:00 tot 17:00

WEG=PECH€15,-
€10,-

€15,- €50,-€10,-
 €50,- €50,- €50,-€10,-€5,-

€15,-€15,-€15,-€15,-
Zaterdag 10:00 tot 17:00Zaterdag 10:00 tot 17:00

€15,-
€10,-€10,-€10,-
€2,-

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Bijzonder is het viaduct ‘Loo’ in 
Nistelrode op deze route. De ge-
meente Bernheze wil graag dat 
deze tunnel niet als een barrière 
werkt maar juist als een verbinder 
tot de Maashorst en heeft voor 
dit project de 28-jarige kunste-
naar Robin Gerris uit Eersel bereid 
gevonden om zijn medewerking 
aan dit project te verlenen.

Timeframe
Robin: “Netty van de Kamp van 
het Brabants Kenniscentrum Kunst 
en Cultuur, waar ik een aantal ke-
ren mijn werk heb geëxposeerd, 
heeft mij voorgedragen om het 
viaduct te voorzien van een kunst-
werk dat ik ‘Timeframe’ heb ge-
doopt. Het viaduct is nu een wat 
donkere plek en nodigt niet echt 
uit om doorheen te fietsen. Het 
eindresultaat is zowel interessant 
voor de inwoners van Nistelrode, 
omdat zij in mijn werk veel zullen 
herkennen, maar voor ‘buiten-
staanders’ is het natuurlijk ook 

interessant. Mensen koppelen na-
melijk makkelijk hun eigen verhaal 
aan een bepaald beeld. Ik ben van 
7 augustus tot en met 22 augustus 
elke dag wel een paar uur in het 
viaduct bezig. Het viaduct zal aan 
beide kanten bekleed worden met 
beelden. Aan de linkerkant ko-
men beelden van de Maas-
horst en aan de andere 
kant beelden vanuit 
het dorp. Op beide 
kanten zullen ook 
beelden te zien zijn 

van de bronsschat die ooit vlakbij 
het viaduct gevonden is.”

Dus als je het leuk vindt om 
Robin in actie te zien, kom dan 
gerust eens een kijkje nemen!

Viaduct ‘Loo’ gaat als verbinder en als kunstwerk fungeren

Kunstenaar Robin Gerris verfraait viaduct op bijzondere wijze

 BERNHEZE - Alle gemeenten rondom de Maashorst werken aan het verbinden van hun kernen met het natuurgebied. Met het 
project ‘Dreven en Driften’ is de gemeente Bernheze bezig om diverse routes richting de Maashorst meer herkenbaar te maken 

en/of te verfraaien. Daarvoor plant de gemeente bomen, zorgt zij voor meer bloemen in de bermen, herkenbaar meubilair en 
informatiepanelen langs de routes.

Het werk van Robin wordt 
gedreven door het proces 
rondom het ontstaan van 
herinneringen en hoe 
beeldmateriaal daar een 
rol in speelt. Dit werkt 
komt op een heel speciale 
en niet-alledaagse manier 
tot stand. Robin maakt 
gebruik van een dynamiek 
waarbij de deconstructie 
van fysiek of digitaal 
fotografisch beeld ruimte 
biedt voor een nieuwe 
interpretatie aan bestaand 
beeldmateriaal. Om precies 
te begrijpen wat hiermee 
bedoeld wordt kun je het 
beste een kijkje nemen 
op de website van Robin 
waarop zijn prachtige 
werken te bewonderen 
zijn.  www.robingerris.eu. 

Robin Gerris is van 7 
augustus tot en met 22 
augustus bezig met het 
maken van het kunstwerk 
op het viaduct. De weg 
is gedeeltelijk afgezet 
om Robin zijn werk 
veilig te laten doen. Hij 
vindt het erg leuk als er 
mensen komen kijken 
hoe hij zijn werk op het 
viaduct aanbrengt maar 
wil wel graag in alle rust 
bezig blijven met het 
creëren van zijn werk. 
Er is een infobord bij de 
weg geplaatst waar alles 
duidelijk omschreven 
staat. Mocht je Robin ter 
plekke dan niet treffen kun 
je dus altijd nog het bord 
raadplegen.

Bron: www.robingerris.eu
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Duurzaamheid
In juli hebben we de leden van het burgerpanel gevraagd naar hun handelen met be-
trekking tot duurzaamheid en hun mening over de gemeente Bernheze op dit terrein. De 
vragenlijst is door 333 mensen ingevuld. 

Gemeente Bernheze
Op de stelling ‘Bernheze is een duurzame gemeente’ reageren ongeveer net zoveel men-
sen positief (43%) als neutraal (41%). Slechts een kleine minderheid is het niet eens met 
de stelling of weet het niet. In alle categorieën zien mensen dat er (ook) verbeteringen 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld meer energie duurzaam opwekken en anders omgaan met 
intensieve veehouderij en onkruidbestrijding. Een persoon vindt dat er te weinig wordt 
geïnvesteerd in leefbaarheid in de kernen. 

Telefoonoplader
Op de stelling ‘Ik laat de oplader altijd in het stopcontact zitten’ reageert bijna driekwart 
van de respondenten (71%) ontkennend, zij doen dat dus niet. Van de respondenten die 
hebben aangegeven dat wel te doen, geeft iemand aan dat 'een oplader nagenoeg geen 
verbruik kent'. 

Tandenpoetsen
Verreweg de meeste respondenten (80%) doet de kraan tijdens het tandenpoetsen dicht. 
Iemand vult aan dat hij/zij altijd zuinig is met water, bijvoorbeeld door regenwater te 
hergebruiken. Iemand heeft ‘neutraal‘ geantwoord vanwege ‘verzachtende omstandig-
heden’: “De kraan loopt zeer zacht en heeft dan ook nog een (schoonmaak)functie.” 

Boodschappentas
Verreweg de meeste respondenten (92%) nemen hun eigen tas mee als ze boodschap-
pen doen. Een van hen geeft aan geen plastic tassen te (willen) kopen. Iemand anders 
licht nadrukkelijk toe dat al te doen vóórdat de gratis plastic tassen werden afgeschaft. 
Van degenen (5%) die ‘neutraal’ hebben geantwoord, bekent iemand: “Soms vergeet ik 
het nog wel eens.” 

Energielabel witgoed
Voor 84% van de respondenten speelt het energielabel een belangrijke rol bij de aanschaf 
van witgoed (koelkast, wasmachine en dergelijke). Sommigen doen dat voor het milieu, 
anderen geven aan dat vooral voor de eigen portemonnee te doen. Een persoon geeft 
aan dat het uiteindelijk de prijs is die de doorslag geeft. 

Innovatieve ideeën
De leden van het burgerpanel hebben volop ideeën voor meer duurzaamheid in de ge-
meente. Daarover lees je meer in een volgende uitgave van DeMooiBernhezeKrant. 

Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. Inwonerspanel 
TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.  
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Duurzame innovatie 
Een duurzame gemeente kan omschreven worden als een gemeente waar het wonen,  
werken en recreëren fijn is voor de huidige inwoners en voor de generaties die volgen.    
 
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling? 
 

 

Toelichting 
Mee eens  Er is zelfs iemand voor aangesteld 

 Niet de hoogste positieve waardering ingevuld, omdat er verbeteringen mogelijk 
zijn. 

Neutraal  De wijze waarop de gemeente investeert in de leefbaarheid van de kernen en dan 
met name alle kernen met uitzondering van Heesch getuigt niet van duurzaamheid 

 Ik heb hierover te weinig informatie tot me genomen om een goed oordeel te 
kunnen vellen. 

Mee 
oneens 

 De gemeente zou meer duurzame energie kunnen opwekken dmv. zonnepanelen op 
gebouwen en het plaatsen van windmolens in het buitengebied en 
bedrijventerreinen. 

 Kan heel veel beter! Vooral in de woningbouw 
 Met zoveel intensieve veehouderij op je grondgebied die zoveel vervuiling 

produceert, kun je je nooit duurzaam noemen 
 Onkruidbestrijding mbv 3personen die het onkruid verbranden (resultaat niet 

zichtbaar) vindt ik niet duurzaam. 
 Waar ze de wegen en de kanten  levens gevaarlijk zijn doen ze niks aan 
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1. Bernheze is een duurzame gemeente 
(n=333) 
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Toelichting 
Zeer mee 
eens 

 Ik heb altijd (plastic) tassen en/of dozen bij me als ik boodschappen doe. Ook 
voordat de gratis plastic tassen afgeschaft werden. 

 Ik koop geen plastic tassen 
 Je hebt geen plastictas nodig. 

Neutraal  Soms vergeet ik het nog wel 
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Weet niet

4. Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen 
boodschappentas mee 

(n=330) 
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Toelichting 
Zeer mee eens  Bepaald de aankoop voor 95% 

 Kijk altijd dat ze zuinig zijn. 
Mee eens  Puur om stroomkosten te besparen, milieu is niet de reden. 
Neutraal  Het is de prijs die de doorslag geeft... 
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5. Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.) 
speelt een belangrijke rol voor mij bij de aanschaf 

(n=329) 

 
 
 

 
4 

 

 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

 Ben altijd extra zuinig met water, vang koud water wat uit geiser komt op en 
gebruik regenwater voor kamer en buitenplanten. 

Neutraal  De kraan loopt zeer zacht en heeft dan ook nog een (schoonmaak)functie. 
 
 
  

48% 

32% 

8% 9% 

3% 
0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee
oneens

Weet niet

3. Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan dicht 
(n=329) 

 
 
 

 
3 

 

Hoe duurzaam bent u zelf?  
 
Vul de volgende stellingen in: 
 

 

Toelichting 
Mee eens  Het blijkt uit metingen immers dat een oplader nagenoeg geen verbruik kent!!!! 

Dit scheelt op jaarbasis enkele centen. Zeer achterhaalde informatie dus. 
Zeer mee 
oneens 

 Er zit geen enkele oplader in het stopcontact bij mij thuis, lampen schakelen op 
tijdschakelaars. 
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2. Ik laat mijn telefoonoplader altijd in het stopcontact zitten 
(n=331) 

Resultaten Bernhezer Burgerpanel

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

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

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS
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Verzamelwoede
Ben: “Ik heb van jongs af aan 
van alles verzameld. Van siga-
renbandjes tot suikerzakjes, eti-
ketten van luciferdoosjes en bid-
prentjes, waarmee je het ‘Onze 
Vader’ of ‘Wees Gegroet’ kon 
sparen. Toen ik werkte en uitging 
werd het minder. Tot ik op mijn 
twintigste iemand tegenkwam 
die zijn uitgebreide postzegelver-
zameling had gerangschikt naar 
thema met volledig uitgewerkte 

informatie over de achtergron-
den ervan. Door hem ben ik weer 
gaan sparen. Maar als je eenmaal 
iets hebt, dan wil je steeds meer. 
Zo spaarde ik eerst alle postze-
gels vanaf mijn geboortejaar, 
1941, daarna vanaf 1930 en la-
ter vanaf 1850; het begin van de 
postzegel. Je komt er pas achter 
wat er allemaal is, als je gaat rui-
len en ziet wat een ander heeft. 
Dan zie je bijvoorbeeld verschil in 
stempels, die meer of minder dui-

delijk zijn, namen van dorpen 
en steden of nummers van 
postkantoren op de postze-
gels staan. Daar ga je dan op 
letten. Of je zoekt naar ‘post-
frisse’, dus ongestempelde, 
postzegels. Zo val je van het 
een in het ander. Als je inte-
resse eenmaal is gewekt, ga je 
de geschiedenis ervan leren.” 

Films
Geschiedenis zit ook in de 
vele films die Ben heeft ge-
maakt. Hij werd door het 
filmvirus gegrepen toen zijn 
vrouw Nelly voor haar werk 

een filmcamera te leen had. 
Ben: “Het was niet zo maar een 
8 mm-camera, maar zo’n gro-
te, met een accu. Ik had er zo’n 
schik in, dat ik er zelf een heb ge-
kocht. Het leek me leuk om later 
bewegend beeld te hebben van 
zaken die er dan niet meer zijn. 
Ik heb het ouderwetse boeren-
leven gefilmd, zoals het rogge 
maaien en het dorsen, het mel-
ken met de hand en het koelen 
van de melktuiten in de put. Ook 
filmde ik de oude Rijksweg, met 
de winkeltjes, Hotel Heesch en 
Hotel Brabant, het ontstaan van 

nieuwe wijken, zoals De Broek-
hoek en De Hoef, de bouw van 
het nieuwe gemeentehuis en de 
raadsdiscussie of Heesch bij Oss 
moest worden gevoegd en de 
protesten daartegen buiten het 
gemeentehuis, waarbij inwoners 
ossenstaarten meesjouwden.”
Het is dus geen wonder dat Ben 
een van de oprichters van de 
Heemkundekring in Heesch was.    

Unieke herinneringen
Wat er later met al z’n verzame-
lingen gebeurt? Zijn vrouw Nelly: 
“Ik denk dat onze dochters dit 
alles nooit weg zullen doen. Het 
is toch iets unieks. En wellicht 
willen de kleinkinderen het ook 
nog houden, als herinnering aan 
opa en oma. Ze zijn er mee op-
gegroeid om met ons de boeken 
door te kijken.”    
 

Verzamelaar in hart en nieren
HEESCH - Ben van der Ven - bijgenaamd ‘den Hulteren’ - heeft als hobby 
‘verzamelen’: postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, bidprentjes en ga zo 
maar door. Ook voor oude films over Heesch moet je bij hem zijn. 

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers    

Als je eenmaal iets 
hebt, dan wil 
je steeds meer

Het leek me leuk voor later om bewegend beeld te hebben van zaken die er dan niet meer zijn.

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Met een goed doordachte huisstijl laat je zien wie je bent en waar 

jouw bedrijf voor staat. Waar laat je zoiets maken? Bij ons natuurlijk!

compleet in 
huisstijlen

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl
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De oplossing

Eigenlijk had Sjoerd de hoop 
om in Amerika te studeren en te 
voetballen al opgegeven. Aan-
vankelijk was zijn master in janu-
ari al bijna geregeld. Het proces 
was zelfs al zover gevorderd dat 
Sjoerd bekendmaakte naar het 
buitenland te zullen gaan. Enke-
le weken later ging die droom 
toch niet door. Maar nu, een 
halfjaar later, kan Sjoerd alsnog 
lachen: zondag vertrekt hij naar 
West-Virginia waar hij gaat be-
ginnen aan de master business 
administration aan de universiteit 
van Salem. En nog leuker: Sjoerd 
gaat voetballen in het universitei-
tenteam genaamd Salem Inter-

national University MenSoccer-
Team. "Het is een internationaal 
team met spelers uit allerlei lan-
den", zegt Sjoerd, die ernaar uit-

kijkt om in een team met verschil-
lende voetbalculturen te spelen. 

Sinds maart 2016 was Sjoerd, 
die onlangs zijn bachelor busi-
ness administration aan Avans 
Hogeschool in 's Hertogenbosch 
afrondde, bezig om een master 
te regelen in het buitenland. Via 
KingsTalent in Gemert werd een 
lange procedure in gang gezet. 
"Ik heb allerlei formulieren moe-
ten invullen", zegt Sjoerd over de 
administratieve rompslomp. Om 
in aanmerking te komen voor een 
studieplek in de Verenigde Staten 
maakte Sjoerd in samenwerking 
met KingsTalent een profiel aan.

Broer Koen maakte videobeelden 
van Sjoerd tijdens wedstrijden 
van voetbalclub HVCH. Het pro-
fiel van Sjoerd met de video was 

toegankelijk voor voetbalcoaches 
van Amerikaanse universiteiten. 
In een laat stadium werd Sjoerd 
door de coach van het voetbal-
team van de universiteit van Sa-
lem benaderd. "De hoofdcoach 
van het team wilde mij graag 
die kant ophalen. Voor het team 
zocht hij nog een middenvelder", 
vertelt Sjoerd, die een aantal goe-
de skype-gesprekken heeft ge-
had met de coach. "Uiteindelijk 
heb ik de knoop doorgehakt om 
te gaan. Dit is mijn droom."

Sjoerd is benieuwd naar het ni-
veau van het voetbal in Amerika 
en vooral naar de sfeer. "In Ame-
rika wordt voor de wedstrijd het 
volkslied gezongen en soms spe-
len we zelfs in een stadion", zegt 
de Heeschenaar. Bij HVCH was 
hij gewend om twee maal per 
week te trainen, maar in Salem 
wordt dit aantal opgeschroefd 
naar twee keer per dag. "Ik ben 
nu al veel aan het sporten. Zo fit 
als nu ben ik in de zomerstop nog 
nooit geweest." En dat is ook no-
dig, want Sjoerd gaat in Amerika 
direct beginnen met voetballen 
omdat de competitie daar deze 
maand nog gaat beginnen. De 
laatste jaren heeft de ploeg van 
Salem enkele keren de finale van 
de competitie gespeeld, maar er 
werd toen niet gewonnen. Sjoerd 
wil daar verandering in brengen. 
"Natuurlijk wil ik daar winnen!", 
besluit hij.    

Voetballen en studeren tussen Portugezen,  
Polen en Nigerianen
HEESCH - Voor Sjoerd Schobbers (22) komt een 
droom uit. Komende zondag vertrekt hij naar 
Amerika om zijn passie voetbal te combine-
ren met de master business administration. "Dit 
wordt een heel mooie uitdaging", zegt Sjoerd  
enthousiast.

Sjoerd Schobbers gaat voetballen en studeren in Amerika.
Tekst & foto: Matthijs van Lierop 

‘Uiteindelijk heb ik de 
knoop doorgehakt om te 
gaan. Dit is mijn droom.’

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

Online is het natuurlijk net even 
anders dan in real life. Persoon-
lijke accounts kan je gebruiken 
zoals je wil, maar voor je zake-
lijke account zijn er nog wat do’s 
and don’ts. Heel veel mensen 
zijn inmiddels actief op social 
media. Facebook, Twitter, Insta-
gram, Pinterest en LinkedIn zijn 
voor de meesten geen onbeken-
de termen meer.

Mensen scannen de berichten 
en nemen niet de tijd om lan-
gere posts te lezen. Er bestaan 

miljoenen accounts op social 
media. De meeste mensen vol-
gen zeker een tiental accounts. 
Het is dus jouw taak om tussen 
al die accounts op te vallen. Wat 
onderscheidt je van de rest?  
Het is belangrijk dat 75% inte-
ressant is voor je volgers; een 
goede tip, een mooi verhaal 
of ervaringen doen het goed. 
Daarnaast kan je voor grappige  
berichten gaan.

Positieve insteek
Let op je spelling. Iedereen 

maakt fouten, maar de mees-
te kunnen voorkomen worden 
door even de tijd te nemen om 
je post na te lezen voordat je 
het verstuurt. Ga voor de posi-
tieve insteek, er zijn weinig vol-
gers die van negativiteit houden. 
Belangrijk is ook het tijdstip dat 
je het bericht plaatst, je volgers 
behoren online te zijn, kijk naar 
je doelgroep. En - last but nog 
least -  let op het copyright van 
je afbeeldingen. 

Benieuwd naar de verschillende 
social media en hun eigenschap-
pen? Op www.bernhezemedia.nl 
hebben we ze op een rij gezet. 
Ook vind je daar een aantal han-
dige tips over afbeeldingen en 
foto’s.

Do’s and don’ts op social Media
Bernheze –  Communicatie is een vak apart, maar gezond verstand 
brengt je al een heel eind. De ‘Do’s & Don’ts’ voor Social Media zijn 
veelal dezelfde als wanneer je mensen tegenkomt op straat of op 
een werkplek of in een horecagelegenheid. Communiceer zoals je 
graag wil dat met jou gecommuniceerd wordt.
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BeRnHeZe spoRTieF

Worstenbroodjes 
24 stuks

Beckers

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 2 t/m dinsdag 22 augustus 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Oreo Donut
2 stuks

Molco

1,89

€ 14,79

6,49

Diverse varianten

Ambachtelijke pizza’s 
410 / 460 / 470 gram

Gourmet
Normaal 2,99

op=op

super
stunt

Gepelde garnalen
400 gram

Epic Ook voor
 BBQ

€ 7,99

5,49

2 voor 
9,99

2 voor 
12,00

2 voor 
4,50

Rundvlees, 
stoofvlees, 

goulash of kipsaté

Kroketten
5 stuks

Diepvriesspecialist

Dat wordt 
genieten 

deze zomer!

Boerenroomijs
2,5 liter

Diepvriesspecialist

€ 5,69

3,99

Normaal 
V.A. 2,99 
per stuk

2+1
gratis
goedkoopste 

gratis

ian pakt 5de plaats bij WK BMX 

De hele wereld was vertegenwoordigd en 
het startveld was van heel hoog niveau. 
De finale werd afgesloten met een 5de 
plaats. Super tevreden met deze uitslag 
en heel erg blij. Ian ging naar de USA om 
ervaring op te doen en te bekijken hoe 
het toernooi verloopt. Hij fietst als 16-
jarige eerstejaars junior in de leeftijd van 
17 en 18 jaar. Vanaf het eerste trainings-
rondje voelde het allemaal heel goed aan 
en wist Ian wat hem te doen stond: knal-
len en elk rondje zo goed mogelijk starten 
en zo weinig mogelijk fouten maken en 
de juiste lijnen fietsten. Een rondje duurt 
ongeveer 35 seconden, dus je kan je 
geen fouten permitteren. Een super resul-
taat en hopelijk op naar meer successen. 

Nu eerst vakantie vieren en chillen. Aan 
het einde van de maand augustus staat 
hij aan de start van de 24 uurs solexrace, 
een hele andere uitdaging. Eerst maar 
eens genieten.

Ian fietst in het TVE OEGEMA Bmx-
team onder leiding van Frank Smulders. 
Hij wil Frank Smulders bedanken en na-
tuurlijk ook zijn trainer Martijn Jaspers 
en technisch ondersteuner Raymon van 
der Biezen. Ook zijn teamsponsors  TVE 
reclame uit Sint-Oedenrode en Oegema 
Transport uit Dedemsvaart. En last but 
not least zijn persoonlijke sponsor Pema 
Plastic uit Heesch.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag heeft Ian van Heugten het Wereld Kam-
pioenschap BMX gefietst in Rock Hill, in Amerika. De manches kwam hij goed door, 
steeds plek 2 en 3, kwart finale een mooie 3de plaats, halve finale weer een mooie 
3de plaats en uiteindelijk stond hij als 16-jarige in de finale van het wereldkampioen-
schap van de 'junior men'. 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

9 en 16 

augustus 

verschijnt er 

geen krant

 DonDeRDAg 3 AUgUsTUs

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Start: parkeerplaats Laverhof 
Heeswijk-Dinther

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRiJDAg 4 AUgUsTUs

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Start: parkeerplaats Laverhof 
Heeswijk-Dinther

Hartje Maashorst: Bij 
nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Wandelavond3daagse
Kloosterhof Nistelrode

Kaartavond KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

live muziek: pumpke live 
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

publieksavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 2

ZATeRDAg 5 AUgUsTUs

Afsluiting kerkplein
St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Start: grasveld Gymnasium 
Bernrode Heeswijk-Dinther

live muziek: nikenia 
Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZonDAg 6 AUgUsTUs

eucharistieviering met 
les chanteurs gregoriens
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAnDAg 7 AUgUsTUs

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DinsDAg 8 AUgUsTUs

Zonnebloem nistelrode: 
speciale Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Fiets3daagse Bernheze
Start: Boerderijterras Het 
Venster Vinkel

inloopspreekuur 
Fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 9 AUgUsTUs

Fiets3daagse Bernheze
Start: Eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode

Kaartmiddag KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

super Willem
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DonDeRDAg 10 AUgUsTUs

Fiets3daagse Bernheze
Start: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRiJDAg 11 AUgUsTUs

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Hartje Maashorst: 
Bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

live muziek: 
Acoustic energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATeRDAg 12 AUgUsTUs

Kermis
Loosbroek

eetfeest nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode

ZonDAg 13 AUgUsTUs

Kermis
Loosbroek 

priesterfeest Jan somers
St. Lambertuskerk 
Vorstenbosch
PAGINA 6

Zonnemiddag 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

live muziek: 
nikenia Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

MAAnDAg 14 AUgUsTUs

Kermis
Loosbroek

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DinsDAg 15 AUgUsTUs

Kermis
Loosbroek

inloopspreekuur 
Fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 16 AUgUsTUs

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Villa Verdraaid, 
voorstelling en workshop
Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DonDeRDAg 17 AUgUsTUs

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRiJDAg 18 AUgUsTUs

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Hartje Maashorst: Bij 
nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

gratis opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
PAGINA 4

live muziek: pumpke live 
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Typhoon 
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

publieksavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 2

ZATeRDAg 19 AUgUsTUs

live muziek: lindark
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZonDAg 20 AUgUsTUs

oogstfeest buurtvereniging 
Heesch-Vinkel
Vinkelsestraat Heesch

#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

live muziek: 
nikenia Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

MAAnDAg 21 AUgUsTUs

Kindervakantieweek 
nistelrode
Scoutcentrum Achter de Berg 
Nistelrode

Mini Heesch
Het Bomenpark Heesch

Kindervakantieweek HDl
Heibloemsedijk Heeswijk-
Dinther & Schaapsdijk 
Loosbroek

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eclipsavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

DinsDAg 22 AUgUsTUs

Kindervakantieweek 
nistelrode
Scoutcentrum Achter de Berg 
Nistelrode

Mini Heesch
Het Bomenpark Heesch

Kindervakantieweek HDl
Heibloemsedijk Heeswijk-
Dinther & Schaapsdijk 
Loosbroek

inloopspreekuur 
Fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 23 AUgUsTUs

Kindervakantieweek 
nistelrode
Scoutcentrum Achter de Berg 
Nistelrode

Kindervakantieweek 
Vorstenbosch
Blokhut De Roets Vorstenbosch

Mini Heesch
Het Bomenpark Heesch

Kindervakantieweek HDl
Heibloemsedijk Heeswijk-
Dinther & Schaapsdijk 
Loosbroek

DonDeRDAg 24 AUgUsTUs

Kindervakantieweek 
Vorstenbosch
Blokhut De Roets Vorstenbosch

Kindervakantieweek HDl
Heibloemsedijk Heeswijk-
Dinther & Schaapsdijk 
Loosbroek

Mini Heesch & Mini markt
Het Bomenpark Heesch

Film: sing
CC Nesterlé Nistelrode

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Fijne 
vakantie 

en tot 
over twee 

weken!


