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Beleef ’t vers, lekker en gezond met

‘Boergondisch Bernheze’!

ken en koken een hoofdgerecht
en gebruiken daarin gezonde en
lekkere producten uit de buurt.
In Bernheze worden de kinderen
bijgestaan door Mark Janssens,
chef-kok van De Toren uit Heeswijk-Dinther.
“Boergondisch Bernheze is een
unieke kans om nog beter te la-

Meester Jan
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‘Kersen en asperges
koop ik bij een
boer in de buurt’
ten zien wat we in huis hebben.
Een belangrijk initiatief om samen
te groeien door nieuwe ideeën en
talenten naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, opleidingen en stevig in te
zetten op een breed netwerk.”
Burgemeester Marieke Moorman

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

BERNHEZE - Brabant is in 2018 benoemd tot Europese regio van de gastronomie. De
gemeente Bernheze wil hier graag op inspelen door mensen uit de voedselketen, van
boer tot groothandel en van chef-kok tot consument (jong en oud), meer bekendheid
te geven bij het grote publiek. Maar ook om hen onderling te verbinden.
Vanaf juni wordt iedere maand
een thema gekozen dat centraal
staat in deze nog zes maanden
durende campagne. Het streven
is ondernemers uit de food-sector letterlijk bijeen te brengen.
In het kader van het Themajaar
‘We Are Food/Brabant Celebrates Food’ is in Bernheze de
campagne ‘Boergondisch Bernheze’ opgestart. Geen schrijffoutje maar juist met aandacht
voor de boer, de teler, de ondernemer.
Doel is om meer aandacht te
geven aan- en te vragen voor
lokale producten, food gerelateerde evenementen en andere
activiteiten. Een smaakvolle samenwerking met de gemeente
Bernheze, TRV-Bernheze en Oerlekker Maashorst.
Voor de kick off van deze campagne ging men in Groentepluktuin De Meulenhof in Heeswijk-Dinther in gesprek met de
burgemeester van Bernheze,
Marieke Moorman.

Bedankt voor uw steun
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Mensen en
kinderen
kunnen
beléven hoe
alles groeit

Fijn ook om te weten waar het
vandaan komt. Ik heb zelf ook
een minigroentepluktuintje. Met
doperwten, tomaten, aardbeien,
prei, knoflook, courgette, komkommer, peulen en zelfs zoveel
sla dat ik er soep van heb gemaakt. Ik werk graag zelf in de
tuin; zaaien en schoffelen is heerlijk om te doen, rustgevend en
onthaastend. Met name kersen
en asperges koop ik bij een boer
in de buurt.

Voedsel verbindt
“Het stimuleren van initiatieven
van ondernemers uit de eigen
streek is natuurlijk een groot
goed”, vertelt Marieke. “We helpen aanpakkers, vernieuwers en
uitblinkers te laten zien wat ze in
huis hebben. Een vers product uit
je buurt, dorp of eigen tuin geeft
een stukje emotie. Lokale lekkernijen als kersen en aardbeien
uit de buurt laat je graag proeven, dat nodigt uit om te delen.

Als gemeentebestuur zijn we
betrokken bij het thema vanuit Agrifood Capital. Dat past
bij deze streek, die doorspekt is
met voedsel en alles wat daarbij hoort. Goed om daar collectief aandacht voor te vragen en
belangrijk dat er een blijvende
relatie is met gezondheid en
educatie. ‘Keukenbazen’ is zo’n
initiatief waar kinderen van tien
tot twaalf jaar in deze regio strijden om de titel Keukenbazen
van het jaar. De kinderen beden-

Zorg voor voedsel
Een ander goed voorbeeld is
de groentepluktuin van Benita
Meulenbroek op Laverdonk 3 in
Heeswijk-Dinther. Een prachtig
plek in het Aa-dal waar de zorg
voor voeding wordt gekoppeld
aan natuur en landschap. Een gebied dat uitnodigt om te genieten
van gezonde streekeigen producten. “We produceren kleinschalig
onbespoten groente en fruit door
middel van biologische zaden en
oude fruitrassen”, weet Benita.
“Ik vertel graag wat we eten,
waar het vandaan komt, wie het
teelt en op welke wijze. Ook de
beleving met de natuur is heel
belangrijk.
Mensen komen vaak handenwrijvend een bloemkool halen en
gaan helemaal blij weer weg met
bijzondere groente, dat gevoel,
daar doe ik het voor.” Inmiddels
zijn er al meer dan 50 verschillende gewassen geplant, diverse
koolsoorten, sla, aardappelen,
wortels en kruiden en kun je
zelf komen plukken of geplukte
groenten en kruiden kopen.
Maar het allerbelangrijkste blijft
toch dat de mensen en vooral
kinderen kunnen beléven hoe alles groeit.
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HEEEY
JIJ DAAR!
Voor de
vakantieperiode
zoeken we voor
verschillende
krantenwijken
invallers

ouder
Ben jij 14 jaar of
kantie
en wil je in de va
en
wat bijverdi en?
Kijk eens op pagina 32

Woonachtig of werkzaam in Bernheze?
Volgende week gaat er een vragenlijst uit over PaRKEREN iN BERNHEZE EN PiNautOMatEN.

Zie pagina 17

Wilt u hier over meedenken, meepraten? Meld u dan gratis, anoniem in binnen 3 minuten aan via
www.tipmooibernheze.nl

Jumbo Wiegmans Heesch

Lees meer op pagina 21

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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EtEN, DRiNKEN EN uitGaaN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl

Veel aanmeldingen voor
zomeractiviteiten
Door de enorme belangstelling voor de workshops en
excursies van de Zomeractiviteiten is er maar beperkt plaats
beschikbaar. Onderstaand een aantal mogelĳkheden
waarvoor nog ingeschreven kan worden:
Kleur- en stijladvies |
maandag 2 juli
13.30 tot 16.00 |
Heeswĳk | € 14,-.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

Ikebana, Japans
bloemsieren |
woensdag 4 juli
9.30 tot 11.30 |
Heeswĳk | € 28,50.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

Mir methode | donderdag 5 juli | 10.00 tot 12.00
Heesch | € 12,-.
Sapjes & smoothies | donderdag 5 juli
19.00 tot 20.30 | Nistelrode | € 17,50.
Handlettering | vrĳdag 6 juli | 9.30 tot 12.00
Nistelrode | € 18,-.
Workshop Fotograﬁe |
dinsdag 10 juli
9.30 tot 12.30 | Heesch
€ 16,50.

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.
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Beeldhouwen met
speksteen | 10 en/of
12 juli
10.00 tot 16.00 |
Heesch | € 32,-.
Bloesemremedies | woensdag 11 juli
10.00 tot 12.00 | Heesch | € 17,-.
Lezing over Herperduin | woensdag 11 juli
10.00 tot 12.00 | Heesch | € 5,-.
Pendelen | woensdag 11 juli | 13.30 tot 16.30
Heesch | € 16,50.
Bel gerust voor meer informatie.

COLUMN
Ton Bens

KAAS IN DE
KOFFER

De vakantie staat voor de deur
en de koffers worden ingepakt!
Wat ook vaak meegaat in de
koffer of de caravan is een
heerlijk stuk kaas! Uw eigen
kaas maar dan wel, gratis door
ons, vacuüm verpakt. Doordat
wij de kaas vacumeren is deze luchtdicht zes tot acht weken
houdbaar. Bij voorkeur bewaart u de kaas in de koelkast
van uw caravan of
appartement.
U krijgt er van ons
een kaaspapier bij
waar u de kaas in
kunt bewaren nadat
u de verpakking heeft
geopend. De kaas
smaakt het best op
kamertemperatuur.
Een half uurtje voor
gebruik uit de koelkast halen is dan voldoende. Na de
vakantie merken wij dat onze klanten ook vragen naar
kazen uit de streek waar ze zijn geweest bijvoorbeeld in
Italië of in Frankrijk en met plezier gaan we dan in op het
verzoek van de klant om een passend kaasplateau samen te
stellen dat lijkt op de kazen uit hun favoriete vakantieland.
Het is onmogelijk om alle kazen in de winkel te verkopen
omdat vooral in het buitenland veel kleine kaasproducties
zijn en bovendien gerelateerd aan de streek, het klimaat
en de melk waarvan de kazen worden gemaakt. We doen
uiteraard wel ons best om de klanten te adviseren en te
laten proeven!

‘Doordat wij de kaas vacumeren
is deze luchtdicht zes tot acht
weken houdbaar’
Voor de thuisblijvers is er goed nieuws! Want ook in de
vakantie hanteren we de normale openingstijden en kunt u
tijdens de zomer ook heerlijk thuis genieten van een lekker
kaasje, wijntje en tapas.
We ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en Heesch!
En voor alle vakantiegangers: een goede reis en geniet
ervan!
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

Koen & Mike’s Pop-up BBQtrip - Latin
Ga mee op reis naar Latijns Amerika!
NISTELRODE - Met een compleet verzorgd vijfgangen barbecuediner nemen Koen de Lorijn en
Mike van der Walle je mee naar de andere kant
van de wereld op zaterdag 6 juli.
Geniet van zonovergoten gerechten op onze popup locatie in de tuin van de Temple Challenge, Laar
24 in Nistelrode. Voor slechts € 35,- per persoon
word je in drie uur tijd van Mexico naar Argentinië
gebracht.
Inchecken kan vanaf 19.00 uur; het vertrek is om
19.30 uur.
Boek jouw ticket voor deze reis en stuur een mailtje naar info@shakem-cocktails.nl met daarin de
grootte van jouw reisgezelschap.
Maar boek snel, want er is maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

LEZER
ACTIESTWEE X TWEE KAARTJES
WINNAARS
ROCKÍN WOOD
ZATERDAG 30 JUNI
IN DE KERSOUWE

Nathalie de Rooij
Nicole Kuijpers
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aurora muziekfestijn op het plein Column
HEESCH – De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk genieten van zon, zee, strand, op de camping,
in een vakantiehuisje of gewoon lekker in de achtertuin. Om in de vakantiestemming te komen, nodigt
Fanfare Aurora je van harte uit om met alle muzikanten het seizoen muzikaal af te sluiten en tegelijkertijd de vakantie in te luiden. Op zaterdagmiddag 30 juni om 15.00 uur verzorgen zij een openluchtconcert op het dorpsplein naast de fontein Labrys aan ’t Dorp: een muziekfestijn op het plein.

Buitengebied

We weten dat het uitgestrekte buitengebied aantrekkelijk is voor
criminelen. De verlaten en verborgen plekken ergens achteraf,
kunnen door foute types gebruikt worden voor bijvoorbeeld
hennepplantages, drugslabs of afvaldumping. En dat willen
we voorkomen. Het is niet alleen verboden, maar ook nog eens
gevaarlijk.

zaterdagmiddag
30 juni, 15.00 uur

In samenwerking met Stichting
Centrummanagement Heesch
zorgt Aurora ervoor dat het
dorpsplein wordt omgetoverd
tot een heus ‘muziekfestijn op
het plein.’ Na afloop van het
concert heb je ruim gelegenheid

Marieke Moorman
Vorige week was het De Week van het Buitengebied in Zeeland,
Limburg en Noord-Brabant. Niet bedoeld om de toeristische
aantrekkelijkheid van ons mooie buitengebied te vergroten, maar
een actie gericht op veiligheid. Ook Bernheze deed mee.

Dit jaar is de beurt aan het jeugdorkest, de jeugdmalletband, opleidingsorkest Aurora Con Brio
en het fanfareorkest. In een kort
maar gevarieerd programma van
een kleine anderhalf uur zullen
zij het publiek vermaken met
hun vrolijke klanken, speciaal
ingestudeerd voor dit eindesei-

zoensconcert. Om het concert
dit jaar een extra zomers tintje te
geven, wordt het gehouden in
de openlucht.

Burgemeester Bernheze

‘Als verhuurder loop je dan de kans op enorme boetes of erger’
Daarom sloegen we de handen ineen met de politie, het
Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Omgevingsdienst
om controles uit te voeren in het buitengebied. In twee
teams bezochten we twaalf locaties: leegstaande schuren,
boerenbedrijven en hallen met andere bedrijfsactiviteiten.

om samen met de muzikanten
van Aurora onder het genot van
een drankje even gezellig na te
praten en de vakantie in te luiden. We hopen jou dan ook te
ontmoeten op zaterdagmiddag
30 juni op het dorpsplein bij de
fontein. Het concert start om

15.00 uur en de entree is gratis!
Mocht het onverhoopt slecht
weer zijn, dan wijken we uit naar
de aula van het Hooghuis aan de
Narcislaan. Meer informatie over
het eindeseizoensconcert van
Fanfare Aurora vind je op
www.fanfare-aurora.nl.

Van mensen die in het buitengebied wonen en werken hoor
ik dat criminele drugshandelaren steeds brutaler worden. Van
foldertjes in de brievenbus, waarin openlijk gevraagd wordt om
locaties voor wietteelt, tot ernstige dreigementen als mensen
weigeren mee te werken. Maar vaak ook lijkt iemand aardig en
correct en pas als het fout loopt, blijkt diezelfde aardige huurder
onvindbaar of zelfs niet te bestaan. Als verhuurder loop je dan de
kans op enorme boetes of erger.
Afgelopen week troffen we gelukkig geen
bijzonderheden aan tijdens de controles. Maar
het is belangrijk om met elkaar weerbaar te
zijn tegen criminele invloeden. Dat kunnen
we als overheid niet alleen. We hebben uw
ogen en oren daarbij nodig. Laat het ons
weten als u iets vreemds opvalt of als u
het gevoel heeft dat er iets niet pluis is.
Dat kan via veiligheid@bernheze.org
of meldmisdaadanoniem.nl. Een
gewaarschuwd mens telt zo niet voor
twee, maar voor uw hele omgeving.

Dierenambulance in een
nieuw jasje

burgemeester.moorman@bernheze.org

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!
Het team van de dierenambulance samen met Hanneke en Suzan van Women Works

HEESCH - Dierenambulance Brabant Noord-Oost rijdt sinds kort in nieuwe jassen, compleet met eigen
logo. Women Works in Heesch sponsorde de nieuwe jassen voor de dierenambulance, die sinds september 2017 ook in de gemeente Bernheze actief is.
“Wij zijn dierenvrienden en vinden het belangrijk dat alle dieren
in nood geholpen kunnen worden. Dierenambulance Brabant
Noord-Oost staat 24 uur per
dag klaar voor dieren in nood,”
vertelt Suzan, een van de eigenaressen van Women Works.
“Het is wel belangrijk dat ze op
de dierenambulance veilig kunnen werken.
Daarom hebben wij besloten om
jassen en polo’s te sponsoren.
Hiermee vallen ze lekker op als
ze op straat aan het werk zijn”,

zegt Hanneke, mede-eigenaresse van Women Works.
De vrijwilligers van Dierenambulance Brabant Noord-Oost zijn
erg blij met de nieuwe jassen.
“Ze zitten hartstikke lekker! Het
is vooral heel fijn dat ze niet zo
dik, maar wel lekker warm zijn.
Ook erg gaaf dat ons eigen
logo erop staat, dat maakt het
toch nog wat specialer. Wij zijn
hartstikke dankbaar dat Women
Works deze jassen wilde sponsoren. Veiligheid staat bij ons

voorop en dan is het noodzakelijk dat je goed zichtbaar bent
als je langs de weg aan het werk
bent”, vertelt coördinator Wil.
Dierenambulance
Brabant
Noord-Oost draait volledig op
vrijwilligers en is altijd op zoek
naar uitbreiding van het team.
Aanmelden hiervoor kan via
sollicitaties@dierenambulancebno.nl.
Dierenambulance
Brabant
Noord-Oost is 24 uur per dag
bereikbaar via 085-2738899 en
is te vinden op
www.dierenambulancebno.nl.

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat
100
A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100A,
5473 AT
Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12,
073-7820167
T 5258
0413 -NB
29Middelrode,
19 80 Heeswijk
- Dinther
Heilig HartpleinT6A,
Den
Dungen, 073-7820106
0735275
- 782BM
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEiD iN BaLaNS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Wmo-koffiemiddag
HEESCH - De Wmo-middag, die de gemeente Bernheze vrijdag
29 juni samen met de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch
organiseert, zal in het teken van hulpmiddelen staan. Deze middag
zullen Medipoint en Hulpmiddelen Centrum uitvoerig toelichten
hoe je maximaal van hun diensten gebruik kunt maken.

antwoorden
op vragen over
hulpmiddelen en
financiËn
Deze voorlichting zal in CC De
Pas plaatsvinden en de onderwerpen die beide organisaties
gaan uitleggen zullen onder andere bestaan uit:
- hoe kom je aan hulpmiddelen;
- vergoedingen vanuit de gemeente;
- levering;
- onderhoud;
- tijdelijke vervanging bij reparatie.
Een afgevaardigde van het IPG
(Integraal Platform Gehandicapten) zal aanwezig zijn en vermoedelijk vele vragen rond de
financiën kunnen beantwoor-

den. Ook de bibliotheek zal een
korte presentatie verzorgen over
datgene wat zij te bieden heeft
op dit gebied.
Vrijdag 29 juni in CC De Pas van
14.00 tot 16.00 uur.

Ontspanningsavond
ziekenvereniging Horizon

HEESCH - Het mooie weer bracht op woensdag 20 juni zo’n 150
gasten naar CC De Pas voor de ontspanningsavond van ziekenvereniging Horizon. Vanwege de opbouw van de kermis was De Misse
onbereikbaar en vergde het wat extra organisatie en improvisatie
om iedereen op een goede manier binnen te brengen. Maar zoals
het bij De Horizon altijd werkt: vele handen maken licht werk en zo
werd deze klus geklaard!
Met een volle zaal kon de avond
van start gaan. Met koffie en
thee en een lekker gebakje werd
er druk bijgekletst in afwachting
van wat er verder zou komen.
Voor muzikaal vertier was gezorgd, dans- en amusementsorkest Melodie uit Gemert maakte
haar opwachting.
En de sfeer zat er ook al snel in.

Diverse mensen waagden zich
aan een dansje en er werd diverse keren ‘ingehaakt’.
In de pauze van de band werd er
voor de innerlijke mens gezorgd
met een lekker slaatje. Om 22.00
uur werd de avond afgesloten
en konden alle gasten tevreden
huiswaarts keren.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Prachtig resultaat derde
GoedeDoelenWeek in
Loosbroek
LOOSBROEK - In de week van 4 tot en met 9 juni werd de derde GoedeDoelenWeek in Loosbroek gehouden en hiermee is een
prachtig resultaat bereikt. Er is door de Loosbroekse inwoners zo’n
5 procent meer geschonken in vergelijking met 2017!

Resultaten en opbrengsten
Door 57 collectanten werden
in de week van 28 mei tot en
met 2 juni op 516 adressen in
Loosbroek enveloppen met een
uitnodigingsbrief en intekenlijst
voor 12 goede doelen bezorgd.
Er werden 424 enveloppen opgehaald in de week van 4 tot
en met 9 juni en 6 enveloppen
afgegeven op zaterdag 9 juni
bij het inleverpunt bij Dagwinkel Schouten. Van deze 430 enveloppen bevatten er 418 een
ingevulde lijst en contant geld.
Dit betekent dat vier van de vijf
huishoudens in Loosbroek aan
de collecte hebben meegedaan
en aan een of meer goede doelen een bedrag hebben geschonken.
Van de 418 enveloppen bevatten er 269 een formulier waarop
de bestemming van de gift was
aangegeven en 149 een formulier met het verzoek om de gift
meteen over de 12 goede doelen te verdelen. In totaal heeft
de collecte (met aftrek van de
kosten voor onder andere drukwerk van formulieren) afgerond
€ 6.750,- opgebracht, in 2017
was dit € 6.434,-.

De coördinatoren van de goede
doelen hebben door de schenkingen van 418 huishoudens de
volgende bedragen aan de onderstaande goede doelen kunnen overmaken.
Netto verdeling collecte 2018:
- Diabetesfonds € 512,57
- Epilepsiefonds € 516,72
- Fonds Gehandicapten Sport
€ 467,01
- Fonds Verstandelijk
Gehandicapten € 482,22
- Hartstichting € 800,28
- KWF Kankerbestrijding
€ 900,18
- Longfonds € 585,51
- Nationaal Fonds Kinderhulp
€ 485,06
- Nationaal MS-fonds € 457,35
- Ned. Brandwondenstichting
€ 448,68
- Nierstichting € 523,98
- Reumafonds € 572,66
De coördinatoren van de goede
doelen in Loosbroek willen alle
collectanten van harte bedanken voor hun inzet en een grote
dank aan de Loosbroekse inwoners voor hun gulle giften.
Tot volgend jaar!
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Een meester met pensioen

Ik moest
na de Pabo
eerst nog
in militaire
dienst

Meester Jan neemt na ruim 43 jaar afscheid

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE – Ruim 43 jaar aan onderwijservaring gaat na dit schooljaar met pensioen. Meester Jan van der Aalsvoort heeft verschillende
generaties in Nistelrode lesgegeven en heeft daarmee zijn pensioen verdiend. Hij blikt terug op de grootste verschillen tussen toen en nu.
In 1973 rondde Jan de Pabo af en
in maart 1975 had hij zijn eerste
baan als meester. “Ik moest na de
Pabo eerst nog in militaire dienst”,
legt hij uit. “Daarna heb ik een
juffrouw van de Mariaschool, wat
nu basisschool ‘t Maxend is, vervangen die zwanger was. En in
1985 stapte ik over naar De Beekgraaf.” In die tijd hadden de twee
scholen een gezamenlijk bestuur.
Inmiddels zijn zij aangesloten bij
SKPO-Novum, een scholengemeenschap in Bernheze.

Door zijn jarenlange ervaring
heeft Jan een mooi beeld van alles
wat veranderd is in het onderwijs

‘het grootste
verschil is toch wel
de digitalisering’
sinds 1975. “Het grootste verschil
is toch wel de digitalisering”, vertelt hij. “Kinderen die nu in groep
5 zitten weten niet dat er ooit een

krijtbord was, in plaats van een
digibord.” En door dat digibord is
er veel meer tijd en aandacht voor
de individuele leerling.
“Een flink deel van de lesvoorbereiding staat nu op het digibord
en zit inbegrepen bij de lesmethode, daardoor heb je als leerkracht
je handen meer vrij voor de leerlingen.”
Ook is de school nu meer gericht
op de prestaties van de leerlingen.
“We hebben een systeem dat de

voortgang van de leerlingen bijhoudt, waardoor we het sneller
kunnen signaleren als een leerling
niet goed meekomt. We kunnen
nu eerder ingrijpen, om te voorkomen dat ze een achterstand
krijgen of naar speciaal onderwijs
moeten”, legt Jan uit.
“Zo kunnen slechtziende leerlingen bijvoorbeeld via een speciaal
cameraatje meekijken op het digibord, wat zij dan terugzien op een
scherm op hun eigen tafeltje.”

Ook wordt het onderwijs steeds
professioneler. Waar vroeger allerlei externe specialisten werden
ingehuurd om bijvoorbeeld een
nieuwe lesmethode te beoordelen, doen de leerkrachten dat nu
zelf.
“Tegenwoordig wordt er verwacht dat leerkrachten een aantal
uren per jaar aan studie doen. Dat
wordt bij ons ook gemonitord en
gestimuleerd door de directie”,
zegt Jan. “Er is daarvoor vanuit
de overheid een budget beschikbaar gesteld, daar heeft iedere
leerkracht recht op.”
Het pensioen van meester Jan
start met een groots afscheid bij
De Beekgraaf, waarna hij kan genieten van zijn welverdiende rust.
Na zo’n 1.000 leerlingen is het
voor hem nu tijd om te gaan genieten van onder andere zijn bijen
en wielrennen.
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Communicanten zamelen geld in
voor HomeRide Daddies

Bernhezefamilieberichten
Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de steun
en medeleven na het overlijden van mijn vrouw, moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Miet van Nuland–van der Zanden
Uw aanwezigheid, de vele kaarten en mooie bloemen
hebben ons erg goed gedaan.
Jan van Nuland
Kinderen en kleinkinderen

Nistelrode
Dankbetuiging

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen
zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, een brief, bloemen wat het ook zij,
was en is ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t geeft ons moed om verder te leven.
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling
na het overlijden van mijn lieve man
geweldige (schoon) vader en onze trotste opa

Govert Juyn
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige afscheidsdienst en begrafenis.
Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Govert
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend
Cokkie Juyn
Kinderen
Kleinkinderen

Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Een groot aantal communicanten, 25 kinderen in totaal, heeft op zondag 27 mei
hun eerste Heilige Communie gedaan in de St. Servatiuskerk in Dinther. Bij de voorbereidingen kiest de
groep communicanten ook altijd een project waarvoor zij zich inzet. Deze groep heeft dit jaar gekozen
voor de HomeRide Daddies. De HomeRide Daddies hebben afgelopen weekend, 23 en 24 juni, in 24
uur 500 kilometer gefietst en daarmee geld opgehaald voor de Ronald McDonaldhuizen, zodat ouders
dichtbij hun zieke kind kunnen zijn.
De communicanten hebben
een bijdrage gegeven van het
geld dat zij cadeau kregen op
hun communiefeest en tijdens
de viering op 27 mei is gecollecteerd in de kerk. Daarnaast
hebben de communicanten een
middag geknutseld. Ze hebben
toen heel veel slingers gemaakt
om het Ronald McDonaldhuis
op te vrolijken en kaarten voor
de ouders en hun zieke kinderen
om hen te steunen.
Linda Otjens heeft de kaarten en
slingers, tijdens de dankviering,
in ontvangst genomen. Zij heeft
beloofd dat ze er, samen met de
HomeRide Daddies voor zorgt
dat de kaarten en slingers tijdens
de HomeRide afgegeven worden

Linda Otjens ontvangt de checque van enkele communicanten

bij een Ronald McDonaldhuis.
Daarnaast was zij enorm blij met

de bijdrage van € 390,60 die de
kinderen ingezameld hadden.

Sint-Barbaragilde Dinther neemt op
waardige wijze afscheid
HEESWIJK-DINTHER - Sint-Barbaragilde Dinther neemt op waardige wijze afscheid van gildebroeder
Frits Evers. Frits was sinds 1991 lid van ons Sint-Barbaragilde. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap
was Frits bij ons prachtige gildekoor. Vanaf 1994 t/m 1997 lid van de gildehuiscommissie. Frits werd
onze koning in 2002, welke taak hij met volle overtuiging invulde. Vanaf 2005 tot heden was hij lid van
de schietcommissie en tevens wapenmeester.
We hebben Frits gekend als ’n
zeer actieve gildebroeder die
altijd bereid was in woord en
daad mede werkzaamheden
te verrichten, betreffende het
schietgebeuren en andere activiteiten. Frits was ook een geliefd
persoon bij vele andere gilden in
onze omgeving, zijn humor en
aanstekelijke lach zullen velen
zich nog lange tijd blijven herinneren.
De laatste jaren kreeg Frits vaker
problemen met zijn gezondheid
zodat hij minder vaak aanwezig
kon zijn bij de diverse activiteiten.
Als Sint-Barbaragilde zijn we

trots om Frits als gildebroeder
27 jaren in ons midden gehad te

hebben. Frits, we zullen je missen, rust in vrede.

Lezing over klimaatverandering door Margot Ribberink
NISTELRODE - Weervrouw Margot Ribberink gaf vorige week
woensdag een lezing over klimaatverandering. Zij is bekend
van RTL weer, dat zij presenteerde van 1993 tot en met 2013, en
de diverse weerberichten op radio en televisie bij omroep Max
en regionale zenders.

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

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

Voor u, naast u, met u

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Zij was uitgenodigd door Zonnebloem Nistelrode. Het was
een interactieve lezing met veel
ruimte voor vragen en ervaringen over het weer van vroeger en tegenwoordig. Door het
broeikaseffect is de aarde 1,5 °C
warmer en dat zal nog verder
stijgen zonder tegenmaatregelen. Het weer wordt steeds extremer. Periodes met regenval, al
dan niet met tornado’s, windval

20/04/16 10:25

nemen ook fijnstof op.
Er is een roep voor meer groen in
de steden en daarbuiten. Voorgaande sluit naadloos aan op de
actie “Een plant voor een steen
of tegel” van 23 juni.

en orkanen, worden afgewisseld
door grote droogte. In Oost-Afrika heerst grote droogte en is het
water op rantsoen. Margot is tevens ambassadrice van Cordaid
en bezoekt deze gebieden regelmatig. Een groeiend bewustzijn
wereldwijd heeft geresulteerd in
een Klimaatverdrag van Parijs,
getekend door alle landen met
uitzondering van de Verenigde

Staten. De afzonderlijke staten in
de Verenigde Staten echter voeren maatregelen door ten gunste
van het klimaat.
Onze eigen politiek heeft ook,
zonder uitzondering, toegestemd in het actief terugdringen
van het broeikaseffect. In onze
grote steden is het 7 °C warmer
dan op het platteland. Bomen
zijn de longen van de wereld en

Over 50 jaar is de zeespiegel een
meter gestegen. Nu al lopen in
grote steden als Miami de straten
onder water. In Nederland heeft,
‘dankzij’ de watersnoodramp
van 1953, de waterhuishouding
prioriteit. Er gaan miljarden naar
waterbeheersing om te zorgen
dat ons nageslacht hier goed kan
wonen. Het was een heldere en
leerzame uiteenzetting over ons
klimaat. De gasten en vrijwilligers van Zonnebloem Nistelrode
gingen bemoedigd en met veel
kennis huiswaarts.
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Natuur, ontspanning en
biologieles in één
Aanbiedingen geldig van
28 juni t/m 4 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Eerst werd er uitleg gegeven

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Netty van Lieshout

HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH - De leerlingen van groep 7 van basisschool Op Weg kregen
op een bijzondere manier biologieles op dinsdag 19 juni. In combinatie met een rondleiding bij het rioolwaterzuiveringssysteem in Heeswijk-Dinther, kregen de leerlingen een theorie- én praktijkles vissen
van de Vorstenbossche Hengelsport Vereniging.

Maar naast les in het vissen zelf,
was er ook aandacht voor het
water waar de vissen in leven.

1,85

Nieuw!

Cheesecake
Tartelette
nu

1,45

Lekker bij BBQ & borrel

Op die dag waren de negentien
leerlingen van groep 7 aanwezig
bij het rioolwaterzuiveringssysteem in Heeswijk-Dinther.
De lokale hengelsportvereniging
van Vorstenbosch had voor basisschool Op Weg deze dag op
touw gezet die bestond uit een
rondleiding bij het rioolwaterzuiveringssysteem, praktijkles in
vissen en daarna vrij vissen. Een
leuk initiatief om het vissen bij
de jeugd onder de aandacht te
brengen.
Een week eerder heeft de groep
theorieles gehad in het vissen.
“Daar werd onder andere geoefend in het losmaken van de
haak met een kunstvisje, maar
er werd ook verteld over wat
een vis bijvoorbeeld nodig heeft
voor de voortplanting”, legt
Ad Bloks uit. Ad is bestuurslid
van de vereniging en actief bij
de wedstrijdcommissie voor de
jeugd. “Vissen is zo veel meer
dan alleen het vissen. Het is de
natuur ingaan, ontspanning opzoeken en nieuwe vrienden maken”, vindt Ad. Dat wil hij met
activiteiten als deze aan de jeugd
laten zien.

Kruidenschroef

Met een vleugje lemon

Van Mook

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

De leerlingen kregen een rondleiding over het terrein van het
rioolwaterzuiveringssysteem,
waar ze een kijkje in de keuken
kregen. Op sommige plekken
stonk het nog wel, maar de leerlingen hebben met eigen ogen
gezien hoe het proces in zijn
werk gaat.
Van het filteren van het meest
grove vuil in het water, naar de
plek waar de vieze geurtjes uit
het water worden gehaald, tot
aan de tank vanuit waar het
schone water terug naar de Aa
en de Leygraaf stroomt.
En in dat water, de grote sloot
waarin het gezuiverde water
terecht komt, hebben de leer-

Eigen Jij, jij in je eigen kracht
Wil je meer zelfvertrouwen?
Vind je omgaan met anderen lastig?
Word je gepest? Of pest je?
Kies dan voor een unieke weerbaarheids-/
sova-training met honden.

www.eigenjij.nl
Specialisme: zelfvertrouwen, pestproblematiek en autisme
SONNIUSSTRAAT 17 • HEESCH • 06-53532425 • INFO@EIGENJIJ.NL • WWW.EIGENJIJ.NL

lingen gevist. Vorig jaar heeft
de Vorstenbossche Hengelsport
Vereniging zo’n zelfde dag georganiseerd voor de basisschool.
En met succes: twee leerlingen
zijn inmiddels bij de vereniging
actief en hebben hun eerste
wedstrijd gevist.
“Om de vissport te promoten
moet je beginnen bij de jeugd”,
vertelt Ad. “Sinds kort hebben
we een nieuw bestuur met een
jeugdige voorzitter die garant
staat voor de toekomst.”
Wil je meer weten over vissen of
wil je eens een keertje meekijken met een van de leden? Op
www.hsvorstenbosch.nl vind je
hiervoor alle informatie.

Nistelrode
0412-611282

Hamburger

Vernieuwd en verbeterd recept
per stuk

Bourgondische/
Oosterse Rib
100 gr.

€ 1,35

€ 0,75

Varkens kophaas
100 gr.

€ 1,25
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

BOSPEEN per bos € 0.98
BLAUWE BESSEN 150 gram € 1.50
VERS FRUITSALADE 150 gram € 1.25
Volop zomerfruit
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Bernheze
KBO Bridge
Nistelrode

Sportieve en
gezellige uitjes
in de zomer!
HEESCH - Voor de achtste keer
alweer wordt op woensdag 1 augustus het KBO Midden-brabant
Golfkampioenschap georganiseerd op Golfbaan Midden-Brabant te Esbeek.

Martien van de Graaf

NISTELRODE - De winnaar van
de dertiende ladder competitie
is bekend. Martien van de Graaf
heeft, met het mooie gemiddelde van 58.90%, deze competitie
gewonnen.
Het is de uitkomst van de beste acht scores over twaalf middagen. Een tweede plaats was
voor Anneke van Grunsven met
57.99 % en Ria van Valkenburg
werd met 57.36% derde. Voor
Martien was er een flesje drank
en voor An van Meurs, die de
50.00% het dichtst benaderde,
was er ook een attentie. Ook de
laagst geplaatste werd niet vergeten.

winnaar van de
dertiende ladder
martien van de graaf
Natuurlijk was er deze middag
iets extra’s bij de koffie. Dat
maakt zo’n middag nog iets feestelijker. Wil je meer weten over
deze vrije KBO bridge inloop in
CC Nesterlé op vrijdagmiddag,
dan kun je contact opnemen met
Willy Muytjens, 0412-613417.

Zomerse dag Zonnebloem
afdeling Vorstenbosch

Deze dag is bedoeld voor iedereen: leden en niet-leden van KBO,
van beginners tot ervaren golfers.
Heb je nog nooit golf gespeeld?
Dan kun je meedoen aan de kennismakingsclinic. Als je meer ervaren bent, kun je je inschrijven voor
de wedstrijd. Al acht jaar lang een
succes en ook dit jaar belooft het
weer een gezellige en sportieve
dag te worden!

VORSTENBOSCH - Gasten van de zonnebloem afdeling Vorstenbosch brachten woensdag 13 juni een
bezoek aan aspergekwekerij Marc en Sandra de Wit in Mariaheide. Ze werden daar om 10.30 uur ontvangen met een kop koffie en een heerlijke beschuit met aardbeien.
Na het lekkere kopje koffie kregen ze een film te zien over het
bedrijf. Daarna was er een rondleiding onder leiding van Sandra.
Met veel enthousiasme vertelde
ze alles over het telen van asperges en het telen van blauwe
bessen. Voor iedereen erg in-

teressant. Na deze rondleiding
werden de gasten verrast met
een heerlijke lunch die bestond
uit een zelfgemaakte aspergesoep en broodjes.
Deze lunch was verzorgd door
Sandra en vrijwilligers van Vorstenbosch. Na de lunch kon men

nog een kijkje nemen in het winkeltje.
Het was een mooie en leerzame
dag. Een woord van dank voor
Marc en Sandra de Wit en de
vrijwilligers van Vorstenbosch is
dan ook zeker op zijn plaats.

Koninklijk Zomerconcert
Laverhof
Kijk voor meer informatie en om
in te schrijven op
www.golfclubmiddenbrabant.nl/
kbogolfdag2018.
Van een heel ander kaliber is de
mogelijkheid tot rondleidingen
in Megen op vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
In Megen bevindt zich sinds 365
jaar het klooster van de minderbroeders Franciscanen met een
prachtige kloostertuin: de Hof
van Lof, vol met prachtige bloemen, planten, bomen en goddelijke associaties. Zo herinnert de
zonnebloem aan St. Franciscus
en zijn Zonnelied. En de buxus
aan Palmzondag. Deze en veel
meer verhalen hoor je tijdens de
rondleiding. Je mag de tuin ook
vrij bezoeken.
Meer informatie:
www.hofvanlof.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord speelt
maandag 2 juli haar jaarlijks zomerconcert op het buitenterrein bij
Laverhof aan de Zijlstraat in Heeswijk. Aanvang 19.00 uur, entree is
gratis en er is koffie, thee en koele drank verkrijgbaar.
Vanaf 19.00 uur treedt de Fanfare op met haar blaas- en slagwerkorkesten. Dat betekent dat
zowel de opleidingsorkesten als
de volwassen orkesten zullen
optreden. De slagwerkers onder
leiding van Wim van Zutphen
nemen je met meerdere Nederlandse kampioenen op hoog
niveau mee. Het blazers oplei-

dingsorkest onder leiding van
Arjan Deckers en het fanfarekorps
onder leiding van Hans Thijssen
strelen je gehoor en zorgen dat
je vrolijk aan de zomerperiode
begint.
Reserveer maandag 2 juli in je
agenda en kom genieten van
een zomers concert.

Zomeravondconcert muziekvereniging Servaes
HEESWIJK-DINTHER – Het zomerreces staat voor de deur. Maar voordat dat zover is sluit Muziekvereniging Servaes traditioneel voor de zomervakantie het muziekjaar 2017-2018 af met een sfeervol zomeravondconcert. Dit jaar vindt het zomeravondconcert plaats op zondag 1 juli in de tuin van de Abdij
van Berne in Heeswijk-Dinther.
van de vereniging zich aan de
gemeenschap presenteren.
Muziekvereniging Servaes heeft
een twee uur durend programma
in petto. Het eerste uur is vooral

Voorkomen is beter dan genezen

Een leuk avondje uit voor de hele familie

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

Automatisch uw bank geboekt? Echt wel!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

nummers en meer gevorderd repertoire vermaken.
Het belooft dus een swingende
avond te worden. Laat je verrassen door het muzikale aanbod
van Muziekvereniging Servaes.

De weersvoorspellingen laten
voor de komende dagen een zomers weerbeeld zien. Voortreffelijk weer voor een openlucht
zomeravondconcert. Tijdens het
zomeravondconcert van Muziekvereniging Servaes zullen
alle muzikanten en slagwerkers

ingeruimd voor de allerjongsten.
Het opleidingsorkest en de opleidingsslagwerkgroepen zullen
het repertoire domineren. Altijd
leuk voor ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes,
neefjes en nichtjes om kinderen
(maar ook volwassenen) aan
het werk te zien, die nu enkele
jaren samen met elkaar muziek
maken. Het tweede uur is ingeruimd voor de slagwerkgroep en
het harmonieorkest. Zij zullen
het publiek met vlotte en warme

Het zomeravondconcert is een
leuk avondje uit voor de hele familie. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.30 uur in de tuin
van de Abdij van Berne voor De
Muziekfabriek (Abdijstraat 53 in
Heeswijk-Dinther). Het concert
begint om 19.00 uur. De entree
is gratis. De vrijwilligers van Muziekvereniging Servaes zorgen
voor het natje en het droogje.
Voor meer informatie ga naar
www.muziekverenigingservaes.nl.
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Barbecue Smook Vorstenbosch:
Laagdrempelig, betaalbaar en kwalitatief goed!
VOOR DE SPECiaLE ROOKSMaaK EN BELEViNG WORDt GEWERKt MEt HOutSKOOL EN ROOKHOut
gerechten “Om er die speciale rooksmaak en beleving in te
krijgen werk ik met houtskool
en rookhout op een keramische
barbecue. Een barbecue op gas
verdient de term barbecue niet”,
stelt Mike resoluut. De menukaart zal ook een aantal low &
slow gerechten laten zien. “Dat
is vlees dat op lage temperatuur
van enkele uren tot wel 24 uur
lang op een smoker gegaard
wordt”, legt Mike uit.

de kaart laat
meer zien dan
vlees en vis

Mike en Linda

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH – Smook. Dat is de naam van het nieuwe barbecue restaurant van Mike en Linda van
Heeswijk-Nunen dat op vrijdag 6 juli de deuren opent aan de Heuvel 4. Een toegankelijke en betaalbare
eetgelegenheid waar het goed toeven wordt, want het stel barst bijna uit haar voegen van enthousiasme en weet als ervaren koks heel goed waar ze over praat en wat ze wil. De opening is het laatste in
hun drieluik, want het gelijknamige donkerbruine café en de grote zaal ‘draaiden’ al.
De kogel is door de kerk. Naast
een gelijknamig donkerbruin café
en zaal openen Linda en Mike
vrijdag 6 juli met veel enthousiasme barbecue restaurant Smook.
Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.
Zowel Linda als Mike is kok. Ervaren, gedreven en gepassioneerd
mag daar aan toegevoegd wor-

den. Het stel leerde elkaar elf jaar
geleden kennen in de keuken en
zijn nog steeds hoteldebotel van
elkaar. Inmiddels zijn zij de ouders van de vijfjarige Tess en de
tweeling Sam en Luca die bijna
vier jaar oud is. Onlangs traden
zij in het huwelijk en nauwelijks
bekomen van de wittebroodsweken springen zij samen in het
diepe met Smook. Een betaalbaar

à la carte barbecue restaurant
met kwalitatief goede, lekkere en
mooi opgemaakte gerechten.
Wie bij de term barbecue denkt
zelf te gaan bakken en braden
heeft het mis. Terwijl Linda als
gastvrouw iedereen met egards
ontvangt, staat Mike samen met
zijn rechterhand Axel aan het
roer van de bereiding van alle

Gilde Sint antonius abt
Vorstenbosch succesvol
OSS/VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag zeven prijzen en ook het
wisselschild in de wacht te slepen op de kringdag van gildenkring de Hoge Schuts met dertien deelnemende gilden bij het Sint Sebastiaan Gilde in Oss. Met een dertigtal leden was het gilde naar Veghel
gegaan om deel te nemen aan de optocht.
2e Prijs Standaardrijden:
Cor Geenen.
1e prijs Landjonker door:
Hein Nooijen, Lambert van der
Wijst, Jan van Grunsven,
P. van Kessel, Jan van de Broek,
Bert Hoefs.
1e Prijs Kruisboog Personeel:
Hein Nooijen.
2e Prijs Groepsvendelen:
Paul Heerkens, Stefan van de
Broek, Harm van de Wetering.
1e Prijs Groepstrommen klasse
A: Maarten Derks, Jelle van de
Wetering, Maarten Hoefs,
Mieke van der Heijden.
1e Prijs Trommen
Klasse A: Jelle van de Wetering.
1e Prijs Vendelen
Klasse B: Paul Heerkens.
In het totaal klassement voor
wisselschild werd het gilde uit
Vorstenbosch eerste. Een mooie
prestatie! Het was een fijne gildendag met wedstrijden bij lek-

ker weer, waarbij de drie gildewaarden Broeder/Zusterschap,

Trouw en Dienstbaarheid hoog
in het vaandel stonden.

Volgens het stel zit de finishing
touch niet alleen in kwalitatief
goed en lekker eten, maar ook in
de opmaak van het hele gebeuren. “We leggen dat vlees niet zo
op een bord. Zo barbecueën wij
op verfijnde wijze met gegrilde
groentes, paprika crème en saus
naar keuze om maar eens iets te
noemen.”
Hoewel er bij het woordje barbecue vooral aan vlees en vis gedacht wordt, benadrukken Linda
en Mike dat de kaart echt meer
laat zien. “We hebben bijvoorbeeld carpaccio en tomatensoep
als voorgerecht, maar ook wat
luxer zoals tartaar van zeebaars
met gebrande komkommer. Verder zijn er mensen die ‘gedurfd’
willen eten, dus net wat anders,
en ook daar spelen we op in. Tot
slot hebben we ook vega. Kort-

om; wij hebben echt voor elk wat
wils”, verzekert het stel.
Met hard werken is de hele zaak
van voor naar achteren verbouwd en Mike en Linda barsten
van de ideeën.
Om te beginnen worden nu
echter de laatste puntjes op de
i gezet in aanloop naar de opening. Ze hopen vanaf 6 juli velen
te gaan begroeten. Eensgezind:
“We willen dat mensen lekker bij
ons komen eten, waar voor hun
geld krijgen, we willen ze meenemen in onze beleving en we
willen ons enthousiasme delen
zodat zij met een goed gevoel
naar huis gaan.”
Hoewel niet verplicht is reserveren wel wenselijk. Dat kan via
06-51927827.

Heuvel 4, Vorstenbosch
De nieuwe site wordt binnenkort
gelanceerd.
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De Kersouwe verrast met
saxofoon tweeluik
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

HEESWIJK-DINTHER - Saxofoonhelden Eva van Grinsven en Yuri Honing, elk met eigen muzikanten, betreden vrijdagavond 29 juni het Kersouwe podium voor een avond vol fantastische klanken. Het concert
start met de rijke en diverse klassieke klanken van het trio Eva van Grinsven, gevolgd door de zwoele en
melodische jazzklanken van het Yuri Honing Quartet. Tickets á € 17,50 (exclusief €1,50 servicekosten)
zijn te bestellen op www.kersouwe.nl. Aanvang 21.00 uur.

tHE BiG SiCK
Op het filmdoek bij CC Nesterlé
op 28 juni: The Big Sick
Na een one-night stand zijn de
New Yorkse stand-up comedian
Kumail (Kumail Nanjiani) en Emily
(Zoe Kazan) smoorverliefd
op elNest
zo dic erlé,
kaar. Het enige probleem:
ij.
Kom, htbKumail
gen
& oouders.
verzwijgt zijn vriendin voor zijn traditionele Pakistaanse
ntmo iet Die
et!
zien hun zoon toch liever
trouwen met een Pakistaans meisje. WanWWW.neSTerle.nl
neer Emily hierachter komt wil ze Kumail nooit meer zien. Maar dan
wordt Emily plots zo ziek dat ze in een coma belandt. Terwijl de artsen een oplossing zoeken wijkt Kumail geen moment van haar zijde,
tot grote ergernis van Emily’s excentrieke ouders (Ray Romano en
Holly Hunter). Beetje bij beetje ontstaat er een band tussen Kumail en
Emily’s ouders die hun leven voorgoed zal veranderen. The Big Sick
is het waargebeurde liefdesverhaal van comedian Kumail Nanjiani en
zijn vrouw. De film vertelt op hilarische en ontroerende manier hun
gevecht tussen liefde en familietradities.
Een prachtig hedendaagse komedie
Volkskrant: “The Big Sick heeft dan ook een ingenieus script met
meer samenhang dan de tweevoudige structuur doet vermoeden.
Het laat zien dat het verdoezelen van waarheden omwille van de
goede vrede nooit een verstandig plan is voor de lange termijn. En
dat iedereen er beter van wordt als je elkaar met open blik tegemoet
treedt.”
Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de kassa verkrijgbaar.
CC Nesterlé - 28 juni – aanvang 20.15 uur.
Voor meer informatie over de filmavonden op de
laatste donderdag van de maand meld je je aan
voor de filmmail via www.nesterle.nl.

Eva van Grinsven,
gelauwerde saxofoniste
Met haar brede palet aan klankkleuren, haar boeiende podiumpresentatie en de enorme
vreugde die ze tijdens het spelen
vertoont, heeft de Berlicumse

Voor Eva komt
het verhaal achter
de noten altijd op
de eerste plaats
saxofonist Eva van Grinsven de
harten van zowel de pers als het
publiek gestolen. Wat de muzikale setting of stijl ook mag zijn,
voor Eva komt het verhaal achter de noten altijd op de eerste
plaats. Eva neemt pianiste Helena Basilova en mezzo-sopraan
Francine Vis, opgegroeid in Ol-

Eva van Grinsven
Foto: Sarah Wijzenbeek

Yuri Honing
Foto: Mariecke van der Linden

land bij St Oedenrode, mee naar
de Kersouwe.

tiest/kunstenaar die makkelijk
praat, bijvoorbeeld aan tafel
bij De Wereld Draait Door en
boeiende thema’s als poëzie en
cultuurhistorie op toegankelijke
wijze weet te koppelen aan zijn
muziek.

Yuri Honing, Quartet
De Nederlandse saxofonist,
componist en eclecticus Yuri Honing eert de Europese cultuur.
Ook internationaal is Honing
één van de bekendste Nederlandse jazzmuzikanten.
Hij profileert zich graag als ar-

Kijk voor meer informatie en
kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

Open repetitieavond
HEESWIJK-DINTHER - Koor
Amicanto, de Bokkenbloazers
uit Dinther en vrouwenkoor Innovation uit Esch organiseren
op woensdag 4 juli in CC Servaes een open repetitieavond,
die voor iedereen toegankelijk
is.
Het is de laatste repetitie voor
de zomervakantie en het is in-

middels een traditie om deze repetitie te delen met publiek. Zo
krijg je de kans om te genieten
van diverse soorten muziek die
de koren met veel enthousiasme
en plezier laten horen en waar zij
het hele jaar hard op repeteren.
Voor het gastoptreden is het
vrouwenkoor Innovation uit
Esch uitgenodigd met een eigen

optreden, maar zij zingt ook samen met Amicanto. De Bokkenbloazers brengen hun repertoire
ten gehore! Al met al een avond
vol afwisseling.
Zaal open: vanaf 20.00 uur.
Aanvang: 20.30 tot 22.15 uur.
Entree: gratis.
Plaats: CC Servaes, Raadhuisplein 24.

11e editie Belgisch Bier festival
HEESWIJK-DINTHER - In het
weekend van 29, 30 juni en 1
juli wordt de 11e editie van het
Belgisch Bier Festival georganiseerd door Hotel-Restaurant De
Leygraaf aan de Meerstraat 45a
in Heeswijk-Dinther.
Hiermee wordt de vakantie ingeluid. Aanvang is vrijdag 29 juni
om 18.00 uur. In de zaal van De
Leygraaf zullen dan 130 verschil-

lende Belgische bieren en enkele
Nederlandse worden gepresenteerd.
De Leygraaf heeft standaard al
50 verschillende Belgische bieren
op haar bierkaart staan en breidt
dit tijdens het Belgisch Bier Festival met nog eens ruim 80 soorten uit.
Allerlei Belgische biersoorten
zullen aanwezig zijn zoals diver-

se Witte, Blond, Amber, Dubbel,
Tripel, Fruitige, Geuze, IPA en
Stout. Alle Trappistenbieren zullen aanwezig zijn, zelfs Westvleteren, de Oostenrijkse Engelszell,
de Italiaanse Tre Fontane en de
Amerikaanse Spencer.
Alle bieren staan op
www.belgischbierfestival.nl. Het
festival is gratis toegankelijk en
geopend t/m zondagavond.
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‘Bedankt voor alle steun’
LOOSBROEK – In de nacht van 29 op 30 april sloeg bij familie Van Krieken het noodlot toe. In één klap, waarschijnlijk door blikseminslag, is het diervoederbedrijf Vobra verwoest. Een met name emotionele ramp voor de familie,
maar in die tijd zijn zij bijgestaan door vrienden, familie en
kennissen. Die willen zij graag bedanken.

“Ik werd ’s nachts wakker van een beetje herrie”, vertelt
Gerard, “Ik dacht dat ons Jo gevallen was. Ik keek in de badkamer en zag een oranje gloed, toen ik uit het raam keek zag
ik de vlammen.” Hij maakte Jo wakker, die daarop de kinderen telefonisch waarschuwde, en liep naar beneden. Daar
stond de buurman al aan de deur, die de brand ook ontdekt
had en de brandweer reeds gebeld had.

‘Daar stond de buurman al aan de
deur, die de brand ook ontdekt had
en de brandweer reeds gebeld had’
En zo ging voor Gerard 80 jaar aan herinneringen verloren,
van het bedrijf dat zijn vader opbouwde. Voor Jo is dat ruim
55 jaar. In dit huis en het aangrenzende bedrijf zijn de kinderen opgegroeid en hebben de kleinkinderen nog gespeeld.
“Maar het voornaamste is dat er niemand gewond is geraakt”, zegt Jo. En daar voegt Gerard emotioneel aan toe:
“Onze ramp valt volledig in het niet als we terugdenken aan
wat er vorige week in Loosbroek gebeurd is.”
Meteen na de brand zijn zij overweldigd met warme woorden, berichtjes uit allerlei hoeken, bloemen en andere vormen van emotionele steun. “Dat doet je goed”, zegt het
echtpaar. En daar willen zij graag iedereen die hen op wat
voor manier dan ook heeft bijgestaan voor bedanken.

Het bedrijf zoals het was

Bron foto: Google Maps
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iris en anouk werken in de ouderenzorg.
iets voor jou?
derenzorg is heel afwisselend, je
hebt veel contact met mensen,
doet leuke dingen met hen en het
is heel dankbaar werk.”

Iris en Anouk

HEESWIJK-DINTHER - Beiden zijn begonnen als stagiaire bij Laverhof: Anouk van Lokven in 2016 en
Iris van Uden in 2014. Dat beviel zo goed dat ze als vakantiekracht en oproepkracht zijn gebleven. Nu
zijn ze bijna gediplomeerd voor verzorgende niveau 3 en gaan ze aan de slag als woonzorgbegeleider
bij Laverhof!
Heeft het werken in de zorg je
altijd getrokken?
Anouk: “Ik wist eigenlijk niet zo
goed wat ik wilde gaan doen en
heb bij verschillende opleidingen
gekeken. Er gingen over de zorg
alleen maar poep- en plasverhalen rond, maar tijdens de open
dag van de zorgopleiding merkte
ik dat dat niet klopte. Die leerlingen waren zo enthousiast over

hun opleiding en het werken in
de zorg, dat heeft voor mij de
doorslag gegeven!”
Iris: “Ik zat op het Elde College
en wist niet wat ik voor vervolgopleiding wilde gaan doen. Ik
ben de opleiding niveau 2 gaan
volgen en heb stage gelopen in
de horeca, bij een kinderdagverblijf en in de ouderenzorg. Mijn
stage in de ouderenzorg vond ik

zo leuk, dat ik verder ging voor
niveau 3.”
Wat vertel je aan anderen over
het werken in de zorg?
Anouk en Iris: “Vrienden en vriendinnen zeiden: “Je gaat toch niet
voor de zorg kiezen? Dat is alleen
maar mensen verschonen.” We
vertellen dat het juist veel meer
is dan dat! Het werken in de ou-

Waarom heb je juist voor Laverhof gekozen?
Anouk: “Ik vind het werken met
mensen met dementie heel leuk.
Ik heb een goede band met de
bewoners en mijn collega’s.
Daarom vind ik het fijn om op
Lindelaan te blijven.”
Iris: “Vanuit mijn opleiding heb
ik ook stages gelopen bij andere
organisaties. Na mijn eerste stage
bij Laverhof ben ik er vakantiewerk gaan doen omdat ik het er
zo naar mijn zin had. Ik ben begonnen bij mensen met dementie in het Mgr. Bekkershuis en
daarna bij somatiek, waar ik nu
werk. Ik heb een fijne band met
de bewoners en mijn collega’s.
Daarom heb ik besloten dat ik
hier blijf werken!”
En nu bijna gediplomeerd en aan
de slag als woonzorgbegeleider,
hoe vind je dat?
Anouk: “Erg leuk, ik heb er heel
veel zin in!”
Iris: “Heel veel zin in, lekker werken en niet meer in de boeken!”

de toekomst misschien nog ooit
de opleiding niveau 4.”
Kun je in een paar woorden omschrijven wat werken bij Laverhof zo leuk maakt?
Anouk: “Contact met de bewoners, deze helpen en geruststellen en hen een leuke dagbesteding bezorgen! En natuurlijk
leuke collega’s!”
Iris: “Dankbaarheid voor wat je
doet. Betekenisvol werk!”
Wil jij meer informatie over opleiden of werken bij Laverhof? Kijk
dan op www.werkenbijlaverhof.nl.
Ook worden alle vacatures van
Laverhof via hun Facebookpagina bekendgemaakt.
Voor algemene vragen en vragen
over de inhoud van vacatures, kun
je contact opnemen met de afdeling HRM, tel.: 073-5443300.
Sollicitatiebrieven met curriculum
vitae kunnen per e-mail
(vacature@laverhof.nl) of
post worden gestuurd naar:
Laverhof
Afdeling HRM, Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel

Hoe zie je de toekomst voor je?
Anouk: “Eerst werken en ervaring
opdoen. Misschien over een paar
jaar nog de opleiding niveau 4.”
Iris: “Nu lekker aan de slag en in

uurtje Klassiek in De Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Sinds enige tijd is
er Uurtje Klassiek in Laverhof. Het is opgezet door Monique van de Ven. Hieronder een interview met Monique.
Wat is Uurtje Klassiek?
“Het ‘Uurtje Klassiek’ is een serie klassieke
concerten in Laverhof, Cunera/De Bongerd in Heeswijk-Dinther. Professionele
of bijna professionele musici en zangers
geven deze concerten om de week op de
zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.
Ze doen dit belangeloos. Bewoners betalen een strip en gasten (iedereen is welkom!) geven een vrijwillige bijdrage.”
Wat heb jij met het Uurtje Klassiek
te maken?
“Ik heb het opgezet, samen met Welzijn
van Laverhof. Ik ben pianiste en toen mijn
moeder in Laverhof ging wonen ben ik
piano gaan spelen voor de bewoners. Dit
viel in goede aarde. Mijn moeder is overleden, maar het Uurtje Klassiek leeft volop.
We hebben onlangs een vleugel in bruikleen gekregen en we zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het conservatorium van Tilburg. Steeds meer mensen
werken mee.”
Je woont helemaal in Friesland; niet erg
handig!
“Klopt, dat is niet handig. Maar ik reis graag
met de trein. Lekker rustig en in de trein kan
ik heerlijk werken. We zijn overigens wel
hard bezig een werkgroep voor het Uurtje
Klassiek op te zetten met op termijn een
veel kleinere rol voor mezelf. Als het Uurtje
Klassiek zonder mij verder kan, dan ga ik in
Dokkum iets dergelijks opzetten.”

Monique van de Ven

Wat is jouw achtergrond?
“Ik heb conservatorium gedaan, piano. Ik
heb een periode veel concerten gegeven,
vooral kamermuziek. Op een gegeven
moment ben ik naar Sierra Leone gegaan
om ontwikkelingswerk te doen. Nu geef
ik pianoles aan de muziekschool van Dokkum en speel ik weer veel piano vanwege
het Uurtje Klassiek.”
Wat heb jij met oude mensen?
“Oude mensen zijn prachtig!”
Staat er weer een concert op stapel?
“Uiteraard! Zondag 1 juli speel ik alleen,
15 juli ook en daarna komt Anne-Mieke
Post-Smetsers weer zingen. Dat vinden de
bewoners altijd heel fijn.”
Geen vakantie?
“Nee, het Uurtje Klassiek gaat altijd door!”
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Koken, kletsen en proeven
Nederlands hoort spreken, is het
net alsof ze nooit anders hebben
gedaan.
Jeanette begeleidt al twee jaar
een jonge vrouw uit Syrië. “Ik
ben onderdeel van haar familie geworden. Iedere maandagavond kom ik op de koffie, dan
speel ik met haar zoontje die ik als
mijn kleinzoon beschouw. En als
hij op bed ligt, kijken we samen
een Nederlands tv-programma.”
Het is intensief vrijwilligerswerk,
maar Jeanette geniet er met volle
teugen van.

Taalmaatjes met hun taalcoaches

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – Uit heel Bernheze kwamen verschillende anderstaligen samen met hun taalcoaches, om met
z’n allen een heerlijke lunch voor te bereiden. De taalmaatjes kregen de vraag om iets lekkers uit hun
land van herkomst te maken, om het vervolgens gezamenlijk op te eten onder het genot van een flinke
portie gezelligheid.
Het jaar wordt, zoals voorgaande
jaren ook gebeurde, gezamenlijk
met alle taalmaatjes en taalcoaches afgesloten. Een jaar waarin
de maatjes samen met hun coaches een heleboel nieuwe Nederlandse woorden en gebruiken
hebben geleerd. En dat is ook te
horen onder het koken. De taalmaatjes zijn afkomstig uit Eritrea,

Syrië, Afghanistan en Sri Lanka.
Ze spreken elkaars taal vaak niet,
maar kunnen onderling wel communiceren door Nederlands met
elkaar te spreken.
Een taalcoach zijn is dankbaar
vrijwilligerswerk volgens veel
taalmaatjes. Taalcoach Anette
begeleidt een moeder met twee

dochters uit Sri Lanka, die alle
drie goedlachs zijn. “Ik heb een
tijd in Zuid-India gewoond, dus
ik spreek hun taal een beetje”,
licht Anette toe. “Al anderhalf
jaar ben ik hun taalcoach en je
leert elkaar goed kennen. Het
zijn zulke lieve mensen, daar wil
je graag iets voor betekenen.”
En wanneer je de twee dochters

Kookstijl, de kookwinkel
Voor iedere kok, van hobby-kok tot chef-kok

In onze kookwinkel in Nistelrode bieden wij een breed assortiment aan producten van
hoogwaardige kwaliteit én de mogelijkheid om de nieuwste kooktechnieken, smaken, trends en ontwikkelingen op kookgebied zelf te ervaren en te beleven. Je kunt bij
ons onder andere terecht voor kookgerei, keukenmachines, kookboeken, de lekkerste
ingrediënten en leuke cadeaus. Daarnaast verzorgen wij ook kookworkshops, proeverijen en demonstraties.
Na een aantal weken hard werken zijn we
weer open. Wat is het prachtig geworden!
Overzichtelijk, modern en heel gezellig. Met een vernieuwd assortiment met
merken zoals onder andere Philips, The
Bastard, Culina Flamma en Asa is onze
nieuwe winkel nog completer. Samen met
lokale bedrijven kunnen we onze krachten
bundelen en voor een unieke kookbeleving zorgen. Kortom Kookstijl maakt koken leuker, gemakkelijker en smakelijker.
• ADVIES - Specifiek advies op jouw
vraag en altijd uitleg over jouw
product.
• BELEVING - Altijd koffie en
regelmatig demonstraties en
workshops in onze winkel.
• SERVICE - We helpen je graag
met cadeaus, messen slijpen en
relatiegeschenken.
• KLANTTEVREDENHEID - De klanten
waarderen ons met een 9,2.

Erik en Susan

Openingstijden Kookstijl Nistelrode
Maandag tot en met donderdag:
9.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag: 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur.
Heescheweg 29
5388 RG Nistelrode
(Strijbosch)
0412-617711
winkel@kookstijl.nl
www.kookstijl.nl

‘Ik ben onderdeel
van haar familie
geworden’
De organisatie lag ook dit jaar
weer in handen van Annemieke
Kuijpers en Liesbeth Dalderop
van stichting Vluchtelingenwerk. “Je ziet ze iedere maand
groeien”, vertelt Liesbeth trots.
“Als taalcoach doe je meer dan
alleen Nederlands oefenen. De
een neemt zijn of haar taalmaatje
mee naar de bouwmarkt, de ander bakt samen pannenkoeken.
Het gaat erom dat je het huistuin-en-keuken Nederlands over
kunt brengen op de mensen,

want wat een vergiet is leren ze
niet bij de inburgeringscursus”,
geeft Liesbeth als voorbeeld.

Stichting Vluchtelingenwerk
is dringend op zoek naar
nieuwe taalcoaches. Dus
heb jij één of anderhalf
uur over in de week, om
anderstaligen op weg te
helpen met de Nederlandse
taal? Meld je dan aan via
ldalderop@
vluchtelingenwerk.nl.
De stichting zoekt een
maatje die bij jou past en
zorgt ervoor dat je de nodige
cursussen en andere hulp
vanuit de stichting krijgt.
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Buiten spelen in de buurt

VORSTENBOSCH – De Landelijke buitenspeeldag van buurtvereniging Schoolstraat, Kerkstraat/Heuvel en Molenakkers/
Korenakkers was een zeer geslaagde dag met maar liefst 50
spelende kindjes.

Er waren heerlijke druiven en
aardbeien gesponsord door de
groenteman ‘Arno’, appels en
mandarijnen kregen ze van buurt
Kerkstraat en daarnaast waren er
ook lekkere ijsjes om van te smikkelen. “Frans Geenen verzorgde

Gala BoBZ
NISTELRODE - Alle jongens en
meiden die de basisschool verlaten worden vrijdag 29 juni in
de SPOTlights gezet.
Alleen zij mogen de rode loper
betreden. In allerlei originele creaties zullen zij de revue passeren,
ondere andere met auto’s, scooters, oldtimers et cetera. Ook zijn
alle meesters en juffen welkom
op het grandioos GALA-bal.
De avond is van 19.30 tot 22.30
uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom om mee te genie-

ten van dit spektakel! Namens
alle vrijwilligers van de BOBZ;
een fijne avond!
De entree is gratis en voor de
hapjes wordt gezorgd.
Rond de klok van 19.00 uur verzamelen bij het Sportpark.
Let op! De voertuigen die deelnemen aan de stoet moeten voldoen aan de bepaling gesteld bij
of krachtens de wegenverkeerswet 1994 en ingericht zijn voor
het vervoer van personen!

alle spellen voor deze dag waar
volop mee gespeeld werd. Jong
Nederland zorgde voor een tof
springkussen! Al met al een super geslaagde dag, waarin er lekker ouderwets buiten gespeeld
is. Hopelijk hebben de kinderen

er de smaak van te pakken gekregen. Volgend jaar bij een
nieuwe editie van de landelijke
buitenspeeldag zijn we er weer
bij”, besluit de organisatie van
de buitenspeeldag die bestaat
uit Wendy Donkers, Sammy Ra-

De modderweek
is weer van
start gegaan
Dansen en rappen voor juf
Wilma op De Kiem
HEESCH - Een muzikale feestdag was het vrijdag 22 juni voor
juf Wilma en alle leerlingen van
basisschool De Kiem.
Die dag stond in het teken van
de jubilaris Wilma Harpe, 40

jaar in het onderwijs, en de gezamenlijke afsluiting van het
schooljaar. Nadat juf Wilma welkom werd geheten door de hele
school en ze toegezongen was
door haar eigen leerlingen uit
groep 1-2, namen vijf enthousi-

De jeugd gaf aan graag een uitgaansmogelijkheid te hebben
voor hun leeftijdsgroep, groep 7
en groep 8 van de basisschool.
In het voormalig dorpshuis van
Nistelrode werd een geweldige
plek gevonden om het discoge-

aste docenten van Max Music de
lessen over.
Alle groepen volgden muzikale
workshops; dans, rap, percussie,
musical en, voor de allerkleinsten, kennismaking met muziekinstrumenten. Door het hele gebouw klonk muziek en werd er
volop bewogen.

door het hele
gebouw klonk
muziek en werd er
volop bewogen

Open middag BoBZ
NISTELRODE - Jongerencentrum BOBZ is door een groep
vrijwilligers opgericht vanuit de
ouders en de toenmalige wethouder van jeugd en gezin.

madonovic, Daisy Purdy, Wim
Rijkers, Reggie van Gemert, Inge
Hendriks, Debby van Eerd en
Susan van de Heuvel.
Zij hopen dat het een mooi voorbeeld is voor veel meer buurtverenigingen.

voel te leren kennen.
Eenmaal per maand is BOBZ geopend van 19.30 tot 22.00 uur.

De lunch bestond uit een buffet,
gevuld met allerlei heerlijkheden
gemaakt door de ouders van de
leerlingen van De Kiem. Verspreid door de school, zittend op
picknickkleden, werden de magen weer gevuld.

Zondag 1 juli wordt er een open
middag georganiseerd van 14.00
tot 16.00 uur. Deze middag is
bedoeld om ouders en kinderen
te laten zien wat BOBZ is. Hopelijk komen jullie samen met jullie
kinderen een kijkje nemen om
de sfeer van een BOBZ-avond te
proeven. Tot zondag!

De dag werd voor de leerlingen
afgesloten met een optreden in
de hal. Groep 5-6 mocht hun eigen geschreven rap laten horen,
groep 3-4 begeleidde zichzelf
bij het zingen met de percussie.
Daarna lieten groep 6-7 én 1-2
hun musicaltalent zien. Groep 8
sloot de show af met een dans.

Juf Wilma

Foto: Ad Spanjers

Aansluitend aan de schooldag bezochten oud-collega’s,
oud-leerlingen, ouders en familieleden de receptie om juf Wilma
te feliciteren met dit bijzondere
jubileum. Kinderen, leerkrachten
en ouders hebben genoten van
deze feestdag en juf Wilma nog
het meest van allemaal!
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Projectmanager speelt nummers met een catch
‘Er gebeurt voortdurend iets en het verveelt geen seconde’

Rock,
maar dan
‘rammelender
en losser’
kaar al kenden uit het ‘wereldje’.
Edwin stond aan de wieg van
de band. “Nadat ik even niet
gespeeld had, begon het toch
weer te kriebelen. Ik heb de jeuk
verholpen door in de telefoon te
kruipen, de band samen te stellen
en weer lekker te gaan spelen”,
vertelt hij.
V.l.n.r.: Peter, Edwin, Aart en Dirk

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Edith Verhoeven

HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH - Eén brok muzikale ervaring; zo kan Projectmanager omschreven worden. Een band met eigen nummers die, zo claimen de muzikanten, allemaal een bepaalde
‘catch’ hebben en na een eerste is intussen ook hun tweede album bijna klaar. Ze speelden onder andere
op Momfest, Rock am Ringoven, in de Effenaar in Eindhoven en op Festyland en zaterdag 30 juni zijn
ook zij te horen bij Rockin Wood in De Kersouwe in Heeswijk-Dinther.
Gitarist Peter van Hulten en bassist/backing vocals Dirk Timmers
uit Vorstenbosch, drummer/backing vocals Aart van den Berg
uit Heeswijk-Dinther en gitarist/
leadzanger Edwin Timmers uit
Berlicum vormen sinds 2013 Pro-

jectmanager. Een band die garage rock speelt. Een genre dat
door de heren vertaald wordt als
rock, maar dan ‘rammelender en
losser’. “In de jaren ’70 zou je het
punk hebben genoemd. Het zijn
pareltjes van liedjes in een rauw

jasje”, vertellen de bandleden
opgewekt.
Projectmanager bestaat uit ervaren muzikanten die eerder hun
sporen al elders verdienden en/
of al met elkaar speelden of el-

Genoemde is naast gitarist en
leadzanger ook singer songwriter. Projectmanager speelt géén
covers, maar alleen eigen werk.
“Muziek maken is prachtig”,
zegt Edwin en legt uit: “Je begint met niks en gaandeweg ontstaat er iets. Wat ik componeer,
lanceer ik op de repetitie. Aan
de gezichtsuitdrukkingen lees ik
vervolgens af wat ze ervan vinden. Als het groen licht krijgt,
gaat het weer mee naar huis om
‘bijgeschaafd’ te worden. Net zo
lang tot het helemaal naar onze
zin is”, om nog toe te voegen:

“Elk nummer moet een bepaalde
catch hebben.” Die ‘hit’ moet
door alle bandleden gevoeld
worden en pas dan is het nummer klaar om uitgedragen en
gedeeld te worden met publiek.
“Onze muziek steekt zo in elkaar
dat er voortdurend iets gebeurt.
Het verveelt geen seconde”, melden de mannen. Intussen werd al
een album opgenomen en is het
tweede album zo goed als klaar
om gelanceerd te worden.
De heren zijn er niet op uit om
(wereld)beroemd te worden of
elk weekend drie dagen te spelen. Het is echter zoals met sporten. Je wilt niet alleen trainen,
maar geregeld een wedstrijd spelen. Dat doen ze dan ook. Naast
kleinere gelegenheden, waren ze
inmiddels ook te horen op de wat
grotere festivals. Zaterdag 30
juni vormen ze met Private Label
en Zwoel de line up van Rockin
Wood in De Kersouwe dat om
20.30 uur begint en ze nodigen
iedereen van harte uit om kennis
te komen maken.
De band resoluut: “Als je van
liedjes/popmuziek/melodieën en
samenzang houdt, dan mag je
ons niet missen.”
www.no1projectmanager.nl.
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Kofferbakverkoop
op Bedaf
VORSTENBOSCH/UDEN - De
gezelligste
kofferbakverkoop
vindt plaats op zondag 1 juli op
de hoek van de Bedafseweg en
Bergweg.

COLUMN
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WEiDEVOGELS

GESCHREVEN DOOR LAURA EN FEMKE

Vinden we de juiste weg?

Al voor het vierde jaar organiseert Buurtvereniging Bedaf deze
verkoop met als doel financiën
te vergaren voor het 40-jarig jubileum van de buurtvereniging.

Ineens is ie daar, onze laatste weidevogelochtend van dit seizoen. Het vossenraster is al
bijna ingelijfd door de natuur en overwoekerd door wind en riet. Tijd om het op te ruimen.
Het heeft eraan bijgedragen dat bijna alle tweede legsels van de kieviten op dit perceel zijn
uitgekomen. We hebben het kunnen checken toen de bloemenranden net ingezaaid waren.
Op dat gladde zaaibed waren er geen sporen van een vos of das.

Een honderdtal standhouders
zorgt voor een gevarieerd aanbod, de buurtbewoners voor
gezelligheid, muziek, koffie,
thee en een ijsje. Ook staat er
een frietwagen voor een lekkere
snack. Om 9.15 uur gaat de kassa open en zijn de bezoekers welkom. De toegangsprijs bedraagt
€ 2,-. Voor kinderen onder tien

Tijdens de koffie op het zandpad hebben we allerlei ideeën hoe we het raster volgend jaar
nog efficiënter kunnen gebruiken. Deze hulpmiddelen alleen kunnen het tij niet keren. We
zijn er door ontdaan. Er waren echt minder vogels op het land aan het begin van het broedseizoen. Er is een onderzoek naar scholeksters met jongen waar we graag aan mee hadden
gedaan, maar geen enkel nest kwam uit. Nog één paartje zit te broeden op de Droevendaal,
de eieren staan op uitkomen, fingers crossed. Bijna alle eerste kievitlegsels zijn verloren
gegaan en de kuikens die wel uit kwamen hebben we niet meer gezien, op drie na. Dat zijn
‘prijskuikens’ en je laat al je schietgebedjes op hen los; word groot en sterk!

jaar is de toegang gratis. Voor informatie of het aanmelden voor
een standplaats kun je terecht bij
Sel Somers, 06-22978571.

Winnaars loterij
Wereldwinkel Nistelrode!

Ze laten zich graag even wiegen door de wind om daarna
ineens naar beneden te duiken, waar hun nestje is
Ons geluk was dan ook groot toen we onlangs tijdens een informele ronde het typische
alarmgeluid hoorden van een paar kieviten. In de weide van een weidevogelboer, die zijn
vee buiten laat grazen, liepen flinke kuikens met hun ouders. Lekker op jacht in het gras
naar insecten met af en toe een waarschuwing voor overvliegend gespuis van moeder kievit, die er zeer alert bij staat.
Wellicht gaat het beter met het kroost van het ‘zonnetje’ van het veld, de gele kwikstaart.
We horen ze overal en ze hebben hun bek vol insecten. Verborgen in mais en onder de aardappelplanten moeten er nestjes met jongen zijn. Ze vallen enorm op, die knalgele vogeltjes.
Je ziet ze zitten boven op de nu bloeiende aardappelplanten. Ze laten zich graag even wiegen door de wind om daarna ineens naar beneden te duiken, waar hun nestje is.

Winnaars: meneer Van Dijk en mevrouw Van de Velden

NISTELRODE - Tijdens de Pinksterdagen had Wereldwinkel Nistelrode een kraam op de braderie. Je kon meedoen aan een loterij door
het land van herkomst te raden van de Vaaskip. Voor slechts € 1,kon je meedoen aan deze actie. Woensdag 13 juni is er uit de juiste
loten één lot getrokken. Mevrouw van de Velden uit Nistelrode is
de gelukkige winnaar van deze Vaaskip. Het land van herkomst is
Mexico!
Van 6 tot en met 10 juni had
Wereldwinkel Nistelrode nog
een loterij.
Voor slechts € 1,- per lot of drie
loten voor € 2,50 kon je meedoen aan deze actie en maakte

je kans op een prachtige houten
vogel! Woensdag 13 juni is er
uit alle loten één lot getrokken
en kon de heer van Dijk uit Oss
als gelukkige winnaar de vaas in
ontvangst nemen.

En toch, als de leeuwerik opstijgt en zingt, de kwartel zijn typische ‘kwik me niet’ roepje
laat horen, de bloeiende bloemenranden geuren langs de
akkers en velden en je maximaal geniet van dit alles, is er
iets dat van binnen blijft schrijnen. Het laat je niet los, vinden
we de juiste weg? We moeten
er allemaal voor zorgen dat dit
vogelleven op het boerenland
blijft bestaan. Aan onze motivatie zal het niet liggen en ook
niet aan die van ‘onze’ weidevogelboeren. En aan de vogels
al helemaal niet, rasoptimisten
als ze zijn. Zij hebben maar één
doel voor ogen; nageslacht!

Laura en Femke

Wil je meer weten of volgend
seizoen meelopen? Mail naar
femkebrouwer61@gmail.com.

WIJ BEDANKEN DE BEDRIJVEN UIT HEESCH
DIE HEBBEN MEEGEDAAN AAN DE ROEFELDAG 2018.
53-84 Baby- en kinderkleding
Automaterialen Heesch
Boerenbond
Brandweer Bernheze
Corine’s Nailstudio
Cultureel Centrum De Pas
Heesche Banden Centrale
Houthandel Van der Heijden
Jumbo Wiegmans

Karwei
Kringloopbedrijf Bernheze
Marvy’s Speelwereld
Mc Donalds Heesch
Mostako Staalbouw
Sylvia’s Haarmode
Stal de Flierefluiter
Varkensbedrijf Martijn van Oort
Van de Wetering Transport

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

Woensdag 27 juni 2018

Verbindingsweg
Heeswijk-Dinther

jongeren verdienen geld met
eigen bedrijf in zomervakantie

Denkt u mee over de toekomst?

In 14 regio’s in Nederland, waaronder Oss-Bernheze start komende
zomervakantie het gratis project ZomerOndernemer voor jongeren
tussen de 15 en 23 jaar. Je ervaart hoe het is om te ondernemen en
start een eigen bedrijf. Gewoon om eens te proberen en te kijken
of het ondernemerschap iets voor je is. Deelname is gratis. Sterker
nog, als je meedoet ontvang je zelfs een startkapitaaltje. Maar je zit
nergens aan vast en inschrijven bij KvK tijdens het project is niet
nodig. Dus lijkt het jou interessant om ZomerOndernemer te zijn,
doe mee en meld je aan!

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

aGENDa
2 juli 2018
Gespreksavond Verbindingsweg Heeswijk-Dinther.
19.30 uur.
Cultureel Centrum Servaes,
Heeswijk-Dinther.

Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat,
Brouwersstraat

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van de Hoofdstraat? Stoort
u zich aan het doorgaande auto- en vrachtverkeer? Ontbreekt het
volgens u aan karakter, sfeer en uitstraling rond deze doorgaande
weg? Wilt u meer groen in de straat? Bent u voorstander van betere
voorzieningen voor wandelaars en fietsers of wilt u juist mee ruimte
voor de automobilist?
Wij zijn benieuwd naar uw meningen en ideeën over de toekomst van de Hoofdstraat en de
omgeving. Daarom nodigen wij
u graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De gemeente hoort graag van u

Ondernemen is durven!
Je volgt een driedaagse training
en je bent wekelijks te gast bij
lokale ondernemers voor workshops, presentaties en rondleidingen. In de tussentijd werk je
aan je bedrijf. Het project sluit
af met een feestelijke kick out
waarbij je onderneming presenteert voor een groot publiek.

Gratis deelname
Dankzij de steun van landelijke
en regionale sponsoren is deelname aan het project gratis. Het
enige wat je nodig hebt is een
bedrijfsidee.
Meld je aan via www.zomerondernemer.nl. In onze regio is plek
voor maximaal 30 deelnemers.

heid van de klagers zijn opgelost.

behandeling genomen (klager is
gewezen op de mogelijkheid juridisch advies in te winnen). Eén
verzoek is nog in behandeling bij
de Nationale ombudsman.

Voor er ook maar één pen op papier is gezet, nodigt de gemeente de bewoners, ondernemers en
andere belanghebbenden van
Heeswijk-Dinther uit op maandag 2 juli, 19.30 uur in Cultureel
Centrum Servaes, Raadhuisplein
24 in Heeswijk-Dinther

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons
in dezelfde zak

Klachten 2017
De gemeente Bernheze wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het gedrag van
een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan. De gemeente heeft
daarvoor een klachtenregeling. Hieronder leest u een kort overzicht
van de klachten die we in 2017 hebben ontvangen.
Aard van de klachten
Aantal Onderwerp

Toelichting

7

openheid en duidelijkheid

goede
informatieverstrekking
en goede motivering

7

betrokkenheid en oplossingsgerichtheid

voortvarendheid en
maatwerk

5

respect

bejegening

4

eerlijkheid en betrouwbaarheid onpartijdigheid en goede
organisatie

Aantal klachten in 2017
In 2017 ontvingen we 23 klachten.
Uit onderzoek bleek dat hiervan 14
klachten (61%) gegrond zijn.
Wat is er met de klachten
gebeurd?
We vinden het belangrijk dat
klachten zorgvuldig en voortvarend afgehandeld worden. De
meerderheid van de klachten is
binnen een week afgehandeld
Een snelle reactie (persoonlijk
contact met de klager, uitleg
over de handelwijze, procedure,
beleid en het aanbieden van excuses voor niet adequaat handelen) zorgt ervoor dat de meeste
klachten snel en naar tevreden-

De Nationale ombudsman
Als een klager het niet eens is met
de gemeente of met de manier
waarop de klacht is behandeld,
dan kan de klager de klacht binnen een jaar voorleggen aan de
Nationale ombudsman. In 2017
heeft de Nationale ombudsman
zeven verzoeken ontvangen over
onze gemeente. Twee verzoeken
zijn niet in behandeling genomen
omdat er nog een procedure bij
de rechter loopt. Drie klachten
zijn terugverwezen naar de gemeente, omdat de gemeente
ze eerst moet behandelen. Eén
klacht is na vooronderzoek niet in

Verbeteren van de dienstverlening
Het aantal klachten is ongeveer
gelijk aan dat van 2016. Bij elke
klacht kijken we wat kunnen leren van de klacht en vragen ons
af of we iets kunnen verbeteren
aan onze werkwijze, ons gedrag
en onze procedure om nieuwe
klachten te voorkomen.
Meer informatie vindt u in het
jaarverslag op onze website,
www.gemeentebernheze.org
(zoekterm: klacht).

RaaDSVERGaDERiNG
Op donderdag 5 juli 2018 vindt er een
raadsvergadering plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur.
- Keuze variant zonnepark en afgifte
vvgb omgevingsvergunning zonnepark
aan Achterste Groes, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan Zwarte

Molen 2, Nistelrode
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kleinwijk ong., Nistelrode
- Weigeren
bestemmingsplanwijziging
Zoggelsestraat 74, Heesch
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Lendersgat 15-18, Vorstenbosch
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Hooge Wijststraat 7, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan Ruiters-

weg-Oost, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan Hoofdstraat 73, Heeswijk-Dinther
- Beleidsplan Civiele Kunstwerken
- Evaluatie Adaptief wegbeheer
- Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2017
- Visie recreatie en toerisme Bernheze
2018-2022
- Vaststellen gemeentelijke jaarstukken
2017

- Budgetoverheveling 2017 naar 2018
- Eerste tussentijdse rapportage 2018 gemeente Bernheze
- Jaarrekening 2017 en begroting 2019
gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
- Begroting 2019 en jaarverslag 2017
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- Ontwerpbegroting 2019 en jaarreke-

GEMEENtEBERiCHtEN
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ning 2017 Brabant Historisch Informatie
Centrum (BHIC)
- Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
- Jaarstukken 2017 en begroting 2019
GGD Hart voor Brabant
- Begroting 2019 en realisatie 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

- Begroting 2019, beleidsplan 2019-2022
en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling Heesch West
- Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming over 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Begroting 2019 en jaarstukken 2017
Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf

- Conceptjaarplan 2017 en conceptbegroting 2019 regio Noordoost-Brabant/
Agrifood Capital
- Conceptbegroting 2019 en jaarrekening
2017 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB)
- Aanwijzing leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen
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Informatie
De agenda en bijbehorende stukken
vindt u op www.bernheze.org. Via deze
website kunt u de raadsvergadering live
volgen en op een later tijdstip terugkijken. Met vragen over de gemeenteraad
en de raadscommissies kunt u terecht bij
de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

OffiCiËLE BEKENDMaKiNGEN

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Koor Amicanto voor het organiseren van een rommel-/snuffelmarkt op 7 oktober 2018 van
9.00 tot 14.00 uur in Cultureel
Centrum Sint Serveas, Raadhuisplein 24, 5473 GC Heeswijk-Dinther. De beschikking is
21 juni 2018 verzonden.
- Hotel Restaurant De Leygraaf
voor het organiseren van Belgische Bierfestivals in de weekenden van 29 juni t/m 1 juli en van
17 t/m 19 augustus 2018 van
14.00 tot 1.00 uur op de locatie
Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-Dinther. De beschikking is
verzonden op 22 juni 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- H.A. Denneboom voor het organiseren van een buurtborrel ‘De Hoef I’ op 18 augustus
2018 van 16.00 tot 21.00 uur
op het veldje aan Langven,
5384 PT Heesch. De toestemming is 25 juni 2018 verzonden.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- een tweezijdig parkeerverbod

in te stellen in een gedeelte
van de Torenstraat te Heeswijk-Dinther;
- eenrichtingsverkeer in te stellen
in een gedeelte van de Hildebrandstraat te Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan
Beemdstraat ong. (naast 36)
Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Beemdstraat ong. (naast
36) Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPBeemdstraatong-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van vijf woningen aan
de Beemdstraat ong. (naast 36)
in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Vaststelling wijzigingsplan Sint
Servatiusstraat ong. (tussen 29a
en 31) Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Sint Servatiusstraat ong.
(tussen 29a en 31)’ ongewijzigd

vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening). Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code
NL.IMRO.1721.WPStServatiusstr-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van een woning tussen
Sint Servatiusstraat ong. (tussen
29a en 31) in Heeswijk-Dinther.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Rectificatie inzagetermijn gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden
Op 13 juni maakten burgemeester en wethouders van Bernheze
bekend dat de gemeenteraad
van Bernheze op 24 mei 2018
het bestemmingsplan Heeswijkse
Aa-Beemden gewijzigd c.q. opnieuw heeft vastgesteld.
Inzage: Tevens maakten ze bekend dat het bestemmingsplan
vanaf 14 juni 2018 gedurende
zes weken digitaal raadpleegbaar
is via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via code NL.IMRO.1721.BPAaBeemden-vg02.
Het bestemmingsplan is echter
door een fout niet via deze website digitaal raadpleegbaar geworden.
Verlenging inzagetermijn: Om
aan de wet te voldoen en belanghebbenden zes weken de
gelegenheid te geven om te reageren op het plan, ligt het plan
daarom een week langer ter inzage. Belanghebbenden kunnen
tot en met 25 juli 2018 beroep
instellen.
Zakelijke inhoud: Reeds eerder,
op 20 april 2017, heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit is door een aantal belanghebbenden beroep aangetekend
en een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend.
In het nu vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan (IMRO-code NL.IMRO.1721.BPAaBeem-

den-vg02) zijn enkele ondergeschikte technische aanpassingen
doorgevoerd. Het betreft de volgende aanpassingen:
- Verwijdering van de aanduiding
‘gebiedsaanduiding geluidzone - industrie’ van de enkelbestemming ‘Bedrijf’;
- Een vervanging van bijlage 5
behorende bij de planregels in
relatie tot een aanpassing van
artikel 3.2.4.e;
- Een tekstuele wijziging van artikel 3.3.3 en het toevoegen van
het rapport ‘EHS Heeswijkse
Aa-Beemden’ aan bijlage 4 van
de planregels.
Het bestemmingsplan bestaat
uit een toelichting, planregels en
een verbeelding. Bij het plan is
geen exploitatieplan vastgesteld.
Rechtsmiddelen: Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het instellen
van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden
die beroep hebben aangetekend
een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt
u alleen doen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek
om voorlopige voorziening kan
worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ook hiervoor bent u griffierecht
verschuldigd.
De beroepen die tegen het vaststellingsbesluit van 20 april 2017
zijn ingediend, richten zich op
grond van artikel 6:19 lid 1 Algemene wet bestuursrecht van
rechtswege mede tegen het gewijzigde vaststellingbesluit van
24 mei 2018.
Wet milieubeheer
De volgende melding als bedoeld
in artikel 10.52 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
- Gebroeders Dijkhoff & Zn B.V.
heeft een melding op grond van
het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op
het breken van in totaal 500 ton
steenachtige materialen op het
adres Heibloemsedijk 8, 5473
TC Heeswijk-Dinther. De mel-

ding is geldig vanaf 4 juli 2018
tot uiterlijk 4 oktober 2018.
Bronsterkte mobiele brekers
114,0 dB(A). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Kruishoekstraat 13
Aanpassing t.o.v. eerder verleende vergunning voor uitbreiden kantoor
Datum ontvangst: 18-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Casteelplaets ong (kavel 6428
en 6430)
Bouw woning
Datum ontvangst: 18-06-2018
- Poststraat 3
Bouw twee bedrijfsruimten
(boomkwekerij)
Datum ontvangst: 20-06-2018
- Retselseweg 7
Bouw overkapping
Datum ontvangst: 18-06-2018
- Plan Rodenburg, Duyfhuys
ong. rectificatie van publicatie
week 25: kavel KJ 03 moet zijn:
kavel KI03
Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 15-06-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 74a
Rooien wilgen, monteren dakgoot en plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 21-06-2018
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
Uitbreiden gemeenschapshuis
met gymzaal en tussenzaal
Datum ontvangst: 21-06-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Vorstenbosseweg 4b
Vervangen dakbedekking
Verzenddatum: 18-06-2018
- Heilige Stokstraat 26
Verbouw woning
Verzenddatum: 21-06-2018
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- Schuurakker 7
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 21-06-2018
- Zandstraat 3
Wijzigen ventilatie
Verzenddatum: 19-06-2018
- Lariestraat 40
Oprichten vrijstaande woning
met bijgebouw
Verzenddatum: 21-06-2018
Heesch
- Graanakker 16
Oprichten carport
Verzenddatum: 21-06-2018
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Nistelrode
- Pastoor J. Groenenstraat 1
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 21-06-2018
- Dintherseweg 14 en 14a
Weigeren omgevingsvergunning voor: plaatsen 4 logieseenheden met in totaal 64 logiesverblijven
Verzenddatum: 21-06-2018
- Weijen 9
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 22-06-2018

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Veranderen pluimveehouderij
Verzenddatum: 18-08-2018
- Loosbroekseweg 76b
Oprichten bijgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 21-06-2018
- Loosbroekseweg 50

Intrekken omgevingsvergunning (revisievergunning 09-111999).
Verzenddatum: 21-06-2018
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11a
Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 20 juni 2018

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

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
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 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Ondernemers Nistelrode genieten van Walking Dinner

Start vanaf Intense feel good look amazing

Catering Partycentrum ‘t Maxend

NISTELRODE - Na het succes van vorig jaar stond het Walking Dinner opnieuw op de agenda bij de Ondernemersvereniging Nistelrode. Op 23 juni konden 48 gasten genieten van lekker eten, afgewisseld met mooie wandelingen naar een aantal collega-ondernemers.
Intense feel good - look amazing, Vikamco, Van der Lee Staalbouw
en Galerie Bernheze stelden hun deuren open.
Bij Salon Intense werd gestart
met een welkomstdrankje, waarna Partycentrum ’t Maxend een
heerlijke carpaccio en kleine tapas-gerechtjes serveerde. De
strakke planning van de organisatie zorgde letterlijk en figuurlijk
voor een walking dinner: soms
werd met een gerechtje nog in
de hand de wandeling naar de
volgende locatie ingezet.
Bij Vikamco werd een heerlijk
paprikasoepje geserveerd, terwijl
Paul en zijn vrouw Sandy vertelden over hun Stichting voor

kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden (SVKO), waarvoor zij zich sinds 2011 inzetten.
De ondernemersvereniging doet
ook graag iets voor de minderbedeelden tijdens deze mooie
ondernemersavond.
Via de Achterstraat en Molenhoeve werd ‘t Maxend bereikt
waar een barbecue te wachten
stond bij Joost Van der Lee van
het gelijknamige staalbouwbedrijf. Na de rondleiding bij Joost
gingen de ondernemers weer op
weg naar de laatste bestemming;

Galerie Bernheze. De gastvrijheid
van de ondernemers op de locaties, Theo van den Heuvel en
Carla van Lieshout van Galerie
Bernheze en natuurlijk het team
van Partycentrum ’t Maxend
wisten de leden een avond van

Van der Lee staalbouw

Vikamco

lekker eten en ontspanning met
live muziek te bezorgen, waarbij
de ondernemers zich even op een
Frans terras waanden tijdens een
prachtige zomeravond. Vanuit de
organisatie dan ook een oprecht
dankjewel!

Galerie Bernheze
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De AVG, hoe ver bent u ermee?
Wat is de AVG? De AVG is de algemene verordening gegevensbescherming.
Deze wet is 25 mei 2018 in werking getreden.

Datalekken documenteren en melden
Een datalek
Een datalek heeft u als databestanden worden gehackt of als u onbedoeld toeAnita Fransen
gang geeft tot bestanden. Ook een gestolen laptop, zoekgeraakte usb-stick of
verkeerd verzonden mail is een datalek. De AVG verplicht u om binnen uw organisatie alle datalekken vast te leggen en te documenteren.
Datalek melden
Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel moet u ook dan het datalek intern vastleggen en documenteren. U beschrijft
het datalek, de gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen.
Datalek bij verwerken data voor anderen
Verwerkt u privacygevoelige data voor anderen? Dan bent u verplicht
het datalek te melden aan uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever
meldt het zo nodig aan de AP.
Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Meedenken, meepraten
over Bernheze
BERNHEZE - Hoe denk jij over parkeren in het centrum van je dorpskern? Zijn er voldoende pinautomaten? Het zijn slechts een paar vragen waar we binnenkort wellicht het antwoord op weten. Althans, hoe
de burgers hierover denken. Meld je, in enkele minuten, aan als respondent en doe mee. Vrijdag gaat
er weer een enquete uit over parkeren en pinautomaten.
Inwonerspanel
Bernheze Media werkt samen
met onderzoeksbureau TOP-onderzoek, dat inwonerspanels uitvoert. Rian van Schijndel: “Burgers van Bernheze kunnen zich
inschrijven voor het panel, waarna ze regelmatig een enquête
ontvangen op hun e-mailadres.
Door middel van deze enquête
kan de burger meedenken en
meepraten over de gemeente.

Op deze manier kunnen wij als
krant nog dichter bij de burger
komen te staan.”
De resultaten tot nu kun je lezen
op www.tipmooibernheze.nl

Meedenken,
meepraten

TipMooiBernheze.nl.
Wil je meedoen?
Ga dan naar
www.tipmooibernheze.nl
en meld je aan!

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

VIER JAAR
GARANTIE!

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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Convenant voor inzameling medicijnresten

Ouwe Chinees wordt nieuwe
Chinees
Cor van Erp, SP Bernheze Ruimtelijke Zaken
In Heesch wordt hard gebouwd. Ook op de plek waar vroeger de ‘Ouwe
Chinees’ stond. Jarenlang een doorn in het oog van menig Heeschenaar.
Gelukkig is er schot in de zaak gekomen! Nu komen er woningen, liefst 42
huurappartementen. Die zijn meer dan welkom. Zeker omdat er ook sociale huurwoningen tussen zitten. Die hebben we hard nodig, om jongeren
en mensen met een kleine beurs te laten wonen.

Wethouder Rien Wijdeven bij de ondertekening van het convenant

Foto’s: Marcel van der Steen

Bouwen in Bernheze
Sinds 1999 stond het pand van
de Ouwe Chinees aan het Kruispunt in Heesch te verpieteren.
Door een brand in 2009 ging
dat van kwaad tot erger. De kredietcrisis van 2008 deed er geen
goed aan. Er kwam geen initiatief los. Financiering van projecten was ineens een probleem.
Vooral door de gekte op de financiële markten voor 2008.

Banken gingen failliet en de
staat moest de banken redden.
Het grote graaien kwam met een
klap tot stilstand. Helaas werden
de gevolgen afgewenteld op de
samenleving.
Des te mooier dat er nu weer
initiatief genomen wordt door
ondernemers, die ook aan de
sociale huur denken. Dat is te
prijzen. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

waardeert de SP Bernheze zeer.
Zonder MVO zouden veel mensen geen kans op een betaalbare woning hebben. Eindelijk
kan Heesch nu spreken van een
'Nieuwe Chinees'. Maar dan in
de vorm van betaalbare huurappartementen. De SP kijkt al uit
naar de oplevering van het complex en de uitreiking van de eerste sleutels. Een stukje historie
maakt plaats voor woningen.

Inwoners zijn bestaansrecht van een gemeente
Annemieke Boellaard, fractievoorzitter

De heer Peter van Dijk bij de ondertekening van het convenant

HEESCH - Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze,
dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas,
Service Apotheek Nistelrode, Service Apotheek Heeswijk-Dinther en
Benu Apotheek Heesch, ondertekenden onlangs een convenant voor
de inzameling van medicijnresten in de gemeente. Inwoners kunnen hun medicijnen inleveren bij de milieustraat en de deelnemende
apothekers. De gemeente zorgt kosteloos voor de inzameling en de
verwerking. De pilot duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd.
Medicijnresten komen via het
riool in het oppervlaktewater
terecht. Dit vormt een steeds
groter probleem voor het milieu,
ecosysteem, vissen en uiteindelijk voor het drinkwater. Jack
van der Dussen, raadslid voor de
VVD en betrokken bij het waterschap, heeft dit onderwerp vanaf vorig jaar regelmatig onder de
aandacht gebracht bij het college van Bernheze en het bestuur
van Waterschap Aa en Maas.
Bewustwording
Met de ondertekening van het
convenant wordt een eerdere
afspraak tussen de gemeente
Bernheze en de apothekers verbeterd. In de gemeente doen Service Apotheek Nistelrode en Service Apotheek Heeswijk-Dinther
en de Benu Apotheek in Heesch
mee. De komende twee jaar
haalt de gemeente kosteloos de
ingezamelde medicijnresten op
bij de drie apothekers.
De gemeente houdt bij hoeveel
medicijnen worden ingeleverd

en of dat aantal toeneemt. Het
waterschap steunt de pilot door
samen met de gemeente en apothekers passende communicatiemiddelen te ontwikkelen om de
bewustwording bij inwoners te
vergroten.
Effecten op milieu
De Nederlandse bevolking gebruikt in totaal ongeveer 3.500
ton geneesmiddelen. Daarvan
komt per jaar minstens 140 ton
via het afvalwater en riool, door
urine en ontlasting, maar ook
doordat ongebruikte geneesmiddelen worden weggespoeld
in wc en gootsteen, in het oppervlaktewater terecht.
De hoeveelheid geneesmiddelen
in het water zal de komende jaren toenemen door de verwachte toename in geneesmiddelengebruik bij een ouder wordende
bevolking. De pilot beoogt bij te
dragen aan de bewustwording
bij inwoners, schoner oppervlaktewater en een beter milieu.

Toen ik een aantal jaren geleden politiek actief werd in Bernheze heb ik me
vaker in het openbaar afgevraagd wat een gemeente eigenlijk is. Voor mij is
dat een gemeenschap van mensen. Met andere woorden: alle inwoners van
Bernheze vormen samen de gemeente en zonder inwoners hebben bestuurders hier weinig te zoeken.
Het mooie van onze democratie is dat we vanuit ons midden
iedere vier jaar vertegenwoordigers kiezen die, namens en voor
alle inwoners, het college controleren en kaders stellen.
Als raadslid is het regelmatig hard
werken, veel lezen, vergaderen,
beoordelen en natuurlijk je oor
te luisteren leggen. Het is een
mooie taak vind ik, maar je moet
opletten dat je de balans blijft
vinden tussen het beoordelen

van stukken tekst én volksvertegenwoordiger zijn. En juist dat
laatste is echt onze belangrijkste
taak.
En misschien ook de lastigste,
want om het voor iedereen helemaal goed te doen is een onmogelijke opgave.
Maar iedere keer alle belangen
tegen elkaar afwegen, goed luisteren en je afvragen wat op lange
termijn het meest in het belang is
van Bernheze en haar inwoners,
dat is waar we voor staan.

Om niet te verzanden in routine
is het belangrijk om regelmatig te
vernieuwen.
Dat doet D66 dan ook. Ik prijs
me gelukkig met onze nieuwe
raads- en commissieleden. Zij
hebben een open blik en nemen
veel nieuwe kennis mee; zo blijven we fris en leren we steeds
weer bij.
Ook meedoen?
www.d66Bernheze.nl, of kijk op
Facebook en Twitter.

Bernheze als toeristische
trekpleister
We weten bijna allemaal wat Bernheze te bieden heeft qua kunst, cultuur,
erfgoed en recreatie. De Maashorst, het Aa-Dal, Kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse Molen zijn slechts enkele van de toeristische parels in onze gemeente,
maar vergeet festivals, evenementen en braderieën niet! De komende periode wordt een nieuwe beleidsvisie opgesteld voor waar we met toerisme en
recreatie naar toe willen.
Afgelopen jaren zijn verschillende ondernemersinitiatieven opgestart, al dan niet succesvol. Bernheze
zou nóg beter op de kaart gezet kunnen worden! De
gemeente kan dit niet regisseren. Het is dus belangrijk dat ondernemers elkaar hierin gaan vinden en
samen initiatieven opzetten. De gemeente kan hierin
faciliteren. Laat zien aan anderen, door interessante,
boeiende, aantrekkelijke en ludieke initiatieven te organiseren, hoe mooi Bernheze is!
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal

informatie voor de kernen
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Besturen is een werkwoord
Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze en burgerlid
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Lancering bezoekerswebsite Bernheze

18 Mei hebben we samen met onze politieke partners het coalitieakkoord ondertekend. In dit akkoord is, in overleg met inwoners,
maatschappelijke organisaties en alle politieke partijen, richting gegeven aan het beleid van de komende jaren.
Het college is gestart met het
schrijven van een bestuursakkoord waarin het nieuwe beleid
vorm zal gaan krijgen. De gemeenteraad heeft zich, namens
de inwoners van Bernheze, gestort op het stellen van kaders en
controleren van het bestuur.
Besturen is een werkwoord, het
is nooit klaar. We hebben te maken met besluiten die de vorige
raad al heeft genomen, lopende
dossiers die meerdere raadsperiodes hebben overleefd, nieuwe
maatschappelijke trends, voortschrijdende inzichten, inwoners
die aandacht vragen voor grote

en kleine problemen en belangengroeperingen die nieuwe
thema’s aan de orde stellen. Je
zou het bijna typeren als ingrediënten voor een klassieke rampenfilm, zo een met een chaotisch scenario en een rampzalig
einde. Gelukkig is de realiteit
anders!
We zien er als fractie op toe dat
dit niet zal gebeuren en staan
erop dat de gemeente zich gedraagt als een betrouwbare
overheid. Maar de CDA-fractie
weet ook dat vertrouwen niet
vanzelf komt. Je moet daar wel
iets voor doen. En wat is dan

mooier om, onder het genot van
een stevige kop koffie of thee,
met u in gesprek te gaan. U bent
van harte welkom!
cda.nl/bernheze

Ook tennissen in
Loosbroek?
Ad Donkers, raadslid Politieke partij Blanco
In de commissievergadering Maatschappelijke Zaken van 19 juni vroeg Politieke Partij Blanco naar de stand van zaken omtrent het beoogde tennisveld
in Loosbroek.
De verantwoordelijke wethouder, Rien Wijdeven, vertelde dat
in overleg met betrokken partijen
één of enkele scenario’s verder
worden uitgewerkt.
Het college verwacht dit traject
in de tweede helft van dit jaar af
te ronden en vervolgens de raad
een voorstel voor te kunnen leggen.
Op onze vraag of dan ook daadwerkelijk alles onderzocht en
besproken zou zijn, antwoordde
de wethouder bevestigend. Dus
naast de varianten op het huidige
sportterrein en/of het parkeerter-

rein eveneens de variant verplaatsing van het totale sportgebeuren
achter de Sint-Albertusschool.
Deze laatste variant was onder
andere aangedragen door de
Kerncommissie Loosbroek met
de bedoeling om op de huidige voetbal- en korfbalvelden
woningen te kunnen bouwen.
Inderdaad zou alles wat ingebracht en besproken was tijdens
de commissievergadering van 27
februari, bij het eindvoorstel onderzocht en bekeken zijn, aldus
de portefeuillehouder. Dus alle
voorstellen,
aandachtspunten,
zorgpunten en dergelijke, inge-

bracht door de Stuurgroep Sport
in Loosbroek, door de Kerncommissie en door de omwonenden.
En uiteraard alle ingebrachte
zaken door de commissieleden.
Erg goed om te horen, dat open
overleg plaatsvindt met ‘heel
Loosbroek’ en dat de diverse
relevante zaken omtrent het realiseren van een tennisbaan op
haalbaarheid getoetst worden.
We zijn benieuwd, want inhoudelijk weten we nog niets, terwijl
eveneens in dezelfde commissievergadering van 27 februari toegezegd was, dat we op de hoogte gehouden zouden worden.

Drugsgebruik, de normaalste zaak
van de wereld!
Petra van der Dussen, VVD-Bernheze burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken
Drugsgebruik - het probleem is gigantisch. Nergens in Europa wordt meer
xtc, amfetamine of coke gebruikt dan in Nederland. Uit onderzoek van de
GGD blijkt dat 9% van de jongeren onder 18 jaar ervaring heeft met harddrugs. Ruim een kwart van de jongeren tussen 16 en 30 jaar vindt het normaal dat er drugs worden gebruikt bij het uitgaan. Het is ook allang geen
probleem meer van de grote stad. Ook in de kleinere plattelandsgemeenten
raakt het gebruik van drugs steeds meer ingeburgerd. De hoeveelheid werkzame stof in xtc-pillen neemt intussen jaarlijks toe. Niet voor niets stijgt het
aantal xtc-doden.
Na het succes van de campagne ‘Laat je niet flessen’ die ruim
10 jaar geleden werd gelanceerd
in de strijd tegen alcoholgebruik
door minderjarigen, gaat Martijn
Planken aan een nieuwe campagne werken om drugs in het Oosten
van Brabant te denormaliseren. De
actie, ‘Drugs? Die kunnen we hier
niet gebruiken’, is een integrale

aanpak waarbij 40 gemeenten in
Noord- en Zuidoost-Brabant, Novadic-Kentron, GGD, politie en
jongerenwerk een rol hebben om
enerzijds gezondheidsproblemen
en uitval in de maatschappij te
voorkomen en anderzijds het gevoel van veiligheid onder burgers
te vergroten.
In oktober wordt het plan van aan-

pak gepresenteerd. Het college zal
dan besluiten of zij gaat aansluiten
bij deze campagne.
De VVD-Bernheze zet zich continu in voor een verbetering van de
jeugd(zorg) en wil dan ook dat de
gemeente zal gaan deelnemen.
Reageren? info@vvdbernheze.nl.

BERNHEZE - Toeristisch Recreatieve Vereniging Bernheze vierde
woensdag 20 juni haar 50-jarig bestaan. Een feestelijk moment,
waarbij ook de nieuwe bezoekerswebsite van Bernheze werd gelanceerd. Middels deze bezoekerswebsite gaat TRV Bernheze, in samenwerking met VVV Noordoost-Brabant, de sterke kanten van de
gemeente online etaleren.

De bezoekerswebsite met een eigen
gezicht legt een basis voor een sterkere
positionering van de gemeente
Voortaan is www.bezoekbernheze.nl dé plek voor informatie
over recreatie en toerisme in
Bernheze. De bezoekerswebsite
met een eigen gezicht legt een
basis voor een sterkere positionering van de gemeente. Dit
moet leiden tot het inspireren
en aantrekken van nieuwe bezoekersdoelgroepen. De nieuwe
bezoekerswebsite bundelt alle
toeristisch-recreatieve informatie
over Bernheze. Horeca, verblijf,

bezienswaardigheden,
maar
ook activiteiten en de bijzondere parels in de gemeente en regio, prikkelen de bezoekers en
inwoners van Bernheze om de
gemeente te verkennen.
De nieuwe bezoekerswebsite
is een gezamenlijk initiatief van
TRV Bernheze en VVV Noordoost-Brabant. De website is
mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Bernheze.

Cittaslow
Bellinda van den Helm, commissielid
Progressief Bernheze
Nee, geen typefout. Cittaslow! Het gaat
hier om een keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving,
landschap, streekproducten, gastvrijheid,
milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en
behoud van identiteit tot de top van Nederland behoren. In de visie op recreatie en
toerisme wil het college verkennen of we
hieraan kunnen voldoen.
Cittaslow is slecht Nederlands
voor ‘langzame stad’. Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners kunnen zich aansluiten.
Het gaat erom dat er beleid
gemaakt gaat worden om de
kwaliteit van het leven van de
inwoners te verhogen. Dit betekent dat een gezond milieu, het
versterken van landschappelijke
kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda
van de gemeente staan. Het cultureel erfgoed en de plaatselijke tradities worden gekoesterd
en er wordt werk gemaakt van
het aanbieden en promoten van
streekproducten.
Cittaslow is een keurmerk waar
Progressief Bernheze vrolijk van
wordt. Maar het houdt nogal

wat in. Zo zien we tegenstrijdigheden met het huidige beleid van de coalitie. Hoe zit het
met intensieve veehouderij ten
opzichte van natuurlijke, milieuvriendelijke technieken? Wat is
een landschap met grote stallen
en de daarbij behorende geur om
in te recreëren?
Het college heeft besloten vooral
te kijken naar het Aa dal en de
Maashorst. Maar wat doet een
puinverwerker daar dan? Genoeg vragen, waarop Progressief
Bernheze nog geen antwoord
heeft (gekregen), maar waar 5
juli wel een besluit over moet
worden genomen.
Wilt u meedenken?
reactie@progressiefbernheze.nl.
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oogcontact

wie
is 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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mark van de Ven
uit Nistelrode

Winnaar:
Frans Ruijs
woordzoekermaken.nl
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Zomer

_____________________

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Woordzoeker:
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
Inboedelverkoop
Zaterdag 30 juni en zondag
1 juli van 10.00 tot 16.00 uur.
Brugstraat 47, Vinkel.

aangeboden

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

W A T E R M E L O E N Z

I

te koop

Datum _____________________

j alle verborgen woorden vinden in deze

G N F

MooiBernhezertjes

I

O W M

J X Z Y H R G M

C T N E T D N A R T S V

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

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

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
GITAAR SPELEN IETS
VOOR JOU?
Aanbieding: gratis proefles plus
4 introductielessen met 50%
korting. Meer info: Gitaarles
Heesch Paul Wigchert of mail:
paul.wigchert@hetnet.nl.
Je bent jarig en je wilt
een feestje geven dat
niemand meer vergeet?
Kom dan voor een
kinderkanofeest met
spannende acties voor durfals,
spelletjes voor teamplayers en
vaartochten voor speurneuzen.
Meer informatie via:
info@wavebegeleiding.nl.

gevraagd
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

Zoek: HITTE, PARK, STRANDTENT, TUINSLANG, WARM,
WATERMELOEN, WATERSKI, ZEILEN, ZONNEBLOEM, ZONNIG

PARK

STRANDTENT

WARM

WATERMELOEN

ZEILEN

ZONNEBLOEM langste dag - kortste nacht

Early Bird SALE

UINSLANG

WATERSKI

Zaterdag 30 juni 2018
e woordzoeker is uitgeprint
WoordzoekerMaken.nl
aturen
Tropische temopper

ONNIG

Tekst?

10.00 - 11.30 uur: 60% korTing
11.30 - 12.30 uur: 50% korTing
12.30 - 13.30 uur: 40% korTing

Uniek en éénmalig!
www.number3.nl
Laag-Beugt 1A Heeswijk-Dinther

Oude/kapotte
computers en laptops

Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
Wie heeft er dubbele
Nederlandse postzegels
over of wil zijn postzegel
verzameling weg doen?
Ik kom ze graag afhalen.
0412-454152.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
Opslagruimte in
verschillende formaten vanaf
50 m2. Ook springkussens
te huur. Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: 06-22148394.
Luxe 6 persoons chalet
op Texel. Tel.: 06-23185705.

overig
Uw VIDEO BANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd! Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06-11 355 477.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
Zie oplossing pagina 34
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Wie jarig is trakteert:
40 jaar zwemschool ’t Geburgt
HEESWIJK-DINTHER – Met een lekker, zelf gekozen ijsje uit een authentieke ijscokraam voor alle kinderen die er zwemles hebben en voor de ouders een heerlijk kopje koffie, cappucccino, latte macchiato
of thee, vierden Tino en Heidi van Gaal-Juijn afgelopen week het 40-jarige jubileum van zwemschool
’t Geburgt aan de Aa Brugstraat 4 in Heeswijk-Dinther. Dé zwemschool die al gedurende het hele bestaan kwalitatief goed zwemonderwijs levert en ooit begon als hobby.

Elk kind is
uniek en
heeft een
eigen aanpak
nodig

Vele jaren geleden ‘boerden’
Govert en Cokkie Juijn midden
in het dorp en werden rondom
boerderij Mariahoeve aan de
Sint Servatiusstraat met liefde de
koeien, kippen en varkens verzorgd. Van een zwemschool was
geen sprake. De onlangs overleden Govert had echter wel een
voorliefde voor zwemmen en had
zijn
zweminstructeursdiploma
behaald. Nadat het echtpaar uit
het dorp ‘weggekocht’ werd en
een nieuw huis bouwde aan de
Aa-Brugstraat bedacht Govert op
enig moment om een zwembad
in zijn tuin aan te leggen. “Op
dat moment gaf hij al zwemles
aan een trimclub uit Zijtaart”,
blikken Tino en Heidi terug.
Laatstgenoemde is een dochter
van het echtpaar. Zij nam samen
met echtgenoot Tino omstreeks
2000 het roer over van haar vader. Beiden hadden op dat moment al alle benodigde papieren
om zwemonderwijs te mogen
geven en ervaring opgedaan binnen het bedrijf. Ze vervolgen: “In
de garage werd vervolgens een

zwembad aangelegd dat vernoemd werd naar een kasteel dat
daar vroeger eens gestaan had.
Omdat we ook een varkensbedrijf hadden, werd het logo een
big in een zwemband.
Het was de tijd dat het schoolzwemmen in de ban werd gedaan. Voor het zwembad klaar
was, waren de eerste aanmeldingen al binnen.” Pa verzorgde
dagelijks eerst zijn dieren en aansluitend gaf hij zwemles.”
Een heerlijk ijsje voor alle kinderen

Het zwembad, zoals het 40 jaar
geleden aangelegd werd, heeft
de tand des tijds goed doorstaan en is nog steeds zoals het
ooit begon. “Het functioneert
prima. Wel is er een klein badje
bij gekomen en zijn de wachtruimtes met de tijd meegegaan”,
zeggen Tino en Heidi opgewekt.
Onveranderd is de kwaliteit van
het zwemonderwijs dat gegeven
wordt en de kwalificatie ‘meer
dan goed’ verdient. Elk kind is
uniek en heeft een eigen aanpak
nodig. Iets wat Tino en Heidi feilloos aanvoelen. Het zwemonderwijs is derhalve op (kinder)maat

Van Heck assurantien
Van Heck Assurantiën is al meer dan twintig jaar een vertrouwd adres voor uiteenlopende verzekeringen, schadeafhandeling en bankzaken. Als tussenpersoon voor uw
verzekeringspakket zijn wij bereikbaar en slagvaardig, deskundig en betrouwbaar.
Onze toegevoegde waarde zit in kennis, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht.
Verzekeringen
Wij weten alles van particuliere schadeproducten, maar stellen de klant centraal
en houden rekening met uw wensen bij
acceptatie en schadebehandeling. Meer
informatie en alles over de praktische ondersteuning vindt u op onze website.
Zorgverzekeringen
Als u een nieuwe zorgverzekeraar zoekt
of uw huidige zorgverzekering tegen het
licht wilt houden, geven wij u graag advies. We gaan daarbij uit van de zaken
die u zeker verzekerd wilt zien en dat wat
u belangrijk vindt. We nemen alle tijd
om uw wensen op een rijtje te zetten en
gaan vervolgens op zoek naar de juiste
zorgverzekeraar voor u.

‘onze toegevoegde
waarde zit in kennis,
kleinschaligheid
en persoonlijke
aandacht’
Al uw bankzaken goed en snel geregeld
Frank van Heck staat niet voor niets als
zelfstandig adviseur aan het roer van de
Regiobank in Heesch, een betrouwbare
partner voor al uw financiële kwesties.
U kunt bij ons terecht voor betalen, sparen en uw hypotheek. Zowel voor uzelf

als uw bedrijf. Bij ons krijgt u niet alleen
een bankrekening, maar ook persoonlijke service. Daarom is RegioBank uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke én
klantgerichte bank van Nederland. En uit
onderzoek van de Consumentenbond
blijkt dat klanten ons met een 9 beoordelen. Daarmee zijn we uitgeroepen tot
de beste bank van Nederland.
Internetservice met persoonlijke aandacht, 24 uur per dag, zeven dagen per
week, altijd de laatste stand van zaken.

gesneden en wordt met liefde en
overgave gegeven. Het verklaart
gelijk de wachtlijsten die er van
meet af aan waren én zijn.

ne zwemscholen afgehaakt. Wij
niet, want deze licentie geeft ook
de kwaliteit aan.” Tevreden: “En
die hebben wij al 40 jaar.”

Op zwemschool ’t Geburgt
wordt zes dagen in de week het
zwem ABC gegeven volgens de
richtlijnen van de Nationale Raad
Zwemdiploma’s (NRZ). Bij laatstgenoemde werd onlangs een
licentie behaald. Tino en Heidi
leggen uit: “Alleen met dit papier mag je diploma’s afnemen
onder de NRZ. Omdat dit veel
tijd en energie kost, zijn veel klei-

Aa-brugstraat 4,
5473 GG Heeswijk-Dinther
0413-294363.
info@tgeburgt.nl
www.tgeburgt.nl
www.twitter.com/tgeburgt

De aVG in een
Nieuwe privacywetgeving
vanaf 25 mei 2018 notendop
De AVG in een notendop
Bronvermelding:
Op basis hiervan mag je persoonsgegevens verzamelen
De grondslag
Nieuwe privacywetgeving
vanaf 25 mei 2018
De AVG in een notendop
Op basis hiervan mag je persoonsgegevens verzamelen
De grondslag

Toestemming
van de gebruiker

Vitale belangen

Wettelijke
verplichting

Overeenkomst

Algemeen belang

Gerechtvaardigd
belang
Toestemming
van de gebruiker

Vitale belangen

Wettelijke
verplichting

Overeenkomst

Het begint aan de tekentafel
Zorgvuldigheid

Het begint aan de tekentafel
Zorgvuldigheid

Functionaris gegevensbescherming

Ook voor MKB en ZZP!
Wij snappen dat ondernemers hun tijd
liever besteden aan ondernemen dan
aan het regelen van verzekeringszaken.
Wij inventariseren samen met de klant
waar de risico’s zitten.
Partners
Om uw zaken goed te kunnen behartigen werken wij samen met een aantal
gerenommeerde partners.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Privacy by design

Technische en organisatorische maatregelen
Verplichtingen

Functionaris gegevensbescherming

Privacy by design

Impact assessment

Register met alle
verwerkingen

Gegevensbeschermingsbeleid

(
be

Mensen moeten controle kunnen uitoefenen

Rechten van de betrokkenen
De aVG in 10
stappen:
www.digitaleassistentie.nl

Technische en organisatorische maatregelen
Verplichtingen

Recht om
in te zien

Recht om
te wijzigen

Recht om vergeten
te worden

Recht
ove

De AVG geldt vanaf 25 mei 2018

Gegevens zijn
beschermd!

U heeft een go

Voor uw
doelgroep

Register met alle
verwerkingen

Gegevensbeschermingsbeleid

(Digitale)
beveiliging

Aan de slag met het AVG-stappenplan!
Bereid je nu voor op de AVG

Mensen moeten controle kunnen uitoefenen
Rechten van de betrokkenen

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124, 5384 MD Heesch
0412-452003
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl.

Impac

Recht om
in te zien

Recht om
te wijzigen

De AVG geldt vanaf 25 mei 2018

Recht om vergeten
te worden

Recht om gegevens
over te dragen

Recht op
informatie

Mei

25
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Bijzondere grauwe klauwier
broedt weer in Wisentengebied

Grauwe klauwier

Foto: Marc Gottenbos

MAASHORST - Oplettende waarnemers van Vogelwacht Uden en omgeving hebben
afgelopen weekend vier pas uitgevlogen grauwe klauwieren gezien in het wisentengebied in de Maashorst. Sinds de wisenten in dat gebied verblijven heeft deze bijzonder zeldzame vogel er elk jaar gebroed; een keihard bewijs dat deze grote grazers de
biodiversiteit echt vooruit helpen.
Voor het derde achtereenvolgende jaar
heeft de grauwe klauwier succesvol gebroed in het wisentengebied in de Maashorst. Deze zomergast overwintert in
Afrika en komt eind april naar Europa om
hier te nestelen. In Brabant broeden er
jaarlijks maar een paar.
Het dier heeft te lijden van de afname
van insecten die al jaren aan de gang is
en dit voorjaar duidelijk werd door publicatie van een aantal grote studies. Het
aantal grote insecten zoals bijvoorbeeld
sabelsprinkhanen, het favoriete voedsel
van grauwe klauwieren, is nog sterker afgenomen dan de kleinere insecten en de
klauwieren hebben het dus extra moeilijk.
Er werd dan ook verheugd gereageerd
toen afgelopen weekend door een vogelaar van Vogelwacht Uden en omgeving
het paartje grauwe klauwieren met vier
pas uitgevlogen jongen gezien werd. De
ouders brachten daarbij voortdurend eten
naar de hongerige jongen!

Dat ze precies in het wisentengebied nestelen is niet toevallig. Doordat de begrazingsdruk daar laag is en de wisenten het
landschap open houden zijn er daar veel
meer insecten dan buiten het gebied.
Dit wisentengebied is momenteel nog
grotendeels voor publiek gesloten, veel
diersoorten profiteren van de rust in dit
deel van de Maashorst en geven hieraan
de voorkeur boven de gebieden waar de
recreatiedruk veel hoger ligt. Vorig jaar
toonde een grote broedvogelinventarisatie door de Vogelwacht Uden en omgeving al aan dat sinds de wisenten daar
lopen, de vogeldiversiteit en aantallen
spectaculair toegenomen waren, zeker in
vergelijking met de landbouwgebieden
binnen de Maashorst waar alleen maar
afnames gezien werden.
Samen met de raaf, die dit jaar in de
Maashorst ook weer vijf jongen grootbracht, en de wisent, is de grauwe klauwier hard op weg een echt symbool voor
de Maashorst te worden!

Kom planeten kijken bij
Sterrenwacht Halley
heesch – Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 6 juli voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant
voor alle leeftijden. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, want het kan druk worden.
Met het blote oog en door de telescopen
en verrekijkers zijn aan de westelijke hemel Mercurius en de veel heldere Venus
goed te zien. In het zuidoosten staat de
reuzenplaneet Jupiter, waarvan de wolkenbanden en manen door de kijkers
duidelijk zichtbaar zijn. Wat later op de
avond komt Saturnus in het zuidoosten
op. Van hem zijn met de telescoop het
ringenstelsel en enkele grote manen te
onderscheiden.
In de loop van de schemering worden
steeds meer sterren en sterrenbeelden
zichtbaar, bijvoorbeeld Zwaan, Lier,
Arend, Grote en Kleine Beer, Wega en
Poolster. Het moet wel onbewolkt zijn om
de hemellichamen te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de
sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Extra aandacht krijgen de totale maansverduistering van vrijdagavond 27 juli en

de vele ‘vallende sterren’ die we deze zomer weer mogen verwachten.
Entree
op
de
publieksavond
is
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar betalen
€ 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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Nieuwe bedrijfskleding voor
medewerkers CC De Pas

ACTIVITEITENAGENDA
VINDT U KIEZEN OOK ZO LASTIG?

Foto: Marlies Nederkoorn

HEESCH - WomenWorks draagt CC De Pas een warm hart toe en toont dit onder andere in de vorm van
nieuwe bedrijfskleding.

Komend seizoen heeft Theater de Pas weer een mooi
programma samengesteld met grappige, spannende,
ontroerende en inspirerende voorstellingen. En dan is
kiezen niet altijd makkelijk! Daarom geven we u alvast
wat tips voor komend seizoen. En neem ook eens een
kijkje op www.de-pas.nl. Daar vindt u vast een voorstelling die u komend seizoen niet wilt missen!

CABARETTIP:
OLDENHERMANNS
UNSEXED € 15,-.

Women Works is al sinds 2012 sponsor van CC De Pas. In samenwerking met CC De Pas hebben Hanneke en Suzan ervoor gezorgd dat dat het personeel van CC De Pas er weer netjes en modieus opstaat!

Viergeneraties
DO. 1 NOV
ZO. 20 JAN
2019

In Unsexed gaan de dames van Oldenhermanns op zoek naar de nooduitgang
van de dagelijkse sleur. Ze nemen je mee
in de sex, drugs en rock-’n-roll van de
indoorspeeltuin. Ze rennen van zandbak naar darkroom en van hockey- naar
nachtclub. De naakte waarheid. Maar
dan wel in een designerjurkje.

JEUGDTIP:
DE TIJGER SLAAPT (2+)
€ 8,50.

Door deze toegankelijke voorstelling,
waarbij eenvoud en helderheid voorop staan, kunnen
jonge kinderen op een vrolijke manier kennismaken met
theater. In deze avontuurlijke voorstelling neemt een
groepje kleine dierenvrienden, het op tegen een grote
woeste tijger. Hoewel, woest...?

BRABANTTIP:
VR. 22
BJORN VAN DER DOELEN
MAART 2019 € 15,-.

HEESCH - Betsie van de Ven-Ruijs (98), Christien van der Leest-van de Ven (67), Sita van der Doelen-van
der Leest (31) en Mare van der Doelen (3 weken).

Eerwaarde vader zegen mij, want ik
heb gezondigd theatertour.
Na zijn professionele voetbalcarrière (PSV, Twente, NEC)
koos Björn van der Doelen ervoor om zijn grote liefde te
volgen: muziek. Zijn prachtige luisterliedjes met rauw
randje lijken gemaakt voor het theater: verhalend,
sferisch en reikend tot het hart. ‘Een Americana artiest
van formaat’ volgens OOR.

MUSICALTIP:
ZO. 21
ASSEPOESTER (6+) € 16,-.
APRIL 2019 (Eerste
paasdag)

Het bekende sprookje met een humoristische twist,
vrolijke liedjes en uiteraard schitterende kostuums!
Na afloop van de voorstelling is er een meet & greet met
de cast in de foyer.

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Foto’s: Ad Ploegmakers

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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BernheZe BOUWT
Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak
te verwijderen?

Column Albertine

Ja, iedereen kan de landelijke subsidie aanvragen. Je gemeente en provincie kunnen ook nog een
subsidie voor je hebben.

De vele mogelijkheden van
Profijt meubel

Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken
Sinds 1 januari 2016 is er de landelijke
subsidieregeling voor het verwijderen
van asbestdaken. De regeling loopt
via de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RvO). Alle particulieren,
bedrijven, non-profit organisaties
en overheden komen ervoor in
aanmerking. Voorwaarde is dat je de
asbestsanering laat doen door een
gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook
de andere subsidievoorwaarden op de
website van de RvO.

Graag vertel ik jullie
deze keer over de vele
mogelijkheden die onze
mooie Profijt meubelafdeling
allemaal biedt. Naast de
vele woonprogramma’s en
meubelseries in verschillende
stijlen en materialen heeft
Profijt meubel een groot
assortiment aan bankstellen.
Er staan zo’n 50 verschillende
opstellingen en elke opstelling
kan ook weer aangepast
worden naar uw gewenste
maat, stofsoort en kleur.

Extra asbestsubsidies via gemeente
of provincie
Neem contact op met jouw gemeente of de provincie om te informeren of er een plaatselijke of
provinciale subsidie is.

Daarnaast zijn er nog keuzes in
zitcomforts. Wilt u graag een
zachte of juist een stevige bank
met hoge of lage rugleuning?
Overal is een oplossing voor.
Graag helpen
wij u om de
juiste bank te
vinden.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst.

Dit kan voor een starter zijn,
maar ook gezinnen of juist een
senior die op zoek is naar een
fijne bank met een passende
relaxstoel. Ook relaxstoelen
zijn er in verschillende vormen,
kleuren en maten, en allemaal
weer bijpassend bij uw
bankstel te verkrijgen.
En wat nu helemaal leuk
en trendy is zijn de vele
bijzettafeltjes, die je nieuwe
zithoek helemaal compleet
maken. Ook deze zijn in
verschillende maten en stijlen
te verkrijgen. Leuk om als setje
neer te zetten in plaats van
een salontafel en makkelijk als
bijzettafeltjes te gebruiken.
Uiteraard biedt Profijt meubel
al dit moois voor superprijzen
waarbij u altijd de laagste
prijsgarantie heeft!
Tot snel.

Schildersbedrijf Theo Wijnen

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

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

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

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

GROEP BV
* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen
Binnen
1 dag
geplaatst!

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

■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Haal de
zon in
huis

:
Ontzorgen
in
er g,
Uw waard
vatie
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

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

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

Geen btw voor particulieren
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BernheZe BOUWT
Hoe kan ik mijn huis isoleren?
- cv-leidingen in onverwarmde
ruimten te isoleren;
- folie achter je radiatoren te
plakken.

Met vloerisolatie, gevelisolatie,
dakisolatie of dubbel glas kun
je je huis isoleren. Voor sommige maatregelen geldt een lager
btw-tarief of kun je een goedkope lening aanvragen.
Isolatiemaatregelen kiezen
Ga eerst na welke isolatie al in
jouw woning aanwezig is. Dat
bepaalt welke maatregelen voor
jouw huis het meest geschikt
zijn. Op de website energiebesparendoejenu.nl krijg je stapsgewijs inzicht in de huidige isolatie van je woning.
Je kunt ook voor persoonlijk advies contact opnemen met een
energieloket in jouw gemeente.

Je kunt ook je spouwmuur, gevel, vloer of dak laten isoleren.
Of dubbel glas nemen. Dat zijn
de grotere investeringen. Isolatie van de spouwmuren van een
hoekwoning kost bijvoorbeeld
zo’n € 2.000,-.

Met een kleine investering kun
je al snel winst behalen. Bijvoorbeeld door:
- naden en kieren te dichten;

De jaarlijkse besparing op de
energierekening is dan € 550,-.
Milieu Centraal heeft meer informatie over de verschillende manieren om je woning te isoleren.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst.nl.

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

e
Vernieuwd
!
m
o
showro

www.jmeulendijk.nl

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

Meulendijk

BEREGENING

Nieuwe
Erven
• Heesch
• 06-53208815
u T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

Compleet
Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het
nieuwe gro uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de
te
diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden.
showroom
!
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat
voor u ontwerpen en installeren.
E info@vanschijndeltegels.nl
Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten
Industrieterrein Vluchtoord
www.vanschijndeltegels.nl
bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande
T 0413 - 27 01 10
www.tegelprofshop.nl
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

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

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

onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630
info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

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

inclusief inbouwapparatuur
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metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte

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

eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

het mooie front geven deze keuken

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Openingstijden:
Het Dorp Power+,
58,
EGO
alle kracht
van
5384 MC Heesch
benzine,
T: 0412 - 202849 zonder de benzine!

Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
info@hanegraafkeukens.nl
gesloten
NISTELRODE - Vol trots kondigt MG Service haar volgendeZondag:
stap aan:
vanaf deze maand

is zij dealer van EGO Power+ professioneel tuingereedschap in de regio Bernheze,
Goedevan
vrijdag
(30 maart)
zijn wij gesloten!
Osswww.hanegraafkeukens.nl
en Uden. EGO onderscheidt zich niet alleen ten opzichte
andere
merken
door
haar hoge kwaliteit, maar wat het echt een uniek merk maakt is de aandrijftechniek!
EGO Power+ machines hebben namelijk
geen benzinemotor maar werken op een
uniek uitwisselbaar accuplatform; de ArcLithium 56V-accu. Dit heeft vele voordelen. De machine is veel stiller en omdat
er geen uitlaatgassen en dampen vrijkomen; beter voor uzelf en het milieu! De
lijn van EGO Power+ is allesomvattend.
Denk bijvoorbeeld aan bladblazers, bosmaaiers, grastrimmers, heggenscharen,
kettingzagen en een zeer uitgebreide lijn
grasmaaiers!

beter voor uzelf
en het milieu
Daarnaast is de aandrijftechniek een stuk
betrouwbaarder en onderhoudsvriendelijker. U bespaart veel op onderhoudskosten, geen carburateurs die gesteld moeten
worden, geen ontsteking en minder slijtagedelen! Alle machines werken dermate
efficiënt dat elke klus met een acculading
geklaard kan worden! Een accu opladen
kost slechts € 0,36 terwijl u voor één liter
benzine al ruim € 2,50 betaalt!

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

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

Door de hoge kwaliteit en hoge gebruiksvriendelijkheid zijn deze tuinmachines
geschikt voor de professionele gebruiker
maar ook voor de fanatieke tuinierder!

En om dat argument kracht bij te zetten
krijgt u maar liefst vijf jaar garantie op
machines en drie jaar op accu’s! Bent u
benieuwd of EGO Power+ voor u voordelen heeft? Ga dan eens kijken en uitproberen in de showroom van MG Service.
Zij geven u advies op maat en bieden uitstekende service!

Canadabaan 2, Nistelrode
0412-617299
info@mgservice.nl - www.mgservice.nl

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

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

Akker zonwering

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

rolluiken & kunststofkozijnen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Akker zonwering
Bedien je rolluiken
rolluiken & kunststofkozijnen
en andere producten
Akker zonwering
met je smartphone of

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

rolluiken & kunststofkozijnen

tablet.

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MAATWERK
UIT EIGEN WERKPLAATS

MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
5384 LL Heesch
I www.akker-zonwering.nl
Facebook
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
5384 LL Heesch
Zoggelsestraat 21a

I www.akker-zonwering.nl
E info@akker-zonwering.nl

5384 LL Heesch

I www.akker-zonwering.nl

Facebook
T 0412-453113
Facebook

32

Woensdag 27 juni 2018

aan het werk
Nieuw cursus- en opleidingsaanbod
voor kerkelijke vrijwilligers
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch maakt werk van goed
geschoolde vrijwilligers die zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten. Het is van groot
belang dat er voor nu en de toekomst parochianen toegerust worden die naast het pastoraal team een
ondersteunende en verbindende rol kunnen vervullen in hun kerk. Ook in die van de parochie De Goede
Herder.
Vanaf komend studiejaar worden daarom vanuit het Sint Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch
nieuwe opleidingen en cursussen
aangeboden: een theologie-opleiding in deeltijd voor gelovige
leken, een driejarige basiscursus
Theologie en een éénjarige cursus Inleiding in het christelijk ge-

loof. De vijfjarige theologie-opleiding leidt op tot onbezoldigd
catechist (m/v) of diaken (m).
Voor meer informatie zie
www.bisdomdenbosch.nl.
Informatiefolders zijn ook te verkrijgen bij pastoraal werkster An-

nemie Bergsma via
a.bergsma@parochiedgh.nl of
0412-451215. Wie vanuit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel of Vorstenbosch een opleiding wil volgen dient hierover
contact op te nemen met pastoor Frits Ouwens, f.ouwens@
parochiedgh.nl of 0413-363315.

Bezorgers meld je aan!
Per direct komt er een bezorgwijk vrij in Heeswijk-Dinther
Ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat,
Abt Moorstraat, Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat,
Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
Ben jij 14 jaar of ouder en heb je interesse?
Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. Vraag naar Heidi.

Totech Totaal Techniek zoekt

PERSONEEL!

HEEEY
J I J DA A R !
ouder en
Ben jij 14 jaar of
tie wat
wil je in de vakan
bijverdienen?

4 juli Heesch. Ongeveer 102 kranten
Wijststraat, Hooge Wijststraat, Heuvelstraat,
Meerweg, Ruitersweg-Oost, Vosbergstraat en Grolderseweg.

In verband met onze snel groeiende
orderportefeuille zijn wij op zoek naar

GEMOTIVEERDE
COLLEGA’S
Voor de
vakantieperiode
zoeken we voor
verschillende
krantenwijken
invallers

18 en 25 juli Heesch. Ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge Wal,
Mgr. Van den Hurklaan, De la Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.
11,18 en 25 juli Vorstenbosch. Ongeveer 290 kranten
Bijsterveld, Helling, Oude Veghelsedijk, Heuvel, Kapelstraat, Mr. Loeffenplein, Heiveld,
Binnenveld, Dorpsrand, Rietdijk en Akkerveld.
25 juli Nistelrode. Ongeveer 110 kranten
Baansteen, Maalsteen, Windbord, Kruipaal, Windwijzer, Eeuwsel en Zwarte Molenweg

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij onze zeer uiteenlopende opdrachten,
onder andere: hakken, (grit/water-) stralen,
of andere ondergrondvoorbereiding,
coaten (zowel voor de Pipeline Service
afdeling als onze (beton-) renovatietak),
ondersteunende werkzaamheden bij
betonrenovatie (zowel constructief,
technisch als esthetisch)
injectiewerkzaamheden etc.
Neem een kijkje op onze website voor
een indruk van ons bedrijf, de diverse
werkgebieden en de variëteit aan projecten.
Ook vind je hier de volledige
vacatureteksten.
Ben je geïnteresseerd in werken bij Totech?
Stuur dan je cv naar: info@totech.nl

25 juli Nistelrode. Ongeveer 150 kranten
Gedeelte Delst, Oud Menzel, Udenseweg, Achterstraat, Piet Geersdijk, Brandsestraat,
Achter de Berg, Molenhoeve en gedeelte Maxend
15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 207 kranten
Baron van den Bogaerdelaan, Hoofdstraat, Mgr. Van Oorschotstraat, Antoon Coolenstraat,
Willebrordstraat, Antoon der Kinderenstraat, Balledonk, Liekendonk en Heeswijkseweg.

0412-795170 of
eer informatie naar
Mail of bel voor m
aag naar Heidi.
zemedia.com en vr
bezorging@bernhe

Totech | Voorste Groes 5 | 5384 VJ | HEESCH | 0412-623284 | www.totech.nl | info@totech.nl
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turnen

volleybal

handbal
trampoline

Top tien plaatsen voor
Gympoint trampolinespring(st)ers

Lisa van der Pas Nederlands Kampioen

Sponsor bedankt:
Service Apotheek Nistelrode
en Lasertechniek Nederland

ROTTERDAM/NISTELRODE
- Afgelopen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

zaterdag werden in Ahoy Rotterdam de Finals afgewerkt. Voor
Gympoint waren Faylinn van Uden, Loyd Sammet, Dion Bijvelds, Eline van der Leest en Babette Hulsmann actief op dit groots evenement in een prachtige ambiance.

Voor de ochtendwedstrijd hadden Babette en Eline als duo
zich geplaatst voor het synchroonspringen.
wielrennen
dartenNa een goede
golf
verplichte en keuze sprongserie
plaatsten ze zich voor de finale,
waarin de beste acht van Nederland streden om het eremetaal.
Uiteindelijk behaalden ze een
mooie vijfde plaats.
In de individuele wedstrijden
maakte Loyd Sammet een sterk
skien
snowboarden
kano
debuut op het NK. Samen met
clubgenoot Dion Bijvelds plaatsten beiden zich ook voor de finale. Loyd werd vierde van Nederland, gevolgd door Dion die
met slechts 0,1 achterstand op
Loyd verdiend vijfde werd. Dat
het een close finish was bleek
doordat Loyd maar 0,15 tekort
kaarten/bridgen
kwam voor het eremetaal!
Met een negende plek behaalde
Faylinn net niet de finale. Babet-

V.l.n.r.: Loyd, Dion, Eline, Babette en Faylinn

te Hulsmann moest heel lang
wachten voordat ze individueel
aan de bak kon. Babette werd
uiteindelijk zesde.
De bij Gympoint begonnen
Loosbroekse Lisa van Pas heeft
een aantal jaren geleden de
overstap gemaakt naar Flik Flak
in ‘s-Hertogenbosch. Zij werd op
B-niveau verrassend Nederlands
Kampioen. De Nistelrooise Evi
van Dinther, inmiddels uitkomend voor Turnoss Oss, werd in

de categorie senioren C negende.

Service Apotheek Nistelrode JO15-4

De vier coaches Lisa van Orsouw, Caitlyn Jacobs, Inge Exters
en Sanne van Roosmalen kregen
na afloop complimenten van
Pieter ten Wolde die de trainingen door andere verplichtingen
heeft moeten overdragen aan de
meiden. “Ze hebben het fantastisch gedaan.Ik ben trots op ze!”

motorcross

Dubbelslag voor Raivo Dankers
LELYSTAD/HEESCH - De klasse van Raivo moest afgelopen weekend als eerste de baan op om te gaan
trainen. Het circuit was perfect geprepareerd en omdat Raivo wel vaker op deze baan rijdt, had hij het
goede gevoel gelijk in handen. Strak sturend perste hij er een snelle ronde uit en pakte hiermee met een
verschil van een seconde de pole position.
Toen het starthek in de eerste
manche naar beneden klapte,
kwam Raivo niet goed weg en
motorsport
moest van rond de tiende plaats
terug naar voren zien te komen.
Hij begon aan een opmars en
het passeren ging hem vlotjes af.

Gelijk sloeg hij toe en wist in de
beginfase door te stoten naar de

koppositie. Met een straf tempo begon hij weg te lopen bij
zijn achtervolgers en werkte een
sterke wedstrijd af. Gedurende de wedstrijd bouwde Raivo
een voorsprong op van veertien
seconden en zette zo ook de

tweede manche naar zijn hand.
Met een dubbele mancheoverwinning won Raivo niet alleen
het dagklassement, maar ook is
hij de nieuwe leider geworden
in het Open Nederlands Kampioenschap.

jeu de boules

Jeu de boulestoernooi BV Oranje
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag heeft buurtvereniging Oranje uit Heeswijk-Dinther haar jeu de
boulestoernooi gehouden. Voor
het eerst in jaren is een ‘oude’
traditie weer in het leven geroepen.
Rond 10.45 uur verzamelde een
select gezelschap zich bij de baan
in het Buurtparkje. Onder het
genot van een kopje koffie be-

NISTELRODE - Een sportvereniging zoals RKSV Prinses Irene leeft
natuurlijk van haar leden, maar heeft daarnaast ook ondersteuning
nodig. Sponsoren zijn bijvoorbeeld een onmisbare steun voor de
club.
Gelukkig zijn er in de omgeving
van Nistelrode veel gulle ondernemers die hun steentje bijdragen aan de club, bijvoorbeeld
door een team te sponsoren.
Prinses Irene wil daarom graag
een aantal (nieuwe) teamsponsoren uitlichten.
Dit maal staan Service Apotheek
Nistelrode en Lasertechniek
Nederland in de spotlight! Zij
hebben dit jaar respectievelijk
JO15-5 en JO11-6 in het nieuw
gestoken.

Eenmaal op een tweede plaats
aangekomen had hij even tijd
nodig om een plaats te vinden
waar hij de koppositie over kon
nemen. Toen de kopman na een
aantal ronden iets te ver naar buiten ging in een bocht, kon Raivo
de leiding overnemen en hij stond
de eerste plaats niet meer af.
In de tweede manche was zijn
start vele malen beter en kon hij
in de top drie aan de wedstrijd
beginnen.

Lasertechniek Nederland JO11-6

gon het toernooi met twee poules. Na een gezellige en fanatieke
dag met een hapje en drankje,
werd er rond de klok van 15.00
uur afgesloten met een erg spannende finalepartij tussen Corrie
van der Heijden en Martien van
de Broek.
De kampioen van deze dag werd
uiteindelijk Martien. De BVO wil
de deelnemers en het publiek
bedanken voor deze geslaagde
dag.

V.l.n.r.: Peter van der Heijden
(derde), Martien van de Broek
(eerste) en Corry van der Heijden
(tweede)

Wilt u ook graag iets betekenen
voor RKSV Prinses Irene? Dan
horen we dat natuurlijk graag!
In het geval van sponsoring kunt
u hiervoor contact opnemen met
de sponsorcommissie.
Benieuwd op wat voor manieren
u de vereniging financieel kunt
ondersteunen?
Kijk dan vooral even op onze
website,
www.rksvprinsesirene.nl

Tac-tics darttoernooi
NISTELRODE - Zin om te darten? Op zaterdag 14 juli wordt
er een darttoernooi bij Zaal ‘t
Tramstation georganiseerd.
Het is een tac-tics koppeltoernooi. De aanvang is 13.00 uur
en het inschrijfgeld is € 10,-. Het
inschrijfgeld is prijzengeld. Het
tournooi is bedoeld voor alle inwoners van Nistelrode en diegenen die in Nistelrode aangesloten zijn bij een dartteam.

Inschrijven kan bij Kevin en William Haerkens via Whatsapp:
06-83167096 of 06-15401109.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Altior C1 in het zonnetje gezet
HEESWIJK-DINTHER - Na het behalen van het Nederlands Kampioenschap op zondag 17 juni in Roermond werd Altior C1 afgelopen zaterdag nog eens extra in het zonnetje gezet. Want om Nederlands
Kampioen te worden moet je heel wat doen. Sowieso speel je hoofdklasse, train je twee keer in de
week, speel je de wedstrijden op zaterdag en moet je ook nog eens zoveel mogelijk zien te winnen,
want anders eindig je niet bovenaan.



Dit alles lukte dan ook bij de meiden, want ze verloren niet één
wedstrijd op het veld. Korfbalvereniging Altior moest ook bijna vijftien jaar wachten voordat
er weer een team Nederlands
Kampioen werd. Redenen voor
een extra huldiging die voor-

turnen

bijna vijftien jaar
gewacht op een
nieuw nederlands
kampioenschap

af ging aan een goed ontbijt en
daarna een receptie die werd bezocht door vooral trotse ouders,
ooms en tantes, opa’s en oma’s
en vrienden. Voorzitster Toos van
der Pas sprak de meiden toe en las
ook nog een brief voor afkomstig
van burgemeester Moorman, die

Clubkampioenschappen

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 24 juni vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen weer plaats in sportzaal Bernrode. Er deden 50
turnsters mee in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. De turnsters streden
tegen leeftijdgenoten op de toestellen balk, vloer, brug, minitrampoline en kast.
De volgende turn(st)ers hebben
een beker in ontvangst mogen
nemen.
Bij de 6-jarigen: Jasper en Renske 1e prijs, Karlijn 2e prijs, Saar
3e prijs.
De 7-jarigen: Lin 1e prijs, Yrsa 2e
prijs, Ilsa 3e prijs.
De 8-jarigen: Nova 1e prijs,
Floor 2e prijs, Riva 3e prijs en Isis
4e prijs.

De 11+ jarigen:
1e prijs Leahyanne.

V.l.n.r.: Karlijn, Renske, Jasper en Saar

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
badminton

Clubkampioenen bekend

HEESCH - Vorige week donderdag is in sporthal ‘t Vijfeiken gestreden om de clubkampioentitels van de
Heesche Badminton Vereniging. In twee poulerondes werd uitgemaakt wie aan het eind van de avond
naar huis zouden gaan als clubkampioenen van het seizoen 2017/2018. Twee uur lang werd op de
banen van de sporthal gestreden voor een goede plek op de ranglijst. In verschillende poules konden
winnaars en achtervolgers zich enkel onderscheiden op basis van gemaakte punten.
Zo was onder andere het geval
in de finalepoule van groepswinnaars. De drie duo’s die in de
eerste ronde als groepswinnaar
uit de bus kwamen, namen het
in die poule tegen elkaar op voor
de plaatsen 1 tot en met 3 op de
ranglijst.
Elke wedstrijd opnieuw was finalewaardig. Lambert Lambooij
en Eugène Roumen wisten de
meeste finalepartijen te winnen
en mogen zich de clubkampioenen van het seizoen 2017/2018
noemen. De duo’s Jorg Juriens
en Iwan Kuijpers (tweede) en
Carlo Brugman en Harm van
Vucht (derde) maken de top-3
van de ranglijst compleet.

Meer informatie over de Heesche
Badminton Vereniging en haar

Foto’s: Edwin Hendriks

nog een keer los op muziek want
ze zijn uiteindelijk de beste van
Nederland geworden! Nogmaals
proficiat Kampioen van Nederland!
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

voetbal

Geen promotie voor HVCH
BEVERWIJK/HEESCH - Na een zwaar seizoen met een lange nacompetitie is HVCH er net niet in geslaagd te promoveren naar de
hoofdklasse. In een buitengewoon spannende en enerverende nacompetitie met wedstrijden tegen sterke ploegen uit de eerste klasse en hoofdklasse kwamen de Heeschenaren op het einde te kort.
De laatste finalewedstrijd was tegen DEM uit Beverwijk. Technisch
maar vooral fysiek een zeer sterk team.

De 9-jarigen: Lynn 1e prijs, Juul
2e prijs, Imke 3e prijs.

Selectie onderbouw: 1e prijs Sacha, 2e prijs Siena, 3e prijs Nikki
en 4e prijs Marith.
Selectie bovenbouw: 1e prijs
Nina, 2e prijs Lynn, 3e prijs Jelke.

zelf ook kan korfballen, zeer trots
is op deze meiden en ook weet
wat ze er allemaal voor moeten
doen en laten.
Daarna was het feliciteren geblazen en maakte de fotograaf
van DeMooiBernhezeKrant nog
veel foto’s. De meiden gingen

activiteiten is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

In de eerste helft kon HVCH vrijwel geen vuist maken en waren
de beste mogelijkheden voor
DEM. Keeper Brian Vialle moest
enkele keren handelend optreden. In de 45e minuut kreeg
DEM, tot verbazing van velen,
een strafschop toegekend waartegen Vialle echter kansloos was,
1-0. Na de hervatting probeerde
trainer Maarten van Vugt wat
meer grip op de match te krijgen.
Hij bracht enkele wissels en er
kwam meer vaart in het Heesche
spel. Dat resulteerde in de 57e
minuut in de 1-1 van linksachter Robin van Eldijk. Hij kogelde
uit een rebound snoeihard raak.
Slechts drie minuten later werd
Stijn van den Hurk de diepte in

gestuurd en kwam hij oog in oog
met keeper Danny Adrichem van
DEM. Deze behoedde zijn ploeg
met een prima reactie voor een
achterstand. Hierna leek de koek
voor HVCH zo´n beetje op. DEM
wisselde nog sterk en scoorde
in de 78e minuut de 2-1 via Sebastiaan Dooyeweerd. Van Vugt
gebruikte al zijn wisselmogelijkheden maar dat mocht niet meer
baten.
Volgend seizoen speelt HVCH
weer in de eerste klasse. De
blauw-witten kunnen terug kijken op een prima seizoen met
prachtige wedstrijden met veel
publiek en een geweldige ambiance. Met dank natuurlijk aan de
trouwe supportersschare.

De oplossing
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biljarten

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken
HEESCH - Na een warme woensdag was het donderdagavond 21 juni aan het Langven net herfst. Maar
wederom begonnen negen vissers enthousiast en vol goede zin aan hun zesde wedstrijd van dit seizoen.

Geweldige demonstratie
biljarten driebanden

Een behoorlijk stevige wind zorgde er deze avond echter voor dat
degenen die een stek vol in de
wind hadden geloot gerust een
dikke jas aan konden hebben,
terwijl op de windluwe stekken
een t-shirt volstond.
Ook voor het vissen zelf maakte dit een enorm verschil. Daarnaast bleek het noodzakelijk
enkele visstekken aan te passen
vanwege nesten met processierupsen in de eikenbomen.
Het werd een avond waarin de
vissen niet op iedere stek wilden
bijten, ondanks diverse toegepaste technieken. Voor twee van de
negen aanwezige vissers werd het
een kwestie van de tijd uitzitten.
Toch werden er ook twee grotere
vissen gevangen en verdubbelde
het aantal kleine visjes zich ten
opzichte van vorige week.
De uitslag is:
Jongste jeugd
1. Dean van Duijvenbode, een
brasem

Foto: Stijn Leemreize

2. Robin van de Laar, een karper
3. Joey Govers
4. Jay Molenaar.
Oudste jeugd
1. Max van Grinsven
2. Luca van Erp
3. Marvin van Lith
4. Rick Hartogs
5. Roy Dollevoet.
Deze avond zijn er 44 vissen ge-

vangen met een totaal gewicht
van 4.300 gram.
Ben je nieuwsgierig hoe de
vangsten volgende week zijn en
heb je zin om eens mee te vissen? Kom dan donderdagavond
naar het Langven (Heesch). Vanaf 18.30 uur ben je welkom en
indien nodig word je geholpen!
Vooraf wel even aanmelden via
debleeken@planet.nl.

jeu de boules

Tweede strandtoernooi wederom een succes

V.l.n.r.: Toon, Rien, Piet en Jos

V.l.n.r.: Hariëtte, Lucie, Hilde en Jeanne

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag werd voor de tweede keer het Bernheze strand jeu de boules toernooi georganiseerd. Het Tramplein en Raadhuisplein waren weer door Jos van der Heijden omgetoverd
tot een waar paradijs voor de strandliefhebber.
Na de inschrijving en het kopje
koffie brandde de strijd los. Er
hadden zich 32 teams ingeschreven van allerlei niveaus; van
ervaren boulers tot families die
een dagje uit waren. Er gebeurden ook nog onverklaarbare dingen, zoals butjes die plotsklaps
verdwenen en niet meer terug
te vinden waren tot het raadsel
dat er zestien banen waren en
zestien wedstrijden en er toch
uiteindelijk een baan te weinig
was... Toen de finales gespeeld

NosTos
radio

moesten worden zagen we Rien
van de Akker en Toon Raaijmakers het opnemen tegen Piet van
de Ven en Jos van der Lee in de
winnaarspoule met Rien en Toon
als uiteindelijke winnaars.
Die heren mogen zich dus een
jaar lang Berheze strand kampioen noemen.
In de verliezersronde was het
een vrouwen onderonsje met
Hilde van de Wetering en Jeanne
Mulder tegen Lucie van Geffen

en Hariëtte Hanegraaf waarvan
Lucie en Hariëtte de sterkste bleken na een enerverende strijd.
Na afloop bleef het nog lang gezellig en onrustig op het plein in
verband met een concert van de
fanfare. Hierbij een grote dank
aan eetcafé ‘t Pumpke, café ‘t
Tramstation én de organisatie
van het Beachvolleybal.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

Van de directeur van Schoonmaak en Herstelbedrijf S.I.S.,
Carl Verhoeven, kreeg D.I.O.
het verzoek of zij een avond wilde organiseren waarbij het team
waar Carl de sponsor van is, een
demonstratie driebanden wilde
komen geven.

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd want D.I.O. was
daar zeer mee vereerd. Zodoende traden vier spelers van Carl’s
team op om iedereen een onvergetelijke avond te bezorgen.
Nadat de voorzitter van D.I.O.
allen van harte welkom heette
gaf hij het woord aan de directeur van S.I.S. Deze stelde zijn
mannen voor, te weten Glenn
Hofman, Raimond Burgman,
Sander Jonen en plaatsgenoot
Jean van Erp.
Er werd telkens op twee tafels
gespeeld. Op elke tafel een speler van S.I.S. tegen een speler uit

www.stilios.nl

Als klap op de vuurpijl trad Sander Jonen op met zijn demonstratie biljart artistiek. Onvoorstelbaar hoe deze man de ballen
over het groene laken wist te
krullen. Na vele mooie en vooral
moeilijke figuren te hebben gedemonstreerd, viel Sander een
daverend applaus ten deel.
Na een zeer geslaagde avond
dankte de sponsor zijn mannen
voor de mooie demonstratie.
Hierna dankte de voorzitter van
D.I.O. alle belangstellenden en
het personeel van CC Servaes
en bood de spelers een mooie
attentie aan.

Vogelvereniging Vogelvreugd
HEESWIJK-DINTHER - Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert
op maandag 2 juli een lezing
over Europese en insectenetende vogels.

verteller. Aan de hand van dia’s
zal Lou zijn lezing toelichten.
Voor iedereen die meer wil weten over deze vogels is deze lezing een aanrader.

Deze lezing zal worden gedaan
door Lou Megens. Hij is naast
een groot kenner van Europese
vogels en het kweken van diverse soorten, ook een begenadigd

De avond begint om 20.00 uur
in CC Servaes, Raadhuisplein 24.
De toegang is gratis.
Tot ziens op 2 juli!

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

info@stilios.nl

de zaal, waarbij degene van het
team die niet hoefde te spelen
de D.I.O.-spelers uitlegde hoe
men moest proberen een carambole te maken. Soms tot hilariteit
van spelers en de zaal, maar wel
erg leerzaam. Met een leuke en
leerzame avond als resultaat.

Op elke tafel een speler van S.I.S.
tegen een speler uit de zaal

Online interactief leren
overal en altijd

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

HEESWIJK-DINTHER - In CC Servaes werd 15 juni een biljartdemonstratie driebanden en biljart artistiek gegeven door het eredivisie
driebandenteam waar plaatsgenoot Jean van Erp deel van uitmaakt.
Met een geweldige avond als resultaat.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Fotograaf:
Ad Ploegmakers

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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

Donderdag 28 juni
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Wandel3daagse
Loosbroek
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: The Big Sick
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 10
Vrijdag 29 juni
CliniClowns Eendagstennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch
Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Magazijnopruiming Boetiek24
Schoonstraat 24 Heesch
Pagina 9
Shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode
Excursie: Hof van Lof
Parochie De Goede Herder Heesch,
Nistelrode & Vorstenbosch
Wmo informatiemiddag
hulpmiddelen
CC De Pas Heesch
Pagina 4
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Wandel3daagse
Loosbroek
Gala BOBZ 2018
Nistelrode
Pagina 14
Yuri Honing & Acoustic
Quartet
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Zaterdag 30 juni
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zaterdag 7 juli
Heemreis naar Zaltbommel
Heemkamer Nistelrode

Lezing vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Dinsdag 3 juli
Beeldhouwweek
De Eijnderic Heesch

Early Bird Sale
Number 3 Heeswijk-Dinther
Pagina 24

Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zondag 8 juli
Drumcirkel
Centrum Timmers Hartje
Maashorst Nistelrode

Rockin’ Wood
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Magazijnopruiming Boetiek24
Schoonstraat 24 Heesch
Pagina 9

Zondag 1 juli
Kofferbakverkoop
Bedaf Uden
Pagina 16
Voetreflex workshop
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
HDL Jeu de Boules Toernooi
De Schuttershof Heeswijk-Dinther
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Zomeravond Proms
De Stuik Vorstenbosch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 4 juli
Voorleesochtend peuters
Bibliotheek Nistelrode
De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

The Hip Hop Basement Show
CC De Pas Heesch

Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

BOBZ open middag
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 14

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Zomeravondconcert
Muziekvereniging Servaes
Tuin Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Open repetitie Koor Amicanto
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Donderdag 5 juli
Beeldhouwweek
De Eijnderic Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maandag 2 juli
Beeldhouwweek
De Eijnderic Heesch

Vrijdag 6 juli
Beeldhouwweek
De Eijnderic Heesch

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pop-Up BBQtrip-Latin
Laar 24 Nistelrode
Pagina 2

Aurora muziekfestijn
op het Plein
‘t Dorp Heesch
Pagina 3

Koninklijk Zomerconcert
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Jubileum BC Tenderfeet
Sportcafé Pietertje
Heeswijk-Dinther

CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Gespreksavond Verbindingsweg

Elvis: The comeback special
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 26

Tuinfeest
Ontmoetingstuin Servaes
Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 9 juli
Start: Mad Science
zomerkamp
CC De Pas Heesch
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Oude Liefde
Filmhuis De Pas Heesch
Dinsdag 10 juli
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 11 juli
De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 12 juli
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 13 juli
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

