
  

twee avonden feest met Youp
HEESWIJK-DINtHEr - Cabaretier 
Youp van ‘t Hek trad dit weekend 
twee avonden op in een uitver-
kocht bos in Heeswijk. Een kleine 
3000 mensen genoten met volle 

teugen van zijn nieuwste show 
Wigwam in natuurtheater De Ker-
souwe. Youp had er ouderwets zin 
in en choqueerde en grapte weer 
dat het een lieve lust was. 

De herkenbare analyses van ons 
dagelijks leven kwamen weer in 
een stortvloed voorbij, kwetsbaar, 
lomp en, gezien het grote enthou-
siasme van het publiek, zeer ver-
makelijk.
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www.fietsplezierheesch.nl

 FIETSplezier
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
   Tel. 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE

VUL JE AQUARIUM
BĲ  FAUNALAND HEESCH: 

- Aquariumplanten: 1+1 gratis 
- Tropische Vissen: 2+1 gratis 

Kom ook naar onze winkel 
voor de overige 
aquariumacties!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 9 maart 2013

Volg ons op facebook

www.faunalandheesch.nl
Schoonstraat 2a - Heesch

FRONTLINE
25% KORTING
(preventie tegen teken en vlooien)

Geldig t/m zaterdag 13 juli

www.faunalandheesch.nl
Schoonstraat 2a - Heesch

PaPerPOiNt - HEESWIJK-DINtHEr
fairtime - NIStElrODE, GEDEEltE 
HEESCH, VOrStENBOSCH, lOOSBrOEK

fOlders deZe WeeK

Gerdie: ‘Voor mij was geen enkele keer te veel’

‘Het Brabants zingt in mijn hart!’ 

Gerdie van den Heuvel begon 
twintig jaar geleden bij radio Fre-
quent met een actualiteiten– en 
kinderprogramma. “Aan het be-
stuur vroeg ik ‘Mag ik een dia-
lectprogramma maken?’ In eerste 
instantie twijfelden ze: was er wel 
voldoende Brabantse muziek? Zou 
het wel luisteraars genereren? Ge-
lukkig kreeg ik een kans en ‘Op 
Onze Misse’ was een feit. Ik begon 
met 10 CD’s en inmiddels heb ik er 
ruim 250. 

Het dialect is veel meer gaan le-
ven in woord en muziek, mede 
door dialectzangers, en dat heeft 
‘Op Onze Misse’ ook vleugels 
gegeven. Ik vind het heerlijk om 
Brabantse muziek uit te zoeken 
voor ons programma en het in 
mijn moederstaal te presenteren.” 
Elke zondagmorgen luistert er een 
grote vaste groep luisteraars via 
de radio of via www.wanfm.nl om 
mee te genieten van de gemoede-
lijke Brabantse gezelligheid dat het 

programmateam uitstraalt. Mede 
doordat de uitzendingen via het 
internet te beluisteren zijn, is ‘Op 
Onze Misse’ haar lokale status ver 
voorbij. 

Sjef van Schalen is al meer dan 10 
jaar mede presentator en het duo 
vult elkaar perfect aan. De tech-
niek ligt al jaren in de vertrouwde 
handen van robert Vrielink. “Sjef 
en ik kunnen elkaar nog steeds 
verrassen. Het is geen zondag het-
zelfde en dat houdt het spannend 
en leuk. De structuur is niet veel 
veranderd. Vroeger hadden we het 
Advies van Wies en Henk van Driel 
met Heemkundeverhalen, nu heb-
ben we weerman Piet Brouwers en 
toon Konings met zijn dialectver-
halen. 
Heel af en toe komt truike langs, 
maar da witte noit. Als er nieuwe 
CD’s uitkomen nodig ik de muzi-
kanten uit in de studio en ook dat 
is altijd gezellig. Dialect bruist en 
‘Op Onze Misse’ ook!”

Gerdie op haar favoriete plek achter de microfoon Tekst en foto: Hieke Stek

Noud Bongers • 11.15 uur
Wout van Venrooy • 11.45 uur
toon Konings • 12.10 uur
marie-Christien Verstraten 
 • 12.20 uur

lambert van Hintham 
 • 12.45 uur
toon Konings • 13.10 uur
Gert van Boxtel • 13.20 uur
de die en ik • 13.45 uur

LOOSBROEK – Duuzend kirre ‘Op Onze Misse’ zondag 30 juni. Dat be-
tekent ook Gerdie van den Heuvel voor de duizendste keer op de radio: 
“Voor mij was geen enkele keer te veel,” lacht ze. “En ik hoop ook niet 
voor de luisteraars, want ik ben nog zeker niet van plan te stoppen. Nog 
elke zondagmorgen geniet ik van het radio maken, omdat het Brabants 
in mijn hart zingt! Voor de 1000ste uitzending hebben we langer zend-
tijd gekregen: van 11.00 uur tot 14.00 uur. Ik nodig iedereen van harte 
uit in onze studio aan de Schaapsdijk 7 in Loosbroek. De tuin is omgeto-
verd tot één groot terras. ‘Lopt gewoon binne wanneer ’t oew uitkumt!’”

www.maryaschoenmode.nl

• Extra korting op dames & herenschoenen
• Shoes for Kids 2e paar voor € 0,50
m.u.v. Converse, Teva, Birkenstock, Crocs en de basiscollectie.

Alleen bij aankopen in onze fysieke winkels.

liVe iN de studiO

like & Win!

Zie PaGiNa 10

demOOiBerNHeZe
VaKaNtieKraNt



Woensdag 26 juni 20132 
  

In hun show worden geen proble-
men opgelost, hooguit gecreëerd. 
Samen zingen ze, maken muziek 
en vermommen zich tot herkenba-
re Brabantse types: een oude opa 
met zijn zoon, een duivenmelker, 2 
vrijwillige militairen. En een vader 
op de dag dat zijn dochter trouwt 
en zijn schoonzoon even apart 
roept…. 

In hun dialogen komen steeds de 
generatieverschillen bovendrijven, 
maar hilarisch wordt het pas als dat 
tot conflicten leidt. Heel herken-
baar en vooral om er bij te glim-
lachen. Want, het motto van deze 
voorstelling is: zôo lang ge kunt 
laache, hoefde nie te janke! Dán 
hèddetVurMekaar!

Kaartverkoop
Voor de leden van Nistelvorst 
wordt een separate voorverkoop 
gehouden op 1 juli 2013 van 19.00 
uur tot 21.30 uur; hierbij neemt 
HKK Nistelvorst een deel van de 
kosten van de toegangskaarten 
voor haar rekening. 
Voor deze eerste voorstelling in 
het Nesterlé zijn voor overige be-
langstellenden circa. 170 kaarten à  
€ 10,00 per stuk beschikbaar. Hier-
in zijn inbegrepen de garderobe en 
1 consumptie tijdens de pauze.
De verkoop van kaarten tegen 
contante betaling is in het Heem-
huis Maxend 3 te Nistelrode op 2 
juli van 19.00 uur tot 21.30 uur en 
op 3 juli van 19.00 uur tot 21.30 
uur. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt! Er kunnen voor deze 
eerste avondvoorstelling in het 
Nesterlé geen kaarten gereser-
veerd of besproken worden.

Brabants Cabaret naar 
Nistelrode

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Eten, drinken & uitgaan

4-gangen aLFaBeT- 
verrassingsmenu  

€ 35,00 p.p.
Van 26 t/m 30 juni 

Zie voor meer thema’s: www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl
Voor meer informatie 

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Nieuw in ons assortiment 
Diverse soorten schapen- en 

geitenkaas met plantaardig stremsel.

Vegetarisch dus ook gezond 
en lekker!

Kom snel proeven 
in onze winkels 

in Heesch en Oss.

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

HEESWIJK-DINtHEr - Waar Guz-
man eerder al geen spaan heel liet 
van zijn alcoholverslaving, maakt 
hij in zijn nieuwe voorstelling sex-, 
wiet-, medicijnen- en cocaïnever-
slavingen met de grond gelijk in 
een confronterende en humoris-
tische show. ‘IJzersterke Guzman 
doet pijn’ kopte de Volkskrant in 
de recensie.

Vrijdag 28 juni is Javier Guzman 
te zien in Natuurtheater de Ker-
souwe. Er zijn nog enkele kaar-
ten te koop. Aanvang 21.00 uur.  

Kaarten voor de voorstelling op 
28 juni à € 17,50 zijn in de tic-
ketshop op www.kersouwe.nl, bij 
VVV Heeswijk Dinther en Uitpunt 

Veghel. Op www.kersouwe.nl vind 
je meer informatie en het hele pro-
gramma. 

Javier Guzman in de Kersouwe

Foto: JeroenHofman

NIStElrODE - In het programma VurMekaar gaat het Brabants Caba-
ret, gevormd door Jan van Rijthoven en Erik Potters, er weer stevig 
tegenaan. Het is een avondvullende voorstelling mét pauze, waarin Jan 
en Erik bij de dingen van alledag blijven stilstaan. Maar doorlopen als 
het te moeilijk wordt.

Cultureel CeNtrum 
Nesterlé
14 september
Aanvang 20.00 uur

Voor 4 personen
Pastasalade
geitenkaas 
en kip 

Boodschappenlijstje 

• 400 gram penne pasta

• 300 gram kip, in stukjes gesneden

• 125 ml witte wijn
• 0,5 citroen
• 50 gram geitenkaas
• 1 pak rucola
• olijven
• cherrietomaten, door de helft gesneden

• 1 ui, fijngehakt
• 1 gele paprika, in blokjes gesneden

• olijfolie en balsamico crème

• pijnboompitten

BereidiNG
Kook de pasta al dente. 
Bak de stukjes kip tot ze goudbruin zijn in de sap van een halve citroen 
en blus af met 125 ml witte wijn (terwijl de pasta aan het koken is). 
Voeg zout en peper toe naar smaak. Giet de pasta af en laat de 
geitenkaas door de 
pasta smelten. 
Doe de rest 
van de ingre-
diënten in een 
grote kom 
en roer de 
kip en pasta 
ook erdoor.

Eet Smakelijk
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SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Een gemeentedichter is vrij is in de keuze van 
zijn onderwerpen. Hij hoeft zich niet alleen bezig 
te houden met wat er in de gemeente gebeurt. 
In deze rubriek zal ik me dus ook buiten de 
gemeentegrenzen begeven.
Zo werd vorige week mijn aandacht getrokken 
door de dood van Saskia Holleman. Ik kende haar 
niet, maar zag bij het bericht van haar overlijden 
de foto van een oude verkiezingsposter, van de 

PSP. Die heeft begin jaren zeventig van de vorige eeuw beslist ook in 
de dorpen van Bernheze gehangen. Het bericht inspireerde mij tot de 
onderstaande twee sonnetten. 

bij dE dOOd VAN SASKiA hOLLEMAN
Ze heeft in gindse wei zich bloot gegeven
Haar armen voor de camera gespreid.
Zo stond ze voor een koe, een mooie meid,
En heeft haar hoofd toen hemelwaarts geheven.

De poster waaraan blikken bleven kleven,
Bracht velen nogal in verlegenheid 
Maar werd daardoor symbolisch voor die tijd,
De sixties en een vrijgevochten leven. 

Al had ik dan haar naam nog nooit gehoord
Ik schrok toch even van haar overlijden;
Het beeld van toen werd al te ruw verstoord.

Zij zal haar armen nooit meer kunnen spreiden
Maar leeft nog lang in veel geheugens voort.
Ontwapenend! Dat waren nog eens tijden.

KOE OP POStER 
Wie is die vrouw die zonder zich te schamen
Brutaalweg in mijn blikveld is gaan staan?
Waar komt dat rare mens ineens vandaan 
En wie maakt daar die foto van ons samen?

Al is ze dan een welgeschapen dame
Ze trekt zich wel erg weinig van mij aan.
Ze lijkt ook niet van plan om weg te gaan
Maar maakt hier voor zichzelf vooral reclame. 

Als dat zo blijft dan valt niet uit te sluiten
Dat ik mijn horens in haar billen prik
Of met mijn tong ga likken aan haar kuiten.

En als zij dan gaat gillen van de schrik
Of anderszins haar ongenoegen uiten
Dan roep ik: “Boe!” en rent ze weg, die chick.

mooI VAn hans mandersdode Hoek Project nog beter 
toegerust
VVN regio Oss afdeling Maasland: ‘trots en dankbaar’

De film over het gevaar van de 
dode hoek, maakte ook op donder-
dag 20 juni weer veel indruk op de 
kinderen van de groepen 8. VVN, 
afdeling Maasland (regio Oss) pro-
beert aan de hand van de film ‘this 
is my life’ en proefondervindelijke 
ervaring elk jaar de kinderen van 
groep 8 in de regio voor te berei-
den op hun ‘gevaarlijke’ fietstocht 
naar school. 

Feestelijk tintje
Deze keer was het ook een beetje 
feest. De truck met oplegger die 
klaarstond voor de praktijkervaring 
van de dode hoek was de reden. 
De oplegger, aan deze VVN-afde-
ling ter beschikking gesteld door 

Van Bakel en Zn. transporten BV, 
was totaal gerenoveerd en zag er 
als nieuw uit. De klus was geklaard 
dankzij vele uren vrijwilligerswerk 
en sponsoring van o.a. Geross Oss 
en Wiro reclame. Projectleiders Ine 
van Aarssen-Janssen en Antoon de 
Klein zijn er heel trots op. Als VVN 
afdeling Maasland (regio Oss) nu 
onderweg is voor een project over 
de dode hoek, wordt daar onder-
weg ook meteen de aandacht voor 
gevraagd. 

Toespraak
Mevrouw reina De Bruijn, wet-
houder Verkeer & Mobiliteit Oss, 
benadrukte tijdens haar toespraak 
het belang van het werk van VVN 

in de regio, in samenwerking met 
diverse transportbedrijven, ver-
keersscholen en loonbedrijf (die 
hun voertuigen beschikbaar stellen 
voor praktisch onderricht), vrijwil-
ligers en de overheid. Provincie 
en gemeenten (Oss, Bernheze en 
Maasdonk) stellen subsidie ter be-
schikking, maar het overige doet 
VVN afdeling Maasland (regio 
Oss) zelf, met de nodige sponso-

ren en vrijwilligers. Het belang van 
bewustzijn voor gevaren (zeker als 
fietser en voetganger), en een juis-
te attitude wordt door mevrouw 
De Bruijn zeker onderkend. Een 
cultuuromslag is nodig om fietsers 
en voetgangers ervan bewust te 
maken dat zij wellicht onaantast-
baar zijn, maar zeker niet onkwets-
baar. Integendeel!

OSS/BErNHEZE – Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio 
Oss) heeft veel toegewijde vrijwilligers en trouwe sponsoren. Dat bleek 
ook weer tijdens de introductie van de gerenoveerde oplegger op de 
Nicolaasschool in Oss.

WelliCht 
onaantastbaar, 
maar zeker niet 
onkWetsbaar

Vrijwillgers van VVN Regio Oss (afdeling Maasland) laten kinderen ervaren 
wat de dode hoek inhoudt. Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

VVN regio Oss afdeling Maasland: ‘trots en dankbaar’

expositie Heemschuur; 
‘Sterk werk: de baksteen’

HEESCH - Aanstaande zondag 
30 juni opent De Heemschuur in 
Heesch weer haar deuren voor het 
publiek van 13.00 tot 17.00 uur. 

tijdens de openstelling kan een 
bijzondere expositie bekeken wor-
den met de titel ‘Sterk werk: de 
baksteen.’ Bij gelegenheid van hun 
50-jarig jubileum hebben oud-
leerlingen van de ltS werkstukken 
vervaardigd zoals dat destijds op 
school gebeurde. Ze laten diverse 
metseltechnieken zien, zoals bij-
voorbeeld het boerenvlechtwerk. 
De werkstukken zijn opgesteld in 
de tuin van De Heemschuur. Ze 
zijn gekeurd door praktijkleraar Jan 
Hermkens. Daarnaast wordt infor-
matie gegeven over de geschie-
denis en de ontwikkeling van de 
baksteen, van de handgevormde 
kloostermop uit de volle middel-
eeuwen tot en met de machinale 
baksteen van de 21e eeuw.
De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand opengesteld 

voor publiek. In juli en december is 
de Heemschuur gesloten. De ope-
ningstijden zijn: 13.00 - 17.00 uur. 
Het adres van de Heemschuur is: 
Schoonstraat 35 in Heesch.
Buiten de vaste openingstijden zijn 
tegen betaling groepsbezoeken 
mogelijk. Meer informatie: www.
de-elf-rotten.nl tel.: 06-10463762 
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl

Advertorial

Foto’s: Marcel van der Steen
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWijK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, Care

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Op dit moment is mijn cliënte niet 
meer zo goed ter been, maar nog 
steeds bezoekt ze elke 5 weken trouw 
ons center, al 17 jaar lang. Ze is met 
recht mijn paradepaardje, zoals ik haar 
gekscherend noem.
Mevrouw is inmiddels 81 jaar oud, maar 
nog steeds heel ijdel. Op het moment dat 
dat niet meer het geval mag zijn, moet ik 
me ernstig zorgen gaan maken over haar. 
Haar ijdelheid heeft overigens niets met 
verwaandheid of wat dan ook te maken, 
maar met verzorging en aandacht en een 

stukje trots. En zeker niet met oppervlakkigheid, want ze is een heel 
warm, integer en gevoelig mens, wiens leven niet gespaard bleef van 
verdriet.
Haar wereld stortte in toen ze een kind verloor door een 
vliegtuigongeval. Ze krabbelde op en vond troost in de gedachte dat er 
meer moest zijn, dat alles een reden heeft, dat toeval niet bestaat.
Intussen bleef ze wel goed voor zichzelf zorgen, wat haar ook weer 
sterker maakte. Ze heeft de draad van haar leven weer op kunnen 
pakken, en het geluk weer opgezocht en afgedwongen. Natuurlijk met 

een groot litteken in haar hart. 
Zij maakte de verschillende groeiprocessen mee van ons bedrijf, vanuit 
huis naar een bedrijfspand en meerdere personeelsleden. Hoewel 
ze dit niet altijd gemakkelijk vond, was ze wel steeds heel benieuwd 
naar wat er komen ging. Nieuwe behandelingen en nieuwe producten 
klonken haar als muziek in de oren. Dat is trouwens tot op de dag van 
vandaag zo. Inmiddels behandel ik haar niet meer zelf, maar bemoei ik 
me nog wel met haar, want ze wil op de hoogte blijven! Ze volgt onze 
aanbevelingen nauwkeurig op. Soms moet ik haar zelfs afremmen. Ze 
verzorgt haar gezicht zorgvuldig, blijft uit de zon, en maakt zich iedere 
ochtend prachtig op.

Tegenwoordig wordt ze gebracht door vrijwilligers van Stichting 
Vivaan, die rustig blijven wachten met een kopje koffie en de krant en 
haar vervolgens weer keurig thuis brengen. Wat fijn dat dit nog bestaat, 
want het is een uitje met aandacht waar ze erg van geniet!
Ze wordt nog altijd zeker 10 jaar jonger geschat dan haar werkelijke 
leeftijd. Het is haar fijne, mooie gezicht, haar nog altijd mooie ogen, 
maar vooral die lieve blik daarin die haar zo mooi maakt.
Ik hoop dat we haar nog een hele tijd in ons bedrijf mogen 
verwelkomen!

Een ode aan mijn lieve, trouwe cliënte, 

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

UDEN – Ondanks het begin van 
de zomervakantie wordt ook in de 
maand juli nog een inloopochtend 
gehouden voor mensen met borst-
kanker, of voor hen die borstkanker 
hebben gehad. Deze (ex-)patiënten 
worden donderdag 4 juli weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige er-
varingsdeskundigen in Bernhoven, 
Uden. 
Elke eerste donderdag van de 

maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisselen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
een van de vergaderruimtes van 
Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig, toegang 
is gratis. In de maand augustus is er 
geen bijeenkomst. Na de vakantie 
begint de eerste bijeenkomst weer 
op donderdag 5 september.

In november wordt de MS Collecte 
met zo’n 2 collectanten in Heeswijk 
Dinther georganiseerd. “Wij zijn 
dolblij met dit aantal collectanten! 
Maar om bij iedere voordeur aan 
te bellen, zijn er zeker 40 collec-
tanten nodig”, zegt Pamela Zaat, 
coördinator bij het MS Fonds. 

Pamela is sinds 2006 actief voor 
het Nationaal MS Fonds en is lan-
delijk verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de MS Collecte. “Als 
iemand de diagnose MS krijgt, ben 
je in het begin vooral bang. Veel 
mensen denken nog dat je dan al-
tijd in een rolstoel komt. De meest 
voorkomende vorm van MS is ‘re-
lapsing remitting’, dat betekent 
dat er wel periodes zijn waarin je 
minder kunt, maar dat het ook 
weer verbetert.”

Pamela is blij met de landelijke in-
zet van zo’n 11.000 collectanten 
die hun steentje bijdragen aan de 
MS Collecte. “De oorzaak van MS 
is nog steeds onduidelijk. Geld 
voor voorlichting, ondersteuning 
van mensen met MS en onderzoek 
is zo ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt 
hulp in Heeswijk Dinther, Heesch 
en Nistelrode. Het zou mooi zijn als 
we daadwerkelijk bij elke voordeur 
kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl 
of via 010-5919839.
Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl.
De collecteweek is van 18-23 no-
vember.

extra handen nodig in 
Bernheze
BErNHEZE - Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan 
een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte die het zenuwstel-
sel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, 
besloot Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.

Peuterleidsters opnieuw 
in de schoolbanken

Goed opgeleide en ervaren me-
dewerkers vormen een van de 
speerpunten van het kwaliteits-
beleid van Piccino. Alle pedagogi-
sche medewerkers van Piccino zijn 
al uitvoerig opgeleid, allen zijn in 
het bezit van een SPW 3 diploma, 
of vergelijkbaar, conform de CAO 
Welzijn en Kinderopvang.

Aanvullend hierop wordt nu, in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente, de training Puk en Ko 
aangeboden. De training heeft ten 
doel enerzijds de VVE (vroeg en 
voorschoolse educatie) kinderen 
nog beter te kunnen begeleiden en 
vormt daarnaast een aanvulling op 
het educatieve programma voor 
de peuters. Het programma om-
vat 10 thema’s (‘oef wat warm’, 
’wie ben ik’, enz.) waarbij de be-
levingswereld van het jonge kind 
centraal staat. Er wordt niet alleen 
aan de taalontwikkeling gewerkt 
maar ook sociaalcommunicatieve 

vaardigheden en ontluikende re-
kenvaardigheden komen aan bod.
In het najaar wordt vervolgens nog 
gestart met het programma ‘Kijk’. 
Dit betreft een peutervolgsysteem 
waarbij de peuters uitgebreid ge-
volgd gaan worden gedurende de 
tijd, tussen twee en vier jaar, welke 
zij doorbrengen op het peuter-
centrum. Wanneer de peuters de 

vervolgstap maken naar de basis-
school kan de basisschool vervol-
gens leunen op de informatie uit 
het ‘kijk’ rapport en de begelei-
ding hierop individueel nog beter 
inrichten. Kortom de peuterleid-
sters zijn voorlopig nog niet uit de 
schoolbanken.
Meer informatie: www.piccino.nl

BErNHEZE - Bijgaande foto-impressie laat zien dat de peuterleidsters 
afgelopen woensdag, de heetste dag tot nu toe van 2013, flink zaten te 
zwoegen in de schoolbanken. Alle peuterleidsters van stichting Piccino 
(de gezamenlijke peutercentra van alle kernen in Bernheze) worden  
gedurende een aantal cursusdagen opgeleid voor het programma ‘Puk 
en Ko’.

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘ZOMERAKTIE’
3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
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Iedere week wegen en meten.
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begeleidings-
programma
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www.salonintense.nl
info@salonintense.nl
+31(0)6 104 33 489

nu verkrijgbaar bij

Actie geldig t/m 13 juli 2013. Vraag in  
de winkel naar de bijzonderheden.

5e meter
GRATIS!

op PVC vloeren

nú elke

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jAcobsenjAcobs.nL GRATIS

Zeker Jacobs  
& Jacobs

Profiteer nú van
het voordeel!

Zeker Jacobs 

Heesch – Jacques Beerens stond 45 jaar geleden 
in de krant, in Waalwijk. Nu woont hij in Heesch 
en is vrijwilliger voor KBO en Rigom. uit de oude 
doos kwam een krantenknipsel met veel herinner-
ingen.

In 1966 ging Jacques als deelnemer van het ‘jon-
gerenprogramma’ naar Australië via de Neder-
landse Emigratiestichting. twee jaar, om niet offi-
cieel te hoeven emigreren, maar wel ervaring op 
te doen. De boot deed er 5 weken en 1 dag over. 
Onderweg werd in diverse steden aangemeerd en 
zo kwam hij ook in Caïro, Port Saïd en Mauritius, 
om uiteindelijk in Perth te eindigen. In die 2 jaar 

Australië reisde Jacques kris kras over het continent 
en verdiende geld met o.a. werken in de koper-
mijnen van Mount Isa en afwassen in een hotel. 
terug in Nederland maakt hij een rapportage voor 
de Stichting en vertelde zijn verhaal aan potentiële 
emigranten, om vervolgens na ½ jaar weer richting 
Australië te gaan. 
Daar veranderde zijn leven, toen hij zijn vrouw 
leerde kennen en wegens familieomstandigheden 
terug naar Nederland ging, om niet meer terug te 
gaan. De auto, de caravan en het stuk land werden 
verkocht en de twee dochters van Jacques maken 
dat hij nooit spijt heeft gehad van zijn terugkeer 
naar Nederland.

uit de Oude dOOs
Hebt u ook een mooi krantenartikel in de oude doos 
liggen waar u een bijzondere herinnering aan hebt? 
Wilt u dat met onze lezers delen?
 
Stuur het artikel dan origineel, of gescand op aan 
info@mooibernhezekrant.nl.

“We hebben al voor veertig euro 
verkocht”, roept lars al na een half 
uur enthousiast. Behalve de taar-
ten gingen ook boerderijproducten 
zoals melk, eieren en aardbeien 
over de toonbank. tussen het han-
delen door, leidden de kinderen 
bezoekers rond op ‘hun’ boerderij.
Dit jaar brachten de leerlingen van 
groep zes vijf keer een bezoek aan 
de boerderij van Jan en lian van 
den Hurk aan de Droevendaal in 
Heeswijk. 
Ze molken er de koeien, scheerden 
de schapen, voedden de pasgebo-
ren kalfjes en geitjes met de fles en 

hielpen de boer en boerin in de stal 
en op het land. “Het praktijkon-
derwijs stimuleert kinderen enorm 
om te leren”, vertelt meester Mart 
van Zandbeek van Het Mozaïek. 
Hij legt uit: “Een rekenactiviteit 
over oppervlakte of inhoud komt 
bij de voederkuil of bij de melktank 
tot leven en krijgt daardoor veel 
meer betekenis dan in de klas”. 

Groep 6 wil alle belangstellenden, 
maar zeker ook iedereen die direct 
of indirect heeft bijgedragen, be-
danken. Het was ook dit jaar weer 
een groot succes.

Boerderijwinkel groot 
succes voor boer en school

Evie van Lamoen

HEESWIJK-DINtHEr - In hun eigen boerderijwinkeltje verkochten 
de leerlingen van groep 6 van basisschool het Mozaïek uit Heeswijk 
woensdagmiddag hun koopwaar. De leerlingen sloten daarmee hun 
boerderijschoolproject af. Daags voor de verkoop bakten de leerlingen 
eigenhandig nog acht taarten en brachten die, samen met hun koffie, 
aan de man. 



Woensdag 26 juni 20136 
  

BernHeZefamILIeBerICHten

KBO Bernheze
KBO BerNHeZe
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen

rECtIFICAtIE

Persoons-
verwisseling
NIStElrODE - Riny Gijselhart-
van Delst wint het jeu de boules-
toernooi van KBO Nistelrode. 

In het artikel over het jeu de bou-
les-toernooi van KBO Nistelrode 
van vorige week heeft persoons-
verwisseling plaatsgevonden, 
waardoor een onjuiste naam werd 
gegeven als winnaar. 
Het KBO-bestuur biedt zijn veront-
schuldigingen aan voor dit verve-
lende misverstand. De gelukkige 
winnares is riny Gijselhart-van 

Delst. Ere wie ere toekomt! 
Op de foto neemt zij de eerste prijs 
in ontvangst uit handen van voor-
zitter Jan Heijmans.

KBO-Heesch 
en politiek
In maart 2014 zijn er weer ge-

meenteraadsverkiezingen. De lo-
kale partijen en afdelingen zijn 
al begonnen of starten zeer bin-
nenkort met het schrijven van 
hun verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Daarin geven ze aan wat zij in de 
komende jaren in de gemeente be-
langrijk vinden.

Hoewel de eerste aanzetten voor 
de verkiezingsprogramma’s nu al 
worden opgesteld, zijn de lokale 
partijen daar tot het najaar mee 
bezig. 

Dit gebeurt meestal in een werk-
groep of een programmacommis-
sie van een dergelijke partij. Die 

werkgroep of commissie start soms 
met een eigen bespreking. Daarna 
werkt men een aantal ideeën ver-
der uit. Soms vraagt de partij haar 
leden of maatschappelijke organi-
saties om ideeën aan te leveren.
Op basis van alle informatie stel-
len de partijen hun verkiezingspro-
gramma op.

Gedurende dit proces kan de KBO 
invloed uitoefenen op de partijpro-
gramma’s door als belangenbehar-
tiger en vertegenwoordiger van 
senioren aan te geven wat men 
belangrijk vindt. 

Een goede onderbouwing en een 
duidelijke visie op de diverse on-

derdelen van het gemeentelijke se-
niorenbeleid, kortom een inbreng 
met kwaliteit, is wel noodzakelijk.

Als bestuur van KBO-Heeesch heb-
ben we een aantal meer en minder 
belangrijke zaken, sommige heel 
praktisch en concreet, middels een 
brief onder de aandacht van alle 
partijen gebracht. 

Deze brief is gepubliceerd in het 
ledenblad van mei j.l. Wij roepen 
individuele leden, die betrokken 
zijn bij het opstellen van het par-
tijprogramma, deze punten mee 
te nemen in de besprekingen en 
zo het belang van de senioren in 
Bernheze op de kaart te zetten.

Heel lang geleden is ze gestart op 
‘t Maxend en daar heeft ze als 
leerkracht en adjunct directeur ge-
werkt. Als broekie van 20 stond ze 
voor een groep kinderen. Enthou-
siast en gemotiveerd genoot ze 
van de leerlingen. In 1994 stapte 
ze over naar basisschool Op Weg 
om daar de nieuwe directeur te 
worden. Na 8 jaar mistte ze Nistel-
rode en voelde ze zich aangetrok-
ken tot het IB (interne begeleider) 
werk. Dory vertrok naar de Beek-
graaf en nam de leerlingenzorg op 
zich.
Al die jaren heeft ze zich ingezet 
voor de leerlingen en de ouders. 
Nooit een verkeerd woord, enorm 
enthousiast en met heel veel kennis 
begeleidde ze de leerlingen. Niets 
was teveel en steeds stond ze klaar 

voor leerlingen, ouders en - niet te 
vergeten - haar collega’s. In Nistel-
rode heeft ze samen met haar zus 
ria, ook leerkracht in Nistelrode, 
alle inwoners van de afgelopen 45 
jaar lesgegeven of begeleid. Dit is 
uniek.

De directeur vertelde in zijn speech:
“Ik heb je leren kennen als een 
enthousiaste, vriendelijke, zeer 
deskundige, enorm betrokken, 
professionele, integere en beschei-
den collega, die daarnaast ook nog 
gezellig is en humor heeft. Dory, je 
bent een collega uit duizenden”.
Per 1 augustus gaat Dory van der 
lee SKPO-Novum verlaten. Ze 
mag gaan genieten van een ei-
gen invulling van haar tijd, afstand 
nemen en die dingen doen die ze 

graag doet. 
Ze gaat met pensioen, niet ver-
vroegd, nee gewoon in het jaar dat 
ze 65 wordt. Afscheid nemen is 
niet iets waar Dory op zit te wach-
ten. Ze heeft nog zoveel energie 
dat ze op korte termijn zeker weer 
actief is binnen Nistelrode.

dory van der lee stopt na 
45 jaar in het onderwijs

NIStElrODE - Dory is een allrounder, die vele jaren gewerkt heeft 
binnen Nistelrode en Vorstenbosch. Haar sporen zijn verder gekomen, 
want ze heeft heel veel betekend voor de scholen van SKPO-Novum.

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende lan-
gere tijd op staan en het biedt 
mensen de mogelijkheid een be-
richt voor u achter te laten op 
de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf aan-
levert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeel-

ding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. laat u 
eens informeren over de mogelijkheden. t. 0412 795170. 
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Intratuin Veghel, Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m woensdag 3 juli bij Intratuin Veghel

20%
kortIng

op 1 binnen of buitenplant naar keuze*
*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon  

bij Intratuin Veghel. M.u.v. lopende (kortings)  
acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

NIStElrODE - De vele verhalen van 
vroeger komen tevoorschijn terwijl de 
jury over de verschillende voertuigen 
discussieert. Het herkenbare gebrom 
geeft de start aan van de 70 km old-
timerrit die voor het goede doel ge-
organiseerd is. Het zijn de gehandi-
capten die ieder jaar mee gaan met 
de oldtimerrit van Wheels For Fun, 
waarvoor het inschrijfgeld gedo-
neerd werd. www.wheelsforfun.nl

1ste oldtimerrit Brommers werd succes
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

zakken vullen en wegwezen
Met zo’n sixpack met 20 vakantiebroodjes en ’n  Frans stokbrood. De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes
en ’n knapperig stokbroodje. Makkelijk onderweg, heerlijk bij een picknick en natuurlijk bij het ontbijt. 
Omdat we vanaf nu elke dag om 7 uur open zijn, pikt u lekker vroeg zo’n 6-pack op en kunt u op weg.

zo voordelig ben je er nog nooit op uit geweest
Met zo’n sixpack met 20 vakantiebroodjes en ’n  Frans stokbrood. De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes
en ’n knapperig stokbroodje. Makkelijk onderweg, heerlijk bij een picknick en natuurlijk bij het ontbijt. 
Omdat we vanaf nu elke dag om 7 uur open zijn, pikt u lekker vroeg zo’n 6-pack op en kunt u op weg.

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

Bruschetta’s, uit eigen bakkerij met 

verse tomaat en kruidenboter, 2 stuks € 2,95
tips van de bakkers:

Vers fruitvlaai, 10-12 personen € 12,95
deze aanbiedingen gelden van 20-6 t/m 26-6-2013

2,95

12,95
deze aanbiedingen gelden van 20-6 t/m 26-6-2013

12,95

MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN
6,00

Niet gek
zo’n vakantiesixpack!

• 10 witte picopuntjes
• 4  rozijnenbollen
• 6 harde broodjes
• 1 Frans stokbrood
9,40

de Gouverneursweg een 
beetje Belgisch?
Henk Buijks – BHIC – praat ons bij

Andreas van den Bogaerde van 
terbrugge was telg van een oude 
Brugse familie en stichtte met Eu-
genie Papeians de Morchoven 
een groot gezin met zes kinderen. 
Van 1830–1842 was hij gouver-
neur (Commissaris van de Koning) 
van Noord-Brabant, als opvol-
ger van Burggraaf Van der Fosse. 
Zijn vrouw was voorzitster van de 
Maatschappij tot verzachting van 
het lot van behoeftige kraamvrou-
wen. 

Actief
Andreas van den Bogaerde was 
heel actief. Zo schreef hij drie boe-
ken over de geschiedenis van het 
district Sint-Niklaas (België) en 
was hij onder andere lid van de 
Maatschappij van de Nederlandse 
letterkunde. Bovendien was An-
dreas Kamerheer van de Koning  

(Willem I). Deze maakte hem 
Commandeur in de Orde van de 
Nederlandse leeuw en verleende 
hem het Grootkruis van de Orde 
van de Eiken Kroon. Het was dus 
niet de eerste de beste die in 1830 
het kasteel Heeswijk kocht. Maar 
niet alleen het kasteel of de collec-
tie kunstwerken en antiquiteiten 
zijn van belang voor de ontwik-
keling van Heeswijk. De provinci-
ale weg die hij liet aanleggen, gaf 
Heeswijk (en Dinther) een in alle 
seizoenen bruikbare verbinding 
met de buitenwereld. 

De Gouverneursweg
Het gouverneurschap en de aan- 
en afvoer van de verzamelobjec-
ten (kunstwerken en antiquiteiten) 
hebben Andreas van den Bogaerde 
ongetwijfeld op het idee gebracht 
om een steenweg aan te leggen 

langs het kasteel dat hij bewoon-
de. Op 2 april 1840 bevestigde 
hij de opdracht voor de bestrating 
vanaf de Haffertsebrug (grensaf-
scheiding Berlicum/Heeswijk) tot 
het huis van de familie van Schijn-
del in Dinther. De lengte was 4550 
el en de aanneemsom fl. 20.600,-. 

Het traject Berlicum-Haffertse 
Brug was toen al in uitvoering. De 
eerste provinciale weg van Noord-
Brabant werd een feit. Nog steeds 
heet deze weg de Gouverneurs-
weg. De goede verbinding tus-
sen de dorpen Heeswijk en Din-
ther zorgde ervoor dat Heeswijk 
en Dinther geleidelijk aan elkaar 
groeiden, en van 1969 tot 1994 
één gemeente vormden.

De Gouverneursweg bestaat nog 
steeds en ook het kasteel. De fa-
milie Van den Bogaerde is zonder 
nakomelingen gebleven en het 
kasteel is nu in handen van de 
Stichting Slot Heeswijk. Heeswijk 
en Dinther maken nu deel uit van 
de gemeente Bernheze en is te-
recht trots op dit culturele erfgoed. 

HEESWIJK-DINtHEr – Andreas van den Bogaerde van Terbrugge werd 
in Gent (België) geboren op 7 juli 1787. Eigenlijk zou Heeswijk aan-
dacht moeten besteden aan die datum. Immers, Andreas was de man 
die kasteel Heeswijk liet vergroten en verantwoordelijk was voor de 
aanleg van de eerste provinciale steenweg. Deze weg, aangelegd in 
1840-1841, liep van Berlicum naar Veghel, langs kasteel Heeswijk.

De Gouverneursweg met op de achtergrond Kasteeel Heeswijk Tekst: Martha Daams  Foto: Ad Ploegmakers

snelste tijd Nisseroise Kwis 
Spiraal door Twan Pittens

NIStElrODE - tijdens de Pinksterfeesten daagde de organisatie van de 
Nisseroise Kwis bezoekers aan de Pinksterfeesten uit voor de NK spiraal. 
Doel: de spiraal te volbrengen zonder de zoemer af te laten gaan in een 
snelle tijd. Dit bleek een moeilijke opgave voor velen. Niet voor twan 
Pittens, koelbloedig en met vaste hand zette hij de snelste tijd neer. twan 
won hiermee een mand van de Versdriehoek Nistelrode en twee kaartjes 
voor de Night of the Music 2013 van Fanfare Sint lambertus. 

Rianne en Twan Pittens en Rinus van de Graaf van de Nisseroise Kwis

Aan de Morgenstond 27 staat de 
fietswinkel met reparatie mogelijk-
heid, waarover enkele jaren gele-
den werd gezegd: Ga maar naar ’t 
retsel. En dat is voor de gemeente 
reden genoeg om ook nu achter 
dit besluit te staan. 
Eindelijk is de kogel door de kerk, 
zolang de winkel blijft bestaan on-
der de bezielende leiding van Pe-
ter van Beek mag hij op het retsel 
open blijven. 

Goede service, klantvriendelijkheid 
en met de nodige vakdiploma’s 

weet hij te zorgen dat de klanten 
terug blijven komen. Peter: “Wan-
neer ze hier, bij tweewielerservice 
Dinther een fiets kopen, weten de 
klanten dat ze ook altijd voor pro-
fessionele hulp terug kunnen ko-
men wanneer er iets gerepareerd 
dient te worden.” 

tijdens de vakantieperiode zijn ze 
ook open met de winkel of voor 
een reparatie.

Zekerheid voor twee-
wielerservice dinther
HEESWIJK- DINtHEr - Tweewielerservice Dinther is blij met de per-
soonlijke gedoogbeschikking. Lange tijd was onzeker of de fietsenzaak 
op het bedrijventerrein mocht blijven en ging Peter van Beek zelfs in het 
centrum een pand huren. 

Tweewielerservice Dinther
Morgenstond 27 
Heeswijk-Dinther 
0413-224141

Advertorial
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Gewoon bij Albert Heijn.

    Maak kennis met 
uw nieuwe Albert Heijn. 

Gratis 
appel-abrikozen-

taartje bij €20 aan 
boodschappen.*

Heesch heeft er een vernieuwde Albert Heijn bij. En uiteraard maken we van de opening iets bijzonders.
Dus kom langs en beleef onze nieuwe Albert Heijn. Úw nieuwe Albert Heijn.

Profiteer ook direct van onze Bonusaanbiedingen.

Heesch, ‘t Dorp 40 
Vanaf maandag 24 juni 08.00 uur.
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ALLE Pringles 
150 gram
Alle combinaties mogelijk
Bijv.original 2 bussen 
naar keuze
Actieprijs per kilo 6.23

ALLE Roosvicee 
1.5 literpakken
Alle combinaties mogelijk
Bijv. multivit bosvruchten
2 pakken 
Actieprijs per liter 0.46

Optimel drink 
literpakken
Bijv. framboos
Per pak

2GRATIS
e 2GRATIS

e 2GRATIS
e 2GRATIS

e
KORTING
30%

KORTING
30%

 3.74

1.87
 2.76

1.38
 1.32

0.92

Douwe Egberts 
snelfiltermaling
3-pack
Set 2 pakken aroma rood 
à 250 gram + 1 pak 
donker of blond à 250 gram
Actieprijs per kilo 6.52

KORTING
35%

KORTING
35%

 7.87

4.89
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De Wereldwinkel nam deze koffie 
op in haar assortiment en hierdoor 
kon de consument kiezen voor een 
eerlijk kopje koffie. ter gelegen-

heid van het 40 jarig koffiejubi-
leum is het assortiment uitgebreid 
met Koffie voor Fijnproevers én 
een Dark roast snelfiltermaling. In 
de maand juli heeft de Wereldwin-
kel de Koffie voor Fijnproevers ge-
selecteerd voor de aanbieding van 
de maand. Zo kunt u erg voordelig 
kennis maken met een bijzondere 
koffie.

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze telt 3 Wereldwinkels. De 
vestigingen in Heesch, Nistelrode 
en Heeswijk-Dinther hebben al-
lemaal koffie in het assortiment. 
Iedere winkel heeft een eigen in-
koopteam waardoor het assorti-
ment en de aanbiedingen per win-
kel variëren. 
loop eens binnen in de wereldwin-
kel, de vrijwilligers helpen u graag 
bij uw aankopen.

40 Jaar eerlijke koffie 
Koffie voor Fijnproevers!

BErNHEZE - Fair Trade Original, het Nederlandse merk van eerlijke pro-
ducten, kocht in 1973 voor het eerst rechtstreeks koffie in van coöpe-
raties van kleine koffieboeren in Guatemala en bracht die op de markt. 

Het tof Peerke van de maashorst

In een vol café werd op ludieke 
wijze teruggekeken op zijn carri-
ère. Annemieke van der Aa en leo 
Steenbakkers zetten geroutineerd 
een talkshow op naar een idee van 

het Politiek Café Brug, en voel-
den enkele tafelgenoten aan de 
tand over de (on)mogelijkheden 
van De Maashorst en de inbreng 
van Peer. Daarbij werd hij uitvoe-
rig gefêteerd voor zijn verdiensten 
voor De Maashorst. Een ludieke 

middag, met als hoogtepunt het 
optreden van cabaretier Mark van 
de Veerdonk die na een stortvloed 
van woorden de speech van Peer 
overbodig maakte en ‘en passant’ 
de scheidend voorzitter benoemde 
tot ‘ereburger van Slabroek’

Ook de nieuwe voorzitter Geert 
Versteijlen sprak lovende woor-
den: “Peer laat een geweldige 

Maashorst achter. Ik kan het alleen 
maar verknoeien. Het is een ge-
spreid bedje en alle neuzen staan 
dezelfde kant op. Het gebied is 
een showcase voor de omgeving. 
Aan de mensen die met de her-
indeling bezig zijn zou ik dan ook 
willen zeggen: De Maashorst zou 
een prachtige nieuwe gemeente 
kunnen zijn.” Het laatste woord 
was voor Verkuijlen: “Het was een 
prachtige tijd waarin ik veel ge-
leerd heb. Er was al veel enthousi-
asme en betrokkenheid, maar niet 
bij elkaar. 

Er waren veel losse eindjes. Als leek 
zag ik duidelijk dat het gebied ach-
teruit boerde. Dat zorgde voor wat 
irritatie bij mij. Om het niet verder 
te laten verpauperen hebben we 
dat opgepakt. Er is veel potentie 
voor de streek. Je moet niet in het 
gebied naar je eigen gemeente 
staan kijken, maar je omdraaien 
en zien dat het een gebied is met 
enorm veel kansen. Dan kun je 

verder en dat hebben we ook ge-
daan. Mijn drive is altijd het beste 
uit mensen te halen om samen op 
een hoger niveau te komen. Het 
natuurgebied is ontzettend be-
langrijk voor de balans in de ver-
stedelijking. 
Als je jezelf inzet en dat laat zien, 
willen andere mensen dat vaak ook 
doen. Dat heeft mooie resultaten 
opgeleverd. Ik stop met pijn in ‘t 

hart; er zijn nog heel veel prachtige 
doelen te verwezenlijken.” 

Dennis Hurkmans, voorzitter van 
de Maashorstboeren, zorgde met 
de presentatie van het nieuwste 
streekproduct van de Maashorst 
het tof Peerke voor een blijvende 
herinnering aan Verkuijlen. De pe-
renlikeur is gemaakt van biologisch 
geteelde peren van de Maashorst.

BERNHEZE - Peer Verkuijlen nam afgelopen vrijdag in de Pas in Heesch afscheid als voorzit-
ter van de Stuurgroep De Maashorst. De Heeswijkenaar en huidig wethouder van Hilvaren-
beek nam ruim tien jaar geleden het initiatief voor de branding van het merk De Maashorst, 
onder meer met een aantal streekfairs. 

den enkele tafelgenoten aan de 

‘de maashorst zou een praChtige nieuWe 
geMeenTe KUnnen ZĲ n’ 

Voorzitter Dennis Hurkmans overhandigt het Tof Peerke

Cabaretier Mark van de Veerdonk benoemt Peer tot ereburger van Slabroek

Peer: ‘Het was een prachtige tijd waarin ik veel geleerd heb’

Diny en Peer Verkuijlen

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert zet Vorstenbosch op de kaart
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P
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Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: 0412 - 45 17 84

mooIBERnHEZE
vakantiekrant

de

KNIPBONNEN
PuZZELS
KORTE VERHALEN
VAKANTIEVERHALEN
KLEuRPLATEN
RECEPTEN
VAKANTIETIPS
EN NOG VEEL MEER...

Bent u ondernemer en wilt u in de 
VaKaNtieKraNt? 
Mail: advertentie@demooibernhezekrant.nl of bel naar 0412-795170 of 06-22222955.

OnderMEER

demOOiBerNHeZeKraNt 
Gaat met VaKaNtie 
Op 17 & 24 juli wordt er geen DeMooiBernhezeKrant 
uitgegeven. Maar hiervoor in de plaats komt er op 
3 juli een extra dikke vakantiekrant uit.

Een krant met kleurplaten, puzzels, verhalen, 
vakantietips en - niet te vergeten - voordelen voor 
de lezers van DeMooiBernhezeKrant. Voordelen in 
de zin van knipbonnen. Vele ondernemers zijn in de 
vakantie geopend en willen ook voor de lezers van 
DeMooiBernhezeKrant iets extra’s doen.
Korting op artikelen, een geste bij aankoop van een 
artikel, een gratis dessert bij een hoofdgerecht en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan.

Onderstaande bedrijven zullen een aanbieding/
actie gaan plaatsen in VakantieKrant dus houd uw 
brievenbus op 3 juli goed in de gaten.

Grieks specialiteiten restaurant

vooraf graag
 reserveren

Grieks Restaurant Alexandros

sin
Ds

20
02

ook 
Voor al 

uW caterinG

KoRtinG
vooR 2 peRsonen
vAn €58,- vooR

AlexAndRos

schoolstraat 15/A - 5473 Gd Heeswijk-dinther - (0413) 293255

AlexAndRos
4-GAnGen 

menu
 €29,-

demooiBernhezeVakantieKrant
In de vakantie tijd om uw Facebookpagina eens bij 
te werken en surft u ook de facebookpagina’s 

af met interessante aanbiedingen? Ga dan eens langs onze 
Facebookpagina demOOiBerNHeZeVaKaNtieKraNt 
en ontdek allerlei mooie aanbiedingen, acties en diensten van 
bedrijven. 
Like deze berichten en DeMooiBernhezeKrant laat u weten 
wanneer u 1 september bij de winnaars hoort die een dienst 
gewonnen heeft. 1 September verloten we onder alle ‘likers’ en/
of  ‘delers’ een van elk van de aangeboden diensten of producten.
Heeft u als bedrijf nog een mooie dienst aan te bieden aan onze lezers 
die over heel de wereld de facebookpagina blijven bekijken? 
Laat het ons weten via advertentie@demooibernhezekrant.nl en wij zorgen 
dat ook u te vinden bent op Facebook.

In de vakantie tijd om uw Facebookpagina eens bij 

gewonnen heeft. 1 September verloten we onder alle ‘likers’ en/
of  ‘delers’ een van elk van de aangeboden diensten of producten.
Heeft u als bedrijf nog een mooie dienst aan te bieden aan onze lezers 

like & Win!
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duurzaam
mooi & duurzaam

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 
stuk? In vele gevallen maken wij de rits 
terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 
niet uit.

• Drukknopen en broekhaken, 
 wij maken deze ter plekke.
 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 
kleding. 

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Probeer je auto zo 
veel mogelijk uit te 
laten rollen in plaats 
van te remmen. Dat 

kan door goed te 
anticiperen en scheelt 

veel brandstof.

duurZaamHeid
tiP n Kozijnen

n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Geld verdienen?
Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

 Nu € 650,00 
subsidie direct op uw bankrekeningCereslaan 16, Heesch

0412 454 394

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

BeCO biedt diverse zonnepanelen aan

Voorzitter Peer Verkuijlen: “de 
wereld veranderen is té idealis-
tisch,  maar je kunt wél thuis in 
het klein beginnen! Daar is BECO 
een prima partner bij, want de 
coöperatie geeft advies op maat 
op het gebied van energie.” 

De panelen
Will Groothuysen en robert Wij-

develd van de werkgroep Zon: 
“BECO heeft gekozen voor Po-
lykristallijn Zonnepanelen, 250 
Wpiek, Astronergy, een vermo-
gensgarantie van 25 jaar, een 
SMA omvormer en voor beves-
tigingsmateriaal Clickfix of Flat-
fix. Niet de goedkoopste, maar 
betrouwbaar. Het BECO pakket 
is van 6 tot 16 zonnepanelen te 

bestellen inclusief bevestigings-
materialen, bekabeling, omvor-
mer én montage. De kosten voor 
‘schouw bij u thuis’ van € 100,- 
krijgt u bij aankoop weer terug. 
tussen de aanvraag en de ople-
vering zit ongeveer 2 weken,” 
aldus de BECO zonnepaneelspe-
cialisten. 

Rendement
Een simpel rekensommetje leert 
dat zonnepanelen een rendabele 
en duurzame investering is. 10 
Panelen, 2500 Wpiek, aanschaf 
€4.656,- (ex.BtW), leveren 2200 
KW per jaar op = €479,-. terug-
verdienperiode (met subsidie) is 7 
jaar. Subsidie is 15% op materia-
len, maximum € 650,-. 

Deze dient u zelf aan te vragen. 
“Zonnepanelen zijn dus rendabel: 
7% rendement op de investering! 
En u bent duurzaam bezig. BECO 
wil u ontzorgen op energie. Al uw 
vragen kunt u aan BECO stellen. 
De voorraad is nog 27000.” 

Meer vragen? Mail naar zonne-
panelen@bernhezerenergie.nl.

BECO; méér dan zonnepanelen 
Naast de standaardpakketten kan 
ook een micro-omvormer besteld 
worden, tegen meerprijs. De pak-
ketprijs die u vindt op de web-
site, is een standaard aanbieding. 
Alle afwijkende pakketten of een 
situatie die een andere aanpak 
vraagt, wordt vooraf vermeld en 
in de offerte meegenomen. 

Een klein bedrag van de pakket-
prijs voor de BECO zonnepane-
len gaat naar de coöperatie om, 
naast de zonnepanelen, andere 
projecten op te zetten met be-
trekking tot energiebesparing 
en duurzaamheid. Innovatie is 
belangrijk en daar is geld voor 
nodig. De € 10,- lidmaatschap is 
daar niet voldoende voor. Maar 
u weet, binnen een coöperatie 
beslissen alle leden dus er wordt 
geen euro uitgegeven zonder dat 
de leden het weten. 

BERNHEZE – Tijdens het energiecafé van 18 juni werden de verschil-
lende opties van BECO voor zonnepanelen toegelicht. De werkgroep 
Zon biedt A-kwaliteit zonnepanelenpakketten met 10 jaar garantie, 
de vereiste kwaliteitsnormen en certificaten. Voor plaatsing van de 
zonnepanelen is gekozen voor 5 lokale elektro-ondernemers. Heeft u 
deze interessante avond gemist? Kijk op www.bernhezerenergie.nl.



Woensdag 26 juni 201312 
  

InformatIe
 voor de

Kernen

REcht 
dichtbij….

Laatste column voor de vakantie. Waar ging het dit jaar over? 
De rechtspraktijk spiegelt natuurlijk het leven van alledag. Dus 
schreef ik de afgelopen tijd vaker over: ontslag, hypotheek en 
echtscheiding. Dat zijn de thema’s die nu sterk naar voren komen. 
Maar sommige dingen gaan ook altijd door. Gedoe rond garantie en 
consumentenvoorwaarden, schade en ook letselschade en erfenissen 
en pensioenen. 

U staat nooit stil en het recht om u heen ook niet. Wat ik steeds 
benadruk is eigenlijk: weet wat uw positie is, maak daar passend 
gebruik van en laat u goed en ook tijdig adviseren. Met het voorkómen 
en beheersen van conflicten valt veel te winnen. Bespreek de zaak met 
uw adviseur/advocaat en vervolgens met de wederpartij. Onderhandel 
en verzin samen een oplossing.

En als u er niet uitkomt kunt u natuurlijk op scherp gaan bij de rechter. 
Dan is het nog steeds goed om uw belangen in de gaten te houden. 
Gek genoeg is dat niet eens altijd de volle winst in de rechtszaal: uw 
echte belang is vaak niet per se gelijk krijgen, maar vooral verder 
kunnen met een redelijke oplossing tegen een redelijke inspanning. 
Daarvoor is het eigenlijk nooit te laat.

Een goede vakantie gewenst!

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
mob: 06 11 72 70 28

Column

A.s maandag 1 juli gaat het inloopspreekuur niet door.
Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij normaal 
gesproken aanwezig op Kerkstraat 2 A in Heesch voor ons 
gratis inloopspreekuur, bij het kantoor van notaris Groeneweg. 

Componistenwijk 
De componistenwijk in Heesch 
moest al sinds jaar en dag opge-
knapt worden. De SP heeft daar de 
schouders onder gezet. Samen met 
de mensen uit de buurt. 

Die leverden ruim 200(!) foto’s, 
waarin de situatie wel duidelijk 
was. Veel achterstand in onder-
houd, niet kindvriendelijk, boom-
wortels die het leefklimaat niet ten 
goede kwamen. In 2010 sloot de 

SP samen met 3 collega politieke 
partijen een bestuursakkoord. 
Bernheze, gedreven en gedragen. 

Daarin werd het opknappen van 
de componistenwijk afgesproken. 
Een hard punt voor de SP. 

In 2011 en 2012 werden de voor-
bereidingen getroffen. In 2013 
ging fase 1 van start. Die is nu 
klaar. Alles is op de schop geweest. 
In overleg met de inwoners. Een 

prachtige nieuwe speeltuin voor 
de kinderen werd opgeleverd. Zo 
hoort het te zijn. 

De rest van de straten zal snel vol-
gen. De wijk kan dan als voorbeeld 
voor nieuwe projecten dienen.

SP: trots op de componistenwijk

BErNHEZE - In juni 2007 wandelde de SP samen met buurtbewoners door de 
componistenwijk in Heesch. Het was duidelijk, hier moest opgeknapt worden. 
Met ruim 200 foto’s gingen we samen naar de wethouder. Toen (2007) veel 
mooie woorden, maar geen daden. Dat werd in 2010 anders. De SP kwam, met 
wethouder Van Moorselaar, in het college. Een van de punten was het opknap-
pen van de componistenwijk. Dit werd meteen een pilot voor ‘wijk en buurtge-
richt’ werken. De bewoners hebben van het begin tot het einde meegepraat. Het 
budget werd gehalveerd. Maar, het resultaat van fase 1 is prachtig.

Christa Kolman, bestuurslid SP Bernheze

Consumeren
Jaren is alles gericht geweest op 
meer consumeren, met de ver-
wachting dat ons inkomen altijd 
zou blijven stijgen. Er was geen 
aandacht voor de gevolgen van ons 
gedrag. Er was geen grens aan de 
groei en de overheid en de techniek 
zouden alle problemen oplossen. 

Schijnoplosssingen moesten de cri-
tici de mond snoeren zodat er geen 
belemmering was de groei voort te 
zetten.

Inkeer
Een onbeperkte economische groei 
is niet ons doel. Een nieuwe eco-
nomie is nodig. Een economie die 
rekening houdt met het klimaat, 
de eindigheid van grondstoffen en 
zorg heeft voor de leefomgeving en 
gezondheid van mensen. 

Een economie die erkent dat de zon 
en de wind onuitputtelijke ener-
giebronnen zijn en hergebruik van 
grondstoffen optimaal benut.

Gedrag
U bent vrij in het besteden van uw 
inkomen. Als consument hebt u 
meer macht dan de overheid. Ge-
zonder leven is een grote, eigen 
verantwoordelijkheid. De gemeen-
te kan randvoorwaarden bieden. 
Gezonde lucht, een groene om-
geving om te ontspannen. Maar 
u kiest voor schone of vervuilende 
energie, milieuvriendelijk geprodu-
ceerd voedsel of voedsel met een 
milieubelastende productie. Uw ge-
drag bepaalt de toekomst.

Progressief Bernheze: Ommekeer

BErNHEZE - Ik vraag me wel eens af hoeveel invloed bestuurders hebben op het 
gedrag van de burgers. Mark Rutte heeft diverse oproepen gedaan om meer geld 
uit te geven met de hoop dat daarmee de economische groei een impuls krijgt. 
Deze oproepen hebben geen effect gehad. Wij gaan niet meer geld uitgeven. 
We gaan verstandiger met ons geld en ons leven om.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

De actualisering van het geurbe-
leid in onze gemeente en de ge-
luidscontour van industrieterrein 
Vorstengrafdonk. Dat laatste ligt 
toch in Oss zie ik u denken. 

Dat klopt, maar de geluidscontour 
strekt zich uit tot over de gemeen-
tegrens en gaat ook een aantal be-
woners van de Graafsebaan aan. 
Nu ligt daar de snelweg A59 tussen 
en dat zorgt er voor dat alle ont-

Bernheze Solidair: Geur en geluid

BErNHEZE - Overlast komt in vele vormen. Twee ervan zijn geur en geluid. Ten-
minste als het teveel wordt of van een soort die we niet als prettig ervaren. Ze 
stonden de afgelopen week allebei op de agenda. 

John van den Akker, burgerlid Bernheze Solidair

wikkelingen op het industrieterrein 
niets uitmaken voor de bewoners, 
omdat dit toch door het geluid van 
de snelweg overstemd wordt. 

Gelukkig gaat de gemeente Oss er 
op een dusdanig zorgvuldige ma-
nier mee om dat de gevolgen voor 
de bewoners acceptabel blijven, 
ook al  zou de snelweg er niet lig-
gen. We hopen wel dat er een keer 
iets aan de geluidsoverlast van de 
A59 ter plaatse gedaan zal wor-
den. De geluidswal doortrekken 

zou voor beide geluidsbronnen 
een oplossing zijn. Maar dat is aan 
rijkswaterstaat. 

Voor wat betreft het geurbeleid, 
hierin worden, in navolging van 
de gemeenten in de omgeving, de 
normen aangescherpt. 

Het is wel te hopen dat we straks 
nog iets kunnen ruiken, want ons 
platteland moet nog wel authen-
tiek blijven en daar hoort af en toe 
een vleugje mest of kuilvoer bij.

‘bernheze, 
gedreven en 
gedragen’

tuinschetsdag bij 
lipsGroen in Nistelrode
Zaterdag 29 juni van 12.30 tot 15.30 uur

Bij bestaande tuinen graag aange-
ven wat u wilt behouden (b.v. het 
terras of de bomen). Met behulp 
van uw gegevens maakt Wim lips 
deze dag een gratis schetsontwerp 
zodat de hoofdlijnen van uw tuin 
worden aangegeven. 

Deze dag wordt georganiseerd 
in de Inspiratietuin ‘De FeelGood 
Garden’ gevestigd in het voormali-
ge tuincentrum van lipsGroen aan 
de Weijen 77 te Nistelrode.
De Inspiratietuin is op zaterdagen 
tussen 10 en 16 uur geopend. 
Daar kunt u alle informatie krijgen 
over Flowforms en de FeelGood 
Garden. 
De tuinschetsdag is tussen 12.30 
en 15.30 uur.

*Zaterdag ±15.40 uur is Wim lips 
te zien in het programma lifestyle-
Xperience op rtl 5 op zondag 30 
juli na 14.20 uur op rtl 4)

Advertorial

NIStElrODE – Aanstaande zaterdag organiseert LipsGroen een Tuin-
schetsdag in de inspiratie tuin in Nistelrode. Wanneer u uw tuin wilt 
veranderen is een goede schets een belangrijke basis. Neem een klop-
pende plattegrond mee, waarop alle maten van het perceel en de be-
bouwing staan. Zorg dat daarop ook de ramen en deuren aangegeven 
zijn. 
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Informatie voor de kernen

Winkel weten? 

Kĳ k op de website

www.centrumheesch.nl

annemieke Boellaard 
lijsttrekker d66 Bernheze

Boellaard, geboren in Zwanenburg 
maar getogen in Uden, woont sinds 
13 jaar met haar man en kinderen 
in het centrum van Heesch. De 
nieuwe lijsttrekker is arts, gespeci-
aliseerd in reizigersgeneeskunde en 
heeft beroepshalve affiniteit met 
ouderen en COPD. Sinds 2009 is ze 
actief in het bestuur van D66. “Ik 
maak me sterk voor meer burger-
participatie. Voor mij betekent dat: 
in gesprek blijven en er alles aan 
doen om continue te weten wat er 
leeft. Niet alleen luisteren tijdens de 
verkiezingen, maar werken aan een 
duurzame relatie. We hebben een 
enthousiast team dat breed veran-
kerd is in alle kernen van Bernheze. 

Dames en heren, jong en ouder, 
particulieren en ondernemers, er-
varen rotten en jonge talenten. 
Stuk voor stuk mensen met de no-
dige expertise van het gebied. Zij 
weten wat er leeft en zo kunnen 
we samen voor de meest duurza-
me oplossing kiezen. 
We willen als partij openstaan voor 
nieuwe initiatieven, zonder mee te 

gaan in de waan van de dag. Duur-
zaamheid en innovatie staan daar-
bij hoog in het vaandel van D66; 
we moeten zorgen voor vandaag, 
maar ook voor een goede toe-
komst voor onze kinderen. Daarbij 
moeten we niet alleen investeren, 
maar ook faciliteren. Geen drem-

pels opwerpen, maar kansen bie-
den. transparantie staat bij D66 
altijd centraal. De discussies voe-
ren in alle openheid, zodat mensen 
weten wat er speelt. Iedere burger 
heeft recht op de juiste informatie. 
Daar ga ik me zeker sterk voor ma-
ken. Het is een eer om lijsttrekker 
te mogen zijn van deze jonge en 
frisse partij. Iedereen staat te pope-
len om hun steentje bij te dragen 
voor een nog beter Bernheze. Voor 
mij is dat een zeer inspirerende en 
motiverende start.”

De Oude Ros 10 - Nistelrode - Tel. 0412-612231 - www.gedekeukens.nl

Bel voor een afspraak of kijk op onze website voor meer informatie

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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De Berg 10
5258 KN Middelrode
T 073 - 503 28 75
E info@vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
laar 16, 5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Annemieke Boellaard  Foto: Jan Gabriels

Het draagvlak voor een zorgcoöperatie in Nistelrode

In Schaijk, Zeeland en Hoogeloon 
tonen deze een versterkte onder-
linge verbondenheid waardoor de 
uitvoering van zorgtaken beter ge-
deeld wordt. 
Hierbij heeft Hoogeloon een jaren-
lange reputatie, waarbij deze or-
ganisatie zelfs beschikt over door 
hun zelf gebouwde en ingerichte 
opvanghuizen.
 
Deze worden ingezet om voor 
hun hulpbehoevende inwoners 
de noodzakelijke verzorging en 
bescherming binnen hun eigen 
woongemeenschap te bieden. Ook 

was er bij het opstarten van de co-
operatie in Hoogeloon nog geen 
enkel zicht op de maatschappelijke 
kanteling zoals die nu voorstaat in 
het kader van b.v. de WMO en de 
kostenverdeling tussen wonen en 
zorg. Schaijk is later gestart en -in 
vergelijking met Hoogeloon- be-
treft dit een veel grotere woonge-
meenschap. 

Een duidelijke analyse van ener-
zijds de vraag en anderzijds de 
beschikbare dienstverlening heeft 
een beeld gegeven van de nog 
ontbrekende zorg en de bereik-

baarheid daarvan voor de inwo-
ners. Een bezoek aan hun websites 
geeft hierin meer inzicht. 

De dorpsraad is voornemens om 
samen met een aantal belang-
stellenden, die met de bestaande 
zorgorganisaties in Nistelrode te 
maken hebben, of zelf afhankelijk 
zijn van deze zorg, een aantal idee-
en hierover uit te wisselen. 

Daarom vragen wij deze belang-
stellenden om zich hiervoor, met 
vermelding van hun contactgege-
vens, aan te melden via ons e-mail: 
info@dorpsraadnistelrode.nl

NIStElrODE - Het artikel ‘uw visie op een gezamenlijk Nisserois wel-
zijn’ heeft een aantal reacties opgeleverd. Verder hebben de laatste 
economische ontwikkelingen duidelijk gemaakt dat de, in de publici-
teit breed besproken bezuinigingen, hoge eisen gaan stellen aan onze 
zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit. Voorbeelden van mogelijke 
oplossingen hiervoor zijn het ontstaan van zorgcoöperaties.

Als CDA fractie maken wij ons 
daarover zorgen, wij zien graag 
dat er veel aandacht wordt gege-
ven aan preventie. 

De kwaliteit van de jeugdzorg moet 
gewaarborgd blijven en tegelijker-
tijd moet deze binnen handbereik 
liggen. Het mag voor de cliënten 
geen zoektocht worden naar de 
juiste persoon of instantie die je in 
jouw specifieke geval nodig hebt. 
Daarbij moet het geheel natuurlijk 

betaalbaar blijven. Daarom gaan 
we in Noordoost-Brabant met 20 
gemeenten samenwerken, zodat 
we elkaars kwaliteiten optimaal 
kunnen benutten en tegelijkertijd 

op de uitgaven kunnen besparen.
Wat het moeilijk maakt, is dat we 
te maken hebben met instellingen 
met hun eigen belangen, verschil-
lende financieringsstromen en met 

zorgpartners die moeten wennen 
aan samenwerken. Dat moet an-
ders. De zorg voor onze jeugd kan 
en moet door deze decentralisa-
tie uiteindelijk ook beter worden, 
maar dan moet de gemeente wel 
echt de regie in handen hebben. 
De gemeente moet controle hou-
den: zorgen dat de hulp terecht-
komt bij de jeugd waar het nodig 
is. Voorop staat natuurlijk nog 
steeds: voorkomen is beter dan ge-
nezen, want onze jeugd verdient 
een goede toekomst!

Meer informatie: 
www.cdabernheze.nl

CDA: Gemeente verantwoordelijk voor 
Jeugdzorg

BErNHEZE - Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor 
bijna alle vormen van jeugdzorg. De overdracht van deze verantwoor-
delijkheid van het rijk naar de gemeenten verloopt nog niet zo soepel, 
er is nog veel onduidelijkheid over wat er op ons afkomt. 

Fractie CDA Bernheze, Mart Smits, Margriet Beeftink, Esther van den Bogaart

Heesch bruiste tijdens de kermisdagen

Het was een invasie van kinderen 
in de Pas toen de scholen uit gin-
gen. De organisatie had het heel 
druk met noteren van de gegevens 
en het uitreiken van de beloofde 
kermismunten, die dankzij o.a. het 
Centrum Management werden 
verstrekt. De kinderen stormden 
binnen om hun kermismuntjes in 
ontvangst te nemen. Daarna storm-
den ze ook weer naar buiten om 

diezelfde muntjes in no-time weer 
uit te geven: op de kermis. Er zijn 
maar liefst meer dan 3000 muntjes 
uitgereikt en dat gaf de kermis een 
extra impuls. Hoewel dat niet echt 
nodig was.
Er heerste een super gezellige sfeer 
op de kermis. Op zondag was er 
muziek in de tent en het publiek 
genoot. Vriendenclubs en families 
brachten samen een bezoek aan 

kermis en tent. De regen probeerde 
spelbreker te zijn, maar dat lukte 
maar met mate. Er is veel positieve 
energie gestoken in de organisatie 
van het kermisfeest. De horeca had 
de koppen bij elkaar gestoken en er 
waren veel leuke reacties te horen, 
op de kermismunten en de sfeer. 
Wat wil je nog meer?
De mensen die onverwacht nog 
boodschappen wilden doen om 
iets extra lekkers op tafel te kunnen 
zetten, konden op de website van 
het Centrum Management www.
centrumheesch.nl de openingstij-
den van de winkels vinden. 

HEESCH – Ondanks het slechte weer was het de afgelopen dagen druk 
in het centrum van Heesch. Tijdens de kermis-familiedag op maandag 
24 juni heeft het Centrum Management kermismuntjes uitgereikt aan de 
kinderen. Maar liefst 3 per kind.

HEESWIJK-DINtHEr - Donderdag 20 juni, hebben de leden van D66 
afdeling Bernheze Annemieke Boellaard (46) gekozen tot lijsttrekker 
voor de aanstaande verkiezingen. 

‘geen drempels 
opWerpen maar 
KanSen BIeden’

‘veel aandaCht 
geven aan 
PreVenTIe’

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Yvette van lieshout
uit Heeswijk-Dinther

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Jos van Zutphen

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

meuBelsPuiteriJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

riserO riOOlserViCe 
Willy van der rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl. 
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering.

trOuWeN Of ZWaNGer 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het 
GrAtIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

aaNGeBOdeN

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige

LUCHtPost
freeK sPIts
nIsseroIse GLorIe In KenIA

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer, van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Geldtuinen in Kenia
FreeKenia blijft groeien en zich verder ontwikkelen naar een 
betere organisatie. Nu we in het nieuwe kantoor zitten dat 
we als demonstratie en trainingslocatie gebruiken, is er weer 
ineens veel werk aan de winkel. De aandacht ligt nu op de 
ontwikkeling van ons zogenaamde FreeKenia kenniscentrum 
in Kisumu. Er zijn al zoveel organisaties in Kenia die in feite 
allemaal hetzelfde doen en dezelfde mensen willen helpen 
naar een beter leven, maar er wordt te weinig samengewerkt. 
Waar FreeKenia in verschilt is dat wij de focus hebben op 
het netwerken en linken van bestaande organisaties aan de 
behoeftes van mensen in rurale gebieden en sloppenwijken. 
Het stimuleren van kennisdeling is een van onze activiteiten 
door het bij elkaar brengen van locale groepen, het organiseren 

van trainingen gerelateerd 
aan landbouw en 
ondernemerschap is waar 
we nu mee bezig zijn. 
Vanuit het kenniscentrum 
worden ideeën gedeeld 
en kunnen de getrainde 
mensen hun eigen mensen 
gaan trainen.

Boeren hebben deze kennis nodig om hun land beter te 
benutten, en ook producten te produceren waar een vraag 
naar is. FreeKenia bemiddelt hierin en maakt een link naar een 
bank om een lening te krijgen voor de boeren, zodat zij hun 
land kunnen gaan bewerken en hun eigen ‘geldtuin’ kunnen 
gaan realiseren. De combinatie van producten zoals ananas, 
passievrucht en granaatappel waar markt voor is, samen met 
een gevarieerde groentetuin die voor de eigen voedselzekerheid 
dient. 
Laten we eerlijk zijn, iedereen wil toch een geldtuin? Hierdoor 
worden grotere volumes bereikt en kunnen grotere markten 
bediend worden met uiteindelijk meer zekerheid op een hoger 
inkomen, en aangezien mensen hier wel land hebben maar niet 
de kennis en de juiste connecties, poogt FreeKenia hiermee een 
verschil te brengen. 
Dan is het goed om te zien dat vrijwilligers die eerder actief 
zijn geweest voor FreeKenia, nog steeds een Helpende Hand 
bieden en interesse hebben in de nieuwe ontwikkelingen. Paul, 
Berend, Ursula, Marijn, Jolanda en Guus hebben allemaal weer 
een bezoek gebracht aan Kisumu en ook nog eens genoten van 
de ondergaande zon in het Victoriameer!
Kijk graag naar www.FreeKenyaFoundation.org
Groeten uit Kisumu! 
Freek Spits

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

expositie 
schilders 

HEESCH - Op 30 juni is in 
het cultuurcafé van de Pas in 
Heesch van 13.00 tot 17.00 
uur een expositie van een aan-
tal enthousiaste schilders uit 
Heesch en omgeving. 
Maar liefst 32 werken zullen 
worden tentoongesteld. Tijdens 
de expositie zullen optredens 
zijn van The Click en Koraal uit 
Heesch.

Ook zal tijdens de expositie de 
mogelijkheid bestaan een bod 
te doen op twee olieverfschilde-
rijtjes van 20x20 cm., welke zijn 
geschilderd door Mieke van den 
Akker.

Degene die het hoogste heeft 
geboden, wordt aan het einde 
van de middag eigenaar van 
beide schilderijtjes. 

De gehele opbrengst wordt ge-
schonken aan Kika.

Easy

6 2 5

8 3 4 5 2

1 2 6 9 3

3 6 7

9 6 7 3

9 1 6

5 1 3 2 4

4 6 1 3 8

3 8 9

Puzzle #25929

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sudOKu

GESLAAGD
SJoerD Van De Goor

HBO diploma 
Bedrijfskunde MER

Gefeliciteerd

zie de actuele 
aanbiedingen op 
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Centraal, sociaal 
en warm 
Het Nesterlé GeBOuW 

Het pand dat een prominente 
plaats inneemt in Nistelrode com-
bineert oud en nieuw, sfeer en 
effi ciëntie. Er is over nagedacht, 
door diverse partijen, dankzij de 
inspraak en betrokkenheid van 
alle belanghebbenden.

AAnLeIDInG
In 2005 brandde de Brouwers-
hoeve af en in 2007 werd Zaal 
de Harmonie gesloten. De Heem-
kundekring vroeg een vaste, ei-
gen ruimte, de KBO activiteiten 
groeiden en de Dancing Kids oe-
fenden op verschillende plaatsen. 
Stichting jeugdbelangen sloeg 
de spullen op waar plaats was. 
Duidelijk was dat Nistelrode uit 

haar verenigingsjasje groeide. 
In het kader van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) 
werd ingezet op een nieuwe ge-
meenschapsruimte. 

De AAnLooP
Het omvangrijke project werd in 
stappen uitgevoerd. Het allerbe-
langrijkste was de input van alle 
partijen. Daarnaast wilde men 
leren van de fouten van andere 
gemeenschapshuizen. Daarvoor 
kwamen de kwaliteiten van Jan 
Schaapsmeerders goed van pas. 
In 2009 werd een overlegplatform 
in het leven geroepen met hem 
als voorzitter; de SCCN. Hij inven-
tariseerde, samen met de overige 

leden van de stichting, de wensen 
en benodigdheden tijdens maan-
delijkse vergaderingen met de 
potentiële gebruikers. Een rondje 
langs de gemeenschapshuizen 
gaf inzicht in de gemiste kansen 
van bestaande gemeenschapshui-
zen,1,5 pagina aandachtspunten!

stAPPenPLAn
Het totale proces is in fases uit-
gevoerd, ervoor zorgend dat elke 
vereniging, stichting of instelling 
de best passende oplossing zou 
krijgen. In de overwegingen wer-
den ook de panden van voorma-
lige peuterspeelzaal ’t Hummeltje, 
het Dorpshuis en het clubgebouw 
van RKSV Prinses Irene meegeno-

NIStElrODE – Het enthousiasme van wethouder Ad Donkers en voorzitter SCCN (Stich-
ting Cultureel Centrum Nesterlé) Jan Schaapsmeerders, spat eraf als ze praten over het 
Nesterlé gebouw en haar mogelijkheden. De aanloop naar de opening van het pand was 
complex en boeiend. De uitkomst is een pareltje.

De grootste uitdaging was niet het 
gebouw, maar de procedure van 
het bestemmingsplan. De timing 
van informatievoorziening is gigan-

tisch belangrijk. De ligging van het 
gebouw, midden in het centrum, is 
bepalend voor Nistelrode. Daarom 
moest het gebouw stedenbouw-
kundig, maar ook demografi sch 
Nistelrode versterken, nu en in de 
toekomst. De verkeersstroom in 
Nistelrode was een extra lastige 
factor.

DUUrZAAmHeID 
De gemeente Bernheze heeft duur-
zaamheid centraal in haar beleid. 

Daarom is gekeken naar het ge-
bruik van materialen én de bruik-
baarheid van al bestaand materi-
aal. De voormalige jongensschool 

is prachtig ingebed in het ontwerp 
van het gebouw. Waarbij er wel 
energiebesparende maatregelen 
genomen zijn. Voor verwarming 
van het Nesterlé-gebouw wordt 
gebruik gemaakt van een warmte/
koudeopslag (KWO) installatie. 
Zo zijn de kosten voor verwarming 
en koeling van dit 2500 m2 tellen-
de pand praktisch nihil. De voor de 
KWO-installatie benodigde elektri-
citeit wordt verkregen via 128 zon-
nepanelen in 8 rijen van 16 pane-

len achter op het dak, gemonteerd 
door Van Bakel Elektro (Heesch). 
Samen leveren ze 30.000 kW, vol-
doende voor het totale verbruik 
van het gebouw. De exploitatie is 
daarmee nagenoeg energieneu-
traal; mooi voor de stichting. Voor 
extreme omstandigheden staat een 
verwarmingsketel opgesteld.

PILot
Het Nesterlé-gebouw met alle 
voorzieningen, om het energieneu-
traal te laten opereren, is een pilot 
in Bernheze. De gemeente Bern-
heze wil tevens kijken naar ver-
gelijkbare mogelijkheden voor het 
verduurzamen van het gemeente-
lijk vastgoed en de vormen van in-
vesteren en terugbetalen, mede in 
relatie tot subsidiëren. 

omWonenDen
Tijdens contact met omwonenden 
zijn nieuwe zaken naar voren geko-
men, zoals de wateroverlast door 
de breuklijn. In overleg met de be-
woners zijn maatregelen genomen. 
Verder is er veel aandacht besteed 
aan maatregelen voor fi etsers en 

voetgangers. Veel toekomstige 
(potentiële) gebruikers en belang-
stellenden zijn rondgeleid. Het uit-
zicht is prachtig, de jongensschool, 
de markt en de magnifi eke bomen 
op de begraafplaats. Tijdens pre-
sentaties zijn ontwerp en de omge-
vingsimpact via een 3D-presentatie 
getoond. 
Het spraakmakende gebouw zal 
nog veel besproken worden, voor 
het boeken van een voorstelling of 
een bezoek.

Duurzaam Nesterlé
PilOt VOOr GemeeNteliJK VastGOed

NISTELRODE – Wethouder Hans van der Pas weet dat een pu-
bliekspand bouwen een grote impact heeft op mensen uit de omge-
ving. Daar dien je zorgvuldig mee om te gaan.

Jan Schaapsmeerders en wethouder Hans van der Pas

Gelijktijdig met de sleutelover-
dracht van het gebouw aan de 
Stichting Cultureel Centrum Nes-
terlé vindt de oplevering van het 
kunstwerk plaats. Kunstenaar Ta-
mar Frank heeft het kunstwerk 
ontworpen. 

Voorafgaande aan de keuze van 
de kunstenaar hebben de kunst-
commissie, het stichtingsbestuur 
SCCN en het architectenbureau De 
Twee Snoeken gezamenlijk een op-
drachtomschrijving voor het te rea-

liseren kunstwerk geformuleerd. In 
deze opdrachtomschrijving zijn ze 
uitgegaan van het volgende: We 
willen met het kunstwerk de ont-
moetingsfunctie van het gebouw 
benadrukken. Daarbij hanteren we 
als uitgangspunt dat het kunstwerk 
zodanig moet ‘verleiden’ dat be-
zoekers en gebruikers daadwerke-
lijk worden uitgenodigd om naar 
binnen te gaan. Daarnaast willen 
we de architectuur van het gebouw 
gebruiken. 
In haar ontwerp heeft Tamar 

Wethouder Donkers in overleg met voorzitter SCCN in de zaal waar podium en 
stoelen fl exibel kunnen worden ingezet

BreUKLIJn verwerkt  in kunstwerk Nesterlé

men. De Dancing Kids vonden een 
fi jne, vaste plek op de verdiepings-
vloer van het clubgebouw van 
Prinses Irene. Voor optredens kun-
nen ze straks natuurlijk terecht op 

de verende vloer in Nesterlé. Voor 
de Heemkundekring werd, met 
veel eigen inzet en steun van de 
gemeente Bernheze, het voorma-
lige gebouw van peuterspeelzaal 

‘De voormalige jongensschool is prachtig ingebed in 
het ontwerp van het gebouw’
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’t Hummeltje aangepast tot een 
mooi Heemhuis. 
Voor de BOBZ (jongerensoos) 
werd een verhuizing naar Nes-
terlé overwogen, maar besloten 
werd om hun bestaande facilitei-
ten in het Dorpshuis aan te pas-

sen. De Molukse gemeenschap 
wilde graag een eigen identiteit 
aan een eigen ruimte geven. De 
multifunctionele insteek van een 
gemeenschapshuis biedt daartoe 
geen mogelijkheden en dus werd 
overlegd en gekozen voor een ei-
gen ruimte in het Dorpshuis. En 
ook de EHBO vereniging vond 
een plek in het Dorpshuis, dankzij 
de samenvoeging van twee ruim-
tes tot één.

De leden van ‘The Winning 
Mood’, die tot voor kort in het 
Dorpshuis een eigen ruimte beza-
ten, zullen vanaf de opening een 
fi jne omgeving vinden in Nesterlé, 
te midden van alle andere activi-
teiten die daar plaatsvinden. Ook 
de bibliotheek en de KBO (RI-
GOM) zijn vaste gebruikers.

Het nesterLÉ GeboUW
Ad Donkers, wethouder, is vol 
lof over de aanpak, de processen 
en de samenwerking die hebben 
geleid tot het samenvloeien van 

belangen, behoud van identitei-
ten en natuurlijk het gebouw zelf. 
Daarin zijn oud en nieuw ook sa-
mengekomen. De sfeer van het 
oude en de effi ciëntie van het 

nieuwe versterken elkaar. 
In de grote zaal kunnen straks 
zo’n 250 mensen genieten van 
voorstellingen. Het beheer is in 
goede handen, waarbij ook het 
beheer van het Dorpshuis in die-
zelfde handen ligt, maar wel met 
twee separate geldstromen. 
De geschiedenis van de bouw, de 
inrichting (dankzij een interieur-
architect smaakvol en huiselijk), 
het overleg met gebruikers en om-
wonenden, maken dat op 25 juni 
de sleutel met vertrouwen door de 
gemeente aan SCCN wordt over-
gedragen.

De gemeenteraad wilde een ge-
meenschapshuis realiseren op 
de plek van de bibliotheek en de 
jongensschool. De renovatie van 
het schoolgebouw was, door het 
vele ’vertimmeren’ in het verle-
den en de wens om authentieke 
elementen terug te brengen een 
uitdaging. Maar ook de zaal met 
podiumfunctie en een capaciteit 
van ca. 250 toeschouwers, met 
inachtneming van eisen zoals ge-
luidsoverdracht, was lastig. Archi-
tect Kees Versluis is erin geslaagd 
om een functioneel gebouw te 
ontwerpen met, dankzij interieur-
architecte Charlotte Engelkamp, 
de juiste uitstraling.

Er is rekening gehouden met toe-
gankelijkheid voor mensen met 
een beperking. De bijdrage van 
IPG-Bernheze was daarbij waarde-

vol. Zo krijgt het gebouw het vig-
net van ITS. 

Muller Bouw uit Oss heeft met 
onderaannemers Bevers Installa-
tietechniek Nistelrode en Schrijvers 
Electrotechniek (Oss), de bouw en 
installaties gerealiseerd. Zij bewe-
zen dat degelijk vakmanschap een 
vlot bouwproces stimuleert. Simon 
Hanegraaf uit Nistelrode was als 
timmerman in het hele proces, de 
verpersoonlijking van dit vakman-
schap. 

Het project was ook ‘n pilot voor 
social return. Hierin verplichten be-
drijven zich tot het kansen geven 
aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. 
Het hele plan is binnen het budget 
van €4,6 miljoen uitgevoerd. Eén 
miljoen kwam als subsidie ter be-

vordering van leefbaarheid van de 
provincie. 
De uitstekende samenwerking tus-

sen Stichting Cultureel Centrum 
Nesterlé, gemeente Bernheze en 
overige partijen is rond. Het is nu 

aan inwoners en verenigingen om 
er een kloppend dorpshart van te 
maken. En ook dat gaat lukken! 

‘Dit project is mede mogelijk gemaakt door 
fi nanciële steun van de provincie Noord-
Brabant en Reconstructie Maas en Meierij’

‘Het allerbelangrĳ kste 
was de input van alle 
partĳ en’

Ontwikkeling en bouw neSterLÉ 
in samenhang met SParrenWeIDe

BreUKLIJn verwerkt  in kunstwerk Nesterlé
Frank ook de architectuur van 
het gebouw gebruikt. Opvallend 
in de bouw vond zij de ontmoe-
ting tussen het oude, bestaande 
gebouw en het nieuwe gebouw, 
de podiumzaal. Zij heeft zich la-
ten inspireren door de omgeving 
van Nistelrode, in het bijzonder 
de aardkundige historie van het 
omgeven natuurgebied De Maas-
horst. Zij gebruikte de breuklijn die 
het landschap heeft gevormd zoals
het nu is. Daarnaast gebruikte Ta-
mar het water, de kenmerken van 
water en de trillingen daarvan.
Dit heeft geresulteerd in een kunst-

De led lichtlijn richting entree

De gezamenlijke ontwikkeling van het Nesterlé-gebouw en project Sparrenweide (Maarten en Bert de 
Lorijn, Nistelrode) is logisch. Beide hebben grote invloed op de uitstraling van Nistelrode. Daarom is 
gekozen voor één architect, De Twee Snoeken, gezamenlijke parkeerplaatsen en afstemming van plan-
ningen. Nu kan worden teruggekeken op een bouwproces met constructieve samenwerking.

Foto’s: Marcel van der Steen

Gebruikers van Nesterlé

Sinds midden 2009, hebben een groot aantal stichtingen en vereni-
gingen uit Nistelrode - die nu vaste gebruikers worden van Nesterlé 
- in maandelijkse bijeenkomsten van de SCCN gebruikersraad hun 
wensen rondom het ontwerp en de inrichting van hun nieuwe ge-
meenschapshuis in detail met elkaar besproken. 

Met als resultaat dat – na de kredietverlening door de gemeenteraad 
in december 2011 en in open en constructief overleg met het project-
team van de gemeente en de architecten – nagenoeg alle wensen 
konden worden gerealiseerd. Uiteraard binnen het vooraf vastge-
stelde budget. 
Hierdoor zijn de gecreëerde ruimtes en de inrichting ook zoveel moge-
lijk toegesneden op de activiteiten van de vaste gebruikers. Grootge-
bruikers de Bibliotheek, de KBO/RIGOM en Fanfare Sint Lambertus/
opleidingstak HAFA, maar ook ontspanningsvereniging The Winning 
Mood, de Zonnebloem, de Dorpsraad, Carnavalsstichting De Wevers 
en de KVO zullen vanaf 1 juli 2013 volop gebruik kunnen gaan ma-
ken van hun nieuwe onderkomen in Nesterlé.”

toepassing bestaande uit een led 
lichtlijn als symbool voor de breuk-
lijn, die de aandacht trekt naar de 
entree en de verbinding tussen het 
oude en nieuwe deel beeldend ver-
sterkt. Daarnaast heeft Tamar op de 
glazen pui van de podiumzaal een 
patroon aangebracht denkend aan 
de trillingen van water. 
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leuk en droog ‘kerkpleincon-
cert’ harmonie sint servaes

Jeugddirigent Arian Deckers en 
slagwerkinstructeur tonn van de 
Veerdonk hadden een rijk en geva-
rieerd jeugdconcert in elkaar gezet 
met het opstaporkest, het oplei-
dingsorkest en de B- en C-selectie 
van het slagwerk. Zo toonden de 

vier jeugdorkesten van de Dinther-
se harmonie, dat er veel talent in 
de jeugdopleiding van de harmo-
nie zit. 
tegen acht uur waren er mooie 
woorden van voorzitter lambert 
van der Ven voor Ben Cornelissen, 

Marianne van Beekveld en Kees 
van der Sangen. Ben werd gehul-
digd vanwege 60 jaar lidmaatschap 
van de Brabantse HaFa-verenigin-
gen in Volkel, Vorstenbosch en 
Dinther. Marianne en Kees werden 
toegesproken vanwege hun 40-ja-
rig muziekjubileum bij Harmonie 
Sint Servaes en kregen uit handen 
van bondsbestuurslid Donkers het 
bekende speldje en de oorkonde 
van de Nederlandse Vereniging 
van Muziekgezelschappen. 

Hierna dirigeerde tonn van de 
Veerdonk de A-selectie naar een 
snel en strak optreden. Het har-
monieorkest van harmonie Sint 
Servaes, onder leiding van Eric 
Swiggers, sloot het concert af, niet 
nadat het samen met het oplei-
dingsorkest met Newport Beach 
een gezamenlijk nummer ten ge-
hore bracht. 

Aan het eind zong het talrijk op-
gekomen publiek nog een ‘lang 
zullen ze leven’ voor de drie jubila-
rissen, waarna in de afterparty nog 
tot ongeveer half 12 werd nage-
praat over een mooi concert.

HEESWIJK-DINtHEr - Harmonie Sint Servaes hield afgelopen zondag 
haar kerkpleinconcert vanwege het slechte weer binnen in CC Servaes 
in Dinther. De organisatie had er goed aan gedaan om het concert naar 
binnen te verplaatsen. Even na zeven uur was het Cultureel Centrum 
helemaal volgepakt met bezoekers en kon voorzitter Lambert van der 
Ven de aanwezigen van harte welkom heten. 

Bloemen en oorkondes voor de jubilarissen

muZIKAAl BERnHEZE
Openluchtmis op 
sportpark de schellen
NIStElrODE - Zaterdag 29 juni is iedereen van harte welkom op 
sportpark De Schellen om het begin van de zomervakantie te vieren 
met een openluchtmis. 

De werkgroep gezinsvieringen, het kinderkoor en het gilde verzorgen 
mede deze viering. Het thema is vakantie! Bezoekers nemen plaats 
op de tribune. Je hoeft dus geen stoel mee te nemen. Na afloop krijg 
je op het terras koffie/thee/ranja aangeboden. Bij regenweer is de 
viering in de kerk. Dit wordt aangekondigd op de kerkdeur en bij de 
ingang van het sportpark. Aanvang viering is om 19.00 uur. Welkom 
allemaal.

Een nieuwe opzet, met een grotere 
inbreng van Nistelrode, show en 
nieuwe muziekgenres.

De nationale knaller dit jaar is de 
Eindhovense rapper Fresku! Deze 
grappenmaker uit Eindhoven knut-
selde op het album Maskerade 
knappe raps in elkaar, waarvoor 
hij genomineerd werd voor een 
3voor12 Award. Fresku sleepte 
vorig jaar ook State Awards bin-
nen voor het beste album en de 
beste artiest. Deze zomer komt 
een nieuw album uit en wij zijn er-
van overtuigd dat hij dit jaar nog 
harder gaat knallen! Ook zal DJ 
Y’Skid, die verantwoordelijk is voor 
de beats op het Album van Fresku, 

deze dag van zich laten horen.

Buiten het muzikale gedeelte zijn 
dit jaar de theaterveteranen ook 
weer aanwezig om iets ludieks 
voor het goede doel op te zetten. 
Het goede doel van dit jaar is een 
project van Jolanda vd Broek, zij is 
aan het werk in Kameroen voor de 
stichting BIMEHC. Ze is actief in 
het verbeteren van Zorg en Edu-
catie. 

Voor de kinderen is er een klim-
muur en een luchtkussen. Een ding 
is zeker: het gratis toegankelijke 
Zomernacht Festival staat vanaf 
15.00 uur weer garant voor een 
gruwelijk gezellig en swingend fes-

tival! Neem dus vrij van je werk of 
neem je collega’s na het werk mee 
en kom het Zomernacht Festival 
openen in de nieuwe setting op 
het raadhuisplein!

www.zomernachtnistelrode.nl

Zomernacht festival terug naar 
de roots

NIStElrODE – Wederom zal dit jaar het Zomernacht Festival plaats-
vinden in Nistelrode en wel op zaterdag 24 augustus. Dit jaar gaat het 
Zomernacht Festival terug naar de roots. Het vindt plaats op het Raad-
huisplein, waar het in 1991 ook plaatsvond.

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Wij feliciteren 
Gerdie en medewerkers 

van WanFM met hun
1000ste uitzending
‘oP onZE mISSE’ 

Op de setlijst o.a. Audioslave, 
Bush, Creed, Foo Fighters, Green-
day, Pearl Jam, QOtSA, System of 
a Down en Volbeat. 
People bestaat uit een zangeres, 
3 gitaristen, een toetsenist en 
drummer. Ze repeteren in Zijtaart 
en komen allemaal uit de regio 
Eindhoven – Veghel – Den Bosch. 
Ze spelen nummers van o.a. Joe 
Cocker, Melissa Etheridge, tina 
turner en Anouk.

Zaal open 21.00 uur, 
vrij entree, info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

Zaterdag 29 juni in de Zwaan: 
Maddox & People

Advertorial

HEESWIJK-DINtHEr - Maddox is ontstaan uit een versmelting van 
2 bands uit Eindhoven en Schijndel en is sinds maart 2013 neergestre-
ken in een eigen oefenruimte. Vanaf het eerste contact was al duidelijk; 
het dak moet en gáát er af! Een ritmesectie welke al meer dan een de-
cennia op elkaar is ingespeeld, een gitarist met tomeloze energie en een 
dijk van een stem, met maar één doel: het publiek een avond bezorgen 
waarbij het keer op keer wordt verrast door het intro van het volgende 
nummer. 

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

1000ste uitzending
Zondag 30 juni 11.00-14.00 uur 1000ste ‘Op Onze Misse’ aan de 
Schaapsdijk 7 in Loosbroek. Feestelijke uitzending van Gerdie van 
den Heuvel en Sjef Van Schalen vanaf het grote terras. 
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Het verwijderen van foutieve permanente make-up, 
tatoeages en ouderdomsvlekken! 

Een tattoo kan mislukken, maar wat vaker gebeurt, is 
spijt krijgen. Een tattoo wordt gezet in een levenspe-
riode met een bepaalde emotie die later anders is. Er 
zijn gemiddeld 4 tot 8 behandelingen nodig met de 
Q-Med YAG laser om de tattoo geheel te laten ver-
dwijnen. Al vanaf € 50,- per behandeling. 

Ouderdomsvlekken zijn een uiting van zonneschade, 
opgelopen gedurende uw hele leven. 
Hoewel ze in de meeste gevallen onschuldig van aard 
zijn, zijn ze wel ontsierend, en geven de huid een ou-
der aanzien. Pigmentvlekken, ouderdomsvlekken en 
levervlekken kunnen nu à la minute worden verwij-
derd met de Q-Med+laser. 
De laser vergruist de storende vlekken vaak in één 
keer.

De vlekken worden in 5 tot 10 dagen door uw eigen 
huid afgestoten. Na twee weken ziet de huid er vol-
ledig normaal uit. Alsof er nooit pigmentvlekken heb-
ben gezeten. De Q-Med+laser is niet schadelijk voor 
de huid en laat geen littekens achter. Ideaal voor le-
lijke storende vlekken op de handen en in het gezicht. 
Vanaf € 35,-.

maaK Nu eeN afsPraaK VOOr 
eeN VriJBliJVeNde iNtaKe.

Medi Spa

VANAF HEDEN KuNNEN FOuT AANGEBRACHTE 

PERMANENTE MAKE-uP WENKBRAuWEN, uITLOPERS BIJ 

DE OGEN OF LELIJKE LIPLIJNEN VERWIJDERD WORDEN. 

IN DE MEESTE GEVALLEN IS ER MAAR ééN BEHANDELING 

NODIG. HIERNA KAN, INDIEN GEWENST, DE PERMANENTE 

MAKE-uP WEER CORRECT AANGEBRACHT WORDEN.

Nieuw bij Medi Spa Annelies
Advertorial

twee pony’s met begeleiding staan 
voor uw kinderen gereed. Een bal-
lonnenclown vermaakt uw kinde-
ren. Een spelronde met altijd prijs, 
waar men na afloop in de grab-
belton een mooi prijsje mag grab-
belen. Spelronde, repen, zaklopen, 
hoefijzer gooien, doelschieten en 
verschillende andere Hollandse 
spelletjes. Uw kinderen worden 

door ons begeleid. Na het spel 
kunnen zij zich vermaken op drie 
prachtige luchtkussens.

Wat kunt u intussen als ouders? 
U kunt genieten van een prach-
tig defilé waar 42 gilden uit kring 
Maasland aan u voorbijtrekken en 
voorgesteld worden. 
Een ESt2006 in een kleiner for-

maat. In de feesttent een zilverten-
toonstelling met eeuwenoud zilver 
en attributen en prachtig gebor-
duurde vaandels.
Demonstraties en wedstrijden in 
het vendelen, trommen, bazuinen, 
jeu de boules, geweer, kruisboog-
en handboogschieten zowel in 
de hoogte als op de vlakke baan, 
standaardrijden en ringsteken op 
de gildepaarden.
Op deze dag is het Sint-Willebror-
dusgilde uw gastheer, we hebben 
er alle vertrouwen in dat u een ge-
zellige, oer-brabantse gildedag in 
ons mooie dorp Heeswijk-Dinther 
zult beleven.
De feesttent en het feestterrein 
zijn open voor iedereen die onder 
het genot van een drankje en een 
hapje wil genieten van het kleur-
rijke schouwspel. Parkeren gratis.
Zie voor meer informatie de web-
site: www.kringdagmaasland.nl

Gratis-Vakantie-Kinderspelen 
HEESWIjK-DINTHER – Een mooie spelmiddag op zondag 30 juni voor alle kinderen op ons feestterrein aan 
de Lariestraat te Heeswijk. Alles gratis. Alle kinderen worden gratis geschminkt.

MEDI SPA ANNELIES • HONDSTRAAT 10 • VORSTENBOSCH • 0413-343674 • INFO@ANNELIES-AARTS.NL • WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Deelname voor mensen met een 
beperking is belangrijk, fysiek en 
sociaal maatschappelijk, zoals vast-
gelegd in de 22 VN standaardre-
gels voor gelijke kansen. Dat vindt 
ook de gemeente Bernheze als een 
van 3 Brabantse gemeenten. Om 
dit belang te bevestigen, onder-
tekende wethouder Donkers op 
23 april het desbetreffende VN-
verdrag. 

Noodzaak VN verdrag
tijdens de overhandiging hield me-
vrouw Gaby Conradie een pleidooi 
over de noodzaak van het VN-ver-
drag en het belang van participa-
tie. Ook de heer Van lankveld van 
het IPG bepleitte deze participatie. 
Eddy Brekelmans van IPG besloot 
met zijn gedicht ‘Agenda 22’.

Inpassing
Het verdrag regelt geen nieuwe 

mensenrechten. Aan de lokale 
uitvoering van het VN-verdrag is 
vanaf april gewerkt tijdens werk-
bijeenkomsten door gemeenten, 
onderwijs, sport, recreatie, zorg en 
welzijn en het bedrijfsleven, samen 
met mensen met een beperking, de 
zogenaamde Coalitie voor Inclusie.

IPG kwam niet met lege handen Foto: Marcel van der Steen

VN-verdrag ‘rechten van mensen met een beperking’ 
BErNHEZE - 20 Juni ontving wethouder Donkers namens gemeente 
Bernheze het certificaat VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking van mevrouw Conradie van Zorgbelang Brabant. Aanwezig 
waren ook de heer Van Lankveld van het IPG (Integraal Platform Gehan-
dicapten) Bernheze en andere belanghebbenden.

Ratficeren, Ėcht

Agenda 22 geeft de regels
Inclusief beleid
Iedereen doet mee
Met en zonder handicap
Maar ook iedereen dus
Groot of klein
Jong of oud
De roots in Nederland of daarbuiten
Homo of hetero
Heilsoldaat of diplomaat
Eenzaam of zelfbekwaam
Arm of rijk
Alle mensen, Ėcht
Met en zonder beperking
Iedereen dus
Agenda 22 maakt het mogelijk
Nederland moet het VN Verdrag ratificeren
Want toegankelijkheid is belangrijk
Toegankelijkheid voor iedereen
Toegankelijkheid om te gaan waar je wilt
Toegankelijkheid om te leren
Toegankelijkheid om te horen
Toegankelijkheid om erbij te horen
Op je werk of in je vrije tijd
Niet apart, maar samen
Toegankelijkheid om te sporten
Toegankelijkheid om te werken
Toegankelijkheid om mee te doen
Toegankelijkheid om te leven
Zo snel als het kan
We wachten al lang
Het project (On)beperkt meedoen van IPG in 2010 had succes
In het bestuursprogramma van Bernheze
Staat sindsdien het streven naar Inclusief Beleid
Dit beleid moet met belangenorganisaties samen
En met kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen
Die moeten erbij
Want beleid moet niet óver ons
Maar mét ons
Wij horen erbij
Wij vinden dit belangrijk
Kom partijen, allemaal op 1 lijn?
We zijn goed bezig, maar het is niet genoeg
We willen nu verder
Bernheze en enkele andere gemeenten ratificeren symbolisch
Het doel komt dichterbij
Maar we zijn er nog niet
Agenda 22, iedereen doet mee
We kunnen het niet alleen
Gemeenten sluit je aan
Dan ratificeert Nederland, Ėcht!

Gedicht van Eddy Brekelmans,
tijdens de overhandiging van 
certificaat VN-verdrag
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b o UW t
BerNHeZe uW BOuWPeriKeleN iN BerNHeZe BOuWt?

iNfO@demOOiBerNHeZeKraNt.Nl

Een rondje op de bouw…

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

appartementencomplex schiet de 
hoogte in door strakke planning 
NIStElrODE - In maart 2013 is de bouw gestart van het appartementencomplex 
naast Zorgcentrum Laarstede. Waren in mei de fundamenten pas gestort, intussen 
vordert de bouw volgens planning.

De oplevering staat voor december 2013 gepland. De strakke planning laat zich 
door een regenachtige lente geen vertraging oplopen. Aannemer Nieuwenhuizen 
Daandels is op dit moment met de nodige onderaannemers met zo’n 20 mensen 
aan het werk op deze bouw. 
tijdens de bouwvakvakantie vanaf 15 juli staat de bouw natuurlijk stil, maar voor 
die tijd staat er nog genoeg op de agenda. Voorman remco Vogels legt uit wat er 
in de planning staat voordat de vakantietijd aanbreekt: “Het rechtergedeelte krijgt 
3 verdiepingen en sluit in materiaalgebruik en kleuren mooi aan bij het zorgcentrum 
laarstede. 
Deze week, week 26, worden in dit 3-lagen-gedeelte de voorbereidingen getroffen 
voor het beton storten op de 1ste verdiepingsvloer. In week 27 worden de wanden 
voor de woningen gezet op deze eerste verdieping en zo werken we er naar toe dat 
eind week 28 de verdiepingsvloer van de derde laag gestort kan worden. 
Intussen gaat ditzelfde proces door op het 2-lagen-gedeelte aan de linkerkant van 
het gebouw.” In week 28 kunnen de hoofdtrappen geplaatst worden en dan zal 
het rustig zijn aan het laar omdat iedereen van een welverdiende vakantie gaat 
genieten. Eddy de Mol, uitvoerder Nieuwenhuizen Daandels, zal samen met alle 
bouwvakkers weer aan het werk gaan in week 32.

Theo van Uden en Antwan Venmans van Gebroeders Dijkhoff & Zn. 
op de bouw van appartementencomplex aan het Laar. 

“Het rechtergedeelte krĳ gt 
 3 verdiepingen en sluit in 
materiaalgebruik en kleuren mooi 
aan bĳ  het Zorgcentrum Laarstede”

Advertorial
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Wasmachine kapot?
Bel: 0412-451043

kijk voor meer info op
www.leeijen-electro.nl

Ook voor inbouwapparatuur, drogers, koel en vriesapparatuur

Column
onno

NORMAAL 
MAAtSchAPPELijK 
RiSicO
Ik heb in mijn column al een aantal 
keren aandacht besteed aan planschade. 
U weet inmiddels dat aan een heel aantal 
voorwaarden voldaan moet worden, wil 
men met succes een tegemoetkoming in 
planschade kunnen aanvragen.

Een aspect dat vaak onderwerp van 
discussie is en ook regelmatig aan 
de rechter wordt voorgelegd ter 

beoordeling: is het ‘normaal maatschappelijk risico’.

In de rechtspraak is hier inmiddels een lijn voor uitgezet: de vraag 
of schade tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet 
beantwoord worden ‘met inachtneming van alle van belang zijnde 
omstandigheden van het geval’ en er moet worden gekeken of de 
planologische ontwikkeling ‘in de lijn der verwachtingen lag’. 

Wat betekent dit nu?
Ik zal proberen het aan de hand van een voorbeeld te verduidelijken. 
Stel het volgende:
Er wordt een bestemmingsplan opgesteld om het bouwen van 
een woning mogelijk te maken op een locatie waar voorheen geen 
woningbouw mogelijk was. In de directe omgeving van de locatie 
is uitsluitend sprake van percelen met een woonbestemming. Het 
bouwplan voegt zich dus goed in het karakter van de buurt. De 
ontwikkeling sluit goed aan op de plaatselijke situatie. De afmetingen 
van de woning zullen ter plaatse geen grote aantasting betekenen van 
de bestaande stedenbouwkundige structuur en van het woonklimaat. 
Bovendien is inbreiding van woningen in een bestaande woonkern 
een normale maatschappelijke ontwikkeling.

Onder deze omstandigheden ligt de planologische wijziging (dus 
het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woning mogelijk 
maakt) in de lijn der verwachtingen. 

De eventuele gestelde schade zal in een dergelijk geval binnen het 
normale maatschappelijke risico vallen, ook al was er niet eerder een 
concreet beleidsvoornemen.

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

eventuele plansChade kan onder 
‘nOrMaaL MaaTSCHaPPeLĲ K rISICO’ 
vallen

BErNHEZE - Mensen met een geheugenprobleem uit o.a. Bernheze kunnen samen met hun partner, of 
een andere bekende, elke zaterdagochtend naar de creatieve werkplaats. Daar kunnen zij werkstukken 
maken in verschillende technieken. De creatieve werkplaats is het hele jaar bij MiK Pieter Brueghel, maar 
in de zomermaanden, van 29 juni tot en met 14 september, vindt u deze in dienstencentrum De Peppel-
hof aan de Wilgenstraat 15 in Veghel. Mensen die in de zomermaanden willen deelnemen, of meer in-
formatie willen, kunnen zich aanmelden bij José de Boer: 0413-351588 of udenveghel@alzheimer-neder-
land.nl. De kosten voor de 12 bijeenkomsten in de zomer bedragen € 20, inclusief klein basismateriaal. 

Creatieve werkplaats gaat 
door in de zomer

Groenonderhoud

Alles blijft zoals het is, indien de 
bewoners bereid zijn het groen-
onderhoud zelf te gaan doen. 

Voor dit laatste is gekozen door 
de bewoners/leden van buurtver-
eniging het Plantsoen in Heesch. 

Voor de gemeente vormde dit 
de aanleiding om nog een keer 
grootonderhoud te plegen. 

Dit hield in: Het uitbreiden van 
de parkeerruimte op het Plant-
soen, het verbeteren van de jeu 
de boulesbaan, het verduur-
zamen van het trapveldje met 
kunststofvezel versterkt gras-
zaad - waardoor het gras langer 
meegaat - en het verwijderen 
van enkele bomen.

Op 6 juli a.s. vanaf 16.00 uur 
vindt de officiële overdracht van 
het groenonderhoud plaats door 
wethouder r.E.S. van Moorse-
laar. De bewoners van het Plant-
soen willen hieraan een feestelijk 
tintje geven.

BErNHEZE -De Gemeente Bernheze heeft aangegeven dat er op het groenonderhoud in de openbare 
ruimte bezuinigd moet worden. Dat betekent dat de omwonenden te maken krijgen met het verwijderen 
van de beplanting en dergelijke. In plaats daarvan wordt gras ingezaaid. Maaien van gras is namelijk 
goedkoper dan het snoeien van de beplanting, heggen enz., zo stelt de Gemeente.

V.l.n.r.: Julia, Hannah en Sam (bewoners van het Plantsoen)
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Bernheze sportief

HEESCH - Zoals ieder jaar kroont de Heesche Badminton Vereni-
ging op de laatste speelavond van het seizoen een duo tot ‘sport-
man & sportvrouw van het jaar’. 

Normaal gesproken zijn dit 2 jeugdleden die zich in het afgelopen 
seizoen op een leuke en goede manier hebben ingezet voor de ver-
eniging. Dat laatste was ook dit seizoen zeker het geval, maar of je 
het duo van dit seizoen ook onder de ‘jeugdleden’ mag rekenen? In-
geburgerd bij de jeugd zijn ze zeker, maar daar blijft het dan misschien 
ook wel bij. De sportman & sportvrouw van dit jaar zijn dan ook geen 
jeugdleden, maar jeugdbegeleiders. Jeanette van Grinsven en thieu 
van Vught, beiden afscheid nemend van onze jeugdafdeling, mogen 
zich het komende jaar sportvrouw & sportman noemen. 
Bedankt voor alle jaren waarin jullie je hebben ingezet voor onze club!

Bijzondere sport-
man & sportvrouw

Jeanette van Grinsven & Thieu van Vucht met de prijzen die bij de titel van 
‘sportman & sportvrouw van het jaar’ horen

badminton Beachhockeytoernooi
HEESCH - Zon en strand op de 
Misse, de zee ontbreekt... maar 
het was een heel gezellige avond 
voor de A-, B- en C-junioren van 
MHC Heesch. 

Op de Misse organiseerde de ac-
tiviteitencommissie van MHC 
Heesch voor het eerst, in samen-
werking met de Beach Handbal-
commissie van DOS, het Beach 
Hockeytoernooi. 

Afgelopen vrijdag, 7 juni, speelden 
de A-, B- en C-junioren veel spor-
tieve, zandhappende wedstrijden. 
Het was mooi weer en een heel 
gezellige sfeer. Deze avond is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Heb je onze activiteiten gezien, wil 
je ook graag een keer meedoen, 
kom dan gerust een keer meetrai-

nen. Aanmelden/info via de site 
van MHC Heesch.

hockey

Met een winnaarsmentaliteit... Foto: Marcel van der Steen

met 100 sportambassadeurs 
naar de tilburg ten miles

Het feit dat Van tilburg Mode en 
Sport zich bereid toonde om voor 
iedere Van tilburg deelnemer  
n 17,50 over te maken aan de 
Stichting Spieren voor Spieren, 
deed de rest. Inmiddels hebben 
ruim 100 Van tilburg collega’s, 
vrienden en recreatieve lopers 
zich ingeschreven als Van tilburg 
sportambassadeur.

Erik de Groot, teamleider Sport bij 
Van tilburg Mode en Sport, is de 
initiatiefnemer van deze bijzon-
dere actie. “We wilden iets extra’s 
doen voor klanten die bij ons ko-
men voor hun loopschoenen en 
running outfits. Daarop hebben 
we atletiektrainster Marleen Frunt 
gevraagd om een lesprogramma 
in elkaar te zetten. Het einddoel? 

De tilburg ten Miles! Inmiddels 
trainen ruim 50 mensen, samen 
met Marleen Frunt, een aantal za-
terdagochtenden bij het Bomen-
park”, aldus De Groot. 

Het enthousiasme van deze trai-
ningsgroep werkte zo aanstekelijk 
dat inmiddels meer dan 100 deel-
nemers zich hebben ingeschreven 
(www.vantilburg.nl/vantilburgten-
miles) om mee te doen aan de til-
burg ten Miles. “Prachtig! Want, 
naast het feit dat het mooi is om 
met zoveel mogelijk Van tilburg 
sportambassadeurs deel te nemen, 
zal ook Stichting Spieren voor Spie-
ren blij zijn met het bedrag dat Van 
tilburg aan hen zal overmaken”.

Neem ook eens een kijkje op Face-
book. http://www.facebook.com/
pages/Van-tilburg-ten-Miles

NIStElrODE - Voor iedere deelnemer wordt n 17,50 overgemaakt aan 
Stichting Spieren voor Spieren. Het begon als een ludiek ideetje. Een 
aantal medewerkers van Van Tilburg wilde deelnemen aan de Tilburg 
Ten Miles. En, zoals dat gaat met leuke ideeën, werden die al snel ge-
deeld.

hardlopen

mHC Heesch 
e1 meiden kampioen

hockey

HEESCH - Zal je net zien. Is bij MHC Heesch de huldiging van de kam-
pioenen al achter de rug, valt daarna pas de ontknoping in de span-
nende competitie voor de 8-tal meidenteams. En jawel hoor, de ME81 
van MHC Heesch bleek uiteindelijk toch de sterkste en is dus kampioen 
van de voorjaarscompetitie geworden! 

De huldiging bij MHC Heesch houden ze tegoed en de afspraak om het 
met z’n allen te gaan vieren was al snel gemaakt. Dat is meteen een 
leuke opwarmer voor het nieuwe seizoen. Deze gezellige groep ‘Hisse 
hockey-meiden’ zijn er al weer klaar voor.

Vooraan en liggend op de foto: Fieke. Op de middelste rij, van links naar 
rechts: Lieke, Bo en Valerie. En op de achterste rij: coach Leonie, Eva, Nienke, 
Dide, Sam, Puck, Tess en helemaal rechts coach Mandy 

team WVOZ 13 en de Volley dots de beste!

“Niet alleen het toernooi telde een 
groot aantal deelnemers en toe-
schouwers, ook de aansluitende 
BBQ telde bijna 200 inschrijvin-
gen”, vertelt Martijn van Pinx-
teren, medeorganisator van het 
evenement trots. Het aantal deel-
nemende teams evenaarde be-
gin juni al de stand van de vorige 
editie. Wegens grote belangstel-

ling strijkt het succesvolle beach 
volleybal evenement volgend jaar 
opnieuw neer op het loosbroekse 
sportpark.

Summer Breeze Cup voor team 
WVOZ 13 en De Volley Dots
Bij de heren was het team WVOZ 
13 dat in de finale won van team 
Olifant met petje en naast de Sum-

mer Breeze Cup ook met tickets 
voor het ‘Zo. Festival’ naar huis 
ging. In de finalewedstijd van de 
dames waren De Volley Dots te 
sterk voor Chicks for Free. Zij gin-
gen er voor het tweede jaar met de 
eerste prijs vandoor. 

Op naar Bavaria Summer Breeze 
2014!
Na de BBQ bleef het nog een lange 
tijd gezellig in de feesttent. Mede 
dankzij de vele sponsoren vrijwilli-
gers, deelnemers en toeschouwers 
was de tweede editie van Bava-
ria Summer Breeze wederom een 
groot succes. “Op naar de volgen-
de editie!” besluit Van Pinxteren. 

Voor meer foto’s en een sfeerimp-
ressie kijk op facebook.com/bava-
riasummerbreeze of op 
www.mooihdl.nl 

lOOSBrOEK – Bijna veertig teams uit de regio streden afgelopen zaterdag 22 juni om de Summer Breeze 
Cup. De tweede editie van dit dagvullend beachvolley event mét BBQ en afterparty vond plaats bij sportpark 
De Hoef in Loosbroek. 

volleybal

VOrStENBOSCH - Op zaterdag 
3 augustus. vinden weer de Vor-
stenbossche Jeu de Bouleskampi-
oenschappen plaats op ‘t Gilde-
bergske. Opgeven van de teams 
kan nog tot en met 28 juli a.s.  Op-
gave kan door de huis aan huis be-

zorgde en ingevulde opgavestrook 
af te geven bij Jan van de Broek, 
Adriaan van der Heijden of Jan van 
Grunsven. 
Opgave kan ook via het contact-
formulier op 
www.gildevorstenbosch.nl.

Jeu de Boules-
kampioenschappen Vorstenbosch 

jeu de boules
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Met onder andere boardingvoet-
bal, partijspelen 4:4 en 7:7, kooi-
voetbal, technisch en tactische 
trainingen, die gedurende de hele 
week geoefend, gespeeld en ge-
waardeerd worden. Elke deelne-

mer kan elke dag op ieder onder-
deel punten scoren die meetellen 
voor het individueel groepsklas-
sement. Zo komt er aan het einde 
van de week een groepswinnaar 
uit de bus. Op vrijdagmiddag vindt 

de grote finale van de penaltybo-
kaal plaats.
Behalve deze vaardigheden met de 
bal zal ook aandacht besteed wor-
den aan de normen en waarden in 
de voetballerij. Het schoonhouden 
van de accommodatie, het correct 
omgaan met de materialen, om-
gaan met winst en verlies. Ook sa-
men plezier hebben is een belang-
rijk aspect. Al deze zaken krijgen 
de nodige aandacht. 
laurens Gloudemans, jeugdvoor-
zitter HVCH: “Ik wens alle deel-
nemers, begeleiding en alle vrijwil-
ligers een fijne en sportieve week 
toe. Graag nodig ik alle ouders van 
harte uit om deze week een kijkje 
te komen nemen op ons sportpark, 
er is genoeg te zien.”

Bernheze sportief

Clubkampioenschappen sine-Cura

Gespannen gezichtjes en vrolijke 
kwebbelaars streden om de eer 
met de volgende resultaten:
6-jarigen: 1e Sille van der Pas, 2e 
Iris van den Broek, 3e Estée van 
Driel. 
7-jarigen: 1e lynn van Doorn, 2e 
Gijsje van de Akker, 3e Maud de 

Mol, 4e leahyanne van Krieken, 
5e Maud van Berloo.
8-jarige meisjes: 1e Janneke de 
Waal, 2e Meggie van Zutphen, 3e 
Maud Bosmans, 4e Fleur Verhoe-
ven. 
8-jarige jongens: 1e ruben van 
Cleef 

9-jarige meisjes: 1e Silke Buijs, 2e 
Imke Donkers, 3e Femke de Mol
9-jarige jongens: 1e Freek Nelis-
sen
10-jarige meisjes: 1e Brenda 
Frunt, 2e Milou van den Bosch, 3e 
Isa van Delst
10-jarige jongens: 1e Danny van 
Zoggel.
’s Middags waren de oudere recre-
anten én de selectie aan de beurt.
De prijzen werden als volgt ver-
deeld:
11 en 12 jarigen: 1e Juul Goyaarts, 
2e Alet van de Ven, 3e Yara Smits, 
4e Daphne Kastelijn.
Onderbouw selectie: 1e Yanou 
Smits, 2e Nina Verhoeven, 3e 
Maud van der Wielen, 4e Ida van 
Zutphen, 5e Janne Donkers
Bovenbouw selectie divisie 4: 1e 
Kim Kuijpers, 2e Nina Eijmberts, 3e 
Jelke de Wit.
Bovenbouw selectie divisie 5: 1e 
Isabelle van der linden, 2e rian 
Verhallen. 
Alle deelnemers ontvingen, naast 
een goody bag met kleine present-
jes, ook een beker of medaille als 
aandenken aan de wedstrijd.

turnen

HEESWIJK-DINtHEr - Sine-Cura hield op zondag 23 juni zijn jaarlijkse 
clubkampioenschappen. In de ochtendwedstrijd lieten de kinderen van 
6 tot en met 10 jaar zich van hun beste kant zien. 

tegen 10.30 uur werd iedereen 
welkom geheten en kon met de 
eerste van 4 wedstrijdronden wor-
den gestart. In de ochtend werden 
de 1e twee wedstrijden gespeeld, 
toen was er een pauze voor de 
lunch en vanaf 13.00 uur werden 
de 2 laatste wedstrijden gespeeld.
Soms was de winnaar snel bekend, 
vaak ook moest om elke puntje en 
tot het laatst worden geknokt.
rond 16.00 uur waren de wedstrij-
den gespeeld en konden de eind-
stand en de winnaars bekend ge-
maakt worden.
Vervolgens dankte voorzitter Jos 
Bongers de organisatie: de activi-
teitencommissie, de barcommissie 
en de wedstrijdcommissie. Hierna 
werd de volledige uitslag van het 
toernooi bekend gemaakt. De fa-
milie Bongers, deelnemer met 2 
teams, won 7 van de 8 wedstrijden 

en won de eerste prijs en daarmee 
tevens de wisselbokaal, tweede 
werd de familie Nuijen (2 teams) 
met 6 uit 8 en derde werd de fami-
lie v.d. Ven (5 teams) met 12 uit 20.
De volledige uitslag ziet er als volgt 
uit:
1. Fam. Bongers
2. Fam. Nuijen
3. Fam. v.d. Ven

Een geslaagd toernooi, waarbij de 
deelnemers van dit jaar lieten we-
ten al weer uit te zien naar de vol-
gende editie in 2014.

familietoernooi Jeu de boules
Familie Bongers wint wisselbokaal

jeu de boules

NIStElrODE - Een geslaagd familietoernooi op zondag 23 juni met af 
en toe een spatje regen. Voor de zesde keer op ‘n rij organiseerde Jeu 
de Boulesclub Die Lé voor hun leden het familietoernooi. Maar liefst 
38 teams, samengesteld uit 10 families hadden zich aangemeld.

rondje Bernheze
lOOSBrOEK – Zaterdag- en zondagmorgen zat de organisatie om 4.00 
uur klaar om de eerste wandelaars in Loosbroek voor het 9e Rondje 
Bernheze te verwelkomen. 

Een wandeltocht op zaterdag en zondag van 5, 15, 30, 40 en 50 km 
waar zo’n 1000 wandelaars aan meegelopen hebbben. Nicole Hiraki van 
organisator trV Bernheze was ook vroeg uit de veren en zag honderden 
wandelaars vertrekken: “De zondag was over het algemeen een mooie 
wandeldag. Ook dit jaar was de finish aan het eind van de Via Gladiola 
(op de Schaapsdijk). Waar de gladiolen uitgedeeld werden.”

Voetbalweek bij HVCH
140 Leden van HVCH beginnnen hun vakantie sportief

voetbal

HEESCH - In de week van 1 t/m 5 juli is de traditionele H.V.C.H. Voetbalweek. De kinderen kijken er naar uit 
en de ouders stemmen hun vakantie er op af. Voor de 9e editie is weer alles uit de kast gehaald om gedu-
rende vijf dagen, de jeugd, haar favoriete sport te laten beoefenen. 

wandelen

Diepvries & Versproducten
v o o r  a l  u w  B B Q  v l e e s

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

* Standaard bbq pakket 
met 5 soorten vlees 

* bbq compleet 
incl. opgemaakte salade, stokbrood, 
sausjes en rauwkost 

Bij grotere afnames zijn kortingen bespreekbaar.

€ 5,50 p.p
vanaf

€ 12,- p.p
vanaf

tC telro 
Nistelrode
seNiOreN CluBKamPi-
OeNsCHaPPeN t/m 
30 JuNi
Alleen de singles en de mix 
zullen worden gespeeld. 
Zondag 30 juni is de finaledag.

JeuGdCluBKamPiOeN-
sCHaPPeN VaN 29 JuNi 
tOt 6 Juli
De jeugd t/m 17 jaar zal hier 
aan deelnemen, in de single, 
mix en dubbel. Zondag 6 juli 
zal de finale gespeeld worden.

tennis
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
27 JUnI

De ontmoeting: Concert
seniorenorkest maasland
Locatie: Gasterij Laarstede 
Nistelrode

onderonsje Dinther
over de geschiedenis 
van Heeswijk-Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

open toernooi
Locatie: TV de Hoef Heesch

senioren
clubkampioenschappen
Locatie: TC Telro Nistelrode

28 JUnI

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode

50-jaar sint Willebrordus-
gilde
Locatie: Feesttent in de
Lariestraat heeswijk-Dinther
Pagina 19

senioren
clubkampioenschappen
Locatie: TC Telro Nistelrode

start mindulness
zomercursus
Locatie: Nistelrode

open toernooi
Locatie: TV de Hoef Heesch

Javier Guzman
Locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

29 JUnI

Lustrum bernhezer 
senioren orkest
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Dorpsfeest st. Willibrordus-
gilde
Locatie: Lariestraat 
Heeswijk-Dinther

tuinschetsdag Lips Groen
Locatie: Weijen Nistelrode

senioren
clubkampioenschappen
Locatie: TC Telro Nistelrode

Lezing Huub oosterhuis
over zijn boek
‘150 psalmen vrij’
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Laatste dag roos mode
Locatie: Kromstraat Nistelrode

Aladdin
Locatie: de Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode

open toernooi
Locatie: TV de Hoef Heesch

openlucht mis
Locatie: Sportpark De Schellen 
Nistelrode
Pagina 18

maddox en People
Locatie: café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

30 JUnI

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode

Jaarlijke kringdag van
Kring maasland
Locatie: St. Willebrordusgilde
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

open toernooi
Locatie: TV de Hoef Heesch

Kinderspelen
Locatie: Lariestraat 
Heeswijk-Dinther
Pagina 19

1000ste aflevering 
‘op onze misse’
Locatie: Schaapsdijk Loosbroek
Pagina 1

benefietconcert
Afrika-engakoor
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

beachsoccer
Locatie: Café de Toren
Heeswijk-Dinther

finale senioren
clubkampioenschappen
Locatie: TC Telro Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 3

expositie schilders voor Kika
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 14

finaleseniorenclub-
kampioenschappen
Locatie: TC Telro Nistelrode

1 JULI 

Jeugdclubkampioenschap-
pen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Voetbalweek HVCH
Locatie: sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 23

Kaartverkoop brabants 
Cabaret
Locatie: Heemhuis Nistelrode 
Pagina 2

2 JULI

expositie met kunstwerken 
van kunstcollectief oranje
Locatie: Kasteel Heeswijk, 
Heeswijk-Dinther 

Voetbalweek HVCH
Locatie: sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 23

Dokter op Dinsdag@bern-
hoven over een nieuwe 
heup bij artrose
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven, 
Uden 

the Woodstock tribute band
Locatie: Natuurtheather 
Kersouwe, Heeswijk-Dinther 

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Kaartverkoop brabants 
Cabaret
Locatie: Heemhuis Nistelrode 
Pagina 2

3 JULI 

Aladdin 
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

Voetbalweek HVCH
Locatie: sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 23

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Kaartverkoop brabants 
Cabaret
Locatie: Heemhuis Nistelrode 
Pagina 2

Kindermiddag: 
De Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst, Nistelrode 

4 JULI

Voetbalweek HVCH
Locatie: sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 23

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven, 
Uden 
Pagina 4

Jeugdclubkampioenschap-
pen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch

5 JULI

Voetbalweek HVCH
Locatie: sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 23

teenage party 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek

6 JULI

Aladdin 
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

Jeugdclubkampioen-
schappen telro 2013
Locatie: TC Telro Nistelrode 

7 JULI 

Dag van de Parelketting
Locatie: Heeswijk-Dinther 

Kunstmarkt
Locatie: Kasteel Heeswijk, 
Heeswijk-Dinther 

muziek op het terras
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

orgelconcert door 
Anne-Gaëlle Chanon
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

9 JULI

Zonneochtend
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode 

11 JULI

oefenavond Jeu de boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch

13 JULI

frank boeijen in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe  
Heeswijk-Dinther

14 JULI

Japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de Rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

 
 
 


