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We wensen u heel veel leesplezier. 
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van Brabants Dagblad.

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



✓  Altijd het laatste nieuws via bd.nl 
Als abonnee heeft u altijd en overal 
toegang.

✓  Diep geworteld in de regio met een 
uitgebreid netwerk.

✓  Elke dag landelijk en internationaal sport-
nieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen, 
reportages en achtergronden.

✓  Elk weekend het extra dikke 
&Magazine.

✓  Topics: alles uit de 13 beste kranten 
in één overzicht.

✓  24 uur per dag en 7 dagen in de week 
online service via bd.nl/service.

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
BD Club.

✓  Ook de digitale krant lezen. Op computer, 
tablet of smartphone.

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw Brabants Dagblad in het kort

Onderdeel van

http://bd.nl
http://bd.nl/service


Uw Brabants Dagblad in het kort
Welkom bij Brabants Dagblad
Voortbouwend op een krantentraditie die teruggaat tot 1771, is Brabants Dagblad een hypermodern 
mediabedrijf. Via onze site, facebook en andere social-media platforms zitten we op de telefoon in uw 
broekzak, op uw tablet, laptop of pc. Zes ochtenden per week vinden zo’n honderdduizend kranten hun weg 
naar de ontbijttafels van de regio. ‘Handgeleverd’ door een bezorger die tot bij de voordeur komt.

Aan de bron van het nieuws werkt elke dag een honderdtal redacteuren, bijgestaan door een flink 
leger medewerkers. Allemaal samen maken we Brabants Dagblad tot een van de grootste regionale 
mediabedrijven van Nederland. We zijn vertegenwoordigd in alle gemeenten van de regio. Dankzij onze 
samenwerking met andere kranten van De Persgroep weet u zich bovendien verzekerd van een uitstekend 
en uitgebreid pakket (inter-)nationaal nieuws, sportnieuws en shownieuws. We staan voor u langs de lijn als 
FC Barcelona speelt, maar ook bij Boekel Sport. En we doen verslag vanuit de hoofdsteden van de wereld, 
maar ook uit Hilvarenbeek. Of het nu om dorpstoneel gaat of internationale showbizz, overal draaien onze 
hoofden mee met de spotlights. Het landt allemaal op uw deurmat of in uw brievenbus.

Dat we veel meer zijn dan alleen een mediabedrijf, leest u in dit boekje. U kunt lid worden van BD Club 
en profiteren van kortingen voor allerhande evenementen, concerten, musea etc. En wist u dat we een 
uitgebreide webwinkel hebben? 

Ik wens u een boeiende tijd als BD-abonnee. Vergeet u zich vooral niet te registreren op onze site, er gaat 
een wereld voor u open.

Met hartelijke groet,

Lucas van Houtert
Hoofdredacteur Brabants Dagblad



Brabants Dagblad brengt al het nieuws dichtbij

Brabants Dagblad verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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Klachten bij Jeroen
Bosch Ziekenhuis
over parkeerplaatsen

Vandaag in het
regiokatern

Engelen is gebrekkige
verbinding lijnbus zat
en onderneemt actie

Achteraf wonen.
Noem Wim Keuninx
gerust een heikneuter

Meer weer: &katern p. 12

Turken roepen
op tot kalmte

Eén banddikte
bezorgt Sagan
zijn derde zege
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Laurens Kok
Heleen Boex
Rotterdam

De Turkse Federatie Nederland
(TFN) en de Islamitische Stich-
ting Nederland (ISN) hebben hun
aanhang in een mail gevraagd de
kalmte te bewaren na de mislukte
coup in Turkije en niets te doen
dat in strijd is met de wet. „We
hebben gekke dagen achter de
rug, met veel emotionele reac-
ties”, zegt bestuurslid Deniz Öz-
kanli van ISN. „Begrijpelijk, maar
het is nooit de bedoeling om het
recht in eigen hand te nemen.”

Vicepremier Lodewijk Asscher
(PvdA) doet een vergelijkbaar be-
roep op landgenoten van Turkse
komaf. „Ik roep de Turks-Neder-
landse gemeenschap op om het
hoofd koel te houden en de han-
den thuis”, zegt hij. „Conflicten,
waar dan ook ter wereld, zijn
nooit een excuus voor intimidatie,
bedreigingen of vernielingen in
ons land. Laat mensen met een an-
dere mening met rust.”

Op verschillende plaatsen in Ne-
derland zijn gebouwen aangeval-
len die toebehoren aan sympathi-
santen van Erdogans aartsrivaal
Fethullah Gülen. Zo gingen er ste-
nen door de ruiten bij stichting
Nida in Rotterdam-West en wor-
den gegevens verzameld van Ne-
derlandse ‘Gülenisten’. Vermeen-
de tegenstanders van Erdogan
worden op sociale media uitge-
maakt voor ‘landverraders’ en ook
circuleert een lijst met bedrijven
die de staatsgreep zouden steu-
nen. De lijst bevat de namen van
24 bedrijven, instellingen, advoca-
ten en scholen. In het Turks wordt
opgeroepen deze instellingen te
boycotten. Ook in Duitsland,
België en Oostenrijk roeren Erdo-
gan-aanhangers zich.

Niet tolereren
Asscher, zelf op vakantie, zegt dat
zijn expertise-unit Sociale Stabili-
teit in nauw contact staat met
Turkse koepelorganisaties en ‘sleu-
telfiguren’ om verdere escalatie te
voorkomen. Özkanli: „Ik hoop dat
de situatie in Turkije over zijn
hoogtepunt heen is en dat het ook
hier rustiger wordt.”

Burgemeester Ahmed Abouta-
leb van Rotterdam zei dat bedrei-
gingen, beledigingen en boycot-
ten niet worden getolereerd.

■ Zie verder pagina 7, 8 en 9
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Gemiddelde 
loopsnelheid

Gemiddelde 
loopsnelheid
Jack Bertrums
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Op internet
circuleert een
lijst met 24
bedrijven die de
staatsgreep
zouden steunen

Snelle Bosschenaar
loopt de Vierdaagse

in een moordend
tempo

Turkse organisaties in Nederland
en het kabinet roepen de Turkse
gemeenschap op om de emoties in
bedwang te houden.

� Lodewijk Asscher: „Conflicten
zijn geen excuus voor bedreigin-
gen of vernielingen.” FOTO ANP

Finishfoto
voor Sagan

Vermeende
tegenstanders
van Erdogan
worden
uitgemaakt voor
‘landverraders’

‘Houd het hoofd koel en de handen thuis’

* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.

Boeken bestellen via www.blz.nl

GRATIS*
BEZORGD
tijdens de vakantieperiode

www.blz.nl

Jack blijft stevig
doorstappen

’s-Hertogenbosch
Inclusief Bommelerwaard

Geen krant
ontvangen? Bel
088-0561530

Prijs €2,00
245e jaargang
nr 169

Het BD maakt onderdeel uit van

m
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vr
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’s-Hertogenbosch
 inclusief Bommelerwaard

Afscheid nemen van groep 8
doe je met een musical, hoe
groot – of klein – de klas ook is
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Acrogymnaste Carola Minkels
uit Engelen pakte WK-brons
en prijkt nu met maatje Anna
op alle promotieposters p13

Paul Roovers
Den Bosch

Het regent klachten bij gebruikers
van de parkeerplaatsen bij het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
Sinds een derde van de bezoekers-
parkeerplaatsen zijn opgeslokt
door het tijdelijke transferium
van de gemeente Den Bosch is er
veel te weinig plek.

De verhuizing van het transfe-
rium was nodig vanwege de bouw
van woningen in Willemspoort.

Het JBZ wilde dat niet dwarsbo-
men en heeft een flink stuk van
het parkeerterrein afgestaan. Uit
metingen was gebleken dat nog
voldoende plekken resteren in de
parkeergarage. Daar kunnen be-
zoekers bijna altijd terecht, rede-
neerden ze bij het ziekenhuis.

Maar niet iedereen wíl of dúrft
een parkeergarage in. En dus is
het dringen voor een van de reste-
rende 222 plekjes in de openlucht.
Aan weerszijden van het terrein
wordt continu dubbel geparkeerd.

Om verdere chaos te voorko-
men, plaatsten medewerkers van
parkeerbeheer gisteren tussen
13.00 en 14.00 uur dranghekken,
zodat bezoekers werden gedwon-
gen af te slaan naar de parkeergara-
ge en daar een plekje te zoeken.

„We hebben behoorlijk veel
klachten gekregen”, zegt Luc Bat-
terink, projectleider van de
shuttlebus. Die rijdt dagelijks tot
17.00 uur – met vrijwilligers als
chauffeurs – bezoekers vanaf de
parkeerplaats naar de hoofdin-
gang en terug. Het is onder meer
in deze bus waar de klaagzang
over het ontoereikend aantal par-
keerplaatsen bijna voortdurend te
horen valt, maar de chauffeurs
kunnen er niets aan veranderen.

In overleg met het Jeroen Bosch
Ziekenhuis hebben vrijwilligers
de problemen al aangekaart.

Volgens Batterink speelt er nog

iets. „Er is verwarring over het
transferium. Wij denken dat veel
mensen de nieuwe ingang nog
niet weten te vinden. En een aan-
tal denkt vermoedelijk dat de in-
gang van het transferium de in-
gang van het JBZ-parkeerterrein
is. Het transferium is nog amper
vol geweest.”

De vrijwillige chauffeurs vin-
den dat het parkeerterrein door de
vele zoekende bestuurders en dub-
belgeparkeerde voertuigen behoor-
lijk onoverzichtelijk is geworden.
Automobilisten moeten ook lang
wachten voordat ze in een vrij vak
kunnen parkeren. „We hebben
een aantal suggesties gedaan, zo-
als een digitaal bord met het aan-
tal vrije plaatsen. Maar daar heb-
ben we nog niets van gehoord.”

■ bd.nl/jbz voor meer nieuws en
achtergronden

� Het buitenterrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis telt nog maar 222 parkeerplaatsen. Met die in de garage erbij zou dat aantal nog steeds moeten volstaan. FOTO MARC BOLSIUS

150
Het tijdelijke transferium slorpt
bijna een derde van de parkeerruimte
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis op.
Dus is het dringen en morren geblazen.

■ Van het parkeerterrein van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn
150 parkeerplaatsen verdwenen
door de komst van het tijdelijke
transferium van de gemeente
Den Bosch. In 2018 moet het
nieuwe transferium aan de
Deutersestraat klaar zijn.

Of je klas nu
mega is of mini

Haar gezicht
op alle posters

Op parkeerterrein bij ziekenhuis in Den Bosch is nu veel te weinig plek

Vindmaar eens een plekje
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Tilburg Plus

Bas Vermeer
Tilburg

H
et moet gedaan zijn
met de fietsenchaos
aan het begin van de
Stationsstraat in Til-
burg. De fietsenbeu-

gels in de entree naar de stad zijn
gisteren weggehaald, de gemeen-
te laat tot en met de Poststraat de
verkeerd gestalde fietsen verwij-
deren. Die komen in het depot
van de Algemene Fiets Afhandel

Centrale (AFAC) te staan.
Daardoor moet er na jaren een

eind komen aan de nimmer slin-
kende ‘fietsenbende of -schroot-
hoop’ bij de entree van de binnen-
stad. „Er is drie jaar geouwe-
hoerd, maar er gebeurde niets”,
zegt Ron van den Berg van koffie-
zaak Beans & Bites. „Misschien
dat we nu eindelijk een positieve
smoel aan deze straat kunnen ge-
ven.” Hij juicht het verwijderen
van de beugels toe. „Je zag hier ’s
morgens mensen fietsen uit de

beugels trappen om er zelf een
fiets neer te kunnen zetten. Het
zag er niet uit.” Hij hoopt er zelf
nog wel een kleine fietsenstalling
neer te kunnen zetten. „Voor de
gasten, anders moeten ze hele-
maal naar het station.”

Bij het tegenovergelegen nota-
rissenkantoor zijn ze eveneens
blij met de ingreep. „Het leverde
gevaarlijke situaties op, rolstoe-
lers die niet meer over de stoep
konden bijvoorbeeld. Hopelijk
gaat de gemeente goed letten op
het illegaal stallen hier, want dat
zal nog zeker gebeuren.”

‘Hotspots’
De gemeente grijpt niet alleen bij
de Stationsstraat, maar ook bij de
omgeving van het station in.
„Omdat daar enerzijds veel over-
last is van fietsen en anderzijds

net een gratis fietsenstalling van
500 plaatsen is geopend”, vertelt
een woordvoerder van de ge-
meente. Na de vakantie wordt de
rest van de binnenstad bekeken
en worden andere ‘hotspots’ aan-
gepakt.

Die plekken in de binnenstad
zijn zo te benoemen. Aan het be-
gin van de Korte Heuvel hopen
fietsen zich op, bij de Emmapassa-
ge (aan de stadhuiszijde) sinds de
komst van de Action en rond het
park bij de Vijfsprong. Maar wat
voor de één een doorn in het oog
is, past volgens de ander juist in
het straatbeeld. „Dit is de stad,
hé”, zegt uitbater Erik Wannema-
kers van café De Spaarbank over
het hek van het park dat al jaren
als fietsenstalling wordt gebruikt.
„Creatief van de mensen toch?
De stoep is breed genoeg.”

Gemeente maakt korte metten met fietsenchaos

De droom van familie Copal
in Haaren spat uiteen: geen
hippisch centrum. P 6 & 7

Worden de drie rode beuken
in park Rooi Harten als mooi-
ste verkozen? P 5

TILBURG De man die zater-
dagnacht in Tilburg werd aan-
gehouden omdat hij gepro-
beerd zou hebben om in te
breken, is weer op vrije voe-
ten. De officier van justitie
ziet geen aanleiding om hem
te vervolgen. Vijf bewoners
van de Thomas van Aquinos-
traat hadden hem in de kraag
gegrepen omdat ze dachten
dat hij een inbreker was,
maar volgens de man (31)
was hij slechts Pokémons
aan het zoeken. Eerder had-
den de bewoners een man in
een tuin gezien, maar het sig-
nalement kwam niet overeen
met dat van de aangehouden
man. Bovendien zijn er door
de politie geen sporen van in-
braak gevonden.
De Pokémon-speler zei aan-
vankelijk dat hij aangifte we-
gens mishandeling zou doen
tegen de buurtbewoners.
Daar ziet hij nu van af.

‘Schroothoop van fietsen’
geruimd, hotspots volgen

� Een fietsster zoekt het nummer van de AFAC; haar fiets in de Stationsstraat is verwijderd. FOTO JAN VAN EIJNDHOVEN/BEELD WERKT

‘Inbreker’ die
Pokémons
zocht, wordt
niet vervolgd

Adieu voor de
paardenkathedraal

Chillen onder de
kloosterbeuken

Nu de fietsenstalling aan de noordzijde
van station Tilburg is geopend, wil de
gemeente korte metten maken met de plekken
waar ‘fietsenchaos’ regeert. Eerst de
Stationsstraat, daarna op andere locaties.
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De Langstraat
 inclusief Land van Heusden en Altena

Bij Biesbosch MuseumEi-
land is het buitenterrein
gisteren geopend p 7

Hans van der Ven, de
secretaris van Heusden,
neemt afscheid. p 4 & 5

KazerneKazerneKazerne platplatplatKazerne plat
voorvoorvoor schoolschoolschoolvoor school

Joris van Egmond
Waalwijk

Het is buurtbewoners een doorn
in het oog. Twee keer heeft de ge-
meente Waalwijk in mei een ver-
gunning voor kamerverhuur aan
arbeidsmigranten in de wijk Be-
soyen verstrekt terwijl de kamer-
verhuurders niet aan alle regels
voldoen. De gemeente heeft wel-
bewust een uitzondering voor de
pandeigenaren gemaakt. De be-
zwarencommissie heeft de zaak
in behandeling.

Het gaat om panden aan het
Westeinde 10 en de Besoyen-
sestraat 2a. Volgens de regels, die
onder meer zijn bedoeld om over-

last te voorkomen, moeten wo-
ningen waar kamers worden ver-
huurd minstens 100 meter van el-
kaar af staan. Aan het Westeinde
is het echter 74 meter tot het vol-
gende pand met kamers, in de Be-
soyensestraat zelfs 48 meter. Ook

zouden er te weinig parkeerplek-
ken zijn.

Dat gemeente de kamerver-
huur toch mogelijk maakt ligt
juist in de wijk Besoyen gevoelig.
In april weigerde Waalwijk de
vergunning voor kamerverhuur
in voormalig zorgcentrum Samar-
ja te verstrekken, mede op basis
van in allerijl opgesteld nieuw be-
leid. Daar was een plan om 120 ar-
beidsmigranten te huisvesten.
Nu wijkt de gemeente alweer af
van diezelfde nieuwe regels.

Overlast
De gemeente vindt dat de pandei-
genaren anders ‘onevenredig’ zou-
den worden benadeeld. Volgens
de oude regels wordt aan de par-
keernormen voldaan, met de
nieuwe regels komen ze beiden
één parkeerplaats tekort. De pand-
eigenaren willen huisregels op-
stellen en een beheerder aanne-
men om te proberen overlast te
voorkomen, stelt de gemeente.

Bezwaarmaker Nico Musters,

die naast Westeinde 10 woont,
meent dat de gemeente met twee
maten meet. „Waarom de vergun-
ning voor Samarja niet afgeven
omdat ze niet aan alle regels vol-
doen, en aan het Westeinde
wel?” Ook vindt hij dat huisre-
gels niet per definitie tot minder
overlast leiden. „Ik heb vorige
week nog de politie moeten bel-
len omdat er een feestje was met
luide muziek en veel alcohol.”

Eind vorig jaar schreven buurt-
bewoners een brandbrief aan de
gemeente waarin ze stelden dat
Besoyen aan het afglijden was
door de vele arbeidsmigranten.
Ze hadden onder meer last van
drank- en drugsoverlast en geluid-
hinder. Na inspectie van de ge-
meente bleek dat de vergunnin-
gen bij zeven van acht panden
niet in orde waren. De gemeente
gaf meteen aan de situatie zo veel
mogelijk te willen legaliseren
door pandeigenaren alsnog de
vereiste vergunning aan te laten
vragen.

DeDeDe oudeoudeoude brandweer-brandweer-brandweer-De oude brandweer-
kazernekazernekazerne ininin WaspikWaspikWaspikkazerne in Waspik
maaktmaaktmaakt plaatsplaatsplaats voorvoorvoormaakt plaats voor
schoolschoolschool DeDeDe BrugBrugBrugschool De Brug

p 4

Besoyen boos
omkamerverhuur

FOTO MARIE-THÉRÈSE KIERKELS/BEELD WERKT

Maquette laat
getijden zien

Bezwaarmaker: Waalwijk meet met twee maten

Ondanks nieuwe regels zijn twee
vergunningen verleend voor
kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
En juist in deze wijk ligt het gevoelig.

Wars van ‘regels
zijn regels’

Ik heb vorige week
nog de politie gebeld
omdat er een feestje
was

---Nico Musters, buurman
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De Meierij
Nieuws uit Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Veghel

Robèrt van Lith
Meierijstad

D
e gemeenteraadsver-
kiezingen in fusiege-
meente Meierijstad
zijn pas over ruim
vier maanden, maar

de verkiezingskoorts in Schijndel,
Veghel en SintOedenrode begint
al aardig op te lopen. En ook de ri-
valiteit tussen de drie ‘geliefden’
begint steeds meer op te spelen,
zoals al bleek bij de botsing tus-

sen Schijndel en Rooi over haal-
baarheidsonderzoeken naar loca-
ties voor een asielzoekerscentrum.
Oppositiepartij Hart voor Schijn-
del doet er nu een schepje boven-
op met verwijten in de richting
van de buren. Fractieleider Lau-
rens van Voorst sloeg aan op de
uitspraak van de Veghelse
VVD-lijsttrekker Harry van Rooi-
jen, die zaterdag in deze krant stel-
de dat hij ‘niet zomaar een vrij-
brief geeft voor een podiumaccom-
modatie in Schijndel’.

Waar haalt Van Rooijen het lef
vandaan?, luidt de kritiek van Van
Voorst. Hij dook in de jaarrekenin-
gen van de drie gemeenten en
‘ontdekte’ dat Rooi en vooral Veg-
hel er beroerd op staan op finan-
cieel gebied, in vergelijking met
Schijndel. Veghel kan zich de
nieuwbouw van theater De Blau-
we Kei eigenlijk niet veroorloven,
stelt hij onder meer. Hart voor
Schijndel somt op: Veghel heeft
een zeer slechte grondexploitatie
met bijna 175 miljoen euro aan
niet-verkochte grond. Ook consta-
teerde Hart voor Schijndel dat Veg-
hel veruit de meeste schulden
heeft van de drie gemeenten.

Dat Sint-Oedenrode niet goed
in de slappe was zit, bleek afgelo-
pen donderdag in de raadsvergade-
ring daar. Onder het kopje ‘Niks
te makken’ beschrijft de Schijndel-

se PvdA (niet vertegenwoordigd
in de Rooise gemeenteraad) dat
de jaarrekening van Rooi een te-
kort van 1,7 miljoen euro heeft.
Donderdag speelde een debat
rond de verhuizing van voetbal-
club Rhode naar Kienehoef. Kos-
ten: ruim drie miljoen euro.
Sint-Oedenrode heeft daar zelf
lang niet genoeg geld voor en de
VVD stelde toch voor om de ver-
huizing van Rhode te steunen, in

de hoop dat het geld er toch wel
komt in Meierijstad. De VVD
kreeg geen enkele steun voor de
‘verkiezingsstunt’, zoals het voor-
stel door anderen werd genoemd.

In dit licht bezien was het des
te opmerkelijker dat Rooi niet ak-
koord leek te gaan met de Schijn-
delse uitgave van vier ton voor de
wielerbaan van WV Schijndel. Af-
gesproken is immers dat de fusie-
partners elkaars steun nodig heb-
ben voor grote uitgaves. Het ak-
koord van B en W van Rooi over
de wielerbaan kwam er een week
later alsnog, nadat vragen over de
financiering waren beantwoord
door Schijndel.

Een discussie over geld gaat on-
getwijfeld ook nog spelen rond
een cultuurpodium in Schijndel.
De grote vraag is nu wie gebaat is
bij al dat gesteggel over en weer.

Hulpactie gierzwaluw

Spanning rond verkiezingen stijgt in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode

Pa en ma
met drie
jongen eten
20.000
insecten
per dag

pagina 6 & 7

Koorts Meierijstad neemt toe

Maat erk

Collectie van110 fauteuils

� Even leek Sint-Oedenrode uitbreiding van de wieler- en skeelerbaan in Schijndel te dwarsbomen, maar na antwoorden uit Schijndel kwam er toch groen licht. FOTO ROY LAZET

Veghel en Rooi, zwijg
over ons theatertje
in Schijndel
---Laurens van Voorst, Hart voor
Schijndel

Analyse Waarom durft Veghel
zich te bemoeien met Schijndels
podium, terwijl het zelf niks te makken
heeft? De verkiezingen spelen op.
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Acrogymnaste Carola Minkels
uit Engelen pakte WK-brons
en prijkt nu met maatje Anna
op alle promotieposters p13

Paul Roovers
Den Bosch

Het regent klachten bij gebruikers
van de parkeerplaatsen bij het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
Sinds een derde van de bezoekers-
parkeerplaatsen zijn opgeslokt
door het tijdelijke transferium
van de gemeente Den Bosch is er
veel te weinig plek.

De verhuizing van het transfe-
rium was nodig vanwege de bouw
van woningen in Willemspoort.

Het JBZ wilde dat niet dwarsbo-
men en heeft een flink stuk van
het parkeerterrein afgestaan. Uit
metingen was gebleken dat nog
voldoende plekken resteren in de
parkeergarage. Daar kunnen be-
zoekers bijna altijd terecht, rede-
neerden ze bij het ziekenhuis.

Maar niet iedereen wíl of dúrft
een parkeergarage in. En dus is
het dringen voor een van de reste-
rende 222 plekjes in de openlucht.
Aan weerszijden van het terrein
wordt continu dubbel geparkeerd.

Om verdere chaos te voorko-
men, plaatsten medewerkers van
parkeerbeheer gisteren tussen
13.00 en 14.00 uur dranghekken,
zodat bezoekers werden gedwon-
gen af te slaan naar de parkeergara-
ge en daar een plekje te zoeken.

„We hebben behoorlijk veel
klachten gekregen”, zegt Luc Bat-
terink, projectleider van de
shuttlebus. Die rijdt dagelijks tot
17.00 uur – met vrijwilligers als
chauffeurs – bezoekers vanaf de
parkeerplaats naar de hoofdin-
gang en terug. Het is onder meer
in deze bus waar de klaagzang
over het ontoereikend aantal par-
keerplaatsen bijna voortdurend te
horen valt, maar de chauffeurs
kunnen er niets aan veranderen.

In overleg met het Jeroen Bosch
Ziekenhuis hebben vrijwilligers
de problemen al aangekaart.

Volgens Batterink speelt er nog

iets. „Er is verwarring over het
transferium. Wij denken dat veel
mensen de nieuwe ingang nog
niet weten te vinden. En een aan-
tal denkt vermoedelijk dat de in-
gang van het transferium de in-
gang van het JBZ-parkeerterrein
is. Het transferium is nog amper
vol geweest.”

De vrijwillige chauffeurs vin-
den dat het parkeerterrein door de
vele zoekende bestuurders en dub-
belgeparkeerde voertuigen behoor-
lijk onoverzichtelijk is geworden.
Automobilisten moeten ook lang
wachten voordat ze in een vrij vak
kunnen parkeren. „We hebben
een aantal suggesties gedaan, zo-
als een digitaal bord met het aan-
tal vrije plaatsen. Maar daar heb-
ben we nog niets van gehoord.”

■ bd.nl/jbz voor meer nieuws en
achtergronden

� Het buitenterrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis telt nog maar 222 parkeerplaatsen. Met die in de garage erbij zou dat aantal nog steeds moeten volstaan. FOTO MARC BOLSIUS

150
Het tijdelijke transferium slorpt
bijna een derde van de parkeerruimte
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis op.
Dus is het dringen en morren geblazen.

■ Van het parkeerterrein van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn
150 parkeerplaatsen verdwenen
door de komst van het tijdelijke
transferium van de gemeente
Den Bosch. In 2018 moet het
nieuwe transferium aan de
Deutersestraat klaar zijn.
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Uden Veghel en omgeving
Nieuws uit Uden, Veghel, Bernheze, Landerd, Boekel en Schijndel

Nu het moment van samengaan van de
drie gemeenten in Meierijstad nadert,
steekt rivaliteit nog de kop op. pagina 5

Edith Verwegen
Schaijk

Een aantal ondernemers doet op
31 juli niet mee aan de Maashorst-
fair in Schaijk. De ondernemers
mogen in hun eigen kraampjes op
de fair geen streekproducten ver-
kopen. De organisatie wil de ver-
koop van streekproducten op een
centrale plek regelen. Onderne-
mers moeten daar provisie voor
betalen.

Onder meer Dennis Hurkmans
van de Heische Hoeve en tuinde-
rij Tuureind in Berghem hebben
daarom besloten niet naar de fair
te gaan. „We mogen mensen in
onze kraam alleen laten proeven
van de streekproducten. Ik wilde
kersen en likeur verkopen, maar
als dat niet mag, dan ga ik niet
naar de fair”, aldus Hurkmans.

Jasper Spierings van Boer Spie-
rings landwinkel zegt dat er veel
onduidelijkheid is bij de onderne-
mers. „Ik ga er nog steeds vanuit
dat ik gewoon mag verkopen. Zo
niet, dan ben ik er ook niet bij.”

Winkelmuur
Volgens Annie Martens van de
nieuwe stichting Maashorstfair is
de winkelmuur zoals die ge-
noemd wordt, een extra kans voor
ondernemers om hun product te
presenteren. „Alle bezoekers ko-
men langs die muur en kunnen
daar producten kopen. Ze hoeven
dan niet de hele fair over met een

zware tas. En je ziet alle produc-
ten die in De Maashorst worden
gemaakt, bij elkaar”, aldus Mar-
tens die zegt dat er ook nog wel
wat bij de kraampjes verkocht kan
worden. Bij de organisatie zijn tot
dusver geen afmeldingen geko-
men, zegt Martens.

Zowel Hurkmans als Spierings
zeggen het geen probleem te vin-
den dat er een centrale verkoop-

plek is, mits zij ook zelf mogen
verkopen. „Als het extra is, is het
prima”, aldus Spierings. „Ik denk
dat het best mooi kan zijn zo’n
muur met streekproducten, als
het maar én én is”, vindt Hurk-
mans.

Het afhaken van een aantal on-
dernemers komt na het nieuws
dat natuurclubs uit de regio niet
meedoen aan de Maashorstfair. Zij
zijn tegen de gekozen locatie voor
de fair omdat die middenin de na-
tuurkern van de Maashorst ligt.
De natuurorganisaties vrezen dat
de natuur verstoord wordt door
verkeer en geluidsproductie.

Gerard Knipping heeft niet lang meer
te leven. Een grote wens ging op de
valreep in vervulling. pagina 4

� De superraamspons, autopoets, blijevoeten-
zalf en de eeuwige allessnijder voor groente en
fruit. Deze en nog veel meer ‘superproducten
voor een sensationele prijs’ werden gisteren aan-

geprezen tijdens het jaarlijkse standwerkerscon-
cours op de Udense kermismarkt. Op de foto
prijst Lydia Koos haar vlekkenzeep uit grootmoe-
ders tijd aan. FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT

VLEKKENZEEP EN MEER▼

Ookboeren
niet naar
streekfair

Ik ga er nog steeds
vanuit dat ik gewoon
mag verkopen
---Jasper Spierings, Boer Spierings
landwinkel

Met Wensambulance
naar Tour de France

‘Geen verkoop in kramen’

Maat erk

Collectie van110 fauteuils

Eerst haakten de natuurorganisaties af en
nu blijven enkele streekboeren weg van de
Maashorstfair. Reden: de streekproducten
worden op een centrale plek verkocht. De
boeren willen in hun kraampjes verkopen.

Spanningen tussen Veghel,
Schijndel en Rooi lopen op

Standwerkers kleuren drukke kermismarkt Uden



Brabants Dagblad brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Elke dag bij uw krant Brabants Dagblad Sport. 
Met niet alleen de landelijke en internationale 
sportgebeurtenissen, maar ook die van de 
vereniging bij u om de hoek. Behalve veel 
sportnieuws krijgt u ook veel leesplezier door 
de uitgebreide reportages en interviews met 
grote namen uit de sportwereld of juist die uit 
uw regio.

Elk weekend bij uw krant: &Magazine.
Een dikke bijlage met alles wat het leven leuk 
maakt. Zoals reizen, muziek, film, boeken, mode 
en interieur. &Magazine vult uw hele weekend 
met boeiende reportages en interviews.

magazine
zaterdag 14 en zondag 15mei 2016 Brabants Dagblad

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

■ maandag 18 juli 2016 ■ bd.nl
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ORANJE-DAG
INDEBERGEN

Bertens gesloopt
na lange regendagen

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Dumoulin
valt aan

Poelsmeesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

brabantsdagblad.nl
De site en apps hebben een moderne lay out en 
passen goed bij de looks van de krant. De focus 
ligt op nieuws uit binnen- en buitenland, op het 
laatste nieuws uit uw regio, op topsport en we 
vertellen wat er gebeurt in de wereld van de 
showbizz. Via pushberichten blijft u realtime op 
de hoogte van het belangrijkste nieuws.

http://brabantsdagblad.nl


Onderdeel van

Ontdek Brabants Dagblad Digitaal
Uw Brabants Dagblad is meer dan alleen de krant. Maak kennis met bd.nl

Op de nieuwssite van Brabants Dagblad kunt u natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook 
actuele fotoreportages en live updates van sportwedstrijden. En met de gratis Brabants Dagblad Nieuws 

App kunt u dit ook heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van Brabants Dagblad heeft u gratis toegang tot de digitale krant. Van alle edities kunt u een 
digitale versie lezen. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens en zaterdag vanaf 7 uur ’s 

morgens staat de nieuwe digitale krant voor u klaar voor gebruik op pc/mac, tablet en smartphone. 

De digitale krant is te vinden op krant.bd.nl

Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis 
Brabants Dagblad Krant App. Deze is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

Gedownloade kranten kunt u bovendien op een later moment offline lezen. 

http://bd.nl
http://krant.brabantsdagblad.nl


Ontdek Brabants Dagblad Digitaal

Aanmelden voor nog meer nieuws, gratis bij uw abonnement

Digitaal lezen: toegang tot digitale krant en Topics
 

Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen.
Dit kan met uw computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8)

en uw smartphone (iPhone en Android). 
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle 
krantmerken van de Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad,

Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, BN DeStem en PZC.
Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle

websites en apps van de Persgroep inloggen. 

Er zijn 2 opties:
1.   U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten en u dient deze opnieuw te gebruiken.       

Een profiel bestaat uit een emailadres en een door u zelf al eerder aangemaakt wachtwoord. 
2.  Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1.  U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten: u dient 
deze opnieuw te gebruiken. 

Stap 1:  U kunt met uw emailadres inloggen via bd.nl/inloggen. Weet u uw 
wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via    
bd.nl/wachtwoordvergeten.

Stap 2:  Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen een 
uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord 
instellen en bevestigen.

Stap 3:  Nadat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en 
heeft u direct toegang tot Topics of download de BD-app. Het kan 
voorkomen dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet  koppelen 
via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.         
Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt ook bij iedere 
afschrijving vermeld.

2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend. 

Stap 1:  U kunt zelf eenmalig een profiel aanmaken via bd.nl/registreren door uw 
emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.

Stap 2:  U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze 
email.

Stap 3:  Voordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig 
te koppelen via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw 
abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt 
ook bij iedere afschrijving vermeld.

Stap 4:  U kunt nu inloggen via bd.nl/inloggen in combinatie met het door 
u aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt u 
via dg.nl/wachtwoordvergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.               
Nu kunt u de digitale krant lezen via bd.nl/krant, de BD-app downloaden 
en u heeft direct toegang tot Topics.

Brabants Dagblad wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

http://bd.nl/inloggen
http://bd.nl/wachtwoordvergeten
http://bd.nl/registreren
http://bd.nl/inloggen
http://bd.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met BD Club. In uw eigen regio of daarbuiten. Zo zit u de ene dag vooraan bij een geweldig 
concert en loopt u de andere dag rond in een bijzonder museum. Met BD Club vindt u steeds nieuwe 

voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op bd.nl/club

DE LEYETOCHT,
BRABANTS GROOTSTE
FIETSFEEST!

BD CLUB VERLOOT
400 KAARTEN
Maak met BD Club kans op 2 gratis
deelnamekaarten voor De Leyetocht op zondag
21 augustus. Brabants grootste fietsfeest voor
het hele gezin. Meld u aan en win 2 van de 400
kaarten die worden verloot onder abonnees
van Brabants Dagblad. Het betreft kaarten ter
waarde variërend van € 4,- tot € 6,- per stuk.

DE LEYETOCHT
De 39ste Leyetocht vindt plaats op zondag 21
augustus 2016 in Helvoirt. Fietsers kunnen op
die dag kiezen uit de volgende afstanden: 25,
39, 50, 75, 100 en 150 km. De Leyetocht is een
begrip in Brabant en brengt je naar plaatsen en
paden waar je het bestaan amper van weet. Alle
routes zijn met speciale pijlen bewegwijzerd.
Start en finish zijn bij multifunctioneel centrum
HelvoirThuis.
De starttijden kunt u vinden op bd.nl/club. Deze
actie geldt niet voor de mountainbiketocht op
zaterdag.
Kinderen tot en met 16 jaar fietsen gratis mee
en ontvangen na afloop een Leyetocht bidon.
Parkeren is gratis.

MEEDOEN IS MAKKELIJK
Ga naar bd.nl/club en meld u aan. Aanmelden
kan tot en met zondag 17 juli. De gelukkige
winnaars krijgen persoonlijk bericht per post.
Heeft u vragen? Bel de Klantenservice,
088 - 013 99 30 of mail naar club@bd.nl

Meer informatie: www.leyetocht.nl

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

MELD U AAN VIA BD.NL/CLUB

MAAK KANS
OP 200 X 2
KAARTEN

20 BRABANTS DAGBLAD zaterdag 16 juli 2016

Van der Valk Landhotel Spornitz

Prijzen zijn vanafprijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Dit sfeervolle 4-sterrenhotel ligt in de schitterende provincie 
Mecklenburg-Vorpommern in Noord-Duitsland, aan de rand
van het natuurgebied Lewitz. Het hotel beschikt over een lift, 
restaurant, huisbar, Kartoffelstube, gratis sauna en een terras. 
Uw comfortabele kamer is voorzien van een telefoon, televisie, 
minibar en badkamer met douche, toilet en föhn. U kunt uw 
auto gratis parkeren bij het hotel.

Inbegrepen: 5 dagen (4 nachten)
verblijf in Van der Valk Landhotel
Spornitz, ontbijtbuff et, 2 x 
3-gangendiner, gratis parkeren en
toegang tot de sauna.
Niet inbegrepen: zie onze website.

Aankomst: van 24 juli t/m
27 november 2016

 van voor u
5 dagen 204,-  nú vanaf 99,-

Boek vóór 1 augustus op Kras.nl/LR21407
Deze lezersaanbieding is geldig als u boekt vóór 1 augustus 
2016. Ga naar Kras.nl/LR21407 of bel 0900-9697 (70 cpg) 
o.v.v. reisnummer LR21407 

Van der Valk Landhotel Spornitz****

Supercompleet 
naar Duitsland
Ontdek het Noord-Duitse merengebied. Hier valt 
genoeg te beleven! Maak een boottocht over de 
meren van de Mecklenburgische Seenplatte, 
bewonder historische steden en fi ets of wandel
de prachtige natuur in… Een topaanbieding!
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Schwerin

Exclusief voor onze lezers: ga naar Kras.nl/LR21407

Tot 105,-
voordeel p.p.!
 Supervoordelig! 
 Stijlvol 4-sterrenhotel
 Ontbijt & 2 x diner
 Gratis parkeren & sauna
 Tip: bezoek Schwerin, 

de stad van 7 meren

5 dagen nú vanaf 
99

Exclusieve 
lezersreis

DE EKSTERHOEVE EN 
HET VERHAAL VAN GRUTJE

SLECHTS

19,50
 P.P.

RESERVEER UW ARRANGEMENT 
VIA BD.NL/CLUB

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

BEZOEK HET BOERDERIJ-
MUSEUM EN EET DAARNA 
IN DE EKSTERHOEVE 
Jack van Boerderijmuseum Grutje weet prach-
tig te vertellen over ‘zijn’ Grutje, die woonde op 
de boerderij waar nu het museum gevestigd is, 
maar geboren is op de De Eksterhoeve. Na zijn 
verhaal en een bezoek aan het museum kunt 
u op eigen gelegenheid naar Dé Eksterhoeve 
waar tegenwoordig het mooiste Pannenkoe-
kenrestaurant van Brabant gevestigd is! Daar 
geniet u van een 3-gangen menu.

ARRANGEMENT
Ontvangst met koffi e/thee/fris en iets lekkers 
bij Boerderijmuseum Grutje. Na verhaal van 
Grutje en bezoek aan het museum kunt u op 
eigen gelegenheid naar De Eksterhoeve voor 
het 3 gangen-menu “Op Den Biest”.

Tarief, datum en locatie
Tarief:  € 19,50 (Normale prijs € 24,50)
Datum:   22, 23, 29 en 30 juli 
Tijd: 14.00u of 15.30u
Locatie:  Boerderijmuseum Grutje in Hilvarenbeek. 
De Eksterhoeve in Biest-Houtakker

Aanmelden
Aanmelden kan via BD.nl/club
Heeft u vragen? Bel de Klantenservice,  
088 - 013 99 30 of mail naar club@bd.nl

Meer informatie over het menu: 
www.eksterhoeve.nl 

Het perfecte
vaderdagcadeau!

Johan Cruijff - De legende 1947-2016
Al 2

5.000 ex
em

plar
en

 ve
rko
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t!

Van 34,95

24,95*

L�ats�� ������e� k�r��n�!

Lever deze bon in en ontvang
10,- korting bij onder andere: 

AKO, Blz., Bruna, Cigo, Libris, Plantage, 
Primera, The Read Shop en Vivánt. 

Geldig t/m 30 juni 2016.

* Let op: nu tijdelijk (t/m 30 juni) met 10,- lezerskorting voor maar 24,95
bij gebruik van kortingscode JC2016. Normale prijs 34,95.

Koop in de boekhandel of bestel op
 bd.nl/johancruijff

Korting in de Brabants Dagblad Webwinkel

Neem eens een kijkje in de Brabants Dagblad Webwinkel. Met boeken, dvd’s en tickets die helemaal zijn 
afgestemd op u als abonnee. Uiteraard kunt u hierbij regelmatig rekenen op leuke abonneekortingen. 

MEER INFORMATIE: BDCLUB.NL

NIEUW: 
BDCLUB

Ga voor meer informatie naar onze website

UNIEKE ACTIVITEITEN 
VOOR U ALS ABONNEE! 
Na een meet-en-greet vooraan zitten bij een 
mooi concert of een unieke rondleiding bij een 
evenement, museum of aansprekend bedrijf in 
de regio, waar u misschien altijd al een kijkje 
heeft willen nemen. Met BDclub bieden we
u die kans. 

Onze columnisten en journalisten sluiten aan 
bij verschillende activiteiten. U leest  dus niet 
alleen over hun passies in de krant, maar 
beleeft deze samen met hen. 

Gaat u ook mee met BDclub?

http://bd.nl/club


De digitale 
extra’s

Als abonnee van het Brabants Dagblad krijgt 
u meer krant. Zo kunt u elke dag de digitale 
versie van de krant lezen via uw computer. 
Of lees Brabants Dagblad op uw tablet en 
smartphone met de gratis app. Bovendien 
houden we u op de hoogte van het laatste 
nieuws met onze redactionele nieuwsbrieven. 

Korting in de Brabants Dagblad Webwinkel

Geef 
2 weken 

AD cadeau!

Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar 

ad.nl/2wekencadeau

Geef twee weken 
Brabants Dagblad 

cadeau
Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar bd.nl/verzilver
en geef iemand twee weken lang 

Brabants Dagblad cadeau. 

Uw voordelen
op een rij:

• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar  

• Toegang tot alle regio-edities 
• Ook tijdens de vakantie op 
de hoogte van al het nieuws

• U hoeft zich slechts 
eenmalig aan te melden 

• Topics: alles uit de 13 beste 
kranten in één overzicht

http://bd.nl/verzilver


Ga nu naar bd.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: bd.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 30
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00- 17.00 uur

Bezorging

Online: bd.nl/geenkrant    
 (24 uur per dag online bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 30 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

07.00-17.00 uur
 zaterdag 8.00 – 13.00

24 uur per dag en 7 dagen in de week online service 
Via onze site bd.nl/service kunt u zelf uw abonnement aanpassen of bijvoorbeeld een adreswijziging 

doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook de bezorging van uw krant tijdens uw vakantie 
stopzetten of de krant tijdelijk op een ander adres laten bezorgen. 

http://bd.nl/service
http://bd.nl/service
http://bd.nl/geenkrant
http://bd.nl/service


Zo wordt uw Brabants Dagblad gemaakt
Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 

Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie. 

09.00 uur De redactie 
brainstormt over nieuws of 
onderwerpen en bepaalt de 
zwaartepunten.

11.00 – 14.00 uur De Chef In 
spoort de redactie aan en stelt 
de ideale nieuwslijst samen.

14.00 – 16.00 uur De Chef Uit 
maakt vervolgens een selectie 
en een indeling van de pagina’s.

16.00 – 23.00 uur 
Samen met de 
eindredacteuren en de 
vormgevers zet de Chef Uit de 
krant in elkaar.

18.00 – 23.00 uur De krant 
wordt nu in elektronische vorm 
naar de drukker gestuurd.

21.00 – 23.15 uur De drukker 
maakt van het drukbestand 
platen en plaatst deze op de 
drukpers.

23.30 – 04.00 uur Na het 
drukken wordt de krant 
gesneden en gevouwen. 

00.00 – 05.00 uur De 
kranten worden nu naar 
distributiecentra door het hele 
verspreidingsgebied gebracht. 

05.00 – 07.00 uur De 
bezorgers staan vroeg op 
om uw krant keurig op tijd 
te bezorgen. Vanaf 6.00 uur 
(zaterdag vanaf 7 uur) staat de 
digitale krant voor u klaar om 
te lezen. 



Ga nu naar topics.nl

Topics, vanaf nu
bij uw abonnement!

Alles uit de 13 beste kranten in één duidelijk overzicht
Met trots lanceren we Topics; een gloednieuwe service voor alle abonnees van Brabants Dagblad.

Met Topics kunt u eenvoudig alles lezen over die onderwerpen die u het meest interesseren. 

✓ Uw persoonlijke nieuwssite
✓ Een extra service naast uw huidige abonnement

✓ Kies uw favoriete onderwerpen en volg elke dag uw topics
✓ Eenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone

Al het 
nieuws dat u 
interesseert,
op één plek!

http://topics.nl

