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De 101ste
Nijmeegse Vierdaagse
met DeMooiBernhezeKrant
NIJMEGEN/BERNHEZE – De ‘walk of the world’ worden ze genoemd, de Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen Nijmegen; ze staan weer
voor de deur. Deze 101ste Vierdaagse
wordt ongetwijfeld ook dit jaar weer
door vele fanatieke Bernhezenaren gewandeld. Zij hebben al
veel kilometers in de benen zitten voor zij dinsdag 18 juli al
vroeg uit de veren gaan om
deze uitputtingsslag te gaan
volbrengen.
DeMooiBernhezeKrant zal
zich dit jaar laten zien op
WOeNSDaG 19 JULi om
de lopers een hart onder
de riem te steken.

Rotonde Schoenaker
Wychen

be Wij
vin
on den
hie s
r

Mooi en in de streek
pag. 10

Themapagina gemeente
pag. 16

Vorig jaar vroegen we de deelnemers hun
foto’s op te sturen en dit jaar zullen we zelf de
camera meebrengen en in vogelvlucht de Bernhezenaren vastleggen. wie weet heb je een momentje
om even bij te komen en kunnen we een leuke foto van
je maken.

101ste Vierdaagse van 18-21 juli 2017
De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan
jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen. Vanuit de hele wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in de
Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola
om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.
Wij wensen alle Bernhezenaren succes die de 101ste Vierdaagse op
dinsdag 18 juli van start gaan.
www.4daagse.nl

‘De ontwikkeling
van de techniek
gaat steeds door’
lees meer op pagina 16

VaKanTiechecK
gEMEENTE BERNHEZE

charity cup 25 jaar
pag. 5

De redactie van DeMooiBernhezeKrant zal klaar staan met
een kleine versnapering voor de
Bernhezer wandelaars. De oplettende deelnemers kunnen precieze
plek op het kaartje aangegeven - ons
langs de kant van het parcours met
onze vaste fotografen ontdekken.

Rien wijdeven:

FoLDER DEZE wEEK

Wie weet heb je een momentje
om even bij te komen en kunnen
we een leuke foto van je maken

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Sportief Bernheze
pag. 25

krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 13
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 Hg Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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Volop regionaal
talent op de planken
NISTELRODE – DreaMFielD brengt heerlijke luistermuziek waarin
folk en country de boventoon voeren. het seizoen kan niet beter geopend worden dan met deze spetterende muzikale avond door talenten van eigen en nabije bodem. op 16 september, aanvang 20.30
uur. entree € 10,-.
dreven jonge honden worden
inmiddels gevraagd voor grote
festivals zoals Zwarte Cross, 7th
Sunday en Festyland. Op 1 december geven zij hun concert in
de theaterzaal van CC Nesterlé.
Aanvang 20.30 uur. Entree
€ 12,50.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne gabriëls
Joyce van griensven
administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
wendy van grunsven
Vormgeving/DTp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
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verkoop@bernhezemedia.com

CHRISTEL DE LAAT toerde vorig jaar voor het eerst met een
avondvullende solovoorstelling.
Het werd een succes. CC Nesterlé is dan ook trots dat zij dit
seizoen op de planken staat met
een show waarin ze haar leven op
komische wijze in de etalage zet.
Niet gangbaar, niet logisch, soms
ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig. wees
erbij! 3 februari, aanvang 20.15
uur. Entree € 12,50.

Op 29 december vindt de eerste
Nisseroise Eindejaarsconference
plaats! De eerste helft van deze
avond geniet men van Brabantse
humor gebracht door STRIEPKE
VEuR in onvervalst Helmonds.
LAuRENS TIMMERS blikt tijdens
zijn conference Tweeduzend ‘Zever’10 terug op landelijke en lokale gebeurtenissen. Aanvang
20.15 uur. Entree € 12,50.
Dit seizoen mag MuSTANg
66 niet ontbreken. De mooiste
liedjes uit de jaren ‘60 rollen de
(dans)zaal in. Voor alle fans die
hun spetterende optreden vorig
seizoen gemist hebben; tickets
voor zaterdag 28 april 2018 zijn
nu al te reserveren via de website
of 0412-859001. Entree € 10,-.

Singer-Songwriter
friday in Natuurtheater
De kersouwe

Baby Blue

Teske

HEESwIJK-DINTHER
het
wordt een mooie traditie; Singer-songwriters op het podium
van het kleine theater van natuurtheater De Kersouwe.

meespeelde en Janique & Niels,
samen een prachtig muzikaal
duo. En na deze sfeervolle optredens gaat het nog even door
in De Kersouwe met Baby Blue
unplugged!

Het is al enkele jaren een populaire avond met steeds weer
unieke talenten. Deze zomer
zingen en spelen de singer-songwriters Teske, zangeres en blogger, Flemming, die met zijn eigen
songs in ‘giels Talentjacht elftal’

Vrijdag 14 juli, aanvang 21.00
uur, prijs € 15,- (exclusief servicekosten).
Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

knockOut – The Band!
live bij zaal kerkzicht

Nog meer Schijndels talent met
BABY BLuE. Deze muzikaal ge-

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

HELE
ZOMER
OPEN
ZOMERCODE TOT 31 JULI
Een extra GRATIS gang bij uw diner met de zomercode ‘sentiment17317’.
Maak een foto van deze code of laat hem zien aan Eltjo en zijn team.
SPECIAAL ZOMERMENU VAN 1 TOT EN MET 18 AUGUSTUS
Zomer 4-gangen verrassingsmenu voor € 35,- per persoon
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

kooktip

Bowl

Het is feest
Bon Fromage Oss
bestaat 5 jaar!

Voeg om de vruchten
hun frisse kleur te laten
behouden een paar
druppels citroensap
toe. Geeft ook een
frisse smaak.

Bij aankoop van een stuk
Boeren-jubileum kaas krijgt u het

tweede stuk helemaal
gratis van ons!

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759
& bij de Bakkers Lamers
Schaepmanlaan 103 in Oss

www.bonfromage.nl

Actie is geldig t/m 15 juli 2017
in onze winkels in Oss en Heesch

LOOSBROEK – Vrijdag 21 juli trilt Zaal Kerkzicht op haar grondvesten tijdens het eerste optreden van KnockOut – The Band! Met een
menukaart vol hits, een knetterende blazerssectie en meerstemmige
zang zorgt KnockOut voor entertainment op het podium, interactie
met het publiek én een volle dansvloer. Feest dus!
KnockOut, opgericht in maart
met als thuisbasis Loosbroek,
bestaat uit negen enthousiaste,
ervaren muzikanten die elk optreden voor 100% ‘IN THA PARTY MODE’ zijn! Met hits, med-

De band is klaar om de vaderlandse podia te gaan bestormen,
een flink aantal optredens staan
al in de agenda, maar het avontuur wordt begonnen in ‘hometown’ Loosbroek.

De band is klaar om de vaderlandse
podia te gaan bestormen
leys en mash-up’s van bekende
rock-, dance- en partyclassics
brengt KnockOut een feest van
herkenning.
KnockOut is een voortzetting
van DaFunQ!, de band die in de
regio bekend is van onder andere de Top2000 van HDL.
Na een vijftal jaren op vele podia
in het land te hebben gestaan
besloot een aantal leden van
DaFunQ! dat het tijd was voor
iets nieuws: ‘high energy’, interactief, toegankelijk, dansbaar...
zo werd KnockOut geboren.

Broadway Brass
In het voorprogramma de Veghelse boyband met blazers:
Broadway Brass. Beïnvloed door
verschillende muziekstijlen gieten deze jonge honden een
energiek brass-sausje over pop,
dance en hiphop. Na vele succesvolle optredens in binnen- en
buitenland nu in Loosbroek…
daar moet je bij zijn!
De zaal gaat open om 21.00 uur
en de entreé is gratis!
www.kerkzicht.nl
www.knockoutband.nl.
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VRĲWILLIgER

in het zonnetje

yvette pennings: vrijwilliger bij
zorgboerderij De Dobbelshoeve
HEESwIJK-DINTHER - Vóór ons gesprek geeft Yvette mij een enthousiaste rondleiding op zorgboerderij
De Dobbelshoeve. een echte eyeopener. ik ervaar grote ruimten met onder andere een keuken, een soort
van kantine, knutsellokaal en een chill-hoek. een grote diversiteit aan dieren en een grote moestuin
maken de hoeve uitermate geschikt voor de doelgroep; cliënten met een verstandelijke beperking in de
leeftijd van 18 tot ongeveer 40 jaar. hierna installeren wij ons op het gezellige binnenterras met koffie.
Geen dag hetzelfde
Yvette is 33 jaar en is als vrijwilliger wekelijks drie halve dagen
te vinden op de Hoeve en, als
het nodig is, soms een dag extra.
Haar werk bestaat voornamelijk
uit ondersteuning bieden aan
de begeleiders van de cliënten.
Haar opleiding, Helpende welzijn, komt haar hierbij goed van
pas. Naast de gebruikelijke taken doen zich nogal eens andere
werkzaamheden voor.

‘Ik heb op
eigen initiatief
vrijwilligerswerk
gezocht en gevonden’
Dit maakt haar vrijwilligerswerk
interessant en leuk om te doen.
Zo is geen dag hetzelfde. Mogelijk doordat Yvette van huis uit
van een boerderij komt, voelt
deze omgeving vertrouwd aan
en voelt zij zich hier echt op
haar plek. Op mijn vraag wat zij
vervelend vindt aan haar vrijwilligerswerk, krijg ik dan ook een
kort antwoord: “Niets. Als er iets
is waar ik mee zit, dan kaart ik
het aan en dan wordt het opgelost.”

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

hoge hakken
Hoge hakken: ik zie ze graag. Zeker in onze raadzaal. Want dat
betekent dat er vrouwen politiek actief zijn. Helaas blijft de teller
van het aantal vrouwelijke raadsleden in Bernheze steken op vijf.
Dat is amper 20%!
Aletta Jacobs zou zich omdraaien in haar graf. Ze was
voorvechtster van het vrouwenkiesrecht en kandideerde zich in
1883 voor de gemeenteraad van Amsterdam. Ze werd geweigerd.
Het zou nog tot 1917 duren voordat vrouwen het passief
kiesrecht kregen.
Dat is precies 100 jaar geleden. Een mooie aanleiding voor
stichting ‘Vrouwen Ontmoeten Vrouwen’ en de gemeenteraad
om eind juni de bijeenkomst ‘Hoge hakken in de politiek’ te
organiseren. Veertig vrouwen waren te gast bij onze raad en
hadden een informatieve, interactieve en geanimeerde avond.
We spraken over onze motivatie om in de politiek te gaan
(maatschappelijke betrokkenheid, de paplepel, studie), hoe je
politiek combineert met werk en privéleven (goed plannen en
af en toe ‘nee’ zeggen), wat frustreert (stroperigheid, kop van
jut zijn) en wat er leuk aan is (samen voor het algemeen belang,
invloed hebben, mensen helpen).

Yvette Pennings

eigen initiatief
Bij mij rijst de vraag hoe het
komt dat Yvette als jonge vrouw
niet actief is in het reguliere arbeidsproces. Yvette windt hier
geen doekjes om. “Ik heb een
lichamelijke beperking opgelopen door zuurstofgebrek tijdens
mijn geboorte. Na mijn opleiding
dacht ik met veel inzet gewoon
te kunnen werken. De arbeidsmarkt is mij echter op geen enkele manier tegemoet gekomen,
hetgeen wel enigszins nodig
was. Na anderhalf jaar teleurstellingen, heb ik op eigen initiatief vrijwilligerswerk gezocht en

gevonden. Vijf jaar ben ik actief
geweest op een ZMOK-School.
Hier mocht ik de leerkrachten
ondersteunen tijdens de lesuren.
Daarna ben ik een paar jaar vrijwilliger geweest bij een kinderdagverblijf en nu ben ik hier”,
besluit Yvette haar verhaal.

Ik weet zeker dat de partijen u warm
welkom zullen heten. Politiek is immers
te belangrijk om alleen aan mannen
over te laten. En als vrouwen onder
elkaar kan ik u vertellen dat het
nuttig, maar vooral ook heel leuk is.
Ter geruststelling: het mag ook op
platte schoenen.

Ondertussen neem ik mijn petje af voor deze daadkrachtige
vrouw die een naar gegeven positief weet te benaderen.
Yvette, dank voor je openheid.
Annie van den Berg,
Vrijwilliger ONS welzijn.

Connie Juijn geeft het voorzittersstokje
van Oranje Comité Heeswijk-Dinther door
HEESwIJK-DINTHER - Na 25 jaar lid van het Oranje Comité geweest te zijn, waarvan de laatste jaren als voorzitter van het Oranje Comité Heeswijk-Dinther en voorheen alleen van Dinther, vond
Connie Juijn het tijd om haar taken als voorzitter neer te leggen.

Meer vrouwen in de (lokale) politiek is absoluut nodig,
oordeelden we aan het eind van de avond met elkaar. Goed voor
vrouwen én goed voor het politieke klimaat. In maart 2018 zijn er
weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn druk
doende verkiezingsprogramma’s en kandidaatlijsten op te stellen.
Daarom een oproep aan alle vrouwen in Bernheze om tijdens de
naderende zomervakantie eens te mijmeren over
een rol voor uzelf in de Bernhezer politiek.

jaar geen familie Juijn meer bij
het Oranje Comité.
Met veel plezier en vele mooie
momenten heeft Connie deelgenomen aan het organiseren van
diverse activiteiten en spelletjes
met Koninginnedag en Koningsdag; eerst als bestuurslid, daarna
als voorzitter. In oktober worden

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

nU na zeKeR
50 JaaR geen Familie
JUiJn meeR BiJ HeT HeT
oRanJe ComiTÉ

Connie Juijn geeft het stokje over aan Dennis Sonder

Een belangrijke verandering
was het samen organiseren met
Oranje Comité Heeswijk van Koninginne- en Koningsdag op het
Plein 1969 vanaf 2010. De laatste zeven jaar heeft Connie met
Guusje Jacobs het voorzitterschap van Oranje Comité Heeswijk-Dinther gedeeld. Guusje

heeft in 2016 na jaren voorzitter
te zijn geweest, afscheid genomen en Connie vond het dit jaar
tijd om het stokje door te geven!
Connie heeft 25 jaar geleden de
plaats van haar vader, Govert
Juijn, overgenomen in het Oranje Comité. Nu dus na zeker 50

vele mooie jaren afgesloten met
een gezellig uitje waarbij Connie afscheid neemt en het stokje
doorgeeft aan Dennis Sonder.
Dennis is acht jaar actief als penningmeester van het Oranje Comité en wordt nu dus de nieuwe
voorzittter.
Het Oranje Comité wenst Connie een mooie nieuwe invulling
van haar vrije tijd en Dennis heel
veel succes als voorzitter!

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

ZorG en hUlp

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernheZe
ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUiSZorG panTein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWiJK-DinTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
uden. 0413-381848
laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
niSTelroDe / VorSTenBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
looSBroeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN DICHT OP DE HUID
De zon wordt ten onrechte
gecriminaliseerd
In de afgelopen decennia is de
zon in een steeds kwader daglicht komen staan en zijn we de
zonnige kant van de stralen bijna vergeten. Zo vlak voor de vakantie is het een goed moment
om een en ander te nuanceren
en de nieuwste inzichten over
te brengen. Zoals we inmiddels
gewend zijn worden inzichten
en wetenschappelijke onderzoeken eens in de zoveel jaar
weer bijgesteld of gaan compleet op de schop. Plots is het
dan weer helemaal anders.
Wat nu blijkt is dat we door het
vermijden van de zonnestralen

en een overmatige bescherming te weinig vitamine
D opbouwen. Deze
vitamine heeft in
bijna elke cel een
heel belangrijke functie, het
helpt
onder
meer tegen depressie, kanker,
auto-immuunziekten, diabetes en harten vaatziekten.

boven je staat. Bovendien moet
je huid ook niet bedekt zijn
met een zonnefactor of kleding. Per
dag tien minuten
zou al voldoende zijn. Door
onze
optimale
bescherming
en het angstvallig vermijden van
de directe zon is nu
weer het gevolg dat mensen massaal te weinig vitamine D opbouwen. Met vette vis
eten en een gezond eetpatroon
alleen komen we nog niet aan
de maatstaf die ons lichaam
nodig heeft. Als je dan door de
zon te weinig opbouwt, is suppletie nodig.

Natuurlijk zijn we ook bekend
met de nadelen van de zon
zoals verbranding, het sneller
verouderen en het ontstaan van
kanker.

De zon heeft een helende werking op talloze huidaandoeningen, waaronder psoriasis en eczeem. Het remt ontstekingen.
Zonlicht reduceert ook stress,
wat een positieve uitwerking
heeft op de gezondheid en het
geluksgevoel.

En niet te vergeten, geniet!

De zon heeft
een helende
werking

Wat veel mensen niet weten is
de gunstige werking van stikstofmonoxide die vrij komt in
je bloed. Het zorgt voor vaatverwijding, waardoor de circulatie verbetert. Hiervan knapt
de huid op, het gaat aderverkalking tegen, verbetert het
immuunsysteem én verlaagt de
bloeddruk.
Je neemt vitamine D alleen op
als er genoeg zonkracht is en je
schaduw niet langer is dan je lichaamslengte. Op die momenten dus dat de zon loodrecht

Laat de huid geleidelijk aan
wennen aan de zon. Hierdoor
verdikt de huid, wat meteen
de beste bescherming is. Bescherm de huid van binnenuit
met gezonde voeding met veel
anti-oxidanten (in groenten en
fruit) en slik extra supplementen.
Smeer je lichaam in met minimaal zonnefactor 30 als je langer dan tien minuten in de zon
bent. Kies daarbij het liefst voor
een zo natuurlijk mogelijk filter.

Zonnige groet,

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

lotgenoten prostaatkanker
Nieuwe aeD beschikbaar
bij Tandartspraktijk Heesch aan de Verdilaan

BERNHEZE - als je prostaatkanker hebt, kan het zijn dat
je behoefte hebt aan lotgenotencontact. het uitwisselen van
ervaringen en het delen van
gevoelens met iemand in een
vergelijkbare situatie kan je helpen. Daarnaast kan het krijgen
van praktische informatie rond
een behandeling belangrijke
steun geven.
Daarom ben je van harte welkom
op maandag 17 juli in Inloophuis
de Cirkel, Evertsenstraat 19,
5703 AM, Helmond.

HEESCH - een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het
belangrijk om altijd een aeD in de buurt te hebben. Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen zes minuten
een aeD worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over
om ter plaatste te komen. het kan vele levens redden als er een
aeD, die buiten hangt in de buurt, kan worden gebruikt.
Veel praktijken en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze
binnen, in een pand dat ook nog
eens ’s nachts vaak gesloten is.
Om meer AED’s naar buiten te
krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door praktijken in
heel Nederland te vragen hun
AED buiten te hangen. Praktijken liggen vaak in woonwijken
en hebben een AED tot hun beschikking. Door deze buiten te
hangen kunnen zij gemakkelijk
de veiligheid van hun buurt vergroten.

aeD Tandartspraktijk heesch
naar buiten voor de buurt
Dankzij een project samen met
de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid.
Tandartspraktijk Heesch draagt
deze actie een warm hart toe en
plaatst haar AED in de speciale
Hartstichting-AED-kast buiten.
Vanaf heden is deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in
de uren dat de praktijk gesloten
is.

Het thema is: welke behandelingen van prostaatkanker zijn
er voor mij mogelijk? Heb ik ook
zelf een keuze?
Ook je partner en familie zijn
welkom. De bijeenkomst duurt
van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
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Stichting Charity Cup 25 jaar!
Op donderdag 14 september vindt voor het 25e jaar op rij de Charity Cup plaats. Deze golfwedstrijd wordt gehouden op de 18-holes
golfbaan The Duke in Nistelrode. Van elk sponsorend bedrijf strijden vier deelnemers (gezamenlijk een flight) om de bronzen Charity Cup-wisseltrofee.
NSITELRODE -

Goede doelen
De Stichting Charity Cup, (in de
personen van de heren Van Eerd,
Exters, Schrijvers, Trügg en De
Vries) nam 25 jaar geleden het
initiatief tot een fonds voor financiële ondersteuning van culturele
en liefdadigheidsinitiatieven in
Nistelrode. Sinds die dag ontvangen Nistelrodese organisaties en
verenigingen gedurende het jaar
donaties.
Vanaf 2015 zijn de goede doelen ook landelijk uitgezet en gaat
ieder jaar het mooie bedrag van
10.000 euro naar een landelijk
goed doel. De hoofdsponsor
bepaalt welk doel dat wordt.
Dit jaar besluit hoofdsponsor
Van Kessel Olie uit Milheeze de
Stichting Dravetsyndroom (een
ernstige vorm van epilepsie bij
kinderen) te steunen voor de realisering van een extra speelkamer
in het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. De donatiebedragen
worden bij elkaar gebracht door
de deelnemende bedrijven aan
de Charity Cup.
Jubileumdonaties
Naast dit bedrag wordt er vanwege het jubileum nog eens
€ 10.000,- extra uitgereikt
aan andere goede doelen. Het

Het toernooi
wordt afgesloten
met een feestelijk
en muzikaal
aangekleed diner

De Bestuursleden Jurgen van der Heijden, voorzitter, en Geert Schrijvers, secretaris, kijken tevreden uit over het strijdtoneel waar straks de Charity Cup
voor de 25e keer gehouden zal worden. Niet op de foto: Bart Pittens, penningmeester, en Jeroen de Vries, bestuurslid

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

oud-bestuur en drie jubileumsponsoren (Van Tilburg, Thekobur en Hoogland Medical)
reiken elk een bedrag uit van
€ 2.500,-. Van Tilburg kiest Stichting SlowCare ter ondersteuning
van de realisatie van de eerste
woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten op de locatie
Elzeneind in Oss. Thekobur heeft
dit bedrag toegekend aan Hulphond Nederland in Herpen, als
bijdrage voor het steeds breder
inzetten van therapie-honden.

Hoogland Medical maakt Stichting Sulaweesjes uit Heesch blij.
Deze stichting biedt kansarme
kinderen in Indonesië meer toekomstperspectief. De oud-bestuursleden kiezen voor De Nistel
in Nistelrode voor de aanleg van
een natuurlijke en uitdagende
speeltuin waar jonge gezinnen
welkom zijn.
Meedoen?
De deelnemers beleven een exclusieve dag op de golfbaan en

het toernooi wordt afgesloten
met een feestelijk en muzikaal
aangekleed diner. Tijdens dit diner vindt de prijsuitreiking plaats
en worden de donatiecheques
overhandigd.
Mocht u dit initiatief met deelname van uw bedrijf willen ondersteunen dan kunt u via de website www.charitycup.nl contact
opnemen. De golfbaan wordt
door The Duke belangeloos ter
beschikking gesteld. Daarom
een groot woord van dank aan

The Duke en alle sponsoren die
dit initiatief steeds opnieuw weer
mogelijk maken.
Het bestuur zet zich graag in
voor de volgende 25 jaar!

sixpacken en wegwezen

Laat de vakantie maar beginnen.
We hebben de hele zomer onze
bekende Vakantie SIX Packs
weer klaar staan met elke dag
ovenverse vakantiebroodjes
en ’n klein stokbrood.

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

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

Vakantie SIX Pack

10 picopuntjes
4 rozijnenbollen
6 harde broodjes, naar keuze
+’n klein stokbrood

8,90

ng

de hele zomer la
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Openluchtmis Sportpark De Schellen

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De man en vader van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet

NISTELRODE - Zaterdag 15 juli is iedereen van harte welkom op sportpark De Schellen om het begin
van de zomervakantie te vieren met een openluchtmis. Koor Con Fuoco en het Gilde verzorgen mede
deze viering.
Bezoekers nemen plaats op de tribune. Je hoeft dus geen stoel mee te nemen. Na afloop krijg je op het
terras koffie, thee en ranja aangeboden. Aanvang van de viering is om 19.00 uur en natuurlijk is iedereen
van harte welkom!

Dankbaar voor de mooie en fijne herinneringen en alle
goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen,
willen wij u laten weten dat mijn lieve man, ons pap en opa
in alle rust is overleden.

Het St. Barbaragilde begeleidt de
Donatusviering voor de 35ste keer

Bert van der Pasch
* Vught, 15 februari 1938

† Uden, 6 juli 2017

echtgenoot van

Gerda van der Pasch - van Eenbergen
Gerda van der Pasch-van Eenbergen
Henny en Ad
Jelle - Wayan
Fenne - Raymond
Jurre
Otto en Silvia
Sanne - Djonno
Jesse
Correspondentieadres:
Mees 47, 5831 MR Boxmeer

LOOSBROEK - Het was een Donatusviering ‘anders dan anders’, want deze keer voor de eerste maal
zonder oprichter, vriend en manager Henk Habraken die 14 februari helaas is overleden. Ruim 50 leden
van het Sint-Barbaragilde woonden de Donatusviering bij. Onder een stralende zon trok de stoet in vol
ornaat vanaf het dorpsplein de kerk binnen. Voorganger was Gildeheer Joost Jansen.

De crematiedienst heeft dinsdag 11 juli plaatsgevonden.

Namens de Loosbroekse gemeenschap sprak Toon de Mol
een welgemeende dank uit aan
wijlen Henk Habraken, want hij
was het die de Donatusvieringen
met vaste hand binnen het Gildekoor hield; zo ook vanuit de

Wat wij toeval noemen
is de logica voor God

culturele commissie. Traditioneel
was er na de viering in de mooie
pastorietuin een vendelhulde en
stond de koffie met cake klaar.
Geheel nieuwe kostuums voor
de Vendeliers, Tamboers, Ba-

zuinblazers, Vaandrig, Barbara en Pages. Deze primeur was
voor de Donatusviering. Hoofdman Jan van Eerd dankte allen,
en in het bijzonder het Gildekoor
dat nu zonder Henk de Donatusviering opluisterde.

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Open luchtmis ’t Gildebergske
VORSTENBOSCH - De zon was
geregeld, in tegenstelling tot
vorig jaar, waar halverwege de
mis de kerk opgezocht moest
worden vanwege een fikse regenbui.
Op zondag 9 juli werd de jaar-

lijkse open luchtmis gehouden
en ditmaal was het gilde de gastheer. Er waren dit jaar voldoende stoelen klaargezet, zodat ook
het gilde kon plaatsnemen.
Er was een praktische oplossing
gevonden voor het altaar, door
enkele statafels bijeen te zetten

Op de foto zie je overgrootopa
Jan Bosch 84 jaar (Loosbroek),
opa Maarten Bosch (Schijndel)

54 jaar, vader Teun Bosch 24 jaar
en de kleine Mart Bosch uit Vorstenbosch.

20/04/16 10:25

met een tafelblad erbovenop.
De opkomst van mensen was
vergelijkbaar met andere jaren
en op deze manier is de (zomer-)
vakantietijd ingezegend.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Foto: Jo van den Berg
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100-100-100,
de afvalproef zit erop!
Nistelrode. 100 dagen lang deden de ruim 40 deelnemers mee
aan de 14 weekopdrachten die
in het teken stonden van hun
huishoudelijk afval.

BERNHEZE - De afgelopen veertien weken stonden bij de deelnemers van de afvalproef 100100-100 in het teken van hun
huishoudelijk afval. 100 Dagen
lang namen zij hun afval(-gedrag) onder de loep en kwamen
af toe tot verrassende conclusies.
Ondanks de wat lage opkomst
als gevolg van het mooie weer,
sloot de organisatie in het bijzijn
van de aanwezige deelnemers
onder het genot van een hapje
en een drankje het afvalproject
af in de kassen van Spoor 8 in

Doel hierbij was om een beter
inzicht te krijgen in de manier
waarop de Bernhezenaren omgaan met hun afval. Zowel in de
keuze bij aanschaf van producten
als de manier waarop het afval,
dat daar vaak uit voort komt,
wordt weggegooid. En dat leverde interessante inzichten op!

‘De grote berg plastic die vooral door de
verpakkingsindustrie
een grote berg afval
oplevert’

de hoek vers en zonder plastic te
verkrijgen zijn!
Ook NEE/JA-stickers kwamen
aan bod. Velen kijken wekelijks
de stapels reclamefolders door
zonder daar daadwerkelijk iets
mee te doen! “Zonde”, oordeelden de meesten. Regelrecht
afval! En ideeën voor vervolgprojecten waren er eveneens!
Zoals het organiseren van opschoon-dagen tegen zwerfafval,
waarvoor verenigingen bijvoorbeeld een bijdrage kunnen ontvangen.
Genoeg werk te doen dus!
Voor meer reacties, kijk op:
www.bernheze.100-100-100.nl

Aanbiedingen
geldig
van
1813
t/m
Aanbiedingen
geldig
van
t/m24
19juli
juli2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gebraden gehakt Pesto karbonade
naturel of
met chilisaus
100 gr.
€ 0,75
100 gr.

€ 1,15

Gyrosvlees

Zo was een veel gehoord punt:
“De grote berg plastic die vooral door de verpakkingsindustrie
een grote berg afval oplevert.”
Kiwi’s, paprika’s en andere versproducten zitten vaak in plastic,
terwijl ze bij de groenteboer om

100 gr.

€ 0,80

Vakantie Nistelrode:
Van zaterdag 29-7; 13.00 uur
t/m zondag 13-8
Vakantie Vorstenbosch:
van vrijdag 4-8; 18.00 uur
t/m maandag 21-8

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Syrische schilderkunst, muziek
en poëzie in atelier art ramou
HEESCH - Op zaterdag 15 juli vindt er een cultureel festival plaats in atelier art Ramou aan de Zoggelsestraat 68. Dit festival begint om 15.00 uur. Galeriehouder Moussa Ramou, zelf beeldend kunstenaar,
is drie jaar geleden uit Syrië gevlucht en woont nu met zijn gezin in Heesch. De bedoeling van dit festival is om Nederlanders en Syriërs met elkaar in contact te brengen.

Hij heeft een bevriende Syrische
kunstschilder, George Miro, uitgenodigd om zijn werk te exposeren. George Miro heeft zich
gespecialiseerd in natuurtafere-

len en landschappen met olieverf. In Syrië is hij een bekend
kunstschilder. Sinds 2016 is Miro
in Nederland.
Michael Darwish zorgt voor een

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

muzikale omlijsting waarin ook
een aantal dichters uit eigen
werk zullen voordragen, zowel
in eigen taal als in het Nederlands. Er zijn voordrachten van
Alhadi Agabeldour, Rodi Suliman, Majdolin Refai, Moustafa
Zbari, Moustafa Louissi en Mohammed Kannouf.
Kortom, een cultureel gebeuren
met kunst, muziek en poëzie én
er worden Syrische hapjes geserveerd. De entree is vrij.
Het werk van George Miro is
langer te zien, namelijk gedurende drie weekenden in de periode
van 15 tot en met 30 juli in Atelier Art Ramou.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Watermeloen per kilo € 0.99
aardappelWedges 500 gram € 0.99
sperziebonen 500 gram € 1.25
Groot assortiment rauwkostsalades
lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Sweet chili maisstok

Alleen op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.

Ondernemers
laat je zien!

1,75

nu

met frisse stukjes ananas

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

Zachte
melkbollen

3+3
gratis

Aardbeienvlaaitjes
2 stuks voor

2,95

met aardbeien van
Jan en Birgitte

Van Mook
www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

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

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

Volop parkeergelegenheid
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alzheimercafé in nieuw
onderkomen

KBO Bernheze

Seniorenextra
reis kBO-Dinther
HEESwIJK-DINTHER - op dinsdagochtend 4 juli vertrokken
de leden van KBo-Dinther met
twee busjes vanaf laverhof naar
het Klok & peel Museum asten.
Twee chauffeurs en een begeleider gingen er, samen met tien
KBO-leden die niet meer kunnen
deelnemen aan de reguliere dagtochten, een gezellig dagje uit
van maken. Juist deze mensen
vinden het fijn om er even tussenuit te zijn. Een klein uurtje later kwam het gezelschap aan bij
het Klok & Peel Museum Asten
en werd heel gastvrij ontvangen
met koffie/thee én vlaai.
Daarna volgde een rondleiding
door het Peelmuseum. De gids
vertelde heel begrijpelijk en duidelijk over De Peel zoals die er
nu uitziet, hoe het was en hoe
deze ontstaan is. De tijd vloog
voorbij en nadat er afscheid was
genomen van het museum gingen de senioren naar een restaurant in Asten om te lunchen. Het
was een uitgebreide en lekkere
lunch geserveerd op een ‘Astens
plenkske’. Met de busjes volgden ze daarna een route langs
de Peeldorpen griendtsveen,
Helenaveen, Heusden en Meijel.
Een mooie tocht met een afwisselend landschap, veendorpen,
veengronden en kanaaltjes. Het
eindpunt van de rit was Buitencentrum De Pelen in Ospeldijk
aan de rand van Nationaal Park
De groote Peel. Er werd daar
genoten van een drankje in het
bezoekerscentrum.
De indrukken van de dag begonnen zoetjesaan te leiden tot
vermoeidheid en dus stapten de

senioren in de busjes en werden
zij weer naar Heeswijk-Dinther
gereden.
Na een flinke tocht arriveerden
zij weer veilig bij Laverhof en
eenmaal aan tafel werd daar van
een uitstekend diner genoten.
De foto’s staan op
www.kbo-dinther.nl.

Tiende jeu de
boules middag

V.l.n.r. Joke, Henny en Bart

NISTELRODE - op dinsdag 4 juli
kwamen 54 leden van KBo nistelrode samen in het Gildenhof
voor het jaarlijkse jeu de boules
toernooi. Dit succesvolle evenement werd dit jaar al weer voor
de tiende keer georganiseerd!
Om 13.30 uur was iedereen aanwezig en genoot van een kopje
koffie met krentenbrood. Het
weer was perfect om buiten in
tweetallen de strijd met elkaar
aan te gaan. Rien Verstegen
zorgde voor de indeling en leidde de wedstrijd in goede banen.
Binnen zorgde Cees van Oosten
voor de drankjes.
Er werden twee rondes gespeeld

en tegen 16.00 uur kon voorzitter Jan Heijmans de prijswinnaars
bekendmaken. Als eerste eindigde Joke van Kortenhof, als tweede Bart van den Brand en als derde Henny Cupido. Ze gingen met
leuke prijzen naar huis.
Jan moedigde iedereen aan actief te blijven. Bij de kiosk in het
Zeven-eeuwenpark wordt elke
woensdag om 10.00 uur jeu de
boules gespeeld. Iedereen mag
meedoen. Voor meer informatie bel met Bart van den Brand,
0412-611092.

kBO wil
(nog) meer
communiceren
als één van de grote verenigingen mét veel activiteiten in
Heesch, KBO telt 1.220 leden, is
het niet alleen belangrijk elkaar
intern op de hoogte te houden,
maar moet de vereniging zichzelf ook zichtbaar maken en
houden voor de buitenwereld.
Als seniorenclub is zij springlevend en daarom wil zij van zichzelf laten horen! Natuurlijk heeft
KBO haar ‘INFO’ en de onvolprezen DeMooiBernhezeKrant om in
te publiceren, maar zij wil, als het
even kan, nog meer aan de weg
timmeren. Ook de computer kan
daar (nog) meer voor gebruikt
worden. Daarom wil KBO Heesch
graag alle e-mailadressen van
haar leden hebben. Van ongeveer de helft heeft zij het e-mailadres maar... van heel veel leden
niet. Dus heb je een e-mailadres
dat niet bekend is bij de KBO-administratie, laat dat even weten
door een mailtje te sturen naar
communicatie@kboheesch.nl.
waarschijnlijk heeft KBO onder haar leden ook enthousiaste
Facebookgebruikers. Misschien
vind je het leuk om, naast je eigen pagina, ook een Facebookpagina voor KBO bij te houden? Er zijn genoeg foto’s, leuke
weetjes en voorvallen te vermelden. En dan zet je de KBO ook
bij de sociale media op de kaart.
Voel je daar iets voor?
Mail naar
communicatie@kboheesch.nl of
bel naar 0412-457390.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Op vakantie met de familie Muis / Marianne Dubuc
Hoera, het is vakantie! Postbode Muis maakt met zijn jonge gezin een spannende reis, de hele wereld rond. Ze genieten van het kamperen en het strand.
Onderweg gaat postbode Muis ook nog een paar pakjes bezorgen op verre
bestemmingen en varen ze op een groot cruiseschip mee. Familie Muis komt
op allerlei plaatsen terecht. Van een vulkaaneiland gaat de reis verder door
de woestijn en het oerwoud, de stad en de bergen. Via de Noordpool en een
tochtje met de luchtballon gaan ze weer naar huis, waar er stapels brieven voor
Postbode Muis klaar liggen.
De illustraties in het boek vertellen het verhaal, ze zijn vrolijk en speels en zitten
vol met grappige details. ga samen met je kind kijken en genieten, want iedere
keer ontdek je weer leuke grapjes.

VEgHEL/BERNHEZE - in de zomermaanden programmeert het
alzheimercafé voor de bezoekers, ook die uit Bernheze, een speciaal programma dat door de vrijwilligers zelf wordt verzorgd. in het
nieuwe onderkomen, het pieterBrueghelhuis aan Middegaal 25 in
Veghel, draait op dinsdag 18 juli de documentaire ‘Mist’.
De documentaire volgt het echtpaar Prevoo, dat geconfronteerd
wordt met de ziekte van Alzheimer. De deuren van het Alzheimercafé gaan open om 19.00
uur en de toegang is gratis voor
iedereen die geïnteresseerd is in
dementie en de gevolgen daarvan voor mensen die ermee te
maken krijgen.
Mist
Toen vijftiger Lou Prevoo in
2004 de diagnose Alzheimer
kreeg, besloot hij samen met zijn
vrouw wilma een camera in zijn
leven toe te laten. Als naslagwerk voor zorgprofessionals en
als herinnering aan betere tijden
voor zijn vrouw na zijn overlijden. Documentairemaakster
Karin Hillebrand volgt het stel
uit het Limburgse Valkenburg
bijna vijf jaar lang na de diagnose. Ze filmt dat Lou opbloeit

het wilma om Lou nog ruim vier
jaar thuis te houden.
liefde en verlies
De documentaire legt ook pijnlijk
helder vast hoe de mist in Lou’s
hoofd dikker wordt en hoe wil-

‘Mist’ gaat over zijn strijd om het leven te begrijpen
en over haar liefdevolle pogingen om het te volgen
op de zorgboerderij in Ransdaal
en dat wilma haar volle baan
als laborante moeilijk kan combineren met de zorg voor haar
man. Haar broer springt dan bij
en komt oppassen. Mooi om te
zien hoe hij Lou sturing geeft
en hem toch in zijn waarde laat.
Met haar geduld en liefde lukt

ma steeds meer van haar oorspronkelijke echtgenoot moet
missen. ‘Mist’ gaat over zijn strijd
om het leven te begrijpen en
over haar liefdevolle pogingen
om hem te volgen. Een indrukwekkende documentaire over de
liefde tussen twee mensen die
elkaar geleidelijk verliezen.

Casemanagers dementie

helpen u langer
veilig thuis wonen
Geheugenproblemen komen
vaak voor en kunnen ervoor
zorgen dat u niet meer mee kunt
met de dingen van alledag.
De casemanagers dementie
van Laverhof helpen u om langer
veilig thuis te wonen.

streeks contact opnemen
met de casemanagers.

De huisarts of wijkverpleging
kunnen voor u of uw partner
de casemanager dementie
inschakelen. Ook kunt u recht-

Corrie van de Moosdijk
(voor Schijndel)
telefoon: 06 - 83 98 75 35
e-mail: corrie.vandemoosdijk@
laverhof.nl

Melissa Egelie
(voor Heeswijk-Dinther en Uden)
telefoon: 06 - 40 81 00 80
e-mail: melissa.egelie@laverhof.nl

www.laverhof.nl
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Twee nieuwe winkels in vier dagen tijd
ben gekregen tijdens de verhuizing: “we werkten samen als een
goed geoliede machine!” Ramon
heeft in overleg met Jesse en de
andere dames ook het assortiment verbreed. “Een gezonde
levensstijl wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Daarom
hebben wij ervoor gekozen om
ons assortiment hierop aan te
passen.” In drogisterij Dio is
daarom van alles te verkrijgen op
het gebied van gezonde voeding,
met merken als Golden Naturals
en Solgar. En als wat jij zoekt niet
op voorraad is in de winkel, kun
je bij de speciale webshopzuil je
bestelling online plaatsen.

Van der Do
Heesch

Wilhelmina Druckerstra
Super
Stunt

fijne manier kennis kunt maken
met de merken.” Gillette Fusion Proglide

scheersysteem + 7 mesjes

NORMAAL 34,
Bij Pour Vous helpen
de dames
je graag met het vinden van
het juiste geurtje of de juiste
make-up. De beauty adviseurs
geven je graag advies over wat
het beste past bij jouw huid. En
95

Het was een zware week, zonder
de dames was het niet gelukt
Ramon van der Doelen met enkele medewerksters in de nieuwe werkomgeving
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Binnen vier dagen een leeg winkelpand omtoveren tot twee mooie, nieuwe winkels is een
flinke klus. Maar Ramon van der Doelen kreeg dit samen met zijn team voor elkaar. Op maandag 3 juli
kreeg hij de sleutel van het nieuwe pand aan ’t Dorp 57e/F en op vrijdag 7 juli gingen de gloednieuwe
deuren van Dio en Pour Vous voor het eerst open.
Samen met zijn team heeft Ramon hard gewerkt om alles voor
elkaar te krijgen, zodat ze snel
weer open konden. Tijdelijk zat
hij gevestigd aan de overkant
van de straat, maar sinds 7 juli zit
hij in zijn nieuwe pand. Aan de

ene kant zit drogisterij Dio, aan
de andere kant parfumerie Pour
Vous. “Het was een zware week,
zonder de dames was het niet
gelukt.” ‘De dames’, de bijnaam
die Ramon heeft voor het team in
de winkels, hebben de snelle ver-

huizing mede mogelijk gemaakt.
“Ze hadden bijna een militaire
planning”, vertelt Ramon trots.
Jesse de Bruijn is bedrijfsleider van
Pour Vous en Dio en is trots op
wat ze als team voor elkaar heb-

Niet alleen gezonde voeding
vinden zij belangrijk, ook goede
huidverzorging staat hoog in het
vaandel. “Onder andere Erica,
Argandia en Naturalise hebben
fijne producten voor huidverzorging op een natuurlijke basis”, legt Jesse uit. En om net dat
beetje extra service te bieden,
opent er na de zomer ook een
schoonheidssalon in de winkel. “Regelmatig komt er een
schoonheidsspecialist langs die
werkt met merken die bij ons
verkrijgbaar zijn, zodat je op een

heb je een speciale gelegenheid
waarvoor je graag mooi opgeTherme
maakt wil worden?
Ook dan helalle combinaties
mogelijk
pen de beauty adviseurs
je graag.
bijvoorbeeld: Bali flower body b
Maak hiervoor een
afspraak
de 8,95
samen
van 17,94inVOOR
winkel of neem telefonisch contact op via 0412-457086.

olin
CFeestelijke

Van der Doelen
Heesch

vrijdag 7 en za

nieuw adres: ‘t

Wilhelmina Druckerstraat 43-45, 4003 ZN Tiel, Tel: 0344-633128
Super
Stunt

‘t Dorp 57E/F - Heesch
www.pourvous.nl

Gillette Fusion Proglide
scheersysteem + 7 mesjes
NORMAAL 34,95

17,99

tot 40%
korting

ons vaste
prijs

Gillette scheermesjes
Diverse varianten zoals Fusion, Mach3, Cont
bijvoorbeeld: Mach3 van 8 stuks
normaal 23,03 bij ons altijd13,82

25%
KORTING

1+1
GRATIS

op 1 product naar keuze*

Therme
alle combinaties mogelijk
bijvoorbeeld: Bali flower body butter 250g + badolie 100ml
samen van 17,94 VOOR 8,95

TWEEDE RONDE

op 1 product naar keuze*

POUR VOUS VAN
Uw vertrouwde par
Vanaf 7 juli kunt u vo
voor alles op het gebied
ter

POUR VOUS VA
GAAT VE

25%
KORTING

op 1 product naar keuze*

VERM AAK JE TIJD EN S D E M OOISTE

ZOMERSALE

25%
Op 1 product naar keuze*

20%

20%
KORTING
KORTING
op 1 product naar keuze*

POUR VOUS VAN DER DOELEN
GAAT VERHUIZEN!

N U N Ó G VE RDE R AFGE P RI J SD & E XT RA ART I KE L E N TO E GE VO E GD

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | GRATIS VERMAAKSERVICE | GRATIS PARKEREN

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL

Profiteer van n
op één product naar ke

KORTING

op 1 product naar keuze*

op 1 product naar keuze*

Cool Bear vruch
700ml
bijvoorbeeld: Co
normaal 2,95 bij

DIO actie is geldig van 7 t/m 15 juli. Vraag naar de voorwaa

25%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

Op 1 product naar keuze*

* De korting is niet geldig i.c.m. de kl
Bepaalde merken zijn uitgesloten van d
Geldig v
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Heb jij weleens De kilsdonkse Molen vastgelegd?
HEESwIJK-DINTHER - heb jij deze markante molen wel eens getekend, geschilderd of er bijzondere foto’s van gemaakt? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Dit is een mogelijkheid om jouw werk eens aan
een groter publiek tentoon te stellen en zelfs om er een prijskaartje
aan te hangen.
De Kilsdonkse Molen een expositie houden in het Bezoekerscentrum in de molen zelf.

Vanaf Open Monumentendag
(9 en 10 september) tot en met
het Oogstfeest (1 oktober) wil
de evenementencommissie van

Mogelijke exposanten kunnen
zich aanmelden bij Marcel Seegers via marcelseegers@home.nl.
graag vóór 1 augustus reageren,
zodat er een inventarisatie gemaakt kan worden of het mogelijk een wisselende tentoonstelling gaat worden.
De eerste twee kunstenaars hebben zich al gemeld... volg jij?

Schutterskoningschieten
Gilde Vorstenbosch
Met barbecue voor alle leden

Open dag Volkstuinvereniging
De koffiestraat
HEESwIJK-DINTHER - op zaterdag 15 juli organiseert Volkstuinvereniging De Koffiestraat een open
dag op haar complex aan de Koffiestraat aan de rand van het dorp. Doel van die dag is belangstellenden
voor het tuinieren de gelegenheid te bieden om een keer bij de tuinen rond te kijken en, als je dat wil,
je inschrijven op de wachtlijst voor een volkstuin.
Bij ‘De Koffiestraat’ zijn de tuinen wel iets groter dan normaal
en wordt door zowel jong als
oud, uitsluitend getuinierd zónder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
Door slim om te gaan met het
plaatsen van de planten kunnen
een hoop problemen in de tuin
al worden voorkomen en zijn
de middelen die in de reguliere
landbouw worden gebruikt helemaal niet nodig. Zo doen bijvoorbeeld de ui en de wortel het
niet alleen in de pan, maar ook
in de tuin heel goed naast elkaar.

De uien houden de wortelvlieg
op afstand en de uienvlieg wordt
weer niet blij van de wortel.
Naast de bonen plant je - hoe
kan het ook anders - bonenkruid
om de zwarte luis op afstand te
houden en Afrikaantjes staan
niet alleen leuk, ze houden ook

nog de aaltjes op afstand.
wil je meer weten over biologisch tuinieren? Op zaterdag 15
juli van 13.30 tot 16.30 uur zijn
de leden van de volkstuinvereniging aanwezig om jou er alles
over te vertellen.

Oogstfeest
HEESCH - het is inmiddels een traditie; om de twee jaar wordt een oogstfeest georganiseerd door
buurtvereniging heesch-Vinkel. Dit jaar belooft het op zondag 20 augustus een bijzondere editie te
worden. Tijdens het oogstfeest worden voor het eerst de Weiland Games georganiseerd; een ‘boeren’
zeskamp voor jong en oud.
De Weiland Games
Vanaf 12.30 uur starten de weiland games. Tijdens dit spektakel
strijden verschillende ploegen in
een zestal spellen om de ‘Super
Boeren’ trofee. De spellen zijn
onder andere een kruiwagenspel,
buikschuifbaan en hindernisbaan.
Een sportief en gezellig evenement waar alle groepen uit de hele
regio aan deel kunnen nemen.

Schutterkoning Paul Heerkens

Foto: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - Dit jaar
werd de gewijzigde opzet door
de combinatie van geweerschieten met kruisboogsschieten opnieuw uitgevoerd. Daarnaast
was er een barbecue op dezelfde
avond gepland.

op de eerste schietbak gericht
en vervolgens vijf kogels op de
tweede schietbak afgevuurd. Bij
dit onderdeel wisten nagenoeg
alle geoefende geweerschutters,
vier in totaal vijftien treffers te
noteren.

Op donderdagavond 6 juli werd
om 18.00 uur begonnen met
kruisboogschieten, met aansluitend een heerlijke barbecue voor
alle leden, partners én inwonende kinderen. Allereerst moesten
de vijftien deelnemers vijftien
pijlen schieten verdeeld over drie
kruisboogbomen.
Slechts drie personen konden allemaal als voltreffers genoteerd
worden bij het kruisboogschieten.

De winnaar was niet meteen bekend, want er waren twee personen die bij beide onderdelen
vijftien treffers achter hun naam
wisten te noteren. Peter van de
Broek en Paul Heerkens moesten dus nog afkampen met het
geweer wie de titel Schutterskoning zou krijgen. Tussen de
onweersbuien door, werd om en
om een schot gelost en bij het
tweede schot miste Peter, waarna Paul alleen nog raak hoefde
te schieten en dit ook deed.

Er was door de barcommissie
goed gezorgd voor lekker vlees
en diverse salades. Het bakken
van het vlees werd ook door de
barcommissie verzorgd, zodat de
mensen lekker konden buurten
en de schutters hun wedstrijd
konden doen.
Aansluitend werden voor bij het
geweerschieten eerst tien kogels

Paul Heerkens werd later op
de avond door tweede hoofdman Henry van de wetering tot
Schutterskoning gehuldigd. En
Patricia mocht een bos bloemen
in ontvangst nemen, waar zij
de twee jaren ervoor het schild
mocht ontvangen en Paul de
bloemen.

Vernieuwend en verfrissend
Het oogstfeest is dit jaar vernieuwend en verfrissend. Met de organisatie van de weiland games
wordt er echt iets nieuws toegevoegd. Op deze manier hoopt
de organisatie nog meer mensen
te trekken en met name meer
jongeren te interesseren voor
deze geweldige dag!
programma
Het terrein aan de Vinkelsestraat

(tegenover Steenbergen graszoden en Ploegam) gaat om 10.00
uur open. Om 10.30 uur begint
de mis met medewerking van
Rythm Impact en dansers.
Daarna start de markt met vele
lokale producten, een dierenweide, speeltoestellen en demonstraties van oude en nieuwe
oogstmethoden. Er is muziek
aanwezig en natuurlijk is er ook
eten en drinken te verkrijgen.

Doe mee!
De traditionele veiling is het
slotstuk en een hoogtepunt van
deze dag. wil jij ook een item
veilen? Meld je dan bij de organisatie, want zij kan altijd nog
wel wat diensten en producten
gebruiken. Natuurlijk kunnen
teams zich ook nog aanmelden
voor de weiland games! Stuur
in beide gevallen een mail naar
buurtverenigingheeschvinkel@
gmail.com.
informatie
Meer informatie? Neem dan contact op met bovenstaand maiadres óf bel met 06-28550179.

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl
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Uitkijktoren ‘Heeskijk’ geopend
door ontwerper Tjeu Wijgergangs
Taart
Bij de opening van de uitkijktoren hoorde natuurlijk
iets lekkers. Na
genoten te
hebben van
het uitzicht
stormden
de kinderen weer
naar
beneden
voor
taart en
frisdrank.
Ouders keken tevreden
toe naar de
houten toren, die

omringd is door enkele bankjes.
Door middel van een zigzagtrap
loop je naar boven. Aan de veiligheid is ook gedacht, want een
net zorgt ervoor dat van de toren vallen bijna onmogelijk is. Bij
de toren staat ook een bord met
informatie over het bouwwerk.
Op de voorgevel prijkt de naam
‘Heeskijk’.

Tjeu mocht als allereerste

de toren op, maar juf Linda

kon de andere enthousiaste
kinderen, die stonden te
popelen om te toren te

beklimmen, maar moeilijk
tegenhouden
Tjeu Wijgergangs bij de ‘Heeskijk’ 

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Heeswijk-Dinther - Tjeu Wijgergangs heeft maandag de uitkijktoren geopend die hij
zelf heeft ontworpen. De uitkijktoren, die de naam ‘Heeskijk’ heeft gekregen, staat bij
de parallelweg langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Kasteel Heeswijk.
Daar staat ie dan, op een berg.
De uitkijktoren die Tjeu zelf heeft
ontworpen. Op maandagochtend
keek Tjeu samen met zijn klasgenoten uit groep 8 van openbare
basisschool de Bolderik trots toe.

Voor het oog van zijn klasgenoten, media en ouders opende hij
samen met Christophe van der
Maat van de provincie Noord-Brabant de uitkijktoren. Nadat er
werd afgeteld, gingen een tiental

heliumballonnen de lucht in. Tjeu
mocht als allereerste de toren op,
maar juf Linda kon de andere enthousiaste kinderen, die stonden
te popelen om te toren te beklimmen, maar moeilijk tegenhouden.

Christophe van der Maat
en Tjeu Wijgergans

Wedstrijd
In verband met de verbreding van
de N279 langs het kanaal werden er bomen gerooid. Zowel de
provincie Noord-Brabant als de
gemeente Bernheze wilden het
hout niet zomaar weg doen en
om die reden schreef de provincie
eerder dit jaar een wedstrijd uit
voor basisschoolleerlingen die in
maart door Tjeu werd gewonnen.
Luce uit groep 1 bedacht de naam
Heeskijk.

Gratis Erica handcreme

Colin

Van der Doelen
‘t Dorp 57

E/F

t.w.v 3,95 bij besteding vanaf
10,00 euro

Wilhelmina
Druckerstraat
43-45, 4003 ZN Tiel, Tel: 0344-633128
5384 MB
Heesch

altijd

altijd

1,09

2 voor

14,

99

Kotex maxi normaal
18 stuks
normaal 1,73

Sun Classic
105 tabs
normaal 17,49 bij ons 7,99

Nu honderden
artikelen blijvend in
prijs verlaagd

L’Oreal oogreiningslotion
125ml waterproof
normaal 6,29

altijd

altijd

4,99

1,99
altijd

9,

99

20%
KORTING

Interprox
Alle varianten
normaal vanaf 5,35

3,99

altijd

4,50

Axe Deospray
bijvoorbeeld black
normaal 4,45
Excellence haarkleuring
alle varianten
normaal 15,49

Elnett haarspray 400ml
normaal
normaal 8,09
Huggies Little swimmers
maat 2/3 en 3/4
normaal 8,17
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Gezellige feestavond
Horizon Heesch

Centrum Jeugd &
Gezin Maasland en
Basisteam Jeugd en
Gezin Bernheze
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Algemene informatie en advies
Met vragen over opvoeding kunnen ouders, opvoeders en beroepskrachten van kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar, terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss. Van maandag tot en
met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, ben je van
harte welkom! Je kunt zo binnen lopen en een afspraak maken is dus niet nodig! Maar je kunt ook
bellen en mailen. Wanneer er meer hulp nodig is,
dan wordt er contact gelegd met het Basisteam
Jeugd en Gezin Bernheze; één van de medewerkers
neemt dan contact met je op.
Cursussen
Hieronder vind je de cursussen die worden georganiseerd door Centrum Jeugd & Gezin Maasland
in Oss/Bernheze in samenwerking met GGD Hart
voor Brabant en Pantein.
EHBO bij kinderen
EHBO bij kinderen, herhalingsbijeenkomst
Peuter in zicht
Opvoeden & zo
Omgaan met pubers
Je oppasdiploma halen (jongeren 12-16 jaar)
KIES gescheiden opvoeden
KIES, spel-praatgroep voor
Kinderen In Echtscheiding Situatie
Verdiepingsgroep Hooggevoelig kind
Preventieve trainingen jeugd/ Indigo

Centrum Jeugd &
Gezin Maasland
Kerkstraat 13
5341 BK Oss
0412-473626
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl.

HEESCH - Alweer voor de vierde keer werd er op zaterdag 1 juli een feestavond in zaal
de Waard georganiseerd door de Horizon. De feestavond wordt altijd goed bezocht;
ook dit jaar weer. Er waren ongeveer 65 mensen met een verstandelijke beperking
aanwezig. Daarnaast was er ook een aantal begeleiders bij. Iedereen had er zin in en
bij binnenkomst werd de groep enthousiast ontvangen.
Eenmaal binnen was er voor iedereen
frietjes en snacks en nadat iedereen zijn
of haar buik rond had gegeten begon dj
Kees met draaien. Het duurde niet lang
of de dansvloer stond helemaal vol. Later
op de avond gaven enkele bezoekers zelfs
nog een optreden! En ja daar zitten toch
wel zangtalenten tussen! Tussen al het
zingen en dansen door kregen de bezoekers ook nog een heerlijk ijsje.

Voor vragen of informatie

Bij deze een hartelijke dank voor de Horizon die deze feestavond ook dit jaar weer
voor iedereen mogelijk heeft gemaakt en
er wordt nu al uitgekeken naar wat er volgend jaar op de planning staat!
Deze avond werd onder andere mede
mogelijk gemaakt door de jaarlijkse gift
van vele donateurs van Ziekenvereniging
Horizon Heesch. Bedankt hiervoor!
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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plukbermen, voor ieder wat wils Convenant adviesraad

Sociaal Domein ondertekend

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

Drie wethouders (verantwoordelijk voor de Jeugdwet, participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en de voorzitter van
de adviesraad Sociaal Domein Bernheze ondertekenden op 26 juni
2017 het ‘convenant adviesraad Sociaal Domein gemeente Bernheze 2017’.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
politieloket
gesloten van 17 juli t/m
8 september 2017

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
in dezelfde zak

Vroeger was De Maashorst een
ruig natuurgebied. De inwoners
van nistelrode en heesch hadden
een sterke relatie met De Maashorst voor levensonderhoud en
gebruiksvoorwerpen. Deze verbindingen worden weer herkenbaar door de aanleg van groen
en objecten in het kader van de
Dynamische landschappen.
Snoepen van het landschap
Inwoners van het gebied ‘snoepten’ van het landschap tijdens
hun tochten van en naar De
Maashorst. Hiervoor maakte
men dankbaar gebruik van de
vele vruchtdragende planten in
het gebied.
Ook u kunt weer de vruchten van
De Maashorst plukken tijdens uw
tocht naar of van De Maashorst.
In de extra brede bermen treft u
soorten aan die van oudsher in
het gebied voorkomen zoals rode
(kruis)bes, witte (kruis)bes, bosaalbes, zwarte braam, framboos,
hazelnoot en alpenbes.

Er wordt hard aan gewerkt om
de saaie groene grasbermen om
te vormen naar kruidenrijke bermen. u zult in de toekomst meer
bloemrijke soorten die ons gebied sieren aantreffen. Een bosje
veldbloemenmengsel uit eigen
berm kan niet alleen ons landschap, maar ook ons huis sieren!
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt met steun van de provincie Noord-Brabant.

V.l.n.r.: wethouders Glastra van Loon en Van Moorselaar, voorzitter ASD
Gerard van Dijk en wethouder Wijdeven

Samenwerking intensiveren
De Adviesraad Sociaal Domein
is een belangrijk adviesorgaan
voor de gemeente. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad
van Bernheze. In de Adviesraad
zitten vertegenwoordigers van
doelgroepen die te maken hebben met de beleidsvelden jeugd
en gezin, werk en inkomen, zorg,
welzijn en wonen. Denk daarbij
aan het Integraal Platform gehandicapten, de Overleggroep
Ouderen Bernheze en de diaconie. En er zitten ervaringsdeskundigen in de Adviesraad uit de
jeugdzorg, mantelzorg, werk en
inkomen en geestelijke gezond-

heidszorg. De Adviesraad heeft
een onafhankelijk voorzitter.
In het convenant staan afspraken
over de samenwerking tussen
Adviesraad en gemeente over de
manier waarop de Adviesraad betrokken wordt bij beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie.
Het advies van de (ervarings)
deskundigen in de Adviesraad
zal bijdragen aan de verbetering
van het beleid van de wet maatschappelijke ondersteuning, de
Jeugdwet en de Participatiewet.
Het perspectief van de inwoners/
cliënten staat in het advies van
de Adviesraad centraal.
Meer informatie over de Adviesraad, zoals contactgegevens,
vindt u op www.bernheze.org.

2017 van 18.30 tot 19.30 uur
zijn de Eggerlaan, Kampweg en
Tipweg (geheel of gedeeltelijk)
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 7
juli 2017.
- Buurtvereniging Bluumkesbuurt
voor het organiseren van de Nationale burendag op 23 september 2017 van 14.00 tot 22.00
uur in de Narcislaan, 5384 GM
Heesch. Vanaf 10.00 uur tot
22.30 uur wordt een gedeelte
van de Narcislaan (vanaf Past.
Boelensstraat tot Narcislaan
nummer 27) en een gedeelte
van de Past. Boelensstraat (vanaf Narcislaan tot Schutsboomstraat) in Heesch afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikking is
verzonden op 10 juli 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

in de wet basisregistratie personen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens
de persoonsgegevens van de
volgende personen niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.

OffiCiËle BekeNDMakiNGeN
wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. u maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

algemene plaatselijke
Verordening (apV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
- TC Telro, Zwarte Molenweg 11
in Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 16 juli 2017.
- TV. Vorstenbosch’82, Tipweg
10, 5476 VA Vorstenbosch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 21
juli.
Van deze mogelijkheid mag door
de inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwij-

zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1
en 2 van de APV, die te vinden is
op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/onthefﬁng verleend aan:
- Koor Amicanto Dinther voor
het organiseren van een Kinderkleding/Speelgoedbeurs op
8 oktober 2017 van 10.00 tot
13.00 uur in Cultureel Centrum
Servaes, Raadhuisplein 24,
5473 GC Heeswijk-Dinther. De
beschikking is verzonden op 4
juli 2017.
- Stichting Kasteel Heeswijk voor
het organiseren van het evenement Kasteel Heeswijk Bevrijd!

op 30 september van 13.00 tot
17.00 uur en op 1 oktober van
11.00 tot 17.00 uur op de locatie Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther. De beschikking is
verzonden op 6 juli 2017.
- wandelorganisatie Jeugd- en
Gezinsvierdaagse voor het organiseren van de Jeugd- en
Gezinsvierdaagse van 2 t/m 5
augustus van 8.00 tot 17.00
uur op Plein 1969, 5473 CA
Heeswijk-Dinther en op grondgebied van de gemeente Bernheze. Plein 1969 is op 2 augustus 2017 van 8.00 tot 12.00 uur
en 5 augustus 2017 van 13.00
tot 17.00 uur gesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 7 juli 2017.
- Stichting
Jeugdbelangen
Vorstenbosch voor het organiseren van een kindervakantieweek op 23 augustus 2017 van
9.00 tot 16.30 uur, 24 augustus
2017 van 9.00 tot 21.30 uur en
25 augustus 2017 van 9.00 tot
19.30 uur op de locatie Tipweg
11, 5476 VA Vorstenbosch. Tijdens de optocht op 25 augustus

Voornemen tot
uitschrijving
Als u verhuist moet u dat aan de
gemeente doorgeven. Dat staat

- J.J.M. Ruijs,
geboren 05-01-1953
- R. Molenkamp,
geboren 27-10-1984
- D.S. Myszk,
geboren 03-08-1992
- I.S. Kallon,
geboren 10-12-1984
- A. Kallon, geboren 10-11-2001
- F. Kallon, geboren 17-11-2004
- L. Kallo, geboren 25-01-2011
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of ﬁnanciële gevolgen hebben voor de
betrokkenen. Bent u op de hoogte van het huidige adres van bovengenoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.
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Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende persoon niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- C.M. Dos Santos Lopes,
geboren 06-05-1978
Besluitdatum: 6 juni 2017
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of ﬁnanciële gevolgen hebben voor de betrokkene. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van bovengenoemde persoon, neem dan contact op met
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

ontwerpbesluit
gemeentelijk monument
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Bernheze maakt bekend dat
het, na hierover advies te hebben ontvangen van de gemeentelijke monumentencommissie,
een ontwerpbesluit genomen
heeft tot het aanwijzen van
object Zandkantsehoeve 1 tot
beschermd gemeentelijk monument.
Voordat het college van burgemeester en wethouders overgaat tot het nemen van het
deﬁnitieve
aanwijzingsbesluit
bestaat voor belanghebbenden
de mogelijkheid gedurende vier
weken na ontvangst van het
besluit hun opvattingen over de
voorgenomen aanwijzing kenbaar te maken. De mening van
de belanghebbenden wordt door
het college van burgemeester
en wethouders betrokken bij de
afweging van belangen en de
deﬁnitieve besluitvorming over
het al dan niet aanwijzen van het

object als gemeentelijk monument. Pas hierna kan op grond
van de Algemene wet Bestuursrecht tegen de plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst
bij het college van burgemeester
en wethouders ofﬁcieel bezwaar
worden ingediend.

Wet milieubeheer
algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Estepe B.V. heeft een melding
Activiteitenbesluit
ingediend
voor het veranderen van een
(voormalig) kunststofverwerkend bedrijf op het adres Cereslaan 15, 5384 VT Heesch.
- Pennings pvc BV heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van
een groothandel waar tevens
kunststof wordt verwerkt op
het adres Middelste Groes 27,
5384 VV Heesch.
- Verhoeven en ZN Landbouw
Beheer B.V. heeft een melding
Activiteitenbesluit
ingediend
voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij op het
adres Groenstraat 3, 5473 Xw
Heeswijk-Dinther.
- Van den Heuvel aannemingsbedrijf bv heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het aanleggen van een gesloten
bodemenegiesysteem op het
adrres Kruishoekstraat 13, 5384
TK Heesch
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Keltenweg 3
Plaatsen nieuw dak
Datum ontvangst: 06-07-2017
Heesch
- Nistelrodeseweg 30
Bouw veldschuur en aanbouw
schuur
Datum ontvangst: 06-07-2017
- Mgr.vd Hurklaan 18
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 06-07-2017
- witte Molenweg 39
Bouw garage met puntdak
Datum ontvangst: 03-07-2017
- Cereslaan 18
Plaatsen 2x logo McCafe en diverse interne aanpassingen, uitbreiden entree, plaatsen kozijn,
plaatsen gaskast en oprichten/
vergroten magazijn
Datum ontvangst: 07-07-2017
- Esperloop ong.kavel 17
Oprichten woning
Datum ontvangst: 06-07-2017
- Beellandstraat ong. bouwnr.8
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 05-07-2017
- Beellandstraat ong. bouwnr.4
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 06-07-2017
- Beellandstraat ong. bouwnr.7
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 05-07-2017
- Beellandstraat ong. bouwnr.3
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 05-07-2017
- Beellandstraat ong. bouwnr.2
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 05-07-2017
- wijststraat 31
Verbouw woning, wijziging op
eerder verleende vergunning
Datum ontvangst: 04-07-2017
- Molenloop 11
Realisatie extra kozijn
Datum ontvangst: 05-07-2017
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Loosbroek
- Bergmolen ong.kavel 48
Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 05-07-2017
Heeswijk-Dinther
- Sectie E nr.380
Plaatsen boompalen, hogere
palen en netten
Datum ontvangst: 06-07-2017
- De Morgenstond 11a
Gewijzigde brandcompartimentenindeling bedrijfspand
Datum ontvangst: 03-07-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Bouw berging en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 05-07-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Het Korteveld ong.(naast nr.14)
Oprichten woning met bijgebouw
Verzenddatum: 06-07-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg
21a
Oprichten woning
Verzenddatum: 06-07-2017
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 6
Plaatsen dakkapellen
Verzenddatum: 06-07-2017
- De Morgenstond 2
Uitbreiden bedrijfspand
Verzenddatum: 04-07-2017
- Dodenhoeksestraat kavel 12
Bouw opslagloods
Verzenddatum: 06-07-2017
- Kaathovensedijk 1
Verbouw woning
Verzenddatum: 06-07-2017
- Meerstraat 63
Bouw garage
Verzenddatum: 03-07-2017
- Raadhuisplein 20a, 20b en 20c
Verbouw 3 woningen/handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 06-07-2017
Vorstenbosch
- Hondstraat 30

Uitgebreide procedure

Tijdelijke Vergunning
Loosbroek
- Schaapsdijk 1b
Tijdelijk bewonen van een
woonunit
Verzenddatum: 06-07-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11a
Opleggen last onder dwangsom
Verzenddatum: 5 juli 2017
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

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

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

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

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Gemeente Bernheze
stimuleert duurzaam wonen
willen onze inwoners blijven stimuleren om hun huis te verduurzamen met de middelen die beschikbaar zijn. Daarom brengen
we in samenwerking met Karwei
het SlimwonenAdvies onder de
aandacht. Steeds meer producten worden duurzaam en deze
producten worden steeds goedkoper. Daarnaast zijn mensen
ook steeds bewuster bezig met
duurzaamheid. Een investering in
verduurzaming levert veel meer
op aan besparing dan wat je nu

wij kunnen weliswaar een deel
van de duurzame producten leveren, zoals isolatiemateriaal,
digitale thermostaten, spaar- en
ledlampen, maar dat hoeft niet
en het advies behelst sowieso
veel meer. Denk bijvoorbeeld aan
warmtepompen of zonnepanelen.“
Kosten
wethouder wijdeven: “Met de
voucher blijft er toch nog een te
betalen bedrag over. Daar is be-

Het is mogelijk om bij de gemeente
een ‘groene lening’ af te sluiten

Rien Wijdeven en Marc Leijen, met in het rood Karwei-medewerkers Marti en Jens
Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE/HEESCH - De gemeente Bernheze stelt 20 vouchers voor korting op de kosten van een
advies op maat van ‘Brabant Woont Slim’, om bestaande woningen te verduurzamen, beschikbaar.
Speciale adviseurs beantwoorden op 14 en 15 juli bij Karwei in Heesch vragen van klanten en kunnen
afspraken maken voor het opstellen van zo’n advies. inwoners van alle kernen van Bernheze maken in
Heesch kans op een kortingsvoucher. (Zie hieronder.)
Brabant Woont Slim
De gemeente Bernheze is aangesloten bij ‘Brabant woont Slim’,
een ondersteuningsprogramma
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waar het ministerie van Binnenlandse Zaken
aan bijdraagt. ‘Brabant woont

Slim’ heeft geen commercieel belang en beschikt over adviseurs
met kennis van verduurzamingsproducten, waarvan de kwaliteit
gewaarborgd is en de prijs ‘gewoon goed’ is. Het betreft bijvoorbeeld dakisolatie (binnen of
buiten), HR++glas, HR-ketels,

warmte-koude-opslaginstallaties, vloerisolatie, zonneboilers
en zonnepanelen. De adviseurs
geven naast energieadvies ook
financieel advies.
Het SlimWonenadvies
wethouder Rien wijdeven: “we

aan rente krijgt wanneer je datzelfde bedrag op de bank laat
staan. Bovendien zijn er allerlei
subsidies beschikbaar die het nog
aantrekkelijker maken om bepaalde zaken nu aan te pakken.
Ook is er een mogelijkheid om bij
de gemeente een ‘groene lening’
af te sluiten met een lage rente.
Daarvoor is wel een uitgebreid
rapport nodig.”

wust voor gekozen. Betalen voor
advies bevordert dat mensen er
serieus mee omgaan. Anders is
de kans groter dat het maar blijft
liggen. De ontwikkeling van de
techniek gaat steeds door, maar
als je blijft wachten tot het nog
beter wordt, blijf je al die tijd te
veel betalen. Het mooie is ook dat
niet alles ineens hoeft te worden
aangepakt, het kan ook in fases.”

Marc Leijen van Karwei in Heesch: “Het SlimwonenAdvies is
een totaaladvies, dat veel breder
is dan de adviezen die in 2010
voor het energielabel zijn gegeven. wij zijn voor deze actie benaderd omdat mensen hier komen als ze hun huis opknappen,
dus dat is precies de doelgroep.

Meer informatie
Voor meer informatie over verduurzaming kunnen inwoners
van Bernheze terecht bij het digitaal energieloket van ‘Brabant
woont Slim’; voor informatie
over de ‘groene lening’ op de
website van de gemeente:
www.bernheze.org.

info-weekend SlimWonen in Bernheze
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli organiseert Brabant Woont Slim een info-weekend omtrent SlimWonen. Dit weekend zal plaatsvinden bij de Karwei in Heesch. Tijdens dit weekend krijgt u informatie
over comfortverbetering en het verduurzamen van uw woning. Brabant Woont Slim biedt hiervoor het
SlimWonenadvies aan.
Wat is het SlimWonenadvies?
wilt u een huis dat duurzaam
is en toch comfortabel? Het
SlimwonenAdvies gaat over
comfortverbetering en het verduurzamen van uw woning. Een
adviseur komt bij u thuis om te
horen wat uw wensen zijn en
neemt de kenmerken van uw
woning op. U ontvangt de rapportage en tijdens de nabespreking bij u thuis maakt de adviseur een plan van aanpak. Een
plan voor het duurzamer maken
van uw woning en voor verbetering van uw wooncomfort. Er
zijn zelfs mogelijkheden om uw
woning gasloos te maken! Zo
krijg u advies op maat.

Tijdens het weekend worden er
20 vouchers weggegeven ter
waarde van € 225,-. De voucher
is in te leveren voor een SlimwonenAdvies. Het SlimwonenAdvies kost normaal € 350,-.

Maak kans o
p
een voucher
voor
een korting v
an
€ 225,-

Waar? Karwei Heesch,
Cereslaan 9 in Heesch
Wanneer? vrijdag 14 juli van
15.00-20.00 uur en zaterdag
15 juli van 9.00-16.00 uur.

Wilt u meer informatie
over SlimWonen?
Heeft u interesse in het
verduurzamen of zelfs
gasloos maken van uw
woning?

Maar met deze voucher heeft
u recht op een eenmalige korting van € 225,-! Zo kost het
SlimwonenAdvies u nog maar
€ 125,-. Let op! Er is dus maar
een beperkt aantal vouchers beschikbaar.

Kom dan naar het
info-weekend SlimWonen
op 14 en 15 juli.

www.brabantwoontslim.nl
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze en
Brabant Woont Slim. In de gemeente Oss vindt een soortgelijke actie plaats
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Dréjan Cissen
Tamara Verbakel
kan de staatsloten
uit Nistelrode
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kipfilet
500 gram voor € 3,25
Kipcajunspies
€ 1,10 per stuk.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.
Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.

3

1

MooiBernhezertjes

3

Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

gevraagd
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

More Puzzles:

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.

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

diversen
Expositie in Atelier
Art Ramou
Schilderijen van de Syrische
kunstschilder George Miro zijn
in de periode van 15 t/m 30
juli te bezichtigen in Atelier Art
Ramou, Zoggelsestraat 68 in
Heesch (alleen op zaterdag en
zondag van 11.00 - 17.00 uur);
artrammo@gmail.com.

www.meermaashorst.nl

Ondernemers
laat je zien!
• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Klassieke auto’s
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #1520

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!

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

Buiten
gewoon
mooi

Weber master touch
complete 57 met starter

285,-

Exclusief Victor lounge
dinning set

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

899,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272914

www.coppenswarenhuis.nl
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een betere leefomgeving
Sjanet heerkens uit heeswijk-Dinther runt samen met haar man het bedrijf
hedi-Meubelen, groot in meubelen uit de Derde Wereld.

op Weg NAAR opeN MoNUMeNteNDAg:
De KILSDOnKSe MOLen
De geschreven geschiedenis
van deze molens gaat
terug tot het begin van
de dertiende eeuw. De
ene watermolen was een
oliemolen, de andere een
korenmolen. In 1813 werd
op de korenmolen een
wiekenkruis geplaatst zodat deze ook gebruik kon maken
van wind. Beide molens brandden in 1840 volledig af, maar
werden wel herbouwd in 1842, dit jaar 175 jaar geleden.
Als aan het einde van de twintigste eeuw het maalbedrijf
wordt beëindigd komt een restauratie van het gehele
oorspronkelijke molencomplex in beeld. Op 8 mei 2009 wordt
de gerestaureerde Kilsdonkse Molen officieel in werking gezet
door Z.K.H. Prins Friso van Oranje-Nassau, als beschermheer
van De Hollandsche Molen.

Deze combinatie is uniek in Europa
De naam van De Kilsdonkse Molen verwijst naar een ‘donk’,
een zanderige hoogte bij een rivier, en een ‘kil’ een waterafvoer,
de aftakking van de Aa.
Deze combinatie van een korenmolen en een oliemolen met
een gecombineerde aandrijving door wind- en waterkracht
is uniek in Europa. De beide molens zijn tijdens de Open
Monumentendagen gratis te bezichtigen en ook is het
bezoekerscentrum geopend waar een expositie te zien is van
lokale (amateur) kunstenaars waarin De Kilsdonkse Molen
centraal staat.
Tijdens de open monumentendagen draaien de molens. Ook
vaart de fluisterboot ‘watervlucht’ over waterloop De Aa tussen
twee monumenten, te weten De Kilsdonkse Molen en Kasteel
Heeswijk. Op de fluisterboot is een gids aanwezig die u vertelt
over beide monumenten en de natuur.

“omdat wij onze meubels rechtstreeks uit colombia laten importeren, zijn
wij gestuit op de armoede in onder andere de hoofdstad Bogota. hier is
Stichting Bogota Zonder honger uit ontstaan. ons doel is om in gerichte
wijken de honger tegen te gaan.
Met onze stichting zorgen we ervoor dat straatkinderen in Bogata voor
een maaltijd kunnen aankloppen bij een gaarkeuken. ook aan onderwijs
en vrijetijdsbesteding wordt veel aandacht gegeven. De gaarkeuken telt
op dit moment 220 kinderen. Zowel in Bogota als in nederland doen we
er alles aan om te zorgen dat het project ook in de toekomst kan blijven
bestaan. Met elke aankoop van colombiaanse meubelen bij ons bedrijf
helpen klanten de armsten van deze wereld. Wij zijn een groot voorstander
van gelijke kansen. Dat gaat verder dan Bernheze en onze landsgrenzen.
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar
verbonden. niet iedereen kan het alleen. Zeker (wees)kinderen niet.”

ik ben

Ben jij ook D66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Lokaal: extra

geld naar jeugdhulp!

Gwendy Jacobs
afgelopen commissievergadering Maatschappelijke Zaken, stond onder
andere het plan van aanpak transformatie jeugdhulp op de agenda. De gemeente Bernheze koopt jeugdhulp in, samen met andere gemeenten in de
provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Dat betekent dat er met veel
partijen samengewerkt moet worden en dat gebeurt niet altijd vlekkeloos.
De vraag is dan ook of er niet beter gekozen kan worden voor een kleinere
schaal van samenwerken, bijvoorbeeld door het gebied te verkleinen naar
Noordoost-Brabant.
Ook in onze gemeente zijn er
jongeren die tussen wal en schip
belanden en niet (snel genoeg)
de juiste hulp krijgen.
Om hen, die vaak complexe problemen hebben, beter te kunnen
helpen, zal de samenwerking
tussen de verschillende zorgaanbieders verbeterd moeten worden. Daarom is er het voorstel
om een schakelpunt op te richten. Het schakelpunt is een overlegtafel, waaraan verschillende

zorgaanbieders, Basisteam Jeugd
en Gezin en gemeenten aanschuiven. Zij zullen het overleg
pas afronden als er een passende
oplossing is gevonden voor deze
jongeren.
Lokaal vindt het belangrijk dat
er snel een oplossing komt voor
jongeren die tussen wal en schip
(dreigen te) raken.
Het is daarom belangrijk dat er
extra geld naar de jeugdhulp

gaat. Aanbieders moeten gedwongen worden om ‘out of the
box’ te denken en op een creatieve manier samen te werken.
Alleen dan kunnen we voorkomen dat door een haperend systeem, problemen onnodig groter
worden dan ze al zijn.
Vragen of opmerkingen naar
aanleiding van dit stuk? Neem
dan gerust contact met me op!
Mail naar gwendy@lokaal.nu.

VVD raadslid Jack van der Dussen wordt
voorgedragen als lijsttrekker
• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
ga naar
www.tipmooibernheze.nl

BERNHEZE - Fractievoorzitter Jack van der Dussen wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de VVD in Bernheze bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tot eind oktober kunnen zich nog tegenkandidaten melden bij het bestuur van het lokale netwerk VVD oss-Bernheze. het definitieve besluit over het lijsttrekkerschap wordt genomen op 23 oktober door de ledenvergadering.
Met deze voordracht wil het bestuur haar vertrouwen uitspreken in de huidige fractievoorzitter en kiest het voor continuïteit
in de nieuwe raadsperiode. Vol-

Belang Van BURgeRs
gens het bestuur heeft Jack van
der Dussen aangetoond over
een grote dossierkennis te beschikken, die hij met grote betrokkenheid inzet voor de lokale

gemeenschap. De standpunten
van de VVD werden daarbij duidelijk voor het voetlicht gebracht
en Jack wist daarbij het belang
van burgers en bedrijven goed
uit te dragen.
Jack heeft een financiële achtergrond. Vanaf 1972 is hij in dienst
geweest bij voornamelijk internationale bedrijven. Hij heeft
twintig jaar in het buitenland
gewoond en gewerkt, waarvan
achttien jaar in het Verenigd Koninkrijk. In 1993 is hij met zijn

gezin naar Nederland teruggekeerd om het Europese hoofdkantoor van het bedrijf op te
zetten in Nijmegen. Hij was daar
verantwoordelijk voor Europa,
Afrika, het Midden-Oosten en
Azië. Hij bekleedde de functie
van vicepresident tot hij in 2001
zijn carrière beëindigde.
Naam: Jack van der Dussen
woonplaats: Heesch
Partij: VVD
geboortedatum: 20-09-1945
Beroep: Raadslid.

iNfOrMaTie VOOr De kerNeN
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Progressief Bernheze: een

toekomst

duurzame

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
afgelopen vrijdag heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant een eerste
stap gezet richting een meer duurzame landbouw. een lastig besluit dat veel
discussie heeft opgeroepen de afgelopen maanden en ook in de toekomst
onderwerp van gesprek zal blijven. Voor Progressief Bernheze is volksgezondheid prioriteit nummer één. Dat betekent dat er stappen nodig zijn om
te komen tot een ander soort landbouw. Het besluit van afgelopen vrijdag is
hierin een mooie eerste stap.
De intensieve veehouderij brengt
verschillende problemen met zich
mee die om aandacht en maatregelen vragen. De uitstoot van
grote hoeveelheden stikstof bedreigt onze bodem, de planten
en ons grondwater. Hierdoor
dreigt de biodiversiteit, het aantal verschillende plantsoorten, te
verkleinen. Daarnaast wordt de
volksgezondheid bedreigd door
de overmatige uitstoot van am-

moniak. Omwonenden hebben
een verhoogde kans om te maken te krijgen met onder andere
longproblemen.
De oplossing voor de problemen
die de intensieve veehouderij
met zich meebrengt is het overgaan op een ander soort landbouw. Een manier van landbouw
waarin niet efficiency en winst de
boventoon voeren, maar waar de
productie van ons voedsel hand

in hand gaat met het welzijn van
mens, dier en natuur. Landbouw
moet zo worden ingericht dat
het geen schade aanricht aan de
landbouwgrond en de omgeving
daarvan. Een uitdaging. Maar
een uitdaging die nodig is om
te komen tot een landbouw die
voor iedereen werkt.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

CDa Bernheze wil
meer geld naar Jeugdhulp
CDA:

Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze.
Op 6 juli hebben we als gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om de
knelpunten die zich voordoen bij de jeugdhulpverlening op te lossen.
Knelpunten
De knelpunten zijn onder andere:
- wachtlijsten bij de vraag naar
specialistische jeugdhulp;
- De continuïteit van de kindertelefoon moet worden gegarandeerd;
- Verbetering van de toegang
tot de Landelijke Jeugdhulp;
- Tijdig oplossingen hebben
voor extra instroom als gevolg
van veranderende wetgeving;
- Regionale afstemming en aanbod dichtbij.

€ 2.000.000,- Overschot
CDA Bernheze had al in de
commissievergadering
geconstateerd dat er in 2016 circa
€ 2.000.000,- werd overgehouden op de wMO-posten, waaronder jeugdhulp valt. Tegelijkertijd is er een plan van aanpak
opgesteld, waarmee geconstateerde knelpunten bij de specialistische jeugdhulpverlening kunnen worden opgelost. Daarvoor
is dit jaar nog € 450.000,- nodig
en volgend jaar een bedrag van
ongeveer dezelfde grootte.
CDA Bernheze heeft in de raads-

aanbieding presentatiedocument
Burgerparticipatie Ouderen
BERNHEZE - Henk Verschuur heeft namens de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) het presentatiedocument Burgerparticipatie Ouderen aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze, op donderdag
6 juli. Hij memoreerde dat de OOB eind vorig jaar door het college in het kader van burgerparticipatie
ouderen was gevraagd haar speer- en actiepuntenlijst voor ouderen voor de komende vier jaar te formuleren.
Met instemming en medewerking van de gemeente heeft de
OOB twee documenten geproduceerd. Beide documenten,
‘Ouderenbeleid 2017-2021’ en
‘woonwensen-onderzoek ouderen/50plus 2017’ zijn opgenomen in dit presentatiedocument.
Ouderenbeleid 2017-2021
Met de geformuleerde speeren actiepunten reikte de OOB
de gemeenteraad de bouwstenen aan voor het huidige en
toekomstige ouderenbeleid. Als
belangrijkste accenten geeft de
OOB de raad mee om de inzet
van een onafhankelijk cliëntondersteuner te stimuleren. Dit
om onnodige bureaucratie en
vertraging te voorkomen. Ook

kunnen met vroegtijdige signalering de persoonlijke knelpunten en maatschappelijke schade
beperkt worden gehouden. Verder is niet bij alle ouderen zelfredzaamheid een vanzelfsprekendheid. Lokale vrijwilligers en
hun organisaties zijn onmisbaar.
Deze hebben een belangrijke sociale signaalfunctie.
Woonwensenonderzoek
(WWO) ouderen / 50plus
Het wwO onder ouderen /
50plus geeft een interessant inkijkje in wat ouderen met hun
toekomstige woonsituatie willen. Zeker als hun zorgvraag
toeneemt en hun mobiliteit afneemt. De gemeenteraad kan
met de uitkomsten van het

annemieke Boellaard lijsttrekker D66 Bernheze!
BERNHEZE - De afgelopen twee weken konden de leden van D66
Bernheze hun stem uitbrengen. Van de stemgerechtigden bracht
ruim de helft hun stem uit. Met 100% van die stemmen is annemieke Boellaard overtuigend gekozen.
“Ik ben erg blij met dit mandaat
en wil de leden zeer bedanken
voor het in mij gestelde vertrouwen! Ruim drie jaar geleden zijn
we met onze partij na een jarenlange afwezigheid weer actief geworden in de politiek van
Bernheze, en met succes.
we hebben als coalitiepartij kunnen bijdragen aan een duurzamer Bernheze, ons ingezet voor
zorg en onderwijs, en we hebben tegelijk onnodige regelgeving kunnen terugdringen. Maar
er is nog veel te doen!
De komende jaren wil ik me met
D66 onder meer inzetten voor
betere jeugdzorg, meer ruimte voor initiatieven en inbreng
van inwoners en meer inzetten
op een duurzame ontwikkeling
van Bernheze. Voor een sterker
democratischer Bernheze dat
gelijke kansen biedt aan iedere
inwoner is meer D66 nodig, daar
zet ik me heel graag, samen met
de andere D66-leden voor in”,
zegt de lijsttrekker.
Annemieke Boellaard werd in
2009 lid van het bestuur van

vergadering naar voren gebracht
dat, gezien het grote overschot
in de wMO, er best wat extra
gedaan mag worden voor de
jeugdhulp.
Met de gekozen oplossingen hopen we dat voor de jeugd, die
hulp nodig heeft, deze hulp ook
per direct beschikbaar zal zijn.
Vakantie
Vanaf volgende week hebben
ook de gemeenteraadsleden vakantie tot begin september. De
CDA Bernheze fractie wenst iedereen een mooie vakantietijd.

D66 Oss-Maasland, nu onderdeel van D66 regio Maashorst.
In 2013 werd ze voor het eerst
gekozen tot lijsttrekker en later
tot fractievoorzitter. Ze is arts
en gespecialiseerd in reizigersgeneeskunde en longaandoeningen. Ze is daarnaast lid van
onder meer De raad voor gecoordineerd Ouderenwerk Heesch
en de themagroep Zorg en welzijn van D66. Ze is getrouwd en
moeder van drie volwassen kinderen.

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

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

wwO de komende jaren de medio 2016 vastgestelde woonvisie
praktische invulling geven.
Bij de aanbieding van het eerste
exemplaar
‘Burgerparticipatie
Ouderen’ aan de voorzitter van
de raad, burgemeester Moorman, wees Henk Verschuur op
het belang van de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar. Bij het schrijven van
hun
verkiezingsprogramma’s
kunnen de politieke partijen
met beide documenten rekening
houden.
Hij adviseerde de raadsleden
beide documenten als ‘verplichte’ lectuur mee te nemen op hun
zomervakantie.
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DUUrzAAM bOUWen
Blog ANITA VAN DEN BOgAART:

Met BeCO als energiecoöperatie doe
je het samen in Bernheze
Foto: Jan Gabriëls

HEESwIJK-DINTHER - Geen kolen en gas meer, maar veel meer gebruik maken van andere energiebronnen. Dat is in de ogen van piet hein hezemans uit heeswijk-Dinther heel erg nodig om de aarde en ons
milieu te behouden en te verbeteren. een lokaal initiatief als Beco is wat piet hein betreft heel belangrijk
om vooral samen te werken aan goede initiatieven hiervoor.
Samen met zijn vrouw Rina is Piet
Hein heel veel bij De Kersouwe te
vinden. Hun hart ligt daar en als
vrijwilliger zijn ze daar vele uren
aan het werk. Piet Hein Hezemans (59) werkte bij Heineken
in Den Bosch als brouwtechnoloog. Het bedrijf is volgens hem
nu ook steeds duurzamer bezig.
Een groot deel van de daken is vol
gelegd met zonnepanelen. “we
proberen zelf natuurlijk ook zo
duurzaam mogelijk te leven. Op
onze woning aan de Hoofdstraat
kunnen helaas geen zonnepanelen liggen vanwege de mooie
grote hoge bomen en het cultuurhistorisch karakter. Maar ook

dat is belangrijk en draagt bij aan
een fijne leefomgeving. we doen
alles wat binnen onze haalbare
grenzen ligt. Zo telen we eigen
voedsel in de moestuin, we composteren en scheiden zorgvuldig
ons afval.”
wat energie betreft nemen ze al
enige tijd 100% duurzame energie af van de Bernhezer Energie
Coöperatie. Voor Piet Hein is het
van belang dat we vooral energie van eigen bodem gebruiken.
“Maar minder energie gebruiken
is nog belangrijker”, zegt Piet
Hein. “we hebben voorzetramen
tegen energieverlies en als eerste

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

dankten we de gloeilampen af.
Ook gebruiken we de auto zo
weinig mogelijk, in het dorp doen
we alles met de fiets en ik fietste
ook altijd naar mijn werk.”
Over BECO is Piet Hein zeer te
spreken. Vanaf het begin is hij lid,
en is zoals hij zegt een tevreden
klant. wat vooral aanspreekt is
het lokale karakter en het idee
van ‘samen verantwoordelijkheid nemen, dicht bij huis’. “Het
is duurzaam bezig zijn en samen
realiseren wat belangrijk is. Met
zo’n coöperatie kan dat goed”,
volgens Piet Hein.

Als ze mij gevraagd zouden
hebben “Denk je dat het iets
is om in de héle gemeente, bij
álle huizen – óók die in de buitengebieden- de stoepen open
te breken van de voordeur
tot aan de weg, in álle goten
langs de wegen diepe sleuven
te graven, daar kabels doorheen te trekken en dan al die
gleuven en gaten weer dicht te
maken, te bestraten en aan te
trillen”, dan had ik héél hard
geroepen “Néé’, dat gáát toch
niet??! Da’s een onmogelijke
klus!” Fout gedacht. Want het
kan dus wél.
Ik had het in geen honderdduizend jaar klaargespeeld, maar
er zijn dus mensen die deze
klus gewoon klaren. Echt waar.
Onze hele gemeente is over-

spoeld met enorme haspels
met kabels, wegmarkeringen,
pionnen, containers, verkeersborden, en heel veel mannen
in oranje hesjes met graafmachientjes en scheppen. In
eerste instantie denk ik nog dat
het om één groep gaat als ik ze
in een wijk bezig zie. Maar een
paar wijken verderop ontwaar
ik hetzelfde tafereel; het gaat
dus blijkbaar in ploegen. Nou
heb ik weinig verstand van
kabels en alles wat erbij komt
kijken, maar ik heb wel ogen.
En dan valt me één ding op:
hier wordt GEWERKT. Man,
man, ik heb echt nog NOOIT
mensen zó hard zien werken.
Zelfs in een temperatuur van
ruim boven de dertig graden
gaat het maar door. Nou had
ik bedacht dat als ze in onze
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showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur
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Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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bernheze bouwt
Glasvezel
wijk aan het werk gaan, ik de
mannen zal trakteren op ijs. En
dus leg ik alvast een voorraadje magnums en splitijsjes aan.
Afgelopen week was het zover.
Om klokslag zeven uur in de
ochtend begint het geklop,
gebeitel en gegraaf in onze
straat en bij onze voordeur. Ik
laat de hond uit en groet de
mannen. De meesten spreken
geen Nederlands. Zijn het
Polen? Tsjechen? Roemenen?

komen. Vanmiddag? Lijkt me
wel een goed plan. Rond het
middaguur werp ik een blik
naar buiten. Het is lunchtijd,
maar er wordt geen aanstalten
gemaakt het werk te onderbreken. De mannen gooien
de sleuven dicht, kloppen de
keien erin en ruimen gereedschappen op. Het lijkt erop
dat ze al bijna klaar zijn. Ik
denk aan mijn ijsjes. Nú doen?
Tussen de middag is een rare

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreven
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies

de gaten te houden, dat lijkt Beton- staal- en houtconstructies
me een mooi moment voor ijs.
B.V.
Een halfuurtje later hoor ik een
trilmachine. Een van de manDe Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
nen trilt de stoep aan. De rest
www.adviesburojanvangerwen.nl
is nergens meer te bekennen.
De Morgenstond 35
Die middag spot ik ze weer,
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
twee straten verderop. Aan het
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
werk. Ik weet niet wanneer en
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
óf ze wel een pauze houden.
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
Al mijn goede bedoelingen ten
spijt: ik blijf gewoon met mijn
ijsjes zitten. Maar ik neem wel

Adviesburo Jan van Gerwen

Tussen de middag is een rare tijd voor ijs, ze hebben
vast hun broodtrommels en thermoskannen bij zich
Geen idee, maar ze groeten
vriendelijk terug, zonder hun
werk te onderbreken. En ik
verbaas me over het tempo. Ze
gaan maar door, aan één stuk.
Waar ik ze in al die weken ook
tegenkwam: ik zie ze nóóit een
praatje maken onderling, niet
even een sigaretje opsteken,
zelfs niet op of om kijken.
Ik zie ze alleen maar kei- en
keihard werken, of ze nou wel
of niet zowat een zonnesteek
oplopen. Ik stap over de diepe
sleuf voor mijn inrit en bedenk
wanneer ik met die ijsjes zal

tijd voor ijs, ze hebben vast
hun broodtrommels en thermoskannen bij zich. En ik durf
ze eigenlijk gewoon niet te
storen. Ze zijn zó druk dat het
bijna gênant zou zijn om nu
met ijs te komen. Die mannen
nemen daar duidelijk helemaal
de tijd niet voor. Hoe moeten
ze dat trouwens doen? Zo’n
magnum werk je ook niet
in twee happen weg. En je
kunt ‘m ook niet even ergens
neerleggen. Misschien hebben ze vanmiddag een keertje
koffiepauze? Ik besluit dat in

mijn petje voor de mannen
af. Als het aan mij gelegen
had, had ik een klus van dit
formaat niet eens overwógen.
Zij doén het gewoon. Dag in,
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
dag uit. Alleen één ding: sindsBrandpreventief Adviesburo
Jan van Gerwen B.V.
gisteren maakt onze riolering
een raar geluid als we de wc
doorspoelen. Er zal toch niets
zijn misgegaan met de rioleringsbuizen tijdens het graven
van die sleuf…? In het geval
ze terug moeten komen om de
boel opnieuw open te maken:
mannen, er is ijs. Dat jullie het
weten.
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

duurzaamheid
tipS
Voer een kliekjesdag in;
Milieucentraal meldt
ons dat zo’n 14 procent
van ons eten jaarlijks
ongebruikt in de afvalbak
verdwijnt. Dat is 50 kilo
voedsel per persoon per
jaar. Alle huishoudens
samen verspillen zo
bijna 100 duizend volle
vuilniswagens vol goed
voedsel. Voer daarom een
kliekjesdag in.
Heb je nog een restje
eten over, bewaar deze
dan in de vriezer en eet
dit op als je een dag geen
tijd hebt om te koken.
Wel in de ochtend even
uit de vriezer halen. Je
kunt ook met restje die
je nog niet hebt gekookt
lekkere gerechten koken.
Op internet zijn hiervoor
diverse sites te vinden,
kijk bijvoorbeeld eens op
kliekipedia.
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inleveren oud en
buitenlands geld
HEESwIJK-DINTHER - Waardeloos, die oude guldens? Overbodig geld uit het buitenland
dat maar in de keukenla ligt?
Voor de Stichting Regiofilmproducties vertegenwoordigen ze
waarde! En een welkome bijdrage om de film verder af te maken,
de documentaire gedetailleerd
op te zetten en uit te voeren. Bovendien kan de organisatie daarmee een goed pakket, les- of informatiemateriaal, voor scholen

rabobank Clubkas Campagne van start!

en organisaties maken.
inleveradressen
In de bibliotheek van Heeswijk-Dinther staan tot en met 15
augustus speciale inzamelingsbussen. De gemeente heeft in
mei vergunning verleend voor
deze actie.
Volg de ontwikkelingen op
www.regiofilmproducties.nl.
Ook de data van de première en
de diverse voorstellingen staan
daar vermeld.

BERNHEZE - rabobank oss Bernheze draagt de samenleving een warm hart toe en ondersteunt veel
verenigingen en stichtingen in de regio met de rabobank clubkas campagne. De basisgedachte van de
campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van
de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Alle verenigingen en stichtingen
die voldoen aan de voorwaarden
zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de campagne. In 2016
was de Rabobank Clubkas Campagne een groot succes. 544
Verenigingen en stichtingen uit
de regio namen deel. Verenigingen en stichtingen kunnen zich
nu al inschrijven. Aanmelden kan
tot en met 2 oktober.
€ 300.000,- voor de rabobank
clubkas campagne
Ook dit jaar stelt Rabobank een
bedrag van € 300.000,- beschik-

Het
grootstent
e
assortiming en
t
ta
s
e
b
r
sie
coratie
tuinde -Oost
id
u
Z
van
nd
Nederla

baar voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Leden van Rabobank kunnen in oktober hun
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij
een warm hart toedragen. Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe
meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht
worden, des te meer geld deze
vereniging of stichting krijgt. Het
is dan ook in het belang van de
vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. Meer informatie over de
Rabobank Clubkas Campagne

en aanmelden om deel te nemen
kan via de website van de bank
www.rabobank.nl/ossbernheze.

Hallo, ik ben Lana, een leuk Bulldogteefje van ruim zeseneenhalf
jaar oud. Helaas moesten mijn eigenaren afstand van mij doen in
verband met een allergie. Ik ben heel lief en aanhankelijk. Ik vind
het erg fijn om aandacht te krijgen en wil graag bij je in de buurt
zijn. Ik reageer wisselend op andere honden; vooral teefjes vind
ik niet zo leuk.
Ik zit nu samen met Buster (herder reu) in dezelfde kennel
en we zijn inmiddels goede vrienden. Het is nog onbekend
of ik met katten kan samenleven en op het moment is het ook
nog niet duidelijk of ik goed ben met kleine kinderen, maar
ik kan wel goed samenleven met grotere kinderen vanaf een jaar of
zeven. Heb je interesse in mij?
Kom dan snel kennismaken met mij! Ik sta ook op
www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!
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Dierenopvangcentrum Hokazo

Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden - 0413-260546 - admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl.

zaterdag
15 juli
van 10.00
tot 17.00 uur

direct meenemen >> op=op
stoelen, salontafels,
eettafels, lampen,
accessoires
laag Beugt 1a, Heeswijk-dintHer www.HedimeuBelen.nl
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AAn heT WerK
Vacature: Directeur DE EIJNDERIC
Educatief en creatief centrum De Eijnderic is een stichting die voor
Bernheze en de regio vrijetijdscursussen verzorgt. Vanwege het
vertrek van de huidige directeur zoeken wij een allround en
creatieve directeur (20-25 uur).

Onze nieuwe directeur is een ondernemer die kan functioneren in
een politiek-bestuurlijke context, een netwerker en expert met
affiniteit met educatie, kunst en cultuur. Iemand die verbinding
kan leggen binnen de Eijnderic en extern met bestuurlijke en
maatschappelijke organisaties. Daarnaast is hij/zij commercieel,
daadkrachtig, initiatiefrijk en in staat heldere doelen te stellen.

Functie-eisen

• Minimaal HBO-niveau;

• Bewezen leiderschapskwaliteiten;
• Resultaatgericht en verbindend;

• Aantoonbare ervaring met het managen van projecten.
Reageren

Stuur je motivatie en curriculum vitae vóór maandag 31 juli

a.s. naar sollicitatie.eijnderic@gmail.com. Uitgebreide
informatie vind je op onze website www.eijnderic.nl.

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Vacature

Kipper chauffeur
Wegens uitbreiding van ons wagenpark en
onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar
kipper chauffeurs.
Functie-eisen:
• C / CE rijbewijs
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Heb je ervaring in het kipper transport,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse?

Stuur dan je cv naar:
transport@corvanschaijk.nl of bel 0412-611841
Berghemseweg 13 - 5388 PT Nistelrode
www.corvanschaijk.nl

Vacature

Tekstschrijver/Redacteur
Bijverdienen?

Wij zoeken (inval) postbezorgers
voor diverse wijken in Bernheze
Wij bieden je onder andere:
¥ zelfstandig en verantwoordelijk
werk in de buitenlucht
¥ een prima vergoeding

Ben jij:
¥ maandag t/m vrijdag
beschikbaar?
¥ gemotiveerd en betrouwbaar?

Stuur dan snel je sollicitatie naar Caroline van der Lee:
caroline.lee@depostbode.com of bel voor meer informatie
0412 69 65 65.
Met vriendelijke groet,

Angelenweg 135, 5349 TG Oss

depostbode.com

Wil jij werken aan mooie content
mét maatschappelijke impact?
Duurzaamheid.nl is een onafhankelijke online en offline
community, die bedrijven en organisaties bewust maakt
van hun positieve impact en helpt de verduurzaming te
versnellen. Om ons (redactie)team in Heeswijk te versterken,
zoeken we op korte termijn een ondernemende redacteur
en tekstschrijver, ± 32 uur per week.
Onder leiding van de hoofdredacteur zorg je zelfstandig
voor content van hoog niveau voor de website
Duurzaamheid.nl. Je schrijft niet alleen zelf artikelen,
maar stelt ook briefings op voor (externe) tekstschrijvers,
regelt de benodigde interviews, verzorgt de eindredactie
en beeldresearch en bewaakt de planning. Ook ben je
verantwoordelijk voor de sociale media-kanalen en verzorg
je de maandelijkse nieuwsbrief. Bovendien weet je hoe
je sociale media en SEO inzet om het bereik van de artikelen
te vergroten.

Kijk voor de volledige vacatureomschrijving op
www.duurzaamheid.nl/vacature
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Vakantie inluiden met ruim
100 soorten Belgisch bier

Familie jeu de boules bij het
St. Barbaragilde Dinther

Belgisch Bier Festival 14, 15 en 16 juli

HEESWIJK-DINTHER - Al vroeg
in de middag verzamelden zondag 9 juli zo’n 40 deelnemers
zich voor deelname aan de familie jeu de boules wedstrijd.
Na loting voor de volgorde ging
iedereen van start. Na verschillende kampronden waren er
nog vier over voor de halve finale. Voor de derde en de vier-

de plaats werd gekampt door
Will van Oorschot en Ad van
Nistelrooy. In de finale kwam
Joan van Zutphen tegenover Jan
van Eerd te staan, waarbij Joan
als winnaar de trofee mee naar
huis nam. Na deze gezellige en
mooie middag was het de pataten snackkraam van Mario Bok
waar iedereen het zich lekker liet
smaken.

14-15-16 juli en 18-19-20 augustus

Belgisch Bier Festival.nl
De Leygraaf, Heeswijk-Dinther

MAX. 4
MULTIPACKS
PER KLANT

HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 14, 15 en 16 juli wordt
wederom het Belgisch Bier Festival georganiseerd door Hotel-Restaurant De Leygraaf aan de Meerstraat 45a in Heeswijk-Dinther.
Hiermee wordt de vakantie ingeluid.
Aanvang is vrijdag 14 juli om
15.00 uur. In de zaal van De

Leygraaf zullen dan ruim 100
verschillende Belgische bieren en

enkele Nederlandse worden gepresenteerd. De Leygraaf heeft
standaard al 50 verschillende
Belgische bieren op haar bierkaart staan en breidt dit tijdens
het Belgisch Bier Festival met nog
eens ruim 50 soorten uit. Allerlei Belgische biersoorten zullen
aanwezig zijn zoals diverse Witte, Blond, Amber, Dubbel, Tripel,
Fruitige, Geuze, IPA en Stout.
Alle Trappistenbieren zullen aanwezig zijn; zelfs Westvleteren, de
Oostenrijkse Engelszell, de Italiaanse Tre Fontane en de Amerikaanse Spencer. Alle bieren staan
op www.belgischbierfestival.nl.
Het festival is gratis toegankelijk
en geopend tot en met zondagavond.

Volgende
een interv week
ie
Gerard de w met
Bekker

Uitreiking onderscheiding
Oorlogsgravenstichting
BERNHEZE - De heer G. de Bekker uit Heesch kreeg op 6 juli een
gouden erespeld als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting. Arie Harrewijn, inspecteur van de Oorlogsgravenstichting, reikte de speld uit.
De heer de Bekker neemt na 31
jaar afscheid als consul. Sinds
1986 was hij de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in Bernheze. Hij
was verantwoordelijk voor de
in- en externe contacten met

betrekking tot het onderhoud
van oorlogsgraven. In de gemeente Bernheze liggen twee
Nederlandse en 26 geallieerde
oorlogsslachtoffers.
In bijna elke gemeente in Ne-

derland bevindt zich wel een
oorlogsgraf. De consuls spelen
een belangrijke rol bij het beheer
en onderhoud van deze graven.
In heel Nederland ondersteunen ongeveer 375 consuls de
Oorlogsgravenstichting bij de
uitvoering van haar werkzaamheden. De consuls, die meestal
in dienst zijn van een gemeente,
worden officieel benoemd door
de burgemeester.

GRATIS glas

OP=OP

bij aankoop van een 4-pack
1.5 liter flessen Coca Cola

Avocado
of mango
per stuk

Coca-Cola

1.49 1.99

regular, light of zero
multipack 4 flessen à 1500 ml

7.

15

5.

0.

49

99

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Hertog Jan
of Palm bier

krat 24 flesjes à 250/300 ml

M
100 GRA

14.89 15.99

10.

49

Beenham

naturel of honing-mosterd
per kilo 7.90

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 10 t/m zondag 16 juli 2017. Week 28.

Pllein
Plein
ei n 1
1969
969 1
11
1
ma-za
a-za
aza 8-21
8-21
ZONDAG
ZO
ZOND
NDAG
ND
AG O
OPEN
PEN 112-18
2-18 UUR
UUR
UU

1.00
1.05

0.

79

schaken

dammen

kaarten/bridgen

25

bernheze sportief

Woensdag 12 juli 2017

motorcross

Dansend trainen bij DV Dancing Kids
1cm b

Thierry Pittens op het podium
in het EK Enduro in Estland

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

ESTLAND/VORSTENBOSCH Thierry Pittens van Pittens Racing is in de tweede wedstrijd
om het Europees Kampioenschap Enduro in Estland op het
podium geëindigd.
NISTELRODE - Bij dansvereniging Dancing Kids zijn in mei veel
nieuwe leden aangemeld. Bijna alle groepen zitten vol met enthousiaste dansers. Er is nog wel plaats voor jongens en meiden in de
leeftijd van negen tot en met twaalf jaar. Meld jij je aan om dansend
mee te trainen met de andere enthousiaste leden?
Lijkt het je leuk om een keer mee
te komen doen bij de DV Dancing Kids trainingen?
Je bent van harte welkom in de
eigen dansaccommodatie van de
dansvereniging op het sportpark
van RKSV Prinses Irene. Ook al
is het buiten erg warm, in de

zaal met airco is de temperatuur
heerlijk om te trainen.
Er wordt getraind op maandag
en woensdag van 17.45 tot
19.15 uur. Je mag dan met Garde en Modern mee komen doen!
Woensdag 12 juli en maandag
17 juli zijn er nog trainingen
en dan starten we 21 augustus

weer. Doe makkelijke kleding
aan en breng je gymschoenen/
turnschoentjes mee en ook wat
te drinken voor in de pauze!
Vooraf aanmelden is niet nodig;
iedereen is welkom!

Thierry won op overtuigende
wijze de eerste dag van de E2
klasse en had ook op de tweede

Kom gezellig
mee dansen
Voor meer informatie kun je mailen met info@dvdancingkids.nl
of bellen met 0412-612001.

dag de koppositie in handen, tot
hij in een proef ten val kwam en
veel tijd verloor. Toch wist hij er
nog een zesde plaats uit te halen, waarmee hij zich verzekerde
van een derde plaats in het eindklassement. Ook zijn broer Wesley scoorde constant in Estland
en sloot de wedstrijd af op een
vijfde plaats.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

LAST MINUTE VOORDEEL
KOOPZONDAG 16 JULI 12:00 - 17:00 UUR

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en ontmoet Stippie!

korting
%
0
5
t
o
Nu t
belen!
eu

op Tuinm

799,-

499,-

17,50

44,99

12,

35,-
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Bardani Marlin >

Safarica Zimbali

Safarica Windsor

Opvouwbare campingstoel met bekerhouder
die eenvoudig meegenomen kan worden in de
meegeleverde draagtas.

Dekenmodel slaapzak met katoenen binnentijk
die eenvoudig te combineren is tot een
2 persoons slaapzak.

DWS Kuma

op=op

Slaapmat die zichzelf,
heel eenvoudig,
opblaast wanneer u
deze uitrolt en het
ventiel open draait.

19,99

75,-

17,50

55,-

29,99

44,95

35,99
Columbia SplashFlash II

Intex Easy Set

DWS Texas

Junior softshell jas met capuchon. Wateren vuilafstotend.

Eenvoudig op te zetten zwembad.
Afmeting: Ø183 x H 51 cm.

Compacte 3 persoons koepeltent met vaste luifel en
horrengaas raam. Ideaal als bijzettent. Gewicht: 3,1 kg.

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

22,99

26
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bernheze sportief
volleybal

Woensdag 12 juli 2017

handbal
vissen

Achtste viswedstrijd jeugd
visclub De Bleeken

waterpolo

handboogschieten

team van Zuid-West Nederland in
de Nationale teamcompetitie voor
junioren onder de twintig jaar!

tafeltennis

De uitslag van deze wedstrijd is
als volgt:

wielrennen

darten

Jongste jeugd
1. Luca van Erp,
met veertien vissen
2. Marvin van Lith
3. Joey Govers.

golf

Foto: Marlies Nederkoorn

MIDDELRODE/HEESCH - Op een onstuimige donderdagavond met
onweer en hoosbuien werd op ’t Ven in Middelrode de achtste wedskien
snowboarden
kano
strijd gevist door de jeugd. Slechts het loten om 18.30 uur verliep
droog en daarna barstte ook in Middelrode het onweer los.
In de diverse auto’s werd door
iedereen gewacht tot deze bui
gepasseerd was, waarna de stekken alsnog droog opgebouwd
konden worden en de wedstrijd
met twintig minuten vertraging
kaarten/bridgen
van start ging. Terwijl de regen
later toch weer met bakken
uit de lucht kwam, hielden de

slechts zes dappere vissers en
hun begeleiders het deze avond
vol tot het eindsignaal. Helaas
bleek bij het wegen en tellen dat
het met de vangsten ook niet
meegezeten heeft.
Toch was er ook positief nieuws
want jeugdlid Robin van der Laar
mag gaan meevissen met het

Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet,
met twintig vissen
2. Rick Hartogs
3. Bart van de Hanenberg.
De totale vangst bedroeg deze
avond 51 vissen met een totaal
gewicht van 450 gram.
De negende en laatste wedstrijd
voor de zomervakantie zal op 13
juli gevist gaan worden op de
Slothoevevijver in Vinkel.
Wil je meevissen of heb je vragen,
neem dan even contact op met
Jan Oliemeulen via debleeken@
planet.nl.

motorcross

Raivo Dankers tweede in
Lelystad en winnaar in Eersel
Heesch - Raivo Dankers van het
HSF Logistics Motorsport team
heeft twee podiumplaatsen weten te behalen in het Open Nederlands Kampioenschap 125cc.
Op zaterdag wist hij met een 5-2
in de manches tweede te worden in Lelystad, maar op zondag
motorsport
revancheerde hij zich door beide
manches te winnen in Eersel!

Clubkampioenschappen jeugd
TC Telro
Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

NISTELRODE - De clubkampioenschappen voor de Jeugd
van TC Telro staan weer voor de
deur.
Op zaterdag 15 juli wordt er gestart met de voorrondes in de
categorieën rood, oranje, groen
en geel. De kinderen kunnen
meedoen aan het enkelspel,
het dubbelspel en het gemengd
dubbelspel.
Zaterdag 22 juli wordt een bijzonder spannende dag want dan
worden de finales gespeeld!
Ook is er op woensdag een loterij voor alle deelnemers. Aan
de clubkampioenschappen doen
dit jaar 59 kinderen mee in maar
liefst 95 verschillende onderdelen.
Iedereen die het leuk vindt om
te komen kijken is natuurlijk van
harte welkom om de jeugdspelers aan te komen moedigen!

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

Tot ziens op zaterdag 15 juli en
zaterdag 22 juli bij de tennisvelden van TC Telro!

Achtste Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
BERNHEZE - De organisatie van dit kampioenschap is in handen
van biljartvereniging ‘Royal’ die momenteel bij Royal Events Palace
haar ‘thuis’ heeft. Om meer liefhebbers te enthousiasmeren voor dit
toernooi, dat plaatsvindt van 6 tot en met 22 oktober, is er wederom
voor gekozen om ook deelnemers buiten Bernheze toe te laten.
De inschrijvingen zijn al begonnen en op dit moment heeft zich
al een aantal biljartliefhebbers
aangemeld. De organisatie laat
in totaal 90 spelers toe aan dit
toernooi. Dus meld je snel aan!
Opgeven kan door een mail met
je naam, telefoonnummer en
mailadres te sturen naar Martin
van de Moosdijk; mmoosdijkmoosje@home.nl. Je kunt hem
ook bellen op 0413-342639.
Ook graag je gemiddelde doorgeven!
Je kunt bij aanmelding doorgeven wanneer je niet kunt spelen.
Vanaf donderdag 17 oktober is
er geen afmelding meer mogelijk. Dus als je door bent moet je
ervoor zorgen dat je vrij bent van
17 tot en met 22 oktober om
wedstrijden te spelen.
Ook dit jaar zijn er diverse prijzen te winnen. De winnaar krijgt
natuurlijk de wisselbeker en een
cheque ter waarde van €125,-.
Daarnaast zijn er voor de nummers twee tot en met acht bekers en geldprijzen te verdienen.
Ook dit jaar is er voor de dames
een prijs beschikbaar voor beste
vrouwelijke biljartspeelster van
het toernooi. Het inschrijfgeld,
over te maken op IBAN NL 94
RABO 015 928 962 9, bedraagt
net als anders €10,- onder vermelding van inschrijven toernooi
met daarbij je naam.
Pas als het bedrag is overgemaakt ben je definitief ingeschreven.
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Het achtste Open Bernhezer Biljartkampioenschap Libre wordt
dit jaar gehouden in de kleine
zaal, Pub Maritiem, aan de Meerstraat 30b in Heeswijk-Dinther
waar twee biljarttafels staan. Er
wordt gespeeld in een poulesysteem van spelers waarvan de
nummers 1 en 2 uit elke poule
doorgaan naar de volgende ronde. De finale zal zondagmiddag
22 oktober gespeeld worden.
Er zal worden gespeeld volgens
het reglement van de KNBB. Alle
schema’s en uitslagen kun je volgen op een TV scherm dat in de
zaal wordt geplaatst.
De organisatie hoopt op een grote opkomst van sportieve biljartminnende spelers en speelsters.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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Jeugdafdeling HBV sluit seizoen af
HEESCH - De jeugdafdeling van de Heesche Badminton Vereniging
heeft vrijdag 7 juli haar seizoen afgesloten met het ouder-kind-toernooi en de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar.
Tijdens het ouder-kind toernooi
neemt ieder jeugdlid een ouder
mee waarmee de hele avond een
duo gevormd wordt in de strijd
om de dagprijzen. Voor jeugdleden hét moment om hun ou-

ders te laten zien wat zij in een
seizoen geleerd hebben. Voor
ouders was dit natuurlijk ook hét
moment om te bewijzen dat ook
zij best een shuttle kunnen slaan!
Dat laatste valt voor sommige

ouders flink tegen, met soms wat
gelach van de jeugd als gevolg.
Na zes gespeelde rondes kon de
einduitslag opgemaakt worden.
Meike Brugman en haar vader
Carlo wisten de meeste punten
te maken en gingen met de dagprijzen naar huis.

Week na week
laten zij vol
enthousiasme
zien hoe leuk, snel
en gezellig het
badminton kan zijn

Winnaars ouder/kind-toernooi: Meike en Carlo Brugman

Tijdens deze activiteit, die jaarlijks
aan het einde van het seizoen
gepland staat, kiest de jeugdbegeleiding van de badmintonvereniging ook ieder seizoen
opnieuw een sportman en sportvrouw van het jaar. Twee jeugdleden die zich het hele seizoen
door vaak hebben laten zien in

Fiene van den Hanenberg en Bo van Tiel

de zaal en die uitblinken in hun
inzet op de baan én bij de activiteiten daarbuiten. Als uitblinkers
van het seizoen 2016/2017 zijn
Fiene van den Hanenberg en Bo
van Tiel gekozen. Week na week
laten zij vol enthousiasme zien
hoe leuk, snel en gezellig het
badminton kan zijn.

Ook in het nieuwe seizoen zal de
jeugdafdeling van HBV weer de
baan op gaan, en zelfs een nieuwe trainingsvorm voor vier- en
vijfjarigen introduceren.
Voor meer informatie kijk op
www.hbv-heesch.nl.

Win €25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van
Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de
hoogte te houden.

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 23 juli 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
Bedrijven
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 26 is: André en Nelly Lagarde
Antwoord was: Voorkom diefstal van jouw fiets of scooter

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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DONDerDaG 13 JUli
Centrum Maia: Workshop
Celzouten & Bloesems
Palmenweg 5 Nistelrode
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOeNSDaG 19 JUli

De blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

DeMooiBernhezekrant op
de Nijmeegse Vierdaagse
Rotonde Schoenaker wychen
PAGINA 1

VriJDaG 14 JUli

Openluchtmis
Sportpark De Schellen
Nistelrode
PAGINA 6

Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Belgisch Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

SlimWonen in Bernheze
Karwei Cereslaan 9 Heesch
PAGINA 18

SlimWonen in Bernheze
Karwei Cereslaan 9 Heesch
PAGINA 18

Centrum Maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Grandioze outlet
Hedi Meubelen
Heeswij-Dinther

Demo Baking Soda &
boekpresentatie
DIO/TheReadshop/Prima
Sparkling Nistelrode
Belgisch Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Singer-songwriter friday
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
zaTerDaG 15 JUli
Clubkampioenschappen
jeugd TC Telro
TC Telro Nistelrode
PAGINA 26
Centrum Maia:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Belgisch Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Open dag:
Volkstuinvereniging
‘De koffiestraat’
Koffiestraat Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

DiNSDaG 18 JUli

expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
PAGINA 7

kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

inloopspreekuur fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

alzheimer Café
PieterBrueghelHuis Veghel

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Sterrenwacht Halley:
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
PAGINA 7

film: Captain fantastic
Filmhuis De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DiNSDaG 25 JUli

DONDerDaG 20 JUli

Start: expositie kasteel
Heeswijk
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

MaaNDaG 17 JUli

expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
PAGINA 7

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

De blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DiNSDaG 1 aUGUSTUS

MaaNDaG 24 JUli

zONDaG 16 JUli

rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther

zONDaG 23 JUli

VriJDaG 21 JUli
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
knockOut – The Band
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 2
zaTerDaG 22 JUli
expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
PAGINA 7
lezing: anselm Grün
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
De blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOeNSDaG 26 JUli
rapunzel door
Jeugdtheatergroep
Mariahout
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
DONDerDaG 27 JUli
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
VriJDaG 28 JUli
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
zaTerDaG 29 JUli
expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOeNSDaG 2 aUGUSTUS
Jeugd- en
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther
kienen kBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Het grote piratenavontuur
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Gratis inloopspreekuur
Van Soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
DONDerDaG 3 aUGUSTUS
Jeugd- en
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther
Tarotkaarten legging
Spoor 8 weijen 77b Nistelrode
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VriJDaG 4 aUGUSTUS
Jeugd- en
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
kaartavond kBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zONDaG 30 JUli

zaTerDaG 5 aUGUSTUS

expositie atelier
art ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

Jeugd- en
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zONDaG 6 aUGUSTUS

MaaNDaG 31 JUli
Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

