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www. vanheijdendakkkappellen.nl
In week 33 & 34 zijn we met vakantie 

en verschijnt er géén krant

d� zomerediti�
Volgende week is ie er weer: 

d� zomerediti�
van DeMooiBernhezeKrant!

raivo Dankers pakt wereldtitel in spanje
COUREUR UIT HEESCH WINT NA EK OOK WK

Het was bijzonder warm in Spanje 
en daarom besloot de organisa-
tie om het tijdschema naar voren 
te halen. Raivo trainde op zater-
dag als dertiende, maar omdat de 
verschillen tussen de rijders klein 
waren, wist hij dat wanneer hij in 
de manches op zondag een goede 
start zou pakken, er veel meer in 
zou kunnen zitten.
In beide manches zat de rijder uit 
Heesch er goed bij na de start en 
kon zo zijn wedstrijd goed opbou-

wen. In de eerste manche begon 
hij in de kopgroep en had gelijk de 
derde plaats in handen. Geduren-

de de wedstrijd werkte hij zich op 
naar een tweede plaats en toen de 
leider in de fout ging, stootte Raivo 
door naar de koppositie. Strak rij-
dend wist hij zijn voorsprong op 
de tweede man te consolideren 

en wist de manche winnend af te 
sluiten.
 

WerelDkAMPIOen
Ook in de tweede manche kon hij 
in de kopgroep aan de wedstrijd 
beginnen. In de beginfase nam hij 
de tweede plaats over van Brian 
van der Klij. Deze positie kon Raivo 

niet vasthouden en hij viel gedu-
rende de wedstrijd terug naar een 
derde plaats. Er was nog niets aan 
de hand, want ook aan een derde 
plaats had de rijder uit Heesch vol-
doende om de wereldtitel in de 
wacht te slepen! 

Hij nam geen onnodige risico’s 
meer en hield zijn achtervolgers 
goed in de gaten. Dit zorgde er-
voor dat hij op een derde plaats 
over de finish kwam en na zijn Eu-
ropese titel nu ook de wereldtitel 
in de wacht heeft weten te slepen.

EL MOLAR/HEESCH - Raivo Dankers uit Heesch is in het Spaanse El Molar wereldkampioen in de 85cc geworden. De rijder van 
het HSF Logistics Motorsport Team reed twee sterke manches en wist op overtuigende wijze de eerste manche te winnen. In 
de tweede manche kreeg hij al snel de tweede plaats in handen, wat op dat moment al voldoende was voor de wereldtitel. 
Dankers moest gedurende de wedstrijd nog een plaats prijsgeven, maar kwam op een hele mooie derde plaats over de finish 
en pakte hiermee de wereldtitel.

uItslAGen 
WerelDkAMPIOenscHAP 
85cc In sPAnJe:
 
Eerste manche 85cc:
1 Raivo Dankers
2 Bastian Boegh Damm
3 Rene Hofer
4 Brian Moreau
5 Thibault Benistant
 
Tweede manche 85cc:
1 Brian Moreau
2 Petr Polak
3 Raivo Dankers
4 Bastian Boegh Damm
5 Rick Elzinga
 
Einduitslag:
1 Raivo Dankers
2 Brian Moreau
3 Bastian Boegh Damm

Raivo Dankers Foto: E. Laurijssen

RAIVo nAM Geen onnoDIGe RIsICo’s

Deelnemers Nijmeegse vierdaagse OPGELET!
BERNHEZE – In onze mooie gemeente wonen veel sportieve mensen. Daarvan lopen er diversen mee met 

de vierdaagse. Vandaag de tweede dag! Wat zou het toch leuk zijn om jezelf volgende 
week in de krant terug te zien, compleet met jasje, tasje. 

Kom je uit Bernheze en loop je mee? Stuur dan een selfie of foto, 
gemaakt door iemand om je heen naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet kom jij in de krant!

Voor nu heel veel succes de komende dagen en vooral veel plezier!
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Vier de zomer 

De grote uittocht is begonnen. Kilo’s 
kaas zijn gevacumeerd en mee in 
de koffer naar o.a. Brazilië en in de 
caravan richting Frankrijk. Toch zijn 
er ook nogal wat mensen die lekker 
in deze regio genieten of zelfs thuis 
blijven om orde op zaken te stellen 
na een jaar van hard werken. Beetje 
opruimen, lekker fietsen en ergens 

een hapje eten! Met als afsluiting een ‘heerlijk kaasplankje’ of - 
zoals u ziet op bijgaande foto - kaasplank, samengesteld met de 
lekkerste kazen uit ons assortiment. Glaasje wijn erbij en heerlijk 

bijkomen, samen met vrienden of familie. We werken continu aan 
vernieuwing van ons assortiment! Toppers zijn ongetwijfeld de 
heerlijke brietjes met paprikatapenade of pesto. Even 10 minuutjes 
in de oven en smullen maar. Uiteraard is er ook een heerlijke 
noten/caramelvariant. Wij zijn tijdens de vakantie gewoon 
geopend en adviseren u graag bij uw keuze. 

En om nog even terug te 
komen op de meest gestelde 
vraag van de afgelopen 
weken of onze ‘bedrijfsfiets’ 
al gevonden is ... kunnen wij 
u alleen berichten dat iemand 
‘m gesignaleerd heeft in Oss. 
Een groene Citycruiser met 
een grote houten kist erop! 
Misschien heeft u na het zien 
van de foto nog tips! 

Wij wensen u in elk geval een heerlijke zomer toe en voor 
degenen die wel gewoon doorwerken is het niet verkeerd om 
‘s avonds een lekker glaasje wijn te drinken met iets lekkers van 
Bon Fromage. Want vakantievieren thuis kan ook heel erg leuk en 
lekker zijn!

 
Vier de zomer...
 
Bon Fromage Team Oss & Heesch
Ton en Elly Bens

Column
ton bens

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

SLAGERIJ MEAT STORY

Tijdens de tocht wordt een kort 
bezoek gebracht aan de grafheu-
vels gelegen tussen de snelwegen 
A50 en A59. De route voert via 
de nieuwe natuurbruggen naar 
Herperduin. Na een rustmoment 
aan de Erfdijk in Herpen, fietst de 
groep terug door de ‘recreatieve 
buitenschil’ van De Maashorst, 
waar wat wordt verteld over pro-
jecten die de komende tijd spelen 
en de verbinding van de dorpen 

rond De Maashorst die Maashorst 
moeten gaan versterken.
Lunchpakketje en drinken meene-
men: de lunch is in de vrije natuur.
De start van de fietstocht is bij het 
natuurcentrum om 10.30 uur. 

Kosten volwassenen € 3,-/kinde-
ren € 2,-
Opgeven gewenst via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Zomerse fietstocht rond 
De Maashorst 

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 26 juli 
een fietstocht rondom De Maashorst. Onder begeleiding van deskun-
dige IVN-natuurgidsen maken deelnemers een tocht van circa 30 kilo-
meter met aandacht voor natuur en cultuurhistorie van De Maashorst. 
De tocht duurt ongeveer 4,5 uur. Er wordt gefietst over verharde wegen 
en paden en enkele goed befietsbare zandpaden.

Geniet van 22 t/m 26 juli 
van ons themamenu

Kersen uit 
de streek

een 4-gangen menu voor € 35,-
Voor meer acties zie www.hetsentiment.nl

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016Winnaar De Pas

Toke Moorman
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56

info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Je vakantie begint bij ‘t Pumpke

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Bastogne
parfait
Onze befaamde bastogne
parfait met karamelsaus 
en slagroom

Je vakantie begint bij ‘t Pumpke

ZOMERTIP

Kan nie kiezen menu 
Drie gangen met 9 gerechtjes. U kiest 3 voorgerechtjes, 

3 hoofdgerechtjes en 3 nagerechtjes uit meer dan 
40 zorgvuldig samengestelde gerechten. 

22 Juli T/M 23 Augustus Voor maar € 21,50
Reserveer nu! 

0413291187 / info@dinthers eethuis.nl
Schoolstraat 15  5473GD  Heeswijk Dinther  www.dintherseethuis.nl

Ingang aan de Edmund van Dintherstraat
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Tot 1955 was op Donzel een oplei-
dingscentrum voor de Rijkspolitie. 
Deze locatie - de Slotenseweg 13 
- werd op 16 mei 1958 in gebruik 
genomen door Molukse gezinnen, 
afkomstig van de Kei-Tanimbarese 
eilanden, die hier opgevangen 
werden. Twee jaar later woonden 
er al ruim 580 mensen. Uiteindelijk 
werd het tijdelijk verblijf opgehe-
ven en werd in Nistelrode Van ’t 
Rijk klaargestoomd voor de voor-
al Zuid-Oost Molukkers met de 
rooms-katholieke godsdienst. 
In eerste instantie was de onwe-
tendheid over de godsdienst, cul-
tuur en taal van deze nieuwe in-
woners van Nistelrode reden tot 
bezorgdheid bij de mensen. De 
tijd liet zien dat deze zorg overbo-
dig was, al was de integratie door 
beide partijen een kwestie van 
vallen en opstaan, het kan gezien 
worden als een verrijking voor de 
bevolking van het dorp Nistelrode.

In 2008 was het 50 jaar geleden 
dat voor de Molukse gemeen-
schap in Nistelrode de integratie 
begon en Pascal Amukwaman het 
boek uitbracht ’50 jaar Molukse 
gemeenschap in Nistelrode’. Naast 
het feit dat de Molukse gemeen-
schap 50 jaar geleden een onder-
deel is geworden van Nistelrode 

en totaal geïntegreerd is; sociaal, 
ambtelijk en bedrijfsmatig, is er 
veel studie geweest en is er nog, 
over het verblijf en integratie van 
‘Molukse jongeren in Nederland’.
Veel leuke herinneringen zijn te 
vinden op internet of wanneer je 
de wijk ingaat. Prachtige verhalen 
over verbondenheid, interesse in 
dorpsgenoten en een cultuur 
die haar verhaal niet verliest 
en wordt doorgegeven aan 
generaties, omdat het te bij-
zonder is om te vergeten. 
Om dit te onderstrepen is de 
derde generatie opgestaan 
en heeft een feestdag ge-
organiseerd voor alle ge-
neraties inwoners van Van 
‘t Rijk samen met alle be-
langstellenden. “Alle lezers 
van DeMooiBernhezeKrant 
en inwoners van Nistelrode 
zijn van harte welkom”, 
vertelt Martina over het 
evenement wat plaats zal 
vinden in de wijk Van ‘t Rijk.

Op de dag waarop u dit leest, begint mijn 
vakantie. Meer dan ooit heb ik het gevoel dat 
ik eraan toe ben. De boog was de laatste weken 
behoorlijk gespannen. Als ik van mijn werk 
thuis kwam, zette ik snel de Tour de France aan, 
maar regelmatig miste ik de finish omdat mijn 
ogen dichtgevallen waren. Het is de hoogste tijd 
voor enkele weken rust om de batterij weer op te 
laden. 

Afgelopen weekend hebben mijn vrouw en ik de vakantie alvast 
ingeluid in ons huisje in de Ardennen. Vrijdagavond en zaterdag was 
het er prachtig weer. We hebben urenlang op de veranda gezeten en 
genoten van de rust en het glooiende landschap om ons heen.

Vanuit ons huisje kijken we onder andere uit op de Rosier. Dat is een 
van de heuvels die de wielrenners ieder jaar moeten beklimmen tijdens 
Luik-Bastenaken-Luik. In de loop van de zaterdagmiddag heb ik hem 
ook weer een keer beklommen. Uitrusten is immers niet alleen in een 
luie stoel zitten. 

We hebben daar in de Ardennen geen internet en ook geen 
televisieaansluiting. Dat bevalt heel goed. Een tijdje geleden schreef ik 
daarover het onderstaande gedicht. 
Ik wens alle lezers van DMBK een hele mooie, ontspannende vakantie 
toe. 

ACHTER GINDSE HEUVEL

De actualiteit ligt achter gindse heuvel
verscholen, de postbode kent ons niet

de krant komt ons terrein niet op
televisie noch internet weten ons
te vinden we hebben ons vrijwillig
verschanst achter onwetendheid

slechts het sms’en van de kinderen
verbindt ons met het land dat nog
achter gindse heuvel schijnt te liggen.

Als we er na een paar dagen terugkeren
bekijken we het met nieuwe ogen.

MOOI VAN HANS MANDERS

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

 AANBIEDING GELDIG  T/M 31 JULI 2015

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Van ’t Rijk 50 jaar: een bijzonder verhaal
50-Jarig bestaan wordt gevierd met ontmoeting, dans, muziek en herinneringen

NISTELRODE - In 1965 werd in Nistelrode de straat Van ’t Rijk opgeleverd door het rijk, wat meteen de naam 
verklaart. De mensen van de Molukse gemeenschap, die tijdelijk verbleven op kamp Donzel, konden zo bij 
elkaar blijven wonen. Deze verhuizing van het kamp naar de wijk zorgde voor een bijzonder verhaal; een 
nieuwe cultuur in het ‘oude vertrouwde Nistelrode’. 50 Jaar later kijken de mensen uit Nistelrode terug op 
een succesvol geïntegreerde bevolkingsgroep, waar de straat Van ’t Rijk een groot aandeel in had. Dat gaat 
op 1 augustus gevierd worden met een tentoonstelling, herinneringen en vooral ontmoeting. 

en totaal geïntegreerd is; sociaal, 
ambtelijk en bedrijfsmatig, is er 
veel studie geweest en is er nog, 
over het verblijf en integratie van 
‘Molukse jongeren in Nederland’.
Veel leuke herinneringen zijn te 
vinden op internet of wanneer je 
de wijk ingaat. Prachtige verhalen 
over verbondenheid, interesse in 
dorpsgenoten en een cultuur 
die haar verhaal niet verliest 
en wordt doorgegeven aan 
generaties, omdat het te bij-
zonder is om te vergeten. 
Om dit te onderstrepen is de 
derde generatie opgestaan 
en heeft een feestdag ge-
organiseerd voor alle ge-
neraties inwoners van Van 
‘t Rijk samen met alle be-
langstellenden. “Alle lezers 
van DeMooiBernhezeKrant 
en inwoners van Nistelrode 
zijn van harte welkom”, 
vertelt Martina over het 
evenement wat plaats zal 
vinden in de wijk Van ‘t Rijk.

Hubungan - Verbondenheid.
Beeld van kunstenares 
Jet van Zijl gemaakt 
naar aanleiding 
van 50 jaar Molukkers 
in Nistelrode
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 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 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

ColumnTijdloos Mooi
Altijd heb ik graag de regie in handen 
gehad, maar besef nu dat het vaak toch 
anders loopt. Keer op keer ben ik mezelf 
tegengekomen. Ik was brandjes aan het 
blussen en had het gevoel dat er aan alle 
kanten aan me werd getrokken. Ik ben 
heel druk bezig met loslaten. Niet door 
er niet meer naar om te kijken, maar om 
anderen sterker te maken en te zien dat 
dat ook goed gaat. Loslaten, omdat die 
ander ook leert van zijn of haar fouten, 
zoals ik dat zelf ook heb moeten leren. 
Voorheen leek mij dat ondenkbaar en 

had ik verschillende overtuigingen waarom dat niet kon. Door mijn 
oplossingsgerichtheid en leiderschap hield ik de teugels strak. 

Nieuwe inzichten, vergaard door wijze lessen van het leven, geven me 
steeds meer vrijheid, rust en vooral inspiratie. Keuzes maken die goed 
voelen, de kracht van ons team versterken door zelfsturing. Ieder laten 
doen en groeien waar hij of zij goed in is. Ballast van je afschudden die 
alleen maar energie kost en constateren dat het er alleen maar beter en 
duidelijker op wordt. 

Onderstaand gedicht van Nelson Mandela verwoordt dit prachtig;
Loslaten betekent niet dat het me niets meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor een ander kan oplossen of doen
Loslaten betekent niet dat ik hem smeer,

Het is het besef dat ik de ander niet kan besturen
Loslaten is niet het onmogelijk maken
Maar het toestaan om te leren door te ervaren
Loslaten is niet vasthouden en controle willen hebben op de uitkomst,
Loslaten is machteloosheid toegeven
Loslaten is niet het proberen een ander te veranderen 
  of de schuld te geven,
Maar het beste van mijzelf te maken
Loslaten is niet te mopperen, te schelden of ruzie te maken,
Maar naar je eigen tekortkomingen zoeken en die te verbeteren
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om
Loslaten is niet het willen fixen of maken, maar te ondersteunen
Loslaten is niet te oordelen,
Maar de ander en jezelf toestaan mens te zijn
Loslaten is niet alles willen regelen,
Maar het anderen mogelijk maken het op hun eigen manier te doen
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf te beschermen,
Het is de ander de kans geven de werkelijkheid onder ogen te zien
Loslaten is niet ontkennen, maar aanvaarden
En elke dag te nemen zoals die komt en het nu te koesteren
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar te groeien en te leven voor de toekomst,
En te worden wie je droomt te zijn
Loslaten is minder vrezen en meer liefhebben

Groet

Loslaten

Medi Spa

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Osteoporose is in de volksmond 
bekend als botontkalking. Als 
mensen ouder worden, worden de 
botten brozer. Daardoor neemt de 
kans op botbreuken toe. Risico-
factoren vergroten die kans, zoals 
te weinig bewegen, overmatig al-
coholgebruik, roken, vitaminege-
brek, en dan met name gebrek aan 
vitamine D3 en calcium. Ook fami-
liaire aanleg kan een rol spelen.
Met een zogenoemde DEXA-scan 
kan de botdichtheid worden ge-
meten. Soms is het nodig om nog 
een aanvullende röntgenfoto van 
de rug te maken, waarmee even-
tuele wervelverzakkingen in beeld 
worden gebracht. De belangrijk-
ste vraag is natuurlijk wat eraan 
gedaan kan worden. “Bewegen”, 
zeggen Hetty van der Heijden en 
Jacqueline Verstraten eensgezind. 

Zij zijn de osteoporose verpleeg-
kundigen van het eerste uur. “Be-
wegen is een belangrijk onderdeel 
van de leefstijladviezen die wij ge-
ven. Minstens dertig minuten per 
dag wandelen, als dat niet lukt, 
kun je stapoefeningen doen. Ook 
vitamine D is heel belangrijk. 
We zijn een beetje bang geworden 
voor de zon. Maar die hebben we 
nodig voor de aanmaak van vita-
mine D. Ook als je goed bent inge-
smeerd tegen zonnebrand, maakt 
je lichaam vitamine D aan. Aan het 
eind van de winter heeft tachtig 
procent van de mensen een te lage 
vitamine D-spiegel, we hebben de 
lente en de zomer dus hard nodig 
om die voorraad weer op peil te 
brengen. Dus ons advies is: ga veel 
naar buiten, maar vermijd de felle 
zon tussen 12.00 en 15.00 uur.”

Vijf jaar Bernhoven fractuur 
en osteoporose spreekuur 
‘Voor bewegen is het nooit te laat’

UDEN - Het fractuur en osteoporose spreekuur in Bernhoven bestaat 
vijf jaar. In Bernhoven worden patiënten vanaf hun vijftigste levensjaar 
die met een botbreuk in het ziekenhuis komen, altijd doorverwezen 
naar het fractuur- en osteoporose spreekuur. Daarmee volgt het Udense 
ziekenhuis de landelijke richtlijn. 

Heesch
10 & 11 juni 2017

Geen weg is 
lang in 

goed gezelschap

Teken kunnen met een beet de 
ziekte van Lyme overbrengen. Het is 
daarom belangrijk dat mensen zich 
na een bezoek ‘in het groen’ goed 
controleren op tekenbeten. Mensen 
die toch de ziekte van Lyme oplopen, 
kunnen meedoen aan het onderzoek 
naar langdurige klachten na Lyme. 
De gezondheid van de deelnemers 
wordt een jaar lang gevolgd. Dit jaar 
kunnen nog 500 mensen meedoen 
aan het onderzoek.

Controleren 
In de voorgaande drie jaar werden 
de meeste tekenbeten gemeld in 
de maand juli. Daarom is het de 
komende tijd extra belangrijk dat 
mensen zich goed controleren op 
tekenbeten na een bezoek ‘in het 
groen’. Hoe langer een teek in de 

huid zit, hoe groter de kans dat een 
teek ziekteverwekkers overdraagt. 
Teken moeten daarom zo snel mo-
gelijk verwijderd worden. Daarna 
moet men de beetplek nog drie 
maanden in de gaten houden. Ver-
schijnt hier een ringvormige vlek of 
krijgt men griepachtige of andere 
klachten neem dan contact op met 
de huisarts. Dit kunnen namelijk sig-
nalen zijn van de ziekte van Lyme.

Meer tekenbeten dan vorig jaar
Sinds de start van Tekenradar.nl 
in 2012 zijn er niet eerder zoveel 
tekenbeten gemeld in de eerste helft 
van het jaar. Er werden 4740 teken-
beten geregistreerd. Dat is 20 pro-
cent meer dan het record van vorig 
jaar. 

Bron: Tekenradar.nl 

Deze zomer veel 
tekenbeten verwacht
BERNHEZE - Naar verwachting zullen komende weken een half miljoen 
mensen door een teek gebeten worden. Afgelopen tijd werden aan-
zienlijk meer tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl dan in eerdere jaren.
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6 PK rustig aan 
sixpackmet je

  

tip van de bakkers

Cake naar keuze
Onze cake smaakt écht!

2,95
geldig t/m 29-7-2015

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks 

vakantiebroodjes en 1 Frans stokbrood

De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes 

en ’n knapperig stokbrood. Makkelijk onderweg,

 heerlijk bij ’n picknick  en natuurlijk bij het ontbijt. 

Omdat we elke dag om 7 uur open zijn,  

pikt u lekker vroeg zo’n 6 pack op 

en kunt u op weg.

normaal 8,90 
nu 

6,-

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes naar keuze, 

1 Frans stokbrood

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS
www.dsp-heesch.nl

Fanfare Aurora huldigt zes jubilarissen

Aurora is een hechte vereniging. 
Een goede balans tussen serieus 
musiceren en gezelligheid op zijn 
tijd. Dat is waarvoor de leden ie-
dere week naar de repetities ko-
men. Er zijn zelfs enkele leden die 
ondanks hun verhuizing buiten 
Heesch, vanwege studie of werk, 
toch iedere week trouw terugko-

men naar Heesch vanuit diverse 
delen van het land. Eenmaal be-
smet met het Aurora-virus, dan 
kom je er niet meer vanaf. 

Dat Aurora een hechte vereniging 
is, blijkt wel uit het grote aantal le-
den dat al van jongs af aan lid is 
en blijft. Dit zorgt ieder jaar voor 

de nodige jubilarissen. Dit jaar dus 
zelfs zes tegelijk, die allemaal op 
hun eigen manier betrokken zijn 
bij de vereniging.

JAnet VAn OOrt vierde haar 
25-jarig lidmaatschap, ze is al sinds 
haar jonge jaren lid van Aurora. 
Op de hoorn geeft zij invulling aan 

de muzikale eisen van het fanfa-
reorkest. Ze komt uit een echte 
Aurora-familie. Ook zus Lenny en 
broer Gert zijn al heel wat jaren lid 
van Aurora.

Ook Ilse WIJnen is een kwart 
eeuw lid bij Aurora. Haar muzikale 
invulling verricht zij door het be-
spelen van de bugel in het fanfare-
orkest. Daarnaast speelt Ilse alweer 
heel wat jaren bij de hofkapel De 
Dors(t)vlegels, ook een onderdeel 
van Aurora.

MArIOn VerHOeVen vierde 
haar 40-jarig lidmaatschap. Naast 

bugelspeler bij het fanfareorkest, 
is Marion ook hofleverancier van 
muzikanten bij Aurora. Haar drie 
dochters zijn namelijk ook lid. 

PIet JAnssen behaalde het di-
amanten jubileum. Piet speelt nog 
steeds trombone bij het fanfareor-
kest. Daarnaast is hij ook op andere 
vlakken actief bij Aurora. Zo draagt 
hij regelmatig zijn steentje bij aan 
de oud-ijzeractie en organiseert hij 
met de groep ADEMM introduc-
tielessen blaasmuziek en slagwerk 
voor basisschoolkinderen.

tIny VAn Den Akker is ook al 
zestig jaar lid van Aurora. Tiny was 
jarenlang slagwerker bij het fanfa-
reorkest. Ondanks dat hij nu niet 
meer in het fanfareorkest speelt, is 
hij nog zeer actief binnen de ver-
eniging. Hij zet zich onder meer in 
voor de oud-ijzeractie en de intro-
ductielessen van groep ADEMM.

De meest bijzondere jubilaris is 
toch wel FOns VAn Der HeIJ-
Den. Hij behaalde maar liefst het 
70-jarig lidmaatschap. Fons be-
speelde jarenlang de bugel in het 
fanfareorkest. 
Hij heeft een flinke staat van dienst 
binnen Aurora, onder meer als di-
rigent van de jeugdfanfare, de 
voorloper van het opleidingsorkest 
Aurora Con Brio. Hiervoor werd hij 
in 2006 al benoemd tot erelid en 
ontving hij ook een Koninklijke on-
derscheiding.

HEESCH – Traditiegetrouw sluit Fanfare Aurora uit Heesch het muzikale seizoen af met een eindesei-
zoensfeest, om vervolgens het zomerreces in te gaan. Op deze avond worden jaarlijks de jubilarissen van 
de vereniging gehuldigd. Op vrijdagavond 17 juli was het weer zover: maar liefst zes jubilarissen in totaal, 
samen goed voor 280 jaar lidmaatschap, werden gehuldigd.

V.l.n.r.: Fons van der Heijden, Piet Janssen, Marion Verhoeven, Janet van Oort, Ilse Wijnen en Tiny van den Akker

Dat Aurora een 
hechte vereniging 
is, blijkt wel uit het 
grote aantal leden 
dat al van jongs af 
aan lid is en blijft
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‘t Dorp 29, Heesch T  0412-475959 
 Carmelietenstraat 8, Oss T 0412-480302

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies

• Alle dagen audicien aanwezig

• Altijd gratis uitgebreide hoortest

• Onafhankelijk

Nu ook in Oss

“De voorbereidingen beginnen al 
een paar maanden van tevoren 
met het werven van familieleden/
vrijwilligers en het koppelen van 
familieleden/vrijwilligers aan be-
woners/cliënten. Het is ieder jaar 
weer een hele puzzel, maar veel 
vrijwilligers en bewoners wandelen 
al jaren samen, dus daar houden 
we rekening mee!”, aldus de me-
dewerkers Welzijn van Laverhof. 

“Om dit evenement ‘op rolletjes’ 
te laten verlopen, zijn de vrijwil-
ligers hard nodig, niet alleen om 
de rolstoelen te duwen, maar ook 
voor het veilig oversteken, een 
versnapering onderweg, de muzi-
kale begeleiding en om bij thuis-
komst een glaasje fris te schenken. 
We waarderen het enorm dat wij 

steeds weer een beroep op hen 
kunnen doen.” Ook intern moet 
de organisatie worden voorbereid 
op deelname aan de wandelvier-
daagse. De verzorging zet een 
tandje bij om ervoor te zorgen dat 
alle deelnemers op tijd klaar zijn 
voor de start. De keuken zorgt er-
voor dat het tijdstip van de maaltij-
den wordt aangepast aan de tijden 
van de wandelvierdaagse. 

Genieten
Ook nodigen wij ouderen uit die 
niet bij ons in zorg zijn, maar toch 
graag willen deelnemen aan de 
wandelvierdaagse. Wanneer u niet 
de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen met behulp van iemand uit 
uw familie of kennissenkring en 
toch graag deze vier dagen mee 
wilt doen om te genieten van de 
omgeving van Heeswijk-Dinther, 
kunt u zich bij Cunera/De Bongerd 
aansluiten en zorgen wij voor een 
vrijwilliger die u deze vier dagen 
begeleidt (eventueel in een rolstoel 

die door ons beschikbaar wordt 
gesteld). Ook is het mogelijk dat 
wij uw vervoer van en naar Cune-
ra/De Bongerd regelen met de bus 
van Laverhof. 
Aanmelden kan tot 28 juli bij 
Sjanet Adank en Marga Goossens, 
tel. 0413-29 84 08 of per e-mail 
welzijn.heeswijk@laverhof.nl.

laverhof weer actief in 
wandelvierdaagse

KBO Bernheze
kBO HeesWIJk-DIntHer
KBO creatief

kBO Heesch: 
‘Zorg dat je erbij 
komt...!’

HEESCH - Voor de ouderen onder 
ons is bovenstaande regel een 
herinnering aan Dorus. Is het in 
relatie tot de KBO Heesch een uit-
nodiging om lid te worden? Ook, 
maar nog meer is het een aanspo-
ring om een actieve vrijwilliger te 
worden.

De KBO Heesch is een vereniging 
van bijna 1200 leden. Er worden 
heel veel activiteiten ontplooid 
waar honderden leden aan deel-
nemen. Op www.kbo-heesch.nl 
is te lezen wat er allemaal wordt 
georganiseerd. Vele activiteiten 
waaraan enthousiast wordt deel-
genomen, waar mensen elkaar 
ontmoeten en waar mensen vrien-
den worden.
Om dit in stand te houden, zijn er 
leden nodig die mee willen doen 
en soms nog een klein beetje meer: 
een stukje verantwoordelijkheid 
willen nemen en mee organiseren. 
KBO Heesch zoekt bijvoorbeeld 
een vrijwilliger die mee helpt om 
reizen te organiseren en te begelei-
den. Leuk en dankbaar werk. Ook 
wil de vereniging graag iemand 
hebben die enige bekendheid 
heeft met ICT, om te helpen KBO 
Heesch meer en meer digitaal te 

laten worden. Een grote vereniging 
moet goed communiceren. Altijd al 
een artikeltje willen schrijven? Nu 
hebt u de kans. Ook zoekt KBO 
Heesch een coördinator die zich 
bezighoudt met wat je zou kunnen 
noemen het personele werk van 
een vrijwilligersorganisatie.
Het zijn zomaar enkele functies 
die KBO Heesch graag ingevuld 
zou zien. In overleg is te bepalen 
hoeveel tijd u er aan wilt besteden. 
Is uw belangstelling gewekt? Wilt 
u meer informatie? Bel naar Theo 
van Haren 0412-457390 of stuur 
een e-mail naar 
communicatie@kboheesch.nl. 
Wij zien naar u uit!

Geslaagde eerste 
editie kBO 
creatief
HEESWIJK-DINTHER - In en rond 
CC Servaes in Heeswijk-Dinther 
werd zaterdag de eerste editie van 
KBO Creatief gehouden. Met zo’n 
200 bezoekers kijkt KBO-Dinther 
terug op een geslaagd evenement. 

Iedereen werd verwelkomd met 
vlaggen, vanaf de ingang van het 
kerkplein tot aan de ontmoetings-
tuin. De kleurige kraampjes no-
digden uit om er snel een kijkje te 
gaan nemen. Er waren activiteiten 
zoals rondleidingen in de ontmoe-

tingstuin, haken, breien en bordu-
ren, schilderen en tekenen - in het 
bijzonder tekenen met noteninkt 
- keramieken, mozaïeken, spek-
steenbewerking en beeldhouwen, 
fotografie en bloemschikken. Van 
enkele technieken hadden veel be-
zoekers geen idee over het hoe en 
wat. Er werd dus druk informatie 
uitgewisseld. Ook Laverhof, als 
onderdeel van het dorp, presen-
teerde zich met producten van 
haar welzijnsactiviteiten. Schaken 
op het levensgrote tuinschaakbord 
was in trek. De liefhebbers werden 
getrakteerd op accordeonmuziek, 
maar ook pizza met producten uit 
de ontmoetingstuin, smoothies en 
in chocolade gedompelde aard-
beien. En, omdat het zo’n heerlijke 
zomerse dag was, werd ook veel-
vuldig gebruik gemaakt van het 
terras van CC Servaes.
Aan het eind van de middag volgde 
de loterij met heel veel verschillen-
de producten, die door de stand-
houders ter beschikking waren ge-
steld, waaronder een schilderij dat 
door de verschillende bezoekers 
deze middag nog vervaardigd was. 
De reacties van deelnemers – van 6 
tot 92 jaar – en de bezoekers wa-
ren lovend. Zij beoordeelden het 
als een leuk opgezet evenement 
dat voor herhaling vatbaar is.
KBO-Dinther dankt alle standhou-
ders, de medewerkers van de ont-
moetingentuin en de vrijwilligers 
van Servaes. 

HEESWIJK-DINTHER - Veel bewoners en cliënten van Laverhof, locatie 
Cunera/De Bongerd, nemen van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 au-
gustus deel aan de jeugd- en Gezinsvierdaagse van Heeswijk-Dinther. 
Met ongeveer 100 deelnemende bewoners en nabij de 150 familiele-
den/vrijwilligers is het een groot evenement voor iedereen. 

ooK VooR oUDeRen DIe nIet 
BĲ  ONS IN DE ZORG ZĲ N

Gouden bruidspaar theo en Joke 
van schaijk-van Genugten

Voor Van Schaijk BV heeft Theo tot 
ongeveer zijn vijftigste met volle-
dige toewijding gewerkt. Daarna 
heeft hij het stokje aan zijn oudste 
zoon overgedragen en zijn Joke en 
Theo van het leven gaan genie-
ten. Zo zijn ze vele verre vakanties 
gaan houden en gingen regelmatig 
meerdere keren per jaar op winter-
sport om te skiën.
Ze houden beiden van tuinieren en 
Theo heeft als hobby vele vogels, 
waar de nodige tijd in gaat zitten.
Daarbij klust hij graag. Joke gaat 
graag tennissen en leeft helemaal 
op als ze gaat zingen bij Tiona.

Ze genieten samen van hun eigen 
stekje in Heesch, waar hun acht 
kleinkinderen ook graag langsko-
men en waar ze - zoals ze zelf zeg-
gen - iedere dag vakantie hebben 

in hun eigen tuin, vooral genietend 
van een lekker wijntje. 
Ze hopen hier nog vele jaren ge-

lukkig samen en nog lang gezond 
te kunnen zijn.

BernhezefamILIeBerIChten

HEESCH - Op 17 juli 1965 zijn Theo en joke van Schaijk - van Genugten getrouwd en kregen drie kinderen. 
Theo heeft altijd een eigen bedrijf gehad, Van Schaijk BV, dat hij samen met zijn jongere broer jan runde. 
joke heeft in hun huwelijk voor de kinderen gezorgd en was er voor Theo en zijn bedrijf; daar, waar en wan-
neer het nodig was. Samen waren ze een goed team. 

Foto: Marcel van der Steen



Woensdag 22 juli 2015 7
  

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment  rauwkostsalades lekker voor bij de BBQ

Hollandse kersen 1 kilo voor  € 4,50

Courgette 2 stuks € 0,98

Snijbonen (gesneden) 500 gram € 1,95

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken 
pistolets 

voor

Vers fruit-
vlaaitje

2 voor

Lekker fris fruit met 
room op bladerdeeg

1,00

2,95

Biefreepjes
naturel of gekruid

100 gr. €2,10
Spaghetti of penne
met saus

100 gr. € 0,79

Achterham 
uit eigen keuken

100 gr. €1,25

Volop zomerfruit

Franse snijder
2e nu voor

Op basis van desem

1, 00

Frans 
koffi ebroodje

1, 00

Kipfilet
Italiaans gekruid

4+1 gratis

Fairtrade Gemeente komt 
steeds dichterbij voor Bernheze

“In De Pas hebben we gesproken 
met horecamanager John Bevers 
en hij vertelde ons dat het Cultu-
reel Centrum fairtrade koffie, thee, 
suiker en koekjes gebruikt”, ver-
telt Bert Bakker, voorzitter van de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Bernheze. ”Daarnaast is er bij De 
Pas veel aandacht voor duurzaam-
heid, de overstap naar LED verlich-
ting is bijna voltooid. Bij de ver-
warming van het gebouw wordt 
gebruik gemaakt van aardwarmte 
en bij de aanschaf van schoon-
maakartikelen en papier wordt ook 
zoveel mogelijk rekening gehou-
den met duurzaamheid.” Bakker 

vervolgt: “Het brede pakket aan 
fairtrade maatregelen en de ge-
drevenheid van de mensen van De 
Pas rechtvaardigt zeker de uitrei-
king van de sticker Fairtrade. 

Gesprek
De werkgroep blijft daarnaast ook 
in gesprek met de gemeente. “In 
het laatste overleg bleek tot onze 
grote vreugde dat de gemeente 
bezig is over te schakelen naar het 
gebruik van fairtrade koffie, thee 
en suiker. Daarnaast is er bij het 
gemeentebestuur ruim aandacht 
voor duurzaamheid en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 

bij aanbestedingen en het gebruik 
van producten. De gemeente gaat 
dat ook zoveel mogelijk communi-
ceren met de burgers, want goed 
voorbeeld doet goed volgen, niet-
waar?”

Volgens Bert Bakker probeert de 
werkgroep voor 1 november 2015 
zoveel mogelijk aan de criteria voor 
een Fairtrade Gemeente te vol-
doen. “Zo moeten bijvoorbeeld in 
de plaatselijke winkels eerlijke pro-
ducten duidelijk zichtbaar worden 
verkocht. Plaatselijke horeca moet 
fairtrade producten serveren en 
hun klanten hierover informeren. 
Het vereiste aantal  supermarkten 
en horecagelegenheden voldoet  
inmiddels aan deze criteria, dus we 
zouden de aanvraag al in kunnen 
dienen. We proberen echter de 
niet-deelnemende bedrijven er ook 
nog bij te betrekken.”

Zie voor meer info  
www.fairtradegemeenten.nl  
Op facebook kunt u alle nieuwtjes 
van de werkgroep volgen.

Nadat de voorzitster een korte 
toespraak had gehouden, kregen 
zij uit handen van pastoor Van 
Dijk de gouden Gregorius speld 
met bijbehorende oorkonde uit-
gereikt. Namens het kerkbestuur 
sprak de vice-voorzitter en bood 
de dames een boeket bloemen 
aan. 

Daarna volgde ’n zeer drukke en 
gezellige receptie in de dagkerk. 
De dag werd afgesloten met een 
heerlijk diner voor de eigen koor-
leden en hun partners.

Vier gouden jubilarissen bij 
50-jarig bestaan dameskoor
HEESCH - Zondag 12 juli vierde het dameskoor van de Goede Herder in Heesch het gouden jubileum. Aan 
het eind van een mooi gezongen Heilige Mis, werden de dames: Zus Eysvogels, Corrie van Gogh, Lina van 
Nuland en Stina van de Rakt gehuldigd.

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

BERNHEZE - De Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze is nog steeds 
druk bezig om de titel ‘Fairtrade gemeente’ binnen te halen voor Bern-
heze. In het kader hiervan is onlangs een bezoek gebracht aan CC De 
Pas in Heesch. Deze instelling blijkt al geheel fairtrade te zijn en ont-
ving maandagmorgen dan ook de bijbehorende sticker.

Mia van den Hurk en John Bevers Tekst: Carla Admiraal

Daarnaast is 
er bij De Pas 
veel aandacht 
voor 
duurzaamheid

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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kinder Doe-Dag en feestavond op camping De Meerdonk
Vakantievierders én inwoners welkom op evenement voor jong en oud

Eigenlijk is de Doe-Dag die elke 
twee jaar gehouden wordt op cam-
ping De Meerdonk een bijzonder 
fenomeen. De dag wordt namelijk 
niet georganiseerd door eigenaren 
Rob en Monique Delsman, maar 

door (vaste) gasten. 
De Doe-Dag richtte zich om te be-
ginnen op alle vakantievierders van 
de Meerdonk. Dit jaar wordt er ech-
ter (nog) grootser uitgepakt en heb-
ben organisatoren Dave en Peter, in 

overleg met de eigenaren, besloten 
om jong en oud uit Heeswijk-Din-
ther en omgeving te verwelkomen. 
“Wij staan hier al jaren met ons ge-
zin. Het is hier hartstikke gezellig. 
Iedereen wordt altijd hartelijk ont-

vangen. We zijn allemaal één. Dat 
gevoel willen we ook graag delen 
met mensen uit de omgeving. Wij 
denken dat er genoeg mensen zijn 

die nog nooit een stap op De Meer-
donk hebben gezet. Dat is jammer, 
want er zijn ook vaak activiteiten 
waar mensen van ‘buitenaf’ aan 
mee mogen doen”, aldus de en-
thousiaste heren.

Kinderprogramma
De Doe-Dag op zaterdag 25 juli is 
verdeeld in twee activiteiten. In de 
middaguren is er tussen 13.00 en 
17.00 uur een kinderprogramma. 
“We hebben een 12 meter lange 
buikschuifbaan, springkussens voor 
groot en klein, schminken, een bun-
gytrampoline, iets lekkers, wat te 
drinken en zelfs een cadeautje voor 
iedereen die er is”, doen de heren 
uit de doeken. Het zwembad is ook 
geopend, het dierenverblijf kan 
worden bekeken en er is een speel-
tuin en speelveld. Deelname kost 
€ 2,-, inclusief al het genoemde. 
Kinderen die komen worden niet in 
een team gezet en er worden geen 
wedstrijdjes gehouden. “Iedereen 
kan gewoon lekker doen waar hij 

of zij zin in heeft”, aldus Dave en 
Peter. Belangrijk te vermelden is dat 
de verantwoordelijkheid voor hen 
bij ouders/verzorgers ligt. 

Leon Basley
De Doe-Dag wordt besloten met 
een feest vanaf 20.30 uur met dj/
zanger Leon Basley. “Die is van alle 
markten thuis en gaat muziek draai-
en voor alle leeftijden. Van Neder-
landstalig tot pop, rock en dance”, 
betogen Dave en Peter. Ook in deze 
geldt dat iedereen welkom is. De 
entree is gratis. 

Rob en Monique Delsman hopen, 
net als Dave en Peter, zowel kinde-
ren als ouders uit de omgeving te 
begroeten en niet alleen deze dag. 
Rob en Monique: “Wij organiseren 
de hele zomer door  van alles. Thuis-
blijvers of mensen die de vakantie al 
achter de kiezen hebben, kunnen 
bij ons (weer) in vakantiesfeer ko-
men, want we vinden het gezellig 
om mensen te leren kennen en met 
elkaar gezellige dingen te doen. 

Zo hebben we onder andere nog 
een playbackshow, een spookavond 
en dartavond op de rol staan.” 

HEESWIJK–DINTHER - Eén keer in de twee à drie jaar organiseren niet de eigenaren maar de vakantievierders 
van camping De Meerdonk in Heeswijk een speciale Kinder Doe-Dag. Dit jaar nog specialer dan anders, 
want naast kindervertier is er een feestavond én is de dag en avond niet alleen voor gasten, maar is iedereen 
uit HDL en omgeving op zaterdag 25 juli welkom om het mee te beleven.

Monique en Rob Delsman Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Voor info over 

het programma: 

www.meerdonk.nl 

of de Facebook-pagina

MOnIque: Thuisblijvers of mensen die de vakantie al achter de kiezen hebben kunnen bij ons (weer) in vakantiesfeer komen

Wij staan hier al jaren met ons gezin 
en het is hier hartstikke gezellig
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en duurzaam

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Damiaen van Doorninck is huisarts en mede-eigenaar van huisartsenpraktijk Heilaren in Heeswijk-Dinther. Hij 
is lid van BECO, heeft privé en zakelijk zonnepanelen en wil ook, wanneer zijn contract afl oopt, meteen gas 
en stroom afnemen van BECO. “Besparen is natuurlijk het belangrijkst,” vertelt Damiaen. “Duurzaamheid is 
een belangrijk aspect in de bouw. Bij een slim ontwerp is een gebouw niet alleen energiezuinig, het levert ook 
energie en dat is de toekomst. Daarom heb ik destijds bij de bouw van mijn huis meteen een warmtepomp, 
zonneboiler en zonnepanelen laten installeren. BECO is onze eigen lokale energie-expert en kan iedereen vrij-
blijvend goede tips en ook de panelen leveren en installeren. Ze ontzorgen echt.

Die melding van winst 
verveelt nooit 
Ik geloof in het initiatief van BECO, 
waarbij samenwerken duidelijk 
voordelen oplevert. Een duurzaam 
en blijvend idee. Zowel thuis als op 
de zaak breng ik ook stapsgewijs 
led-verlichting aan. Duurzaam en 
besparend. Op de huisartsenprak-

tijk hebben we vorig jaar zonnepa-
nelen gelegd met hulp van BECO. 
Zowel de prijs, de kwaliteit als de 
service is prima. Elke dag krijg ik 
een mailtje om te zien wat mijn 
voordeel is. Die melding van winst 
verveelt nooit. BECO levert nu ook 
100% groene energie, afkomstig 
van wind of zonne-energie. Ieder-

een in Bernheze kan daar gebruik 
van maken en zo aanzienlijk be-
sparen op de energiekosten en bij-
dragen aan een beter milieu. Door 
nu lid te worden van BECO help je 
echt mee aan een betere en scho-
nere toekomst, waar je ook nog 
eens fi nancieel beter van wordt.”

BECO is onze lokale energie-expert

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

In verband met vakantie zijn wij gesloten 
tot en met 23 augustus

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Openingstijden
Donderdag 12.00-17.00 uur
Vrijdag 12.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-15.00 uur

Tekst?

HOnDs(e) reGenDAGen BeGInnen Zie oplossing pagina 23 Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-14:30 
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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KINDERPAGINA

De ontvangst was hartelijk, met 
lekkernijen die werden gepresen-
teerd in zelfgemaakte koekdozen. 
Vervolgens trokken de leerlingen 
alles uit de kast om indruk te ma-
ken op de vrijwilligers. Er werd 
gezongen, gedanst, voorgelezen, 
grappen werden gemaakt en de 
oudste leerlingen van de school 
gaven zelfs een sneak-preview 
van de musical die ze volgende 
week voordragen.

“Vrijwilligers zijn voor onze 
school van onschatbare waarde”, 
aldus Margot van Uden, directeur 
van De Bolderik. “Onze school 
kent een enthousiaste groep ac-

tief betrokken ouders, die hulp 
biedt bij tal van activiteiten. Op 
deze manier kunnen wij onder-
wijs bieden waar je leert met je 
hoofd, hart en handen. Zowel in 
én om de school. Ouders bieden 
leerkrachten bijvoorbeeld hulp 
bij ondersteunende onderwijs-
kundige activiteiten, organiseren 
en geven invulling aan excursies, 
creatieve middagen en festivitei-
ten, verzorgen de moestuin of 
andere praktische zaken. Wij zijn 
hen heel dankbaar voor hun in-
zet.” Om die reden werden de 
aanwezige vrijwilligers in het zon-
netje gezet.

De Bolderik zet vrijwilligers 
in het zonnetje

HEESWIJK-DINTHER - Ruim veertig aanwezige vrijwilligers werden 
vrijdag 10 juli door alle leerlingen van basisschool De Bolderik in 
Heeswijk-Dinther in het zonnetje gezet. 

Afsluiting schooljaar Bs Delta

De avond ervoor namen de kin-
deren van groep 8 op hun eigen 
unieke manier afscheid van de ba-

sisschool. De kinderen hebben - in 
samenwerking met de ouders - een 
film gemaakt over hun schooltijd 

op Delta. Het filmverhaal speelt 
zich af in het jaar 2035, van waar-
uit teruggekeken wordt op 2015 
toen ze in groep 8 zaten. 

Hun creatieve en culturele talent 
lieten ze niet alleen zien in de film. 
Ook zongen ze met elkaar een lied 

over afscheid nemen. Sharon zong 
hierin de solopartij. 
Na allemaal persoonlijk toegespro-
ken te zijn door hun leerkracht 
Peter, werd de avond met een 
hapje en een drankje afgesloten. 
Donderdagmorgen om 12.15 uur 
werden de schoolverlaters door de 

kinderen en ouders uitgezwaaid. 
De toekomst tegemoet. De school 
wenst Brian, Yasmin, Levy, Sjin, 
Munir, Sharon, Sophie en Rafaël 
heel veel succes in het voorgezet 
onderwijs! 

HEESCH - De kinderen van basisschool Delta uit Heesch sloten donder-
dag 16 juli het schooljaar op bijzondere wijze af. Deze ochtend bekeken 
ze eerst de zandsculpturen in Oss. Hierna werden de groep 8 kinderen 
al zingend de school uitgezwaaid.

Afscheid vrijwilligers De Benjamin
NISTELRODE - Kinderopvang De 
Benjamin in Nistelrode heeft af-
scheid genomen van vier vrijwil-
ligers van de TSO (tussenschoolse 
opvang).
 
Vanuit TSO de KanZ hebben af-
scheid genomen: Corrie Raaijma-
kers en Elly van Dinther en vanuit 
TSO de Kubiek Mientje Bevers en 
Petra Ketelaars. 

Jarenlang hebben zij met veel en-
thousiasme en betrokkenheid de 
TSO gedraaid op De KanZ en de 
Kubiek. 

De Benjamin bedankt hen hier har-
telijk voor en wenst hen alle goeds 
voor de toekomst. V.l.n.r.: Elly, Mientje, Corrie en Petra

een onvergetelijke dag met 
Actie Zeester
HEESCH - Ook dit jaar gaat Subajo 
weer op pad met kinderen voor een 
onvergetelijke dag in de dierentuin. 
Dit jaar zal Actie Zeester plaatsvin-
den op zaterdag 8 augustus. 

Niet ieder gezin heeft de financiële 
middelen voor een dure vakantie 
naar Spanje of een dagje uit naar 
een attractiepark. Om de kinderen 
van deze gezinnen een leuke dag 
te bezorgen, neemt stichting Suba-
jo ze mee naar de dierentuin. Deze 
kinderen worden bereikt via vluch-
telingenwerk, jeugdzorg, asiel-
zoekerscentrum, voedselbanken 
en schuldhulpverlening uit Veg-

hel, Uden, Oss, Sint-Oedenrode, 
Schijndel, Heesch en Grave. 

Dierenrijk Europa uit Eindhoven is 
al op de hoogte gebracht en cate-
ring Hutten zal weer zorgen voor 
lunchpakketjes. Lijsten met deel-
nemende kinderen van de verschil-
lende organisaties en vrijwilligers 
worden verzameld om ook dit jaar 
Actie Zeester tot een spectaculaire 
dag te maken. 

Al een aantal jaren vindt Actie Zee-
ster plaats in Dierenrijk Europa bij 
Eindhoven. Dit is een dierentuin 
vol spannende shows en indruk-

wekkende dieren. Daarnaast kun-
nen de kinderen zich lekker uitle-
ven in de vele speeltuinen die de 
dierentuin telt. 

Meer informatie: www.subajo.nl.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

VHS op 
DVD

nu 10,00

beDAnKt



Woensdag 22 juli 2015 11
  

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

De ideale plek voor de boodschappen voor  
de vakantiegangers èn de thuisblijvers!
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Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
- TC Telro, Zwarte Molenweg 11, 

5388 EE in Nistelrode heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding ge-
daan van een activiteit op 17 
september 2015. 

- RKSV Avesteijn, Steen en 
Stokstraat 6, 5473 RN Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 
4 APV melding gedaan van een 
activiteit op 6 september 2015.

Van deze mogelijkheid kan de in-
richting maximaal 6 keer per jaar 

gebruik maken. Tijdens de activi-
teit gelden ruimere schenktijden 
dan normaal. Voor de exacte nor-
men verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die 
te vinden is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Dewan Maluku voor 

het organiseren van het 50-ja-
rig jubileum van ’t Rijk op 1 au-
gustus 2015 van 8.00 tot 1.00 
uur op de locaties ’t Rijk en op 
het speelveldje aan de Francis-

canessenweg, 5388 AH Nistel-
rode. Tijdens het evenement is 
’t Rijk en een gedeelte van de 
Franciscanessenweg (tot Eikel-
kampstraat) afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 15 juli 2015.

- Buurtvereniging Bluumkesbuurt 
voor het organiseren van de 
nationale burendag op 26 sep-
tember 2015 van 14.00 tot 
22.00 uur in de Narcislaan, 5384 
GM Heesch. Een gedeelte van 
de Narcislaan (vanaf Past. Boe-
lenstraat tot Narcislaan nummer 
27) en Past. Boelenstraat (vanaf 
Narcislaan tot Schutsboom-
straat) in Heesch is afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 15 juli 2015.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 

Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door S. Brands voor het 
organiseren van een bruiloft op 
5 september 2015 op de locatie 
Stuifduin 6, 5384 LM Heesch. De 
melding is op 13 juli 2015 geac-
cepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

plaats aan te leggen nabij 
Donkeren Dijk 49 in Heeswijk-
Dinther (postcodegebied 5473);

- een gedeelte van het centrum 
van Heesch opnieuw in te rich-
ten (postcodegebied 5384);

- een parkeer- en stopverbod in 
te stellen voor een gedeelte van 
de Eggerlaan en Kapelstraat in 
Vorstenbosch (postcodegebied 
5476)

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

Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

PrAktIscHe InFOrMAtIe

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling bestemmingsplan 
Ruimte-voor-Ruimte Zoggelse-
straat ong. Heesch
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat in de gemeente-
raadsvergadering van 9 juli 2015 
het bestemmingsplan Zoggelse-
straat ong. Heesch is vastgesteld. 
Het betreft het oprichten van een 
ruimte-voor-ruimtewoning op het 
adres Zoggelsestraat ong. Heesch.

Hogere grenswaarden geluid
Voor het oprichten van de wo-
ning is ontheffi ng verleend voor 
het overschrijden van de voor-
keursgrenswaarde (artikel 83 van 
de Wet Geluidhinder). Het besluit 
voor deze ontheffi ng ligt eveneens 
gedurende genoemde termijn ter 
inzage.
Inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 23 juli 2015 ge-
durende 6 weken op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis, De 
Misse 6, Heesch. Het plan is digi-
taal raadpleegbaar en te downloa-
den via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPRvrZoggelsestr-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen belang-
hebbenden tegen de bij het nieuwe 
vaststellingsbesluit aangebrachte 
wijzigingen beroep instellen bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Degene 
die beroep heeft ingesteld kan te-
vens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
Boterweg ong. Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 9 juli 2015 het bestemmings-
plan Boterweg ong., 5473 KA 
Heeswijk-Dinther is vastgesteld. 
Ten behoeve van de ontsluiting 
Heeswijk-Dinther Zuid is het per-
ceel, kadastraal bekend, Heeswijk 
sectie E 2367 aan de Boterweg 
nodig. Deze grond wordt nu ge-
bruikt voor de teelt van aardbeien 
op stellingen. Om de pachter van 
deze grond te kunnen compense-
ren is een optie tot koop genomen 
op een perceel grond in de directe 
nabijheid en direct aansluitend aan 
zijn bedrijfsperceel. Op dit perceel, 
kadastraal bekend, Heeswijk, sec-
tie E 2553, is het oprichten van 
teeltondersteunende voorzienin-
gen planologisch niet toegestaan. 
In dit ontwerpbestemmingsplan 
wordt deze mogelijkheid geboden. 
Inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 23 juli 2015 ge-
durende 6 weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis, 
De Misse 6, Heesch. De plannen 
zijn digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via 

www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPBoterwegong-vg01) 
en www.bernheze.org. 
Beroepsmogelijkheid: Belangheb-
benden kunnen tegen het vast-
stellingsbesluit binnen de inza-
getermijn beroep instellen bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u per 
mail contact opnemen met de heer 
M. van den Elsen, 
gemeente@bernheze.org.

Voorbereidingsbesluit 
jan van de Boomstraat 5 en 6, 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders van 
Bernheze maken bekend dat de 
raad in zijn vergadering van 9 juli 
2015 heeft verklaard dat conform 
art. 3.7 van de Wet ruimtelijke or-
dening een voorbereidingsbesluit 
wordt getroffen voor herbestem-
ming van de locaties, kadastraal 
bekend gemeente Heeswijk-
Dinther, sectie D nummers 1158, 
1159, 1188 en 1189 aan de Jan 
van de Boomstraat 5 en 6, 5473 
VZ Heeswijk-Dinther. De herbe-
stemming moet het mogelijk ma-
ken om op het perceel de functie-
aanduiding ‘intensieve veehoude-
rij’ te veranderen in de functieaan-

duiding ‘bedrijfsbestemming’. 
Inzage: Het voorbereidingsbesluit 
ligt met ingang van 23 juli 2015 
gedurende 6 weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis, 
De Misse 6, Heesch. De plannen 
zijn digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.VBJvdBoomstr5-vg01)
Inwerkingtreding: Het voorbe-
reidingsbesluit treedt in werking 
daags na de inzagetermijn.
Tegen dit besluit kan op grond van 
het bepaalde in artikel 8.5 van de 
Algemene wet bestuursrecht geen 
beroep worden ingesteld.

Vastgesteld wijzigingsplan 
Maasstraat 14, Heesch
Burgemeester en wethouders heb-
ben het wijzigingsplan Maasstraat 
14 ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan betreft de sloop van en-
kele bijgebouwen en de oprichting 
van een woning aan de Maasstraat 
14, 5384 NE Heesch.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 23 juli 2015 6 weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6, Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.WPMaasstraat14-vg01) 
en www.bernheze.org.
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt, of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 

EA ’s-Gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afl oop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist.

Ontwerp bestemmingsplan 
Wevershof 12a Nistelrode
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening de 
terinzagelegging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan We-
vershof 12a, 5388 BR Nisterode. 
Het bestemmingsplan maakt het 
mogelijk de bestaande maatschap-
pelijke bestemming te wijzigen in 
een woonbestemming om 8 stu-
diowoningen te realiseren in het 
pand.
Inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 23 
juli 2015 6 weken op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis, De 
Misse 6, Heesch. Het plan is digi-
taal raadpleegbaar en te downloa-
den via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPWevershof12a-ON01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 
Als u uw zienswijze mondeling wilt 
geven, kunt u een afspraak maken 
met de heer E. van Dijk, domein 
Beleid van de gemeente Bernheze.

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-mail en postcode en het gebied rondom uw 
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

OFFIcIËle BekenDMAkInGen

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
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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.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie 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 bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

www.bernheze.org

Gemeenteberichten

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heesch
- Boogstraat ong.
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 13-07-2015
- Leliestraat ong.sectie B nr.6575
 Bouw woning
 Datum ontvangst: 14-07-2015
- Leliestraat ong.sectie B nr.6575
 Bouw woning
 Datum ontvangst: 14-07-2015
- Amelseind 2

 Bouw garage
 Datum ontvangst: 13-07-2015
- Molenstraat 4
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 14-07-2015
- Ruitersweg-Oost 18
 Nieuwbouw woning
 Datum ontvangst: 15-07-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.

Heesch
- ’t Dorp ong.

 Oprichten 4 woningen, com-
merciële ruimten en 19 apparte-
menten

 Verzenddatum: 16-07-2015
Heeswijk-Dinther
- Avensteinstraat 18
 Uitbreiden woning
 Verzenddatum: 15-07-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 

aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Vorstenbosch
- Vlagheideweg 5
 Bouw vleesvarkensstal en ver-

anderen varkenshouderij (revi-
sievergunning)

 Verzenddatum: 20-07-2015
Heeswijk-Dinther
- Kanaaldijk-Noord 44a
 Beperkte Milieutoets

 Verzenddatum: 20-07-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke Vergunningen
Heesch
- Meerweg 1
 Toestemming tijdelijke 
 woonunit
 Verzenddatum: 16-07-2015
- John F. Kennedystraat 114
 Toestemming tijdelijke 
 woonunit 
 Verzenddatum: 16-07-2015
- Meerweg 16
 Toestemming tijdelijke 
 woonunit 
 Verzenddatum: 16-07-2015.

roulatie teamleiders binnen 
Het Hooghuis

Tiny Arts: “Ik kijk op dit moment 
terug op een mooie periode van 15 
jaar op locatie Heesch, waar ik me 
nauw bij betrokken voel. Dan denk 
ik aan de wijze waarop wij binnen 
een warm pedagogisch klimaat bij 
de leerlingen ‘eruit halen wat erin 

zit’. Samen zitten we in een mooie 
flow. Ik ben er trots op dit, als lid 
van de locatieleiding, samen met 
het team, op gang te hebben ge-
kregen.”
Vanuit het idee om meer verbin-
ding te leggen tussen de Hooghuis-

locaties, vroeg de Hooghuisdirectie 
aan Arts om teamleider te worden 
op locatie Stadion. “Daar zal ik ook 
wel weer in de flow komen.” 

Uitdaging
Mooie resultaten werden geboekt, 
waaronder de eindexamenre-
sultaten van dit jaar. 103 van de 
105 leerlingen van Het Hooghuis 
Heesch zijn geslaagd. “Ik zie het 
wel als een uitdaging om een bij-
drage Hooghuisbreed te leveren, 
zoals we dat hier hebben bereikt 
met de examenresultaten. 

De goede onderlinge contac-
ten van school met leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) staat daarbij 
voorop. Je mag het zien als pro-
motie, maar het voelt niet zo. Per-
soonlijk heb ik moeite om dingen 
los te laten. Dat zit in mij.”

Tiny kijkt terug op 15 jaar Het Hooghuis Heesch Tekst: Roy van den Busken

HEESCH - Tiny Arts, teamleider bovenbouw van Het Hooghuis locatie Heesch, vervult volgend jaar dezelfde 
functie op Het Hooghuis locatie Stadion in Oss. Peter Paul van Beek is de opvolger van Tiny Arts. Hij komt 
over van locatie Den Bongerd in Oss.

OP DE BONGERD ZAL 
IK OOK WEL IN DE 
FLOW KOMEN

Ben jij 18 jaar of ouder en toe aan een afwisselende en prettige baan?
Word dan

Verkoopmedewerker/ster
Voor 24 en 36 uur per week

Weekend medewerker
8-12 uur per week

Shell Vluchtoord, Industrieweg 31 te Uden
Shell Hanenberg te Heesch (Rijksweg A59)

Wij bieden:
- fi jne werkomgeving
- prettige werksfeer

- passende honorering (CAO tankstation en wasbedrijven).

Bijzonderheden:
- uren in overleg

- wisselende diensten tussen 6.00 en 23.00 uur.

Ben jij de beste verkoopmedewerker/ster?
Reageer dan snel en stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar:

Shell Hanenberg  t.a.v. G. Steenbergen
Bosschebaan 116, 5384 VZ Heesch

Via mail: Feedback@Schellekensbv.nl

 Jouw taken: Jouw kwaliteiten:
 • kassabediening • prettig in de omgang
 • verzorgen van de shop • zelfstandig
  (voorraadbeheer) • ondernemend
 • bijhouden buitenterrein • representatief, fl exibel
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Het doel was om de consumen-
ten te belonen voor hun bezoek 
aan de deelnemende winkels. Bij 
het boodschappen doen konden 
ze gebruik maken van acties bij de 
deelnemende winkels en maakten 
bij het inleveren van de strip kans 
op waardebonnen t.w.v. € 250,-,  
€ 100,- en € 50,-. De trekking 
heeft inmiddels plaatsgevonden, 
de uitslag is als volgt:

Eerste prijs: waardebonnen t.w.v. 
€ 250,-: Dinie van Aspert, Ridder 
Robertstraat 7
Tweede prijs: waardebonnen t.w.v. 
€ 100,-: Familie Nijssen, Hopveld 41 
Derde prijs: waardebonnen t.w.v.  
€ 50,-: Mevrouw van de Akker, 
Kerkwijk 3 te Berlicum
 
Rita van Beek overhandigde de 
waardebonnen aan de winnaars.

trekking strippenkaartactie 
Ondernemersbelang HD

HEESWIJK-DINTHER - Ondernemersbelang HD hield - in samenwer-
king met de winkeliers - van 8 tot en met 20 juni weer een strippen-
kaartactie in Heeswijk-Dinther. 

Afsluiting kerkplein Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. Servatius parochie in 
Dinther is woensdag 29 juli afgesloten voor alle verkeer. Dit geldt 
zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer. De afsluiting zal 
gemarkeerd worden met rood-witte linten. 

De afsluiting duurt 24 uur. De toegang is gedurende deze tijd voor 
iedereen verboden. Bij dringende gevallen kan contact worden opge-
nomen met Mari van Zutphen 06-51229214 en/of met Martien van 
Genugten van CC Servaes 06-45240278.

Kijk maar eens naar alle festivals 
welke de laatste jaren in Bernheze 
zijn gehouden. Heesch Presen-
teert, Kapellenfestival in Vorsten-
bosch, Kantjepop en het Zomer-
nachtfestival, welke al voor de 25e 
keer wordt gehouden in Nistel-
rode. Stuk voor stuk evenementen 

voor jong en oud. 

Kortom, we mogen onszelf wel 
gelukkig voelen met al dit soort 
zaken.

Maar na dit alles opgeschreven en 
bedacht te hebben, kan ik maar 

één ding concluderen en dat is, 
dat we het hier met zijn allen toch 
maar goed voor elkaar hebben en 
daar ben ik trots op. Ook ik ga 
even pauze nemen en misschien 
komen we elkaar de komende tijd 
tegen op één van de vele evene-
menten die Bernheze rijk is.

Lokaal: trots op Bernheze!

BERNHEZE - Nu de zomermaanden zijn aangebroken en we politiek gezien even 
een stapje terugdoen, is het ook tijd om te kijken naar wat Bernheze allemaal te 
bieden heeft. Naast het mooie landschap en goede voorzieningen voor de inwo-
ners, zijn er ook vele verenigingen, waar jaarlijks vele vrijwilligers hun bijdrage 
aan leveren, om iets moois, educatiefs en/of ontspannends te bieden voor haar 
inwoners.

Bas van der Heijden, Lokaal

Alleen maar geroeptoeter van de 
SP om de aandacht af te leiden 
van wat er werkelijk aan de orde 
was. U kunt het zelf terugkijken op 
de site van de gemeente, de ver-
gadering duurde maar kort, dus 
het kost u niet veel tijd. We spra-
ken niet over een grondruil, maar 
over het oprichten van teeltonder-
steunende voorzieningen in het 
beschermde Aa-dal. Volgens de 
regels moet je bij aantasting van 

beschermde waarden zorgen voor 
compensatie. 
Op onze onlangs gehouden the-
ma-avond over het Aa-dal, bleek 
dit ook een punt te zijn wat de 
mensen van groot belang vinden; 
voldoende compensatie, ook ín het 
gebied. Maar voor dit plan, waar-
van de gemeente zelf notabene 
initiatiefnemer is, vond de coalitie 
van CDA, Lokaal, SP en D66 com-
pensatie helemaal niet nodig. On-

begrijpelijk, omdat Lokaal, SP en 
D66 twee maanden geleden nog 
aandrongen op compensatie, toen 
het ging over eenzelfde soort plan 
in een ander beschermd gebied. 

Een niet uit te leggen draai van 
180 graden. Politieke partij Blanco 
is wél consequent: vóór de ont-
sluiting en vóór compensatie van 
natuurwaarde bij aantasting van 
beschermd gebied.

Blanco: roeptoeteren over 
ontsluiting retsel

BERNHEZE - Vorige week schreef de SP dat ontsluiting van Retsel voor hen 
topprioriteit is, maar dat politieke partij Blanco tegen een benodigde grondruil 
stemde en de ontsluitingsweg wilde afblazen(!). Een valse bewering, aangezien 
ruiling of aankoop van grond iets is wat het college regelt en waar de gemeen-
teraad helemaal niet over gaat. En dit heeft dus ook helemaal niet op de agenda 
gestaan! 

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Binnen iedere organisatie zijn er 
stoplichten. Regels die toegepast 
worden, zonder dat we regelmatig 
kijken naar wat we willen berei-
ken. Dat gebeurt ook in onze ge-
meente. Daarom riep D66 onlangs 
op om toch te onderzoeken of de 
AH in Heesch naar de rand van 
het centrum kan. En vorige week 
bespraken we in de fractie dat de 
Aldi een locatie in Nistelrode zoekt 

en hoe, volgens de gemeente, een 
locatie aan Weijen niet past bij het 
acht jaar oude centrumplan. Ter-
wijl locaties die wel mogen, juist op 
weerstand stuiten bij omwonen-
den en voor onveilige verkeerssitu-
aties zorgen. 

Snijden we onszelf in de vingers? 
Ondernemers hebben we nodig 
voor werkgelegenheid en voor 

leefbare dorpskernen. Mooi dat ze 
willen investeren! Laten we steeds 
kritisch kijken naar mogelijkheden 
en alle belangen afwegen. Omdat 
een nieuwe tijd en een nieuwe si-
tuatie vragen om een nieuwe be-
oordeling en omdat we niet zinloos 
willen stilstaan voor een rood stop-
licht. 

D66Bernheze@outlook.com.

D66: regeldruk en gezond 
verstand

BERNHEZE - Als je stilstaat voor een stoplicht, kijk je dan naar het verkeer of 
houd je in de gaten wanneer het groen wordt? Negen van de tien mensen kijkt 
naar het stoplicht, verzet de radiozender, checkt zijn mobiele telefoon. Waarom 
we stilstaan? Omdat rood nu eenmaal rood is. Een stoplicht ontslaat ons schijn-
baar van de verantwoordelijkheid om zelf de situatie in te schatten. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het grote aantal ongelukken bij stoplichten die niet goed staan 
afgesteld. We vertrouwen op het stoplicht en raken het contact kwijt met wat de 
bedoeling was: veilig verkeer. 

Willeke Rijkers, Commissielid D66

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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Informatie voor de kernen

Herinrichting: nu de 
puntjes op de i zetten

www.centrumheesch.nl

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

www.vanesch-tweewielers.nl
Abdijstraat 28 - Heeswijk Dinther - 0413-29 30 54 - info@vanesch-tweewielers.nl

Zomerkriebel�? � etskriebel�

ACTIE!
Trek race� etsen en 

mountainbikes 

20-30% korting

Markt Nistelrode
Vakantie

Openings-
tijden

Kaashandel Cilius Duijster

“Het ondernemerschap waarderen 
en de onderlinge verbinding ver-
groten is belangrijk,’ vertelt Theo. 
“Mijn stelling is dat je alleen sneller 
bent, maar samen kom je verder. 
En daar gaat het om. 
We hebben gekozen voor een 
tweejarig contract met de Stichting 
Bernhezer Ondernemers Platform 
omdat we geloven in het concept 
van samenwerken. Ondernemers 
kunnen elkaar versterken ten gun-
ste van het economisch klimaat 
van Bernheze. Het platform zet 
zich daar voor in”.

Als het kan dan helpen we
Zaterdag 21 november vindt het 
BBE plaats bij Langenhuizen Agra-

risch Loon- en Grondverzetbedrijf 
aan de Loosbroekseweg 56 te 
Nistelrode. Het BBE is hét podium 
voor ondernemend Bernheze om 
elkaar te ontmoeten. 

Voor reeds gevestigde onderne-
mers maar vooral ook voor star-
tende ondernemers is het een kans 
om te netwerken. Daarom zal Ra-
bobank Oss Bernheze ook vooral 
startende ondernemers uit Bern-
heze uitnodigen om met hun part-
ners onze gast te zijn tijdens het 
BBE. Mensen die echt kleur geven 

aan hun manier van ondernemen 
maken vaak ook het verschil. 
Daar zullen we gericht naar zoe-
ken. Daarnaast is ruimte bieden 
aan lokale betrokkenheid bij Rabo-
bank Oss Bernheze een speerpunt. 

Wij zijn lokaal sterk geworteld en 
betrokken bij de vitaliteit van de 
economie. Daarom zijn wij ook bij 
het BBE van de partij, als onderne-
mers, als gasten, maar zeker ook 
als partner. Als het kan dan helpen 
we, met wat dan ook.”

rabobank Oss Bernheze eventpartner 
Bernhezer Business event

De hele vakantie aanwezig

Afwezig op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus

Afwezig op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus

Afwezig vrijdag 24 en 31 juli

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

BERnHEZE – De lokale Rabobank is een trouwe sponsor van het Bern-
hezer Business Event (BBE). De bank steunt het initiatief vanaf de eerste 
dag en is daarmee een krachtige partner om het ondernemersevent po-
wer te geven. Directievoorzitter Theo Vinken zette onder toeziend oog 
van de organisatie de handtekening onder het samenwerkingscontract. 

V.l.n.r.: Alwin van den Hurk, Theo Vinken, Michiel Peeters en Wilson Bosch Tekst: Mathieu Bosch Foto: Marcel Bonte

Politieloket 
in de vakantie
gesloten
Het politieloket in het gemeente-
huis is van 18 juli 2015 tot en met 
30 augustus 2015 gesloten.
In deze periode kunt u telefo-
nisch contact opnemen via tele-
foonnummer 0900-88 44. 
www.politie.nl.

Gemeente bellen? 

Voortaan belt u 14 0412. Dit is 
een verkort nummer dat is samen-
gesteld uit 14 plus het netnummer.

0412

Wij wensen alle lezers van DeMooiBernhezeKrant 
een fijne vakantie

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent
  twitter.com/BernhezerBE2015

www.bernhezerbusinessevent.nl

Ondernemers kunnen 
elkaar versterken
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Michel van Beeten
uit nistelrode

Winnaar:
gea Dobbelsteen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

MooiBernhezertjes

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

gevraagd

Oude/kapOtte mObieltjes 
vOOr stg. Opkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

gebruikte/Oude 
wenskaarten
Yvonne Sturm nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

aangebOden

pedicure nistelrOde 
Pedicure nistelrode 
Dorien Visser-Hanegraaf 
tel. 0412-612118
ook bij diabetes/reuma.

pedicure 
Heeswijk-dintHer
Jacqueline Verhagen, oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

wilt u iemand verrassen 
met een ecHt Origineel 
kadO!
geef dan een kadobon van 
colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 

passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
colorenta, abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

Frietkraam voor uw 
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen: 
0413 292911/06 25416954
Mario & christa Bok.

te kOOp

Heesakkers licHtvisie 
HeeFt vOOr iedereen 
de juiste lamp in Huis
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

in Onze kadOsHOp vindt u 
altijd een passend kadO 
vOOr elke gelegenHeid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

in Onze elektrOsHOp 
vindt u alle mOgelijke 
licHtbrOnnen
Zowel LED als SPaaR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 

zonnehemelbuizen.
alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

nieuwe dessO-
tapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

een kOpie maken?
De vakantie komt eraan en het 
is makkelijk voor de thuisblijvers 
wanneer zij een kopie van uw 
reispapieren hebben. 
Een kopie maken? 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

te Huur

kraam rOmmelmarkt
Stichting Bernhezer 
gehandicapten Bal houdt op 
zaterdag 17 oktober weer een 
rommelmarkt in Partycentrum ’t 
Maxend in nistelrode. 
Voor meer info: 0412-611251 of 
info@bernhezergehandicaptenbal.
nl of de Facebook-pagina.

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Van den Broek Kleinfruit

Openingstijden
Elke vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 
Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Te Koop

Bramen, frambozen 
en bessen

ook voor uw zelfgemaakte 
jam of saus

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther

Vanaf heden 7 dagen per week fruit te koop
via de fruitautomaat ZOMERACTIE 

           Heggenscharen

HS 45  45 cm
 van 359,-  nu 299,-
HS 45  60 cm
 van 379,- nu 329,-

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

ERKEND VAKHANDELAAR 
KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Tijdens de vakanTie geopend van 
Woensdag T/m zondag vanaf 12.00 uur GROTE BRADERIE

LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG   

ZONDAG 
SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur13

www.heesch-presenteer t .nlheesch-presenteer t nl

GRATIS TOEGANG
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250 g

Anti-hoestbonbons

3 STUKS

4 STUKS10 STUKS

32 GB

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK3 STUKS

PER STUK

500 G 

0.99

1.99

2.49

11.99

0.99
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.49
v   van 0.69

2.69
v   van 2.79

0.75
v   van 0.79

0.89
v   van 0.99

Vanaf woensdag 22-07-2015

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

0.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Solar lampion

PRIJSVERLAGINGEN

Galia meloen

Witte druiven Bloemkool

Cantaloupe meloen

Gemarineerd, zonder been. 
600 g

Schouderkarbonade*

300 g

Gemarineerde 
varkenshaas-
spiesen*

Picknickbroodjes

Memorystick

FOTOSERVICE
Bestel online via ALDIFOTO.NL

30-pins wit

Laadkabel voor 
iPhone en iPad

Mini-koelelementen

150 g

Luchtverfrisser
2x 44 g

Suikervrije pastilles

12x 100 g

Kattenvoer in portiezakjes

** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 

24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKEND
24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKENDVOORDEEL!

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN**

scouting Mira ceti is op kamp

Al weken verheugen ze zich erop, ze gaan 
op kamp. Tassen en rugzakken zijn gepakt 
en aanhangers zijn geladen, iedereen is hele-
maal klaar voor de start. Afgelopen weekend 
zijn ze dan eindelijk vertrokken.
De welpengroepen logeren vijf dagen in een 
blokhut van een andere scoutinggroep in het 
land.
De welpen van de zaterdaggroep zijn beland 
in Sint-Michielsgestel, zij zullen als echte de-
tectives gaan speuren naar onopgeloste za-
ken. In Arnhem klussen de welpen van de 
donderdaggroep erop los tijdens hun bouw-
vakkerskamp.

De scoutsgroepen slapen in tenten, op pri-
mitieve terreinen in Nederland, waar ze hun 
tenten opzetten en keukens bouwen van 
hout en touw, waar ze zelf in mogen koken. 
De scouts van de woensdaggroep zijn in 
Ommen en buigen zich over de vraag ‘Wie 
is de Mol?’. In Overloon gaan de scouts van 

de zaterdaggroep de strijd aan met de zom-
bies die daar gesignaleerd zijn, zij zijn er op 
de fiets naartoe gegaan.

Tsjechië
Hoe ouder, hoe uitdagender. De explorers 
gaan nog een stapje verder, naar het buiten-
land.
Zij zijn met de trein in Tsjechië aangekomen. 
Het thema dat zij op kamp volgen, is nog 
steeds geheim en zal wel altijd geheim blij-
ven.

De bevers, de jongste telgen, zijn nu niet 
weg. Zij zijn een paar weken geleden al een 
weekendje in de eigen blokhut blijven loge-
ren. De oudste leden, de roverscouts, gaan 
in augustus naar het Sziget-festival in Boe-
dapest. Zij houden hun kamp dus nog even 
te goed. Benieuwd naar de reisverhalen? Kijk 
eens op de Facebook.com/ScoutingMiraCeti 
van Scouting Mira Ceti.

NISTELRODE - Valt het niet op? Het is rustig in het dorp Nistelrode deze week. Dat kan 
kloppen, de jeugd van scouting Mira Ceti is op kamp.

De welpen zaterdag

De explorers in Tsjechië
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www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Geef je op als 
RAADGEVER
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B o uW t
BernHeZe uW BOuWPerIkelen In BernHeZe BOuWt?

InFO@DeMOOIBernHeZekrAnt.nl

www.hetbouwblok.nl

Hooghuis Heesch totaal geüpgraded naar eisen 21e eeuw

Het Hooghuis locatie Heesch 
heeft voor alle leerlingen van 
leerjaar een tot en met drie vaste 
werkplekken met desktopcom-
puters. Aan vierdejaars leerlingen 
werd tot dit schooljaar nog voor 
een groot deel traditioneel lesge-

geven. Tiny Arts: “We hebben er 
jaren op ingezet om ook voor hen 
verdere digitalisering mogelijk te 
maken.” Uiteindelijk werd het, 
door met name de inzet van de SP 
in de gemeenteraad, mogelijk uit 
te breiden met twee grote nieuwe 

lokalen en er kwamen laptops 
beschikbaar. “Je ziet dat de door-
stroom naar het MBO veel beter 
aansluit als er voor leerjaar vier 
meer ICT beschikbaar is; volgend 
schooljaar komen er 160 nieuwe 
leerlingen naar de school.”

Klimaatbeheersing
“Samen met de uitbreiding wa-
ren er plannen ter verduurzaming 
van het hele gebouw. Dat heeft 
te maken met minder energiever-
bruik en met luchtkwaliteit. Dat 
hebben we kunnen koppelen.” 
Er is één nieuw systeem gekomen 
voor het oude en het nieuwe ge-
deelte. “Het oude systeem func-
tioneerde niet helemaal goed.” 
De zware apparatuur op het dak 

zorgde ervoor dat er extra ver-
stevigingspalen in het gebouw 
moesten worden aangebracht.

“We hebben nu een luchtkwali-
teit met een constant CO2 gehal-
te, dat verbetert de concentratie 
van mensen en leidt tot hogere 
resultaten van leerlingen en do-
centen. Ook het streven van de 
school naar een constante tem-
peratuur van 20 graden heeft een 
positief effect; we merkten weinig 
van die 34 graden van een paar 
weken terug”, zegt de voormalig 
docent aardrijkskunde. 

“We kwamen in de situatie dat 
het plafond eruit ging en dat er 
nieuwe, lagere plafonds wer-
den ingelegd. Dat leidde tot een 
verduurzaming qua isolatie en 
verlichting.” De school heeft nu 
namelijk overal energiezuinige 
TL-lampen met een hoog rende-
ment. Ook heeft de school een 
nieuwe fietsenstalling en beperkte 
parkeerplaats. 

Tiny Arts concludeert: “We heb-
ben nu een optimaal gebouw, wat 
totaal geüpgraded is naar de eisen 
van de 21e eeuw. Het straalt her-
kenning uit met de ruimtelijke in-
richting, digitalisering en klimaat-
beheersing.”

HEESCH - Het afgelopen schooljaar stond Het Hooghuis locatie Heesch in de steigers. De school is uitge-
breid met een nieuw gedeelte en compleet verbouwd om energiezuiniger en duurzaam te worden. Team-
leider Tiny Arts kijkt voor Bernheze Bouwt terug op de verbouwing.

 Tekst: Roy van den Busken

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Verf te koop met 
20% KORTING 

op winkelprijs

We hebben 
nu ee n 
optimaal 
gebou�

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

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

06-11955220

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

www.vandersangentuinhout.nl
Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35

Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

Voor al uw maatwerk!

tuinHuisjes - speeltoestellen
tuinafscHeidingen - overkappingen

Volg ons op:

www.vandersangentuinhout.nl
Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35

Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

Voor al uw maatwerk!

tuinHuisjes - speeltoestellen
tuinafscHeidingen - overkappingen

Volg ons op:
www.vandersangentuinhout.nl

Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35

Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

Voor al uw maatwerk!

tuinHuisjes - speeltoestellen
tuinafscHeidingen - overkappingen

Volg ons op:

Voor al uw maatwerk!
                     Volg ons op          en          

Openingstijden 
tijdens vakantieperiode:

Van 25 juli t/m 8 augustus 
zijn we gesloten

Van 10 t/m 22 augustus 
zijn we open 

van 9.00 tot 12.00 uur.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

update fontein Heesch 
HEESCH - Ook met het warme weer wordt er gewoon doorgewerkt in het centrum van Heesch. Afgelopen week zijn er roosters geplaatst op het waterafvoerkanaal van de fontein.

 Foto’s: Ad Ploegmakers
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WIE?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	
sterven	mogelijk	te	maken.

•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	
noodzakelijk.

•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	
welkom.

•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	
kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?
•	 De	basis	training	VPTZ:	start	in	week	
40	op	dinsdag	29	september	2015

•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkosten	vergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	
van	uw	vrije	tijd.

•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	
begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	
vervolgcursussen	van	de	VPTZ	
mogelijk.

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve Terminale Zorg

GEVRAAGD
Voor de regio 
Uden/Veghel

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	

St.	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	Mariaheide,	
Keldonk	en	Schijndel

Voor meer informatie 
kunt u bellen of mailen naar: 
0413-82 03 05 of  06-12 11 46 06
info@svptz.nl
www.vptz-uden-veghel.nl

Elke vrijdag
pizzadagZomer-

actie
Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-

            facebook.com/
grillroompizzeria� orya
            facebook.com/

terugblik 
activiteiten 
Zonnebloem 
nistelrode
NISTELRODE - De afgelopen maanden 
organiseerde Zonnebloem Nistelrode 
weer tal van activiteiten. Hieronder een 
kort verslag van de activiteiten in de 
maanden mei, juni en juli.

Woensdag 20 mei bezochten drie vrijwilligers en zeven Zonnebloem-
gasten de kamelenboerderij in Berlicum. Ondanks het geringe aantal 
gasten was het een geslaagde middag.

Vrijdag 29 mei werd de derde zonnerit van 2015 gereden. De tocht 
van 55 km ging over Uden, Oventje, Schaijk, Reek, Zeeland. Er was 
enig oponthoud doordat een van de chauffeurs aangereden werd. Er 
was gelukkig enkel blikschade. Rosemarie feliciteerde chauffeur Ad 
Corsten, die onderscheiden is en bood hem een bloemetje aan. 

Zaterdag 30 mei werd de lentewandeling over het landgoed ‘Weijen-
hof’ van de familie Strijbosch in de Achterstraat gehouden. Deze ac-
tiviteit stond eerder gepland, maar werd toen (16 mei) vanwege het 
slechte weer afgelast. De middag werd afgesloten met een geslaagd 
optreden van het Saberdiosieja smartlappenkoor onder leiding van 
Marij Wingens.

Eerste en tweede pinksterdag, 24 en 25 mei, stond de Zonnebloem 
met een kraam op het braderieterrein. Het doel was de schilderijen 
van de leden van de schildersgroep te verkopen. Tevens werd er van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om de zonnepitten in de pot te laten 
raden en loten te verkopen. 

Donderdag 4 juni: Er waren twee prijswinnaars bij het zonnepitten ra-
den tijdens de Pinksterfeesten. Gerda de Bree uit Nistelrode en Mirne 
Hoeks uit Heesch kregen van voorzitter Rosemarie van Ark elk € 25,-.

Woensdag 10 juni: een bezoek aan Aardbeienland in het Limburgse 
Horst met 90 personen, waarvan 24 vrijwilligers. Het was een zeer ge-
slaagde dag, de gasten praatten er nog lang over na. Wellicht zorgde 
ook het prachtige weer voor een mooie, ontspannen dag.
 
Donderdag 25 juni: bezochten gasten en vrijwilligers tuincentrum 
Coppelmans in Oss. De gasten werd een heerlijke lunch voorgezet. Er 
werd volop gekocht.

Woensdag 8 juli stond een bezoek c.q. wandeling aan golflocatie ‘The 
Duke’ gepland. Er is genoten van de ontvangst, de gastvrijheid en ver-
wennerij. Het weer liet het afweten, zodat er slechts een verkort ritje 
met de golfkar over het terrein kon worden gemaakt.

Vrijdag 10 juli werd de vierde zonnerit 2015 gereden. De rit ging 
door Nistelrode, Vorstenbosch, Dinther (de Kilsdonkse molen gezien), 
Heeswijk en Heesch. Na de rit werd er genoten van veel lekkers bij het 
Rainbow Centre van uitbater (en zonneritchauffeur) Johnny van Loon. 

Dinsdag 14 juli was er weer een zonneochtend. Er werd gekaart en 
gebuurt.

Bestuurslid Annet Bongers 
Ik ben Annet Bongers, moeder van drie dochters en twee pleegzonen. 
Als ziekenverzorgster werkte ik in twee verpleeghuizen en meer dan 
tien jaar als zzp’er in de particuliere thuiszorg. 

Zo’n 7x24 uurs thuiszorg start met opvang van persoonlijke gebreken en 
eindigt met stervensbegeleiding voor patiënt en zijn/haar naasten. 
Op mijn 60ste levensjaar kies ik bewust voor minder werkdruk, maar 
zet mijn kennis en levenservaring graag in voor vrijwilligerswerk. Bij 
de Zonnebloem doe ik de introductiegesprekken voor nieuwe gasten 
en ben ik vrijwilligster voor bestaande gasten. Minimaal een keer per 
jaar ondersteun ik een week Zonnebloemvakantie. Als voorganger bij 
de avondwake begeleid ik mede het afscheid en het verlies van een 
dierbare. Al deze levenservaringen versterken mijn inlevingsvermogen 
om, als burger tussen de burgers, de hulpvraag met het netwerk van 
Burenhulp Nisseroi op de juiste wijze te beantwoorden.  Als mede-

initiatiefneemster van Burenhulp Nisseroi werk ik met veel enthousiasme aan de nieuwe zorgstructuur in 
Nistelrode.

zorg
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Diverse verse 
afgebakken 
belegde 
stokbroodjes

DE SCHAAPSKOOI
Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120

Facebook.com/schaapskooi

DE SCHAAPSKOOIDE SCHAAPSKOOI

2e kopje 

koffie gratis

van 3 t/m 21

 augustus

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

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

Eten, drinken & uitgaan

Vrijwilligers gevraagd
Stichting Berne Abdijbier is al gestart met 
een Proeflokaal op het abdijterrein voor 
Berne Abdijbier. Het is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Nu kan er alleen koffie/thee 
en frisdrank worden gedronken, maar bin-
nenkort ook bier. Voor het Proeflokaal 
zoeken we nog enkele barvrijwilligers voor 
drie uur per week van 11.00 – 14.00 uur 
en van 14.00 tot 17.00 uur. Ook zoeken 
we nog vrijwilligers voor de verkoop, ma-
gazijn en rondleidingen. 

Interesse? 
Mail naar info@berneabdijbier.nl.

Brouwen Berne Abdijbier gestart

Brouwmeester Constant Keinemans

HEESWIJK-DINTHER - Het is zover, na anderhalf jaar voorbereiding door het projectteam, 
is nu het brouwen van het Berne Abdijbier gestart. Brouwmeester Constant Keinemans is 
in België bij een bevriende abdij Norbertijn blond en Prior dubbel aan het brouwen. Het 
brouwproces duurt ongeveer zes á zeven weken en zal, als alles goed verloopt, eind au-
gustus klaar zijn.

k o o k t i p 

Citroenen

• Citroenen geven meer 
sap als je ze van tevoren 
even op de verwarming 
of in de oven legt. Niet te 
warm laten worden.

• Leg uitgedroogde 
citroenen een tijdje in 
lauw water om ze weer 
sappig te krijgen.

Zorgeloos
genieten
en gratis 

thuis-
bezorgd

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een 
complete barbecue, gourmet, 
tapas of pizzarette

www.bbqenzo.nl 0800-2008

Vakantieplannen?

Zwoele zomeravonden met live muziek
Muziek, sfeer en gezelligheid zorgen voor ultiem vakantieplezier

Zwoele zomeravonden - Live muziek  - Sfeervolle aankleding - Ultiem vakantieplezier
Avondvullend tussen 20.00 en 23.00 uur   

Zwoele zomeravonden - Live muziek  - Sfeervolle aankleding - Ultiem vakantieplezier

ZOMERTIP
Vrijdagavond 24 juli     AcOustIc enerGy. Vier de bouwvakvakantie bij Eetcafé ‘t Pumpke

Vrijdagavond 31 juli     JerOen PrIncen. Begint je vakantie vandaag? Dan start je bij Eetcafé ‘t Pumpke.

Zaterdagavond 1 augustus 2 GrOOVe.  Geen vakantie zonder een bezoek aan Eetcafé ‘t Pumpke

Zaterdagavond 8 augustus 2 AM 

Zondagmiddag 16 augustus AcOustelIcIOus. Zomermiddag special van 15.00 tot 18.00 uur

Zaterdagavond 22 augustus suArA
Eetcafé ’t Pumpke, Raadhuisplein 7, 5388 GM, Nistelrode
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Bernheze sportief

Voor Anne-Sophie de Lorijn, met 
haar pony Thoby S, was de laatste 
wedstrijd erg spannend. Ze stond 
aan kop, maar moest wel winnen 
om kringkampioen te worden. En 
dit is gelukt. Anne-Sophie werd 
kringkampioen in de klasse E-L1 
en heeft hiermee haar ticket bin-
nen voor de Brabantse kampioen-
schappen. Jolijn Cuppens wist met 
haar pony King zelfs vijf wedstrij-
den te winnen in de klasse C-Z2 en 
werd uiteraard kringkampioen.

Evi van den Broek met haar pony 
Whispers Sunset en Floor van de 
Bruggen met haar pony Hera heb-
ben voor de eerste keer met veel 
plezier deelgenomen aan de selec-
tiewedstrijden in de klasse D-B. Evi 
werd derde en mag met deze pres-
tatie ook naar de Brabantse kampi-
oenschappen. Floor werd elfde en 
Kim van Herpen (eveneens in de 
klasse D-B) werd 28e. Ze kunnen 
tevreden terugkijken op een ge-
slaagd seizoen.

Fabienne van Heumen met haar 
pony Reservaat’s Redstar en Nine 
van Nuland met haar pony Moon-
light Shadow reden mee in de 
klasse D-L1. Beide dames wisten 
respectievelijk een derde en vijfde 
plek te bemachtigen. Zij zijn hier-
mee ook afgevaardigd naar de 
Brabantse kampioenschappen. 

Lot van de Broek heeft met haar 
pony Liberty een welverdiende 
tweede plek behaald in de klasse 
C-L2. Ook zij is hiermee afgevaar-
digd naar de Brabantse kampioen-
schappen.

In de klasse E-L2 heeft Macy van 
der Heijden met Deja Vou een 
mooie negende plek behaald.
Jill van der Wielen reed met haar 
pony Incredible mee in de klassen 
DE-M1. Met een prachtige tweede 
plek is ook Jill afgevaardigd naar 
de Brabantse kampioenschappen. 
Romy van de Burgt is met haar 
pony Amor gepromoveerd naar de 
klasse DE-Z1. We vinden haar te-
rug op de zesde plaats in het eind-
klassement. 
De zeven afgevaardigden dres-
suurruiters van ponyclub De Kleine 
Heemskinderen nemen zaterdag 
15 augustus deel aan de Brabantse 
kampioenschappen in Zijtaart. 

Ook hebben twee leden meege-
daan bij het springen. Hannah van 
Gerwe werd met Elwi’s Irrequleta 
elfde in de klasse D-B. Max de Mol 
werd op de eerste selectiewedstrijd 
eerste en tweede in de hoogste 
klasse Z/ZZ maar omdat Max is 
overgestapt naar de paarden zal hij 
niet deelnemen aan de Brabantse 
kampioenschappen.

succesvol seizoen De kleine Heemskinderen
NISTELRODE - Van april tot het eerste weekend van juli werden er dressuur- en springwedstrijden verreden, 
die telden voor het kampioenschap van Kring Noord Oost Brabant. Het betrof een zestal wedstrijden, waar-
van de vier beste tellen. Ook de ruiter en amazones van ponyclub De Kleine Heemskinderen uit Nistelrode 
namen hieraan deel. En met veel succes. Nu, aan het eind van het zomerseizoen kan de stand opgemaakt 
worden en mag de club liefst twee kringkampioenen feliciteren en zeven leden afvaardigen naar de Bra-
bantse kampioenschappen.

De Stichting voor kansarme on-
dernemers bestaat uit vier onder-
nemers, onder andere Ingenieurs-
bureau Vikamco BV uit Nistelrode. 
Zij helpen als ondernemer andere 
ondernemers in de beginfase van 
een groeiend aantal projecten. 
In Gambia loopt zo’n project: het 

oprichten van een voetbalcom-
petitie. Hiervoor zochten ze voet-
baltenues, zodat de plaatselijke 
bevolking daar van kleding kan 
worden voorzien. Peer Verkuijlen: 
“Wellicht zien we in de toekomst 
dus Afrikaans talent, gespot in een 
Heeswijks tenue!”

shirts VV Heeswijk naar Afrika

HEESWIJK-DINTHER - Twee ondernemers van de Stichting voor kans-
arme ondernemers (SVKO) in ontwikkelingsgebieden kwamen onlangs 
bij Voetbalvereniging Heeswijk tien tassen vol met shirts ophalen. Een 
schenking van de club, om zo bij te dragen aan een van de projecten 
van de stichting. “Als vereniging ondersteunen we graag initiatieven 
als deze. Zo vervullen we op een speciale manier onze maatschappe-
lijke functie, in dit geval voor kansarme ondernemers in Gambia”, aldus 
voorzitter Peer Verkuijlen.

V.l.n.r.: Gerard van Creij (bestuurslid), Paul Vissers (ondernemer), 
Sandy Janssen (ondernemer) en Peer Verkuijlen (voorzitter)

Het meest malse stukje vlees van het varken!  

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 20 juli t/m zondag 26 juli 2015. Week 30

& ZEKER ZO GOEDCOOP

7.49
11.48

KRAT

4.99
7.50

500 GRAM

Bavaria 
bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Varkenshaas  
per 500 gram 
actieprijs per kilo 9.98

max. 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Het meest malse stukje vlees van het varken!  

1+1 
GRATIS*

Pepsi, Sisi 
of Seven-Up
2 fl essen à 1500 ml   
naar keuze
bijv. pepsi regular
van 3.18 voor 1.59
*per product kan de prijs verschillen, 
de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop 
Authentieke 
gekookte of 
rauwe hammen  
2 pakjes à 100-135 gram naar keuze 
bijv. 2 pakjes à 125 gram achterham  
van 5.24 voor 2.62
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Authentieke 

rauwe hammenrauwe hammenrauwe hammen

Het meest malse stukje vlees van het varken!  

1+1 
GRATIS*
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Bernheze sportief

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Uw kind
stap voor stap leren
omgaan met geld
De 1.2.3 Rekening is er speciaal voor opgroeiende
kinderen. Eerst leren ze zelf sparen. Dan zelf
betalen. Kom langs bij uw Zelfstandig Adviseur
van RegioBank voor een persoonlijk advies voor
uw kind.

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

Winnen is leuk en deze keer ook gezond! 
Vijftien deelnemers aan de Postcode Loterij winnen een oranje/groen/witte originele Batavusfiets

Al enkele jaren trekt de Postcode 
Loterij maandelijks een winnende  
wijk in Nederland, waarbij Nistel-
rode al eens een keer vaker in de 
prijzen is gevallen. Alle deelnemers 
in de getrokken wijk winnen per lot 
de Postcode Loterij-fiets. Wie met 
meer dan twee loten meespeelt, 

ontvangt maximaal twee keer de 
fietsprijs. 
Voor het aantal winnende loten 
boven twee stuks, ontvangen de 
winnaars een code waarmee ze 
naar eigen keuze producten kun-
nen uitzoeken uit de Postcode Prij-
zenshop. Ook dit jaar was er een 

winnaar met meer dan twee loten 
bij; hij kon kiezen uit allerlei leuke 
accessoires. 

De winnaars konden zelf aangeven 
waar de gewonnen fiets(en) in de 
buurt opgehaald zouden worden; 
veel gelukkige prijswinnaars kozen 
voor Jack Martens Tweewielers. 
Deze maakte de fietsen rijklaar en 
na een foto met de blije winnaars, 
keerden zij - op de fiets - weer 
huiswaarts.

Alle winnaars op een rij; een kleurige slinger van fi etsen Foto: DMBK

Trek TM 500 dames 50 cm € 2899,- nu € 2399,-
Trek T80 dames 50 cm € 1899,- nu € 1519,-
Trek L600 heren 50 cm € 2499,- nu € 1749,-

Gazelle Orange inn. X2 dames 49 cm € 2449,- nu € 1750,-
Gazelle Orange HM heren 53-57 cm € 2599,- nu € 2079,-
Gazelle Impulse HM dames 49 cm € 2249,- nu € 1799,-

SUMMER SALE 
E-BIKES

OPRUIMING E-BIKES, OVERJARIG, LICHT BESCHADIGD OF DEMO MODELLEN 

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

NISTELRODE - Iedereen met de postcode 5388 GZ die meespeelt met 
de Postcode Loterij, heeft een fiets gewonnen. In totaal werden vijftien 
fietsen aan de gelukkige loterijdeelnemers uitgedeeld, natuurlijk alle-
maal met een uniek nummer voor de herkenbaarheid.

Vakantie en dan…
Het team van DeMooiBernhezeKrant gaat met vakantie. Daarom komt 

in week 33 en 34 geen krant, maar voor sportnieuws controleren 
wij regelmatig de mailbox en plaatsen wij de nieuwtjes on-

line op de mooi-sites. Heb je leuk nieuws, wil je iets laten 
weten over het nieuwe seizoen of heb je een mededeling 
voor je leden, laat het ons weten! info@mooiheesch.nl, 
info@mooihdl.nl en info@mooinisseroi.nl

Voor nu wensen wij alle sporters uit Bernheze een heer-
lijke, luie zomer. 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

heesch • heeswijk • dinther • loosbroek • nistelrode • vorstenbosch

evenementen

de zomereditie
In week 33 & 34 zijn we met vakantie en verschijnt er géén krant

Volgende week is ie er weer:Volgende week is ie er weer: 

de zomereditie
23 juli 

Workshop Honingmassage 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

24 juli 

zonnebloem Café
Locatie: De Eetkaamer Uden

open meezingavond smart-
lappenkoor saberdiosieja
Locatie: Café zaal ’t tramstation 
nistelrode

BuitenBios: sooF
Locatie: Parkeerterrein 
achter CC De Pas Heesch

Bouwvak vieren met 
acoustic Energy
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode 
Pagina 21

25 juli 

snorro
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Workshop opstellingen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

oud ijzer ophaaldag Fanfare 
aurora
Locatie: Heesch

Kinder Doe-Dag en 
feestavond
Locatie: Camping De Meerdonk
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

26 juli 

Fietstocht Rondje Maashorst
Locatie: natuurcentrum 
De Maashorst nistelrode
Pagina 2

open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

zonnemiddag bij Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

27 juli 

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

28 juli 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

29 juli 

Raaf, geen kip!
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

afsluiting kerkplein 
st. servatiuskerk
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 14

30 juli 

Dierencommunicatie 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

31 juli 

Romeo en juliet: het concert
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

live muziek: jeroen princen
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode
Pagina 21

1 augustus 

50 jaar bestaan van ‘t Rijk
Locatie: ‘t Rijk nistelrode
Pagina 3

live muziek: 2 groove
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode 
Pagina 21

2 augustus 

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

aangenaam Klassiek 
scordatura
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

3 augustus 

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

4 augustus 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

inschrijfavond 
jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

avond wandel driedaagse 
kleinschalig wonen 
Kloosterhof en laarstede
Locatie: Start Kloosterhof 
nistelrode

5 augustus 

De prinses op de erwt
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

avondwandel driedaagse 
kleinschalig wonen 
Kloosterhof en laarstede
Locatie: Start Kloosterhof 
nistelrode

jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 6

6 augustus
 
Workshop Krachtvoorwerp 
maken bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Boodschappenbus 
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 6

7 augustus 

avondwandel driedaagse 
kleinschalig wonen 
Kloosterhof en laarstede
Locatie: Start Kloosterhof 
nistelrode

jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 6

KBo-Dinther: Kaartavond
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

8 augustus 

jeugd en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Kermis
Locatie: Loosbroek

live muziek: 2 aM
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode 
Pagina 21

9 augustus 

open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

Kermis
Locatie: Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

10 augustus 

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Loosbroek

11 augustus 

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

Kermis
Locatie: Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

12 augustus 

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

KBo-Dinther: Kaartmiddag
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

13 augustus

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

15 augustus 

a tribute to Queen
Locatie: natuurtheater 
Kersouwe Heeswijk-Dinther

16 augustus 

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

live muziek: acoustelicious
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode 
Pagina 21

17 augustus
 
Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

18 augustus 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

19 augustus 

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

jeugdvoorstelling
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats 
Bomenpark Heesch

20 augustus 

oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode

21 augustus 

Filmklassiekers in het bos
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

24-uurs solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn 
Heeswijk-Dinther


