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kBo Heeswijk en kBo Dinther bundelen
hun krachten met kBo creatief
NiET samENGaaN, maar voLop samENWErkEN
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Tonnie van kemenade en willy van der Steijn van kbO Heeswijk en kbO Dinther zetten mede de schouders onder de eerste editie van een gezamenlijk
kbO creatief in de ontmoetingstuin bij cc Servaes
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het pestprotocol
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HEESWIJK-DINTHER – Ze vertegenwoordigen beide de belangen van ouderen, organiseren gelijktijdig
eigenlijk te veel om op te noemen en bundelen ook steeds meer hun krachten.
Dat gaan KBO Heeswijk en KBO Dinther op zaterdag 8 juli van 13.30 tot 17.00 uur ook doen
tijdens ‘KBO Creatief’ waarbij creatieve activiteiten van en door hun leden gepromoot worden in de
ontmoetingstuin achter CC Servaes. Naast een creatieve markt zijn er talloze muzikale optredens en
uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.
Opgeteld hebben KBO Dinther
en KBO Heeswijk bijna 950 leden. Teveel volgens voorzitter
Willy van der Steijn, van KBO
Dinther, en Tonnie van Kemenade, bestuurslid van KBO Heeswijk, om te fuseren. Vooral ook
vanwege het simpele feit dat
voor een dergelijke groep een
passende accommodatie ontbreekt. Samenwerken op belangrijke onderdelen doen de
beide verenigingen echter al geruime tijd waarbij leden kunnen
deelnemen aan de activiteiten
van beide verenigingen, ongeacht of je in Heeswijk of Dinther
staat genoteerd.
Samenwerken gaan de KBO’s
van Heeswijk en Dinther ook
doen op zaterdag 8 juli. Voor het
eerst zetten beide de schouders

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

gezamenlijk onder de organisatie
van KBO Creatief. Een gezellig
middagje uit waarbij het accent
ligt op creativiteit. “We gaan
een markt neerzetten waarbij
senioren uit Heeswijk, Dinther
en Loosbroek zich op talloze manieren creatief presenteren. Met
beeldhouwen, schilderen, bor-

te nemen”, aldus Van der Steijn
en Van Kemenade. Volgens hen
is het belangrijk om ook als je
wat ouder bent, actief te blijven
en elkaar te ontmoeten.
Op de markt is ook een stand
van De Eijnderic, die allerlei cursussen aanbiedt, en Laverhof.

belangrijk om ook als je wat ouder bent,
actief te blijven en elkaar te ontmoeten
duren, breien, haken, koken en
meer. Bezoekers kunnen kijken
wat er op dat gebied mogelijk is
en worden wellicht gestimuleerd
om ook zelf aan de slag te gaan.
Ze worden ook ter plekke uitgedaagd om, indien zij willen, deel
Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

“Wij zijn beide bezig met welzijn
en zoeken nadrukkelijk de verbinding met Laverhof. We ervaren onze samenwerking als zeer
plezierig. We vinden het verder
van belang dat Laverhof onderdeel is en blijft van onze ge-

meenschap”, benadrukken Van
der Steijn en Van Kemenade.
Daarbij wordt terloops verteld
dat een kwart van de inwoners
van Heeswijk-Dinther intussen
65 plusser is, dus dit hoeft verder
geen nadere uitleg.
De creatieve markt wordt omlijst met muzikale optredens van
muziekkapel La Banda, accordeonorkest Ricochet, accordeonist Wim Smits en een optreden
van de veteranengymclub. Alles
wordt uit de kast getrokken om
er voor iedereen een genoeglijke
middag van te maken.
Uiteraard wordt gehoopt op
mooi weer, maar: “Bij slecht
weer, wijken we uit naar binnen.
Het gaat altijd door”, zo wordt
beloofd.
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hoge hakken
in de politiek

Donderdag 29 juni
om 19.30 uur in het
gemeentehuis van Bernheze.
Aanmelden: www.vovbernheze.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 15
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

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

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 29 juni serveren wij onze nieuwe menukaart. De hele zomer bent u welkom van woensdag tot en met
zondag vanaf 17.30 uur om deze te ontdekken. U kunt dan bij mooi
weer op het gezellige binnenterras zitten. Of u kiest voor het restaurant binnen met de airco aan. Tot 31 juli hebben wij de zomercode
‘sentiment17317’, die een extra gang waard is.

Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

KOOKTIP

Pletten
niet pellen

Plet een knoflookteen met
de platte kant van je mes.
Op deze manier kan je de
schilletjes heel gemakkelijk
verwijderen. Even hakken en
het is klaar voor gebruik.

En we staan ook
allebei voor betaalbare
exclusiviteit. Gedreven
door mee te doen met
wedstrijden; zij met het
Kroonjuweeltje en wij als
Beste Notenspecialist.
Mooie combinaties maken,
onder andere met de
carnaval! De witte bollen
en onze scharreleitjes
waren niet aan te slepen!
Onze eigen favorieten zijn
ongetwijfeld de heerlijke
Appelbollen, de Brabantse
worstenbroodjes, de
Waldcorncrackers en de

Het zomermenu, een 4-gangen verrassingsmenu voor € 35,- per
persoon, is van 1 tot en met 18 augustus. Wij heten u van harte
welkom!

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro tweevoud
fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

Vorige week een mooie column
van Harm Lamers waarin hij
op een mooie manier de passie
van zijn moeder omschreef.
Zij hield als geen ander van
lekkere producten. Het was
een voorrecht om te zien hoe
zij met de klanten omging en
dan is het ook niet vreemd dat
haar kinderen ‘onze opening’ - alweer bijna vijf jaar geleden
- aankondigden in het nieuws met het thema ‘We hebben
weer wat lekkers!’ En dat doelde op de samenwerking die
we toen met hen aangingen met de opening van onze
tweede winkel in de Heihoek in Oss! Wat was dat spannend,
maar we zijn er voor gegaan. Als we nu terugblikken op de
nieuwsitems klopt het inderdaad dat we elkaar versterken.
We hebben raakvlakken en streven dezelfde doelen na.

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

Het gaat weer beginnen..
BERNHEZE - Volgende week barsten
de Zomeractiviteiten bĳ de Eĳnderic
weer los. Drie weken lang leuke
workshops en excursies, voor ieder
wat wils.
Hier nog wat tips waarvoor nog
ingeschreven kan worden:
Excursie Taurus Keent
4-7-2017 - 13.30-16.00 uur
€ 10,Bloemstuk maken
4-7-2017 - 9.30-11.30 uur
€ 10,50 (exclusief materialen)
Beeld van Pretex
5-7-2017 - 9.30-15.00 uur
€ 42,Stĳl- en ﬁguurkenmerken
6-7-2017 - 9.00-12.00 uur
€ 15,50
MIR methode
6-7-2017 - 10.00-12.00 uur
€ 10,50
Sjaal beschilderen
6-7-2017 - 13.30-16.00 uur
€13,- (exclusief kosten sjaal)
Decoratie van glas
10-7-2017 - 9.00-12.00 uur
€ 29,Make-up
13-7-2017 - 9.00-12.00 uur
€ 15,50

Marokkaanse gerechten
13-7-2017 - 9.30-12.30 uur
€ 23,50
Culturele stadswandeling
’s Hertogenbosch
13-7-2017 - 10.00-12.00 uur € 8,50
Natuurbegraafplaats Maashorst
17-7-2017 - 9.30-12.00 uur
€ 5,-.
Het programmaboekje waarin alle
zomeractiviteiten staan beschreven
kan worden toegestuurd op verzoek.
Je kunt het natuurlĳk ook ophalen bĳ
de Eĳnderic aan ’t Dorp 92 in Heesch.
Inschrĳven kan via
www.eĳnderic.nl of 0412-454545.
Ook voor de cursussen die in het najaar
starten kan weer worden ingeschreven.

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

Amandelspijsspeculaasstukken. In het kader van het 40-jarig
jubileum was er een geweldige high-tea waaraan we
allemaal meer dan bijzondere herinneringen hebben! We
beleveren samen horeca en andere bedrijven! We gaan en
staan er voor elkaar en presenteren onze producten samen
o.a. bij het Oogstfeest in oktober. Niet minder belangrijk
maar ook heel bijzonder is de wekelijkse zaterdag-afsluiting
als de winkel schoongemaakt wordt, er wat lekkers uit
de oven komt en we elkaar allemaal een fijn weekend
toewensen. En voor je het weet ben je vijf jaar
verder! Natuurlijk gaan we het 5-jarig lustrum
vieren, dus we houden u hiervan op de hoogte!
En dan hebben we zeker ‘weer wat lekkers’!

Zomeravondconcert op
meester Loeffenplein

VORSTENBOSCH - De traditionele afsluiting van het muziekjaar,
met het openluchtconcert ‘A hot summernight’, vindt plaats op
dinsdag 11 juli. Op het Meester Loeffenplein voeren fanfareorkest
en slagwerkgroep van de Notenkrakers een aantal nummers uit.
Ook wordt al een tipje van de sluier opgelicht van het muziekspektakel dat in oktober zal plaatsvinden.
Op de avond kunnen ook kaarten voor dit muziekspektakel op
12, 13 en 14 oktober worden
gekocht. Vanaf 11 juli zijn de
kaarten op verschillende plekken
in het dorp te koop.
Het zomeravondconcert is gratis

toegankelijk en begint om 19.30
uur. Het biedt een mooie gelegenheid om een seizoen af te
sluiten en de vakantie in te luiden. Hopelijk werken de weergoden ook mee.
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.
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Column Hieke Stek
Gerdie van den Heuvel
genoot ‘gruwelijk’ van 25 jaar Leeftijdloos
‘op onze misse’
HEESWIJK-DINTHER - Aanvankelijk werd een radioprogramma in het Brabants dialect door weinigen
toegejuicht, maar dit jaar bestaat het inmiddels al 25 jaar. Een mooi moment voor radiomaker Gerdie
van den Heuvel om er een punt achter te zetten. “Het is nu tijd voor iets nieuws”, vertelt ze. In 1992 is
Gerdie gestart met ‘Op Onze Misse’. Een programma in het Brabants dialect dat op de zondagmorgen
live op de radio te horen was vanuit de toenmalige Stokzaal en wat later vanuit de kleuterschool aan de
Stokstraat in Heeswijk-Dinther.
Gerdie kijkt terug op ‘gruwelijk’
leuke jaren. “De jubileumuitzendingen waren geweldig. Ik heb
gruwelijk genoten. Ik heb nooit
gedacht ‘nu zoek ik het niet
meer’ en we hadden altijd lol.
Niemand had ooit ‘koaje’ zin”,
zegt Gerdie enthousiast. Op de
radio glansde ze ook in de rol
van ‘Truike’, waarbij ze de stem
nadeed van een omaatje. Gerdie
werd blij van de vele luisteraars
die opbelden tijdens de uitzendingen. “De telefoon lag net en
dan ging-ie weer over!”
Gerdie van den Heuvel
Tekst: Matthijs van Lierop
Foto: Michel Roefs

“Dialecten vond ik heel leuk. Ik
was ook erg geïnspireerd door
de liedjes van Ad de Laat”, vertelt Gerdie over het begin. Nog
wat later werd het programma
live uitgezonden vanuit de studio aan de Schaapsdijk in Loosbroek. Tegenwoordig vanuit
‘een grote studio’ in Oss. Inmiddels bestaat het programma 25
jaar en was afgelopen weekend
de 1.215ste aflevering te beluisteren op MFM. Het was de allerlaatste uitzending.

Wat gaat Gerdie nu op de vrije
zondagen doen? Uitslapen zal er
weinig van komen. Bij toneelver-

eniging Kantlijn is ze één van de
twee regisseurs van het jeugdtoneel en daarnaast is ze graag
samen met haar kleinkinderen.
“Ook is schilderen een leuke

ste zondagen zullen volgens
haar pijn doen. “Afscheid nemen vind ik verschrikkelijk. Daar
heb ik een hekel aan”, zegt ze.
Het grootste verlies was het
overlijden van haar radiomaatje
Sjef van Schalen. Veel mensen
die ze spreekt kunnen het bijna
niet geloven dat Gerdie nu stopt.
“Stop jij!’, zeggen ze dan”, zegt
Gerdie. Tot slot zegt ze: “Ik wil
iedereen bedanken met wie ik de
afgelopen jaren heb samengewerkt en vooral ook de trouwe
luisteraars!”
DTV/MFM liet weten op zoek
te zijn naar een vervanger voor
Gerdie, maar die is nog niet gevonden. Het is op dit moment
dan ook onduidelijk of het programma doorgaat.

Bij Visagist Soraya, van Youngblood, kun
je een prachtige zomerse make-up laten
aanbrengen.
Veel mooie aanbiedingen met al onze
producten, maar speciale acties op alle
producten met een zonnefactor erin.

Dond
erd
29 ju ag
ni
9.00

tot 1

7.00

uur

Demonstratie en proefbehandelingen met
onze nieuwste aanwinst de Icoone.
Wil je een proefbehandeling of make-up
verzekerd zijn van een plekje op deze dag?
Maak dan een afspraak.

Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
06-10433489
www.salonintense.nl

Dat ik
altijd
de dans
van mijn
leven
zou kunnen
blijven dansen.

Maar ik
voel nu
soms dat
mijn ritme
wordt verstoord.

Stralende groet,
Karin, Suze, Tessa en Nikita

Dat ik
aarzelend
en niet
meer zo
soepel mijn
danspassen
zet.
Dat ik
de noten
op mijn
notenbalk
niet meer
zo heel
scherp zie.
Weet je
ik zou
graag
leeftijdloos
willen zijn.

‘niemand had ooit ‘koaje’ zin’

DtV/MFM
is op zoek
naar een
vervanger
voor gerdie

We zien je graag.

Ik dacht
niet aan
leeftijd
gebonden
te zijn.

Dat ik
in alle
toonaarden
zou kunnen
blijven zingen
vanaf mijn
bladmuziek.
hobby”, vertelt Gerdie terwijl ze
naar een zelfgemaakt schilderij
wijst van kleding aan een waslijn.”Best goed gelukt toch?”
Gerdie weet haar vrije tijd dus
goed te besteden, maar de eer-

gemeentedichter

Maar tijd
maakt dat
ik mij
jonger voel
dan gisteren
en ouder
dan morgen.

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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gezondheid in balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Trots op de tweede
GoedeDoelenWeek
Loosbroek
LOOSBROEK - De tweede GoedeDoelenWeek Loosbroek is eind
mei geëvalueerd door de deelnemersraad en het bestuur van de
stichting Goede Doelen Loosbroek. De algehele conclusie is dat de
collecteweek zeer goed is verlopen met mooie resultaten. Natuurlijk
zijn er ook verbeterpunten, elk jaar leren de deelnemersraad en het
bestuur van de stichting weer bij. De resultaten worden meegenomen naar de derde GoedeDoelenWeek van Loosbroek die volgend
jaar plaatsvindt.
De resultaten en opbrengsten
Door bijna 60 collectanten werden in de week van 8 tot en
met 13 mei op 528 adressen in
Loosbroek enveloppen met een
uitnodigingsbrief en intekenlijst
voor twaalf goede doelen bezorgd. Er werden 444 enveloppen opgehaald in de week van
15 tot en met 20 mei. Van deze
444 enveloppen bevatten er 427
een ingevulde lijst en contant
geld. Dit betekent dat vier van
de vijf huishoudens in Loosbroek
aan de collecte hebben meegedaan en aan een of meer goede
doelen een bedrag hebben geschonken!

vier van de vijf
huishoudens in
Loosbroek hebben
aan de collecte
meegedaan
Van de 427 enveloppen bevatten er 204 een formulier waarop
de bestemming van de gift was
aangegeven en 223 een formulier met het verzoek om de gift
gelijk over de twaalf goede doelen te verdelen. De coördinatoren van de goede doelen hebben

door de schenkingen van 427
huishoudens de volgende bedragen aan de onderstaande goede
doelen kunnen overmaken.
Netto verdeling collecte 2017:
- Diabetesfonds € 508,77
- Epilepsiefonds € 470,37
- Fonds Gehandicapten Sport
€ 385,87
- Fonds Verstandelijk
Gehandicapten € 437,87
- Hartstichting € 677,67
- KWF Kankerbestrijding
€1.068,17
- Longfonds € 509,87
- MS-fonds € 475,07
- Fonds Kinderhulp € 419,67
- Ned. Brandwondenstichting
€ 423,97
- Nierstichting € 514,57
- Reumafonds € 542,07.
Totaal € 6.433,94.

Last van uw
darmen?
Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht?
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

De coördinatoren van de goede
doelen in Loosbroek willen alle
collectanten van harte bedanken
voor hun inzet en de Loosbroekse inwoners voor hun financiële
bijdrage.
Tot volgend jaar!

MENUKAART

>
>
>
>

Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

>

€ 12,50
€ 16,00

Sylk

Huidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther

Heren
Wassen en knippen

0413-293913
06-27515641

€ 19,00

info@sylk-beaut
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a
Heesch
0412 - 47 49 95
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29
Uden
0413 - 28 89 46
info@haarmodefritz.nl

voor EEN grati�
D�� advertenti� i� goe�
sel� per persoo�
behandelin� va� d� ok

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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Buurtvereniging De Eikenhoek viert haar
veertigste verjaardag
we bijvoorbeeld tijdens een barbecue en feestavond.
Het is leuk om te zien hoe de
buurt dan mixt en mengt.” Van
Lanen voegt eraan toe: “Daarnaast hebben wij een sociale
functie. We bezoeken de zieken
en ook ouders kunnen op een
bezoekje van ons rekenen als er
een baby is geboren.”
De agenda van De Eikenhoek
telt een scala aan activiteiten;
van een barbecue, een fietstocht,
bowlen, zwemmen, schaatsen
en kaarten tot een Sinterklaasviering, feestavond en Paaseieren zoeken. Ook het bouwen
van een carnavalswagen is vaste
prik op de kalender. Het samen
bouwen noemt oud voorzitter
Wim Smits ‘een oergezellige bezigheid’. Wagenbouwen is een
vak apart. De schouders eronder
en samen bouwen was vroeger
al heel gezellig en dat is het nu
nog”, herinnert hij zich.
Het bestuur dat het feestterrein uitzet. V.l.n.r.: Hanneke Geijbels, Nicole Pittens, Clarinda Hermans, Jos van Zutphen, Maurice van de Scheer en Willem
van Lanen. Niet op de foto: Anita van der Voort
Foto: Ronald van Hastenberg

HEESWIJK-DINTHER – Met een feestmarathon en festiviteiten voor jong en oud viert de Dintherse Buurtvereniging De Eikenhoek in het
weekend van 1 juli haar veertigste verjaardag. Onder meer Jo Dielissen en Jan van der Fluit stonden in de zomer van 1977 aan de wieg van
De Eikenhoek. Gestart met de straat De Eikenhoek en haar zijstraten, groeide De Eikenhoek naar zo’n 200 woningen. Tegenwoordig telt de
buurtvereniging ongeveer 85 leden.
Voorzitter Willem van Lanen
roemt ‘zijn’ buurtvereniging als
‘een van de actiefste in HDL’.
“We hebben elke maand één ac-

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

tiviteit op het programma en dat
kunnen ze niet allemaal zeggen.
Het geeft enorm veel voldoening
als een activiteit goed bezocht

wordt. Daar doe je het toch
voor”, meent Van Lanen.
“Mensen met elkaar verbinden”,
noemt bestuurslid Clarinda Her-

mans dé doelstelling van De Eikenhoek. “Mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten
en gezellig te buurten. Dat zien

Vrijdagavond 30 juni is de aftrap
van de feestmarathon met een
feestavond voor de grote jeugd.
Op zaterdag 1 juli is de ochtend
voor de jongsten, de middag
voor kinderen van groep 4 tot
en met groep 8 en de avond is
voor de volwassenen. Op zondag
2 juli is er van 14.30 tot 17.00
uur een receptie voor genodigden én oud-leden.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

3x RADEN
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

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

bakkers
tip van de

Bij aankoop

:
van 2 broden

es

odj
Harde bro

hoe je amigos
maakt
Niet helemaal nieuw maar wel met ’n make-over:
ons Tex Mex tapasbrood. Houdt u van ’n pittige bite?
Dan moet u dit Tex Mex Tapasbrood beslist proberen.
Een desem breekbrood vol met gesnipperde spaanse
pepertjes en knoflook. Wij hebben al voorgeproefd
en goedgekeurd. Nu bent u aan de beurt. Voor al
onze tapasbroden geldt: ’t lekkerst is even in de
oven voor ’n knapperige korst.

Tex-Mex
tapasbrood

4 stuks

2,

95

naar keuze

normaal 3,50
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BernhezeFAMiLieBeriChten
Huil niet omdat ik er niet meer ben
maar glimlach omdat ik er was.
Mama
Heden is rustig ingeslapen onze lieve moeder en trotse oma

Elly Douma-Dousi
† Heesch, 27 juni 2017
* Lith, 8 juli 1934
echtgenote van

Anno Douma †
Taco en José
Gijs, Lieve, Suze
Marc en Mariëtte
Nils, Tijn, Fieke, Teuntje
De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 30 juni om
19.00 uur in de Sint Petrus Bandenkerk aan de Kerkstraat in
Heesch. Aansluitend heeft u de gelegenheid om afscheid van
mama te nemen bij Uitvaartcentrum Van Lith, Docfalaan 2 in Oss.
De uitvaartmis wordt gehouden op zaterdag 1 juli om 10.30 uur
in bovengenoemde kerk, waarna we haar zullen begeleiden naar
crematorium Uden, Belgenlaan 11 in Uden. Wij nemen hier om
12.00 uur samen afscheid.

PaROcHiENIEUWS
Zin in een feestje?
Geef je op voor het Tuinfeest!
BERNHEZE - In de kerk houdt men zowel van zin in het leven als
van het vieren van belangrijke gebeurtenissen. De lijst van officiële
feestdagen is lang. Speciaal voor jongeren voegt bisdom ‘s-Hertogenbosch daar ieder jaar een ander feestje aan toe: het Tuinfeest.
Dit keer wordt dit georganiseerd in het dekenaat waar de parochie
De Goede Herder toe behoort.
Vind je het leuk om samen met
vrienden en andere jongeren uit
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch het
geloof te vieren, te barbecueën
en te feesten? Kom dan op vrijdag 7 juli naar de grote kerk aan
de Begijnenstraat 1 in Oss.
Tijdens het Tuinfeest leer je meteen ook andere jongeren kennen, zowel uit het dekenaat als
uit het bisdom. Het programma
begint om 18.30 uur met een
jongerenviering waarin bisschop
Gerard de Korte voorgaat. Het
jongerenkoor ‘Les Chanteurs de

Saint Gérard’ verzorgt in deze
viering de zang.
Na afloop wordt het nieuwe programma van het volgend seizoen
van Jong Bisdom Den Bosch bekend gemaakt. Daarna is het tijd
voor de bbq in de tuin achter de
pastorie.
Aanmelden kan tot 1 juli. Stuur
daarvoor een mail naar
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Voor deelname wordt een bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. Meer informatie op
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Je kunt hiervoor ook mailen naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Eerste Goede Doelen Week een succes
NISTELRODE - In de week van 12 tot en met 18 juni is in Nistelrode
voor het eerst een Goede Doelen Week gehouden, in navolging van
de dorpen om ons heen. Met een opbrengst van ruim € 11.000,- is
het een geslaagde eerste editie.
Ruim 120 collectanten belden bij
de huizen aan in 11 wijken, om
in alle 148 straten van Nistelrode
uitleg te geven. Later die week
haalden ze de enveloppen met
het geld en de intekenkaarten
weer huis aan huis op. Voor de
mensen die niet thuis waren op
dat moment, was er de collecte-emmer bij de Jumbo: daar is
ook goed gebruik van gemaakt.
De inwoners van Nistelrode hebben goed gegeven, ondanks
dat het dit jaar anders ging dan
voorheen. De totale opbrengst
was € 11.581,-. Er kwamen 951
intekenkaarten terug, waarop de
mensen aangaven hoeveel ze
aan welk doel wilden besteden.
Ook waren er nog enveloppen
zonder intekenkaart waarvan de
inhoud gelijk verdeeld is over de
11 deelnemende Goede Doelen.
Uit veel intekenkaarten was op

te maken dat bewoners heel bewust kiezen welk doel ze willen
steunen. De opbrengst is daardoor als volgt verdeeld:
- Reumafonds € 969,54
- Hersenstichting € 1085,58
- Kinderhulp € 905,30
- KWF Kankerbestrijding
€1786,80
- Longfonds € 960,60
- MS Fonds € 932,65
- Rode Kruis € 872,45
- Brandwondenstichting
€ 797,90
- Hartstichting € 1485,70
- Nierstichting € 1017,50
- Epilepsiefonds € 766,80.
Met deze bijdragen kunnen
de Goede Doelen weer verder onderzoek doen en/of
hun doelgroep op andere manieren ondersteunen. De organisatie kijkt terug op een

leerzaam eerste jaar. Namens de
organisatie een grote dank aan
alle inwoners, collectanten en
dank aan de Jumbo in Nistelrode
die bereid was de verzamelcollecte-emmer te plaatsen. Dit succes maakt dat we volgend jaar
graag weer een Goede Doelen
Week in Nistelrode organiseren!
Oproep
Vele handen maken licht werk!
Heeft u interesse dan kunt u
mailen naar: goededoelenweeknistelrode@gmail.com of bel anders naar Ton Willemse via
06-53880002.

orgelconcert in de abdijkerk
HEESWIJK-DINTHER - In het kader van de 65ste verjaardag van de
Berne Abdijconcerten is het derde concert in de cyclus 2017 op 2 juli
in de Abdijkerk te Heeswijk. Het concert wordt gegeven door Tobias
Horn, meesterorganist uit Stuttgart. Tijdens het concert worden
werken uitgevoerd van Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Böhm,
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Liszt.

ten in veel Europese landen en
in de Verenigde Staten. Hij heeft
gestudeerd bij beroemde organisten als Ludger Lohman, Jon
Laukvik, Jean Boyer en Ben van
Oosten.

Tobias Horn behoort tot de
meest vooraanstaande organisten in Duitsland. Hij won een
groot aantal eerste prijzen op
internationale concoursen. Ook
een eerste prijs op het concours
‘l’europe et l’orque’ in Maas-

Van zijn spel zijn cd’s gemaakt
en bovendien was Tobias Horn
te beluisteren bij verschillende
grote Europese radio-omroepen.
Het concert begint om 16.00
uur. Plaats: Abdijstraat 49 in
Heeswijk-Dinther.

tricht, Aken en Luik.
Hij kreeg een speciale aantekening voor zijn interpretatie van
Bach. Dit had tot gevolg, dat hij
een veel gevraagd concert-organist is geworden.
Tobias Horn verzorgde concer-

‘moeders’ brengt Gods Eendagsvlieg
HEESCH - 1963. Ineens kwam er een ander geluid uit de radio. Een fris liedje met een aanstekelijk refreintje. Gezongen door een non, Soeur Sourire. Een wereldwijd succes. In de Verenigde Staten hield
‘Dominique nique nique’ zelfs vier weken lang the Beatles van de eerste plaats af. Daarna was het snel
gedaan; met het succes én met het levensgeluk van de inmiddels uitgetreden zuster. Alle opbrengsten
van haar hit gingen naar het klooster, maar dat scheen de belastingdienst niet te begrijpen. Die bleef
haar maar aanslagen en aanmaningen sturen en uiteindelijk zag Soeur Sourire nog maar één uitweg...
‘Moeders’ maakt eigentijds en
intiem amateurtheater op verrassende locaties. Omdat de
ruimte perfect past bij de sfeer
van het stuk is ditmaal gekozen
voor de zijzaal van de Petrus
Emmaus kerk in Heesch. Saillant
detail: architect Cees Geenen
heeft destijds behalve deze kerk
ook de Lievekamp in Oss en het
Parktheater in Eindhoven ontworpen. Met de voorstelling
‘Gods Eendagsvlieg’ is dus ook
die cirkel rond.
‘Gods Eendagsvlieg’ wordt ge-

speeld op vrijdag 30 juni, zaterdag
1 juli en zondag 2 juli om 20.30
uur in de Petrus Emmaus kerk
aan de Kerkstraat 2 in Heesch.
Spel: Mieke van den Akker, Gerard de Bekker, Henny Bens, Karin Grosfeld, Ine van Kempen en
Wim Pulles. Tekst en regie: Sjef
Smid. Gezien het intieme karakter van de voorstelling is per
avond slechts een beperkt aantal
kaartjes beschikbaar. Deze kosten
€ 7,50 en zijn te bestellen bij Ine
van Kempen; 06-15282107 of
inevkempen@gmail.com.

actie Eerste communiewerkgroep
HEESWIJK-DINTHER - Voor de tweede keer heeft de Eerste Communiewerkgroep van de parochie
Dinther een geldinzamelingsactie gehouden tijdens de viering van de Eerste Communie.
Dit geld heeft de parochie weer
geschonken aan hulpdienst Lichtpunt. Net als de vorige keer gaat
de werkgroep van deze hulpdienst van dit geld leuke uitjes
regelen voor kinderen uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, die
nooit op vakantie gaan en zelfs

niet een dagje naar de speeltuin,
om de simpele reden dat hun ouders hiervoor geen geld hebben.
Voor deze kinderen wordt zo’n
dagje naar de speeltuin, met na
afloop een pannenkoek of een
frietje met een glaasje drinken,
een onvergetelijke vakantiedag.

Ook nu zullen er zeker weer ontroerende reacties komen; niet
alleen van de kinderen, maar
vooral van hun ouders. Namens
al die kinderen en hun ouders bedankt Lichtpunt hierbij de Eerste
Communiewerkgroep uit Dinther
voor het mooie initiatief.
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Nieuw: ‘riet’s appeltaart’
DE WiNNENDE appELTaarT vaN riET iN DE vErkoop

Aanbiedingen
juli
2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
29t/m
juni24
t/m
5 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Riet krijgt ‘haar’ taart van Michel van Mook

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE – Riet Altorf heeft met haar frisse appeltaart op zondag 18 juni de taartenbakwedstrijd
bij CC Nesterlé gewonnen. Dat betekent dat haar appeltaart nu verkrijgbaar is bij Van Mook, de Echte
Bakker, bij Eetcafé ’t Pumpke en ’t Bakhuys. Vol trots nam Riet op 23 juni ‘haar’ eerste taart bij Van
Mook in ontvangst.

Al zo’n vijftien jaar bakt Riet
haar frisse appeltaart. “Ik heb
het recept uit een Duits agrarisch tijdschrift. Iedere keer wanneer ik de taart op tafel zet voor
bezoek, dan is die zo op!” Trots
vertelt Riet over haar appeltaart,
die door Van Mook, de Echte
Bakker, is omgedoopt tot ‘Riet’s
Appeltaart’. “Overal waar ik
kom word ik gefeliciteerd met
mijn overwinning.” En volgens
Michel van Mook van Van Mook
is Riet een zeer terechte winnaar.
Michel van Mook was een van
de drie juryleden, samen met
Toon van Duren van Excellent

Catering en Ron de Lorijn van
Eetcafé ‘t Pumpke. Toon en Ron:
“Het past goed bij ’t Pumpke en
’t Bakhuys. En natuurlijk was het
ook een heerlijk fris taartje!”

Op zaterdag 24 juni startte Van
Mook met de productie van
‘Riet’s Appeltaart’. Ben je benieuwd naar deze overheerlijke,
frisse appeltaart?

Riet haalt altijd haar brood bij
Van Mook. “Ik had al eerder
tegen Michel gezegd dat hij
die taart eens moest proeven”,
grapt Riet. En de taartwedstrijd
was een mooie kans voor Riet
om haar taart, die binnen haar
eigen vriendenkring en familie al
erg populair is, nu eens aan Michel voor te schotelen.

Kom hem dan eens proeven bij
Eetcafé ’t Pumpke of bij ’t Bakhuys, of koop meteen een hele
taart bij Van Mook!

Bij aankoop van:
BIOLOGISCH GROENTE PAKKET (inclusief recepten)
2 persoons
4 persoons
6 persoons
BIOLOGISCH FRUITPAKKET

€ 9.00
€ 11.50
€ 14.00
€ 7.50

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Gratis Ekoplaza net tas
(alle pakketten op bestelling)

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Riet’s appeltaart
6 personen
Nu

5,95

Fris appeltaartje met appels uit de streek,
banketbakkersroom en een lichte smaak van citroen. Niet
voor niks winnaar van de taartenbakwedstrijd van Nesterlé!

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

Mueslibollen Kokosmakronen

2+2

GRATIS

Wanneer ik
de taart op
tafel zet, dan
is die zo op

4+2

GRATIS

Van Mook

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

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

Riet keurt het resultaat

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

Kipvinken
100 gr.

€ 1,25

Gekruide
gehaktballen
100 gr.

Zeeuws spek
100 gr.

€ 1,25

Kip cordon-bleu

€ 0,75 4+1 gratis

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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casemanagers dementie van Laverhof
helpen je langer veilig thuis wonen
om zo lang mogelijk veilig thuis te
wonen. Doordat we nu direct ingeschakeld kunnen worden door
bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige van Laverhof, kunnen we
al in een vroeg stadium iets voor
mensen betekenen. We hebben
directe lijnen met alle disciplines
binnen Laverhof en kunnen daardoor snel schakelen.”

Melissa Egelie en Corrie van de Moosdijk

Tekst: Marianne Peters

HEESWIJK-DINTHER - Geheugenproblemen komen vaak voor en kunnen zorgen dat je niet meer mee kunt
met de dingen van alledag. Het kan beangstigend zijn wanneer je merkt dat je je herinneringen kwijt raakt.
De huisarts of de wijkverpleging kan bij een ‘niet-pluis gevoel’ of bij de diagnose dementie, de casemanagers dementie van Laverhof voor je inschakelen. Al in een vroeg stadium kunnen de casemanagers jou
helpen en ondersteuning bieden. “Wacht niet met het inschakelen van hulp. Het kan iedereen overkomen”, zegt casemanager Melissa Egelie. Samen met haar collega Corrie van de Moosdijk biedt zij hulp en
begeleiding vanuit Laverhof.
Dementiezorg vanuit Laverhof
Voorheen werkten de casemanagers dementie vanuit de Ketenzorg Dementie. Per 1 juli heeft
Laverhof zijn eigen casemanagers
in dienst. Corrie van de Moosdijk

werkt al jarenlang als casemanager, nu vanuit Laverhof: “Wanneer ik op huisbezoek kom merk ik
vaak die drempel die mensen over
moeten. Bij het woord dementie
denken mensen al snel aan het

ergste. Ik heb het dan ook altijd
liever over vergeetachtigheid. Ook
verzeker ik de mensen meteen dat
ik hier niet ben om hen op te laten nemen, maar om samen met
hen naar mogelijkheden te kijken

HEESCH - Als je zin in zingen
hebt, dan is koor Con Amore
echt iets voor jou! In 2013 is bij
KBO Heesch een koor opgericht
waarvoor van meet af aan de
belangstelling groot is. Al enkele jaren staat het koor onder de
muzikale leiding van Tom Overtoom.
Con Amore bestaat nu dus ongeveer vier jaar en telt 35 leden;
22 dames en 13 heren. Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen met een bescheiden
moeilijkheidsgraad, aangepast
aan het niveau van het koor. Het
koor mag nog groter worden; je
kunt dus nog lid worden als je
van zingen houdt en enige ervaring hebt. Vooral de tenoren en
de bassen kunnen nog versterking gebruiken. De voorwaarde
is wel dat je lid bent of wordt
van KBO. De contributie voor
het koor bedraagt € 7,50 per
maand. De belangrijkste doelstelling van het koor is in een
gezellige sfeer plezier beleven
aan zingen. Af en toe wordt er
opgetreden, want je wilt toch

HEESWIJK-DINTHER- Met 49
personen ging KBO-Dinther op
21 juni haar eerste dagtochtje
van dit jaar maken. Het eerste
doel was Chocolade atelier Van
Noppen.
Daar werden de leden hartelijk
ontvangen door eigenaar Frits
van Noppen met koffie/thee en
natuurlijk chocolaatjes! Met veel
humor vertelde hij over de start
van zijn bedrijf en hij hield een
levendige en ongecompliceerde presentatie. Het maken van
bonbons en figuren was voor iedereen goed te zien via de camera-met-beamer. Riekie Martens
en Margo Dortmans mochten
de chocolatier assisteren. En wat

Dementie maakt geen
onderscheid
“Dementie maakt geen onderscheid,” vervolgt Melissa. “Het
kan iedereen overkomen, zelfs
jonge mensen. Het taboe dat
soms nog ligt rondom dementie is
niet nodig, al weet ik dat dat makkelijk klinkt. Wanneer er ruimte is
om erover te praten, zullen men-

Kom een keer proeven, samen met je ouder(s)

ook van een ander eens horen
hoe het gaat!
De repetities zijn op donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis CC De Pas.
Voor verdere inlichtingen kun je
Mimi de Leeuw bellen; telefoon
0412-451477.

kBo-Dinther
in rotterdam

Voor vragen kun je terecht bij je
huisarts, bij de wijkverpleegkundige van Laverhof of rechtstreeks
bij:
Corrie van de Moosdijk,
voor Schijndel, 06-83987535,
corrie.vandemoosdijk@laverhof.nl
Melissa Egelie, voor HeeswijkDinther en Uden, 06-40810080,
melissa.egelie@laverhof.nl.

Eetpunt servaes in
Dinther ook open
tijdens zomervakantie

KBO Bernheze
Zin in zingen?

Open communicatie is belangrijk
“Dementie bestaat uit vele gradaties. Er kunnen zaken bij komen kijken als onmacht, verdriet,
weerstand, slecht ziekte-inzicht
en soms agressie”, zegt Melissa
Egelie. “Door gesprekken te voeren kijken we of we zorg kunnen
en mogen inzetten. We hebben
een ondersteunende, adviserende
rol. We kunnen niet alles oplossen, maar kunnen wel veel betekenen. Wij voeren overleg met
mantelzorgers, familie, huisartsen,
thuiszorg en instanties zoals onder
andere Maatschappelijk werk en
ONS welzijn. Het is belangrijk om
middels open communicatie op
één lijn te zitten en elkaar op de
hoogte te houden.”

sen wellicht ook eerder hulp gaan
zoeken. En die hulp kan veel dingen makkelijker maken.”
Corrie is het hier mee eens. “Ik
merk regelmatig dat partners, die
vaak ook de mantelzorgers zijn,
moeite hebben met het feit dat ze
elkaar ooit beloofd hebben voor
elkaar te zorgen. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Vanuit Laverhof kunnen we veel doen voor
mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Ons werk bestaat
uit maatwerk en gevoel. Schroom
niet ons in te zetten, want het
leven met dementie is al moeilijk
genoeg.”

HEESWIJK-DINTHER - Elke donderdagmiddag is er in CC Servaes de gelegenheid om aan te
schuiven bij een gezamenlijke
maaltijd waarbij contact en ontmoeten centraal staan.
was het bovendien lekker om te
keuren en te proeven! Tot slot
kon iedereen de winkel in voor
de verkoop van veel ambachtelijke producten.
De KBO-leden lunchten vervolgens in het Westelijk Handelsterrein in Grand Café Biblio en
daarna gingen zij de bus in om
een mooie tocht door Rotterdam
te maken met kundige uitleg van
chauffeur Stanny.
De stadsrit voerde naar de
markthal waar het zowel binnen als buiten leuk winkelen en
rondkijken was. Velen pikten een
terrasje in het zonnetje en rond
17.00 uur vertrok het gezelschap weer richting Brabant om
vervolgens in De Gouden Leeuw
in Terheijden te genieten van
een heerlijk diner. Eenmaal thuis
in Dinther kon iedereen terugkijken op een mooie dag.

Om 17.00 uur wordt er een smakelijke maaltijd geserveerd door
vrijwilligers van CC Servaes, die
bereid is door de keuken van Laverhof. De maaltijd bestaat uit
drie gangen; soep, aardappels/
puree/rijst, vlees of vis, twee
soorten groenten en als afsluiting
een toetje. Om deel te nemen
aan de maaltijd kun je je telefonisch aanmelden bij de coördinator van het Eetpunt, Tonny van
der Ven via 06-20216398. Graag
een week van tevoren opgeven.
De kosten voor de maaltijd zijn
€ 9,50 en kunnen na de maaltijd
voldaan worden.
In de afgelopen maanden heeft
ook een aantal kinderen uit
groep 8, in het kader van de
vormselvoorbereiding, geholpen
bij het Eetpunt. Op deze manier
maken zij kennis met vrijwilligerswerk en met ouderen, wat
door vele kinderen als erg leuk

ervaren is. Ook de gasten waren
erg enthousiast over de inbreng
en hulp van de vormelingen. Een
project dat nu voor het tweede
jaar werd uitgevoerd en zeker
voor herhaling vatbaar is.
De gemeente Bernheze vindt
het belangrijk dat mensen gezond eten en ondersteunt de
eetpunten financieel. Mocht de
prijs voor mensen met een laag
inkomen een probleem zijn, dan
kent de gemeente een regeling
waarbij het mogelijk is om een
tegemoetkoming te krijgen voor
de maaltijdprijs. Meer informatie hierover bij Carmen van den
Boom van ONS welzijn, 0883742525 of mail naar carmen.
vandenboom@ons-welzijn.nl.
Je bent van harte welkom om
een keer kennis te komen maken
bij het Eetpunt Servaes.
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Mooi & sUCCes
Ben je niet tevreden vertel het ons en ben je goed tevreden
vertel het je vrienden. DeMooiBernhezeKrant werkt hard aan
de tips die ze krijgt, en is trots en dankbaar voor de tops.

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Tweewielerservice Dinther:

THE HuNDrED-FooT jourNEy
‘The Hundred-Foot Journey’ is een
humoristisch drama met Helen
Mirren als een Franse chef-kok
van een toprestaurant die op een
dag concurrentie krijgt van de Indiase overburen.
De familie Kadam verhuist met
grootse plannen van India naar
het pittoreske Saint-Antonin-Noble-Val in Zuid-Frankrijk om daar
een Indiaas restaurant te openen.
Het rustig openen van het restaurant zit er echter niet in. Madame Mallory, de kille eigenaresse van
het klassieke Franse restaurant Le Saule Pleureur, protesteert hevig
tegen de opening. Dit escaleert in een flinke vete tussen de twee zaken. Wanneer zoon Hassan Kadam zijn passie voor de Franse haute
cuisine ontdekt en valt voor sous-chef Marguerite, probeert hij te
bemiddelen en de twee uiteenlopende culturen nader tot elkaar te
brengen.

“We hebben een nieuw merk e-bikes, de Qwic e-bike.
Voor het promoten en uitnodigen voor een testdag van deze e-bike
hebben we gekozen voor DeMooiBernhezeKrant, omdat deze krant
door iedereen goed wordt gelezen.
We hebben, in overleg met Joyce, gekozen voor de ene week een
flyer bij de krant, en de daaropvolgende week een artikel met foto
in DeMooiBernhezeKrant.

Elke laatste donderdag van de
maand kunnen liefhebbers genieten van een bijzondere film
die met zorg is uitgekozen.
Wie tijdig achtergrondinformatie wil ontvangen over de film
die op het witte doek zal verschijnen, kan zich aanmelden
voor een nieuwsbrief op
www.nesterle.nl.
Na afloop van de film is er gelegenheid om, onder het genot
van een drankje,
Neste de film na
rlésfeervolle
,
zo in
te bespreken
dicde
h
t
b
i
K
j
.worden
o
foyer. Tijdensmde
, nazit
eniet
& ont gvoor
twee vrijkaartjes
een
volmoet
!
gende filmavond verloot.

WWW.neSTerle.nl

Een kleine waarschuwing; deze heerlijke feelgood film zou je wel
eens erg hongerig achter kunnen laten.

De filmavond op 29 juni begint
om 20.15 uur. Kaartjes à € 5,zijn voor aanvang, vanaf 19.30
uur, aan de kassa verkrijgbaar.

De testdag was een groot succes; de hele dag was het druk en
er werden volop testritten gemaakt op de nieuwe Qwic fietsen,
maar natuurlijk ook op onze andere elektrische fietsen van Rih en
Gazelle.
Nu nog steeds krijgen we veel positieve reacties op het artikel
en dankzij het artikel weten steeds meer mensen onze winkel te
vinden.
Dank je wel Joyce voor het prettige gesprek en de goede adviezen.
Bij een volgende actie kiezen we zeker weer voor adverteren in
DeMooiBernhezeKrant!”
Tweewielerservice Dinther,
Rita van Beek

‘De testdag
was een
groot succes’

Verzekerd
van aandacht

Bij Rob van Heugten (Van Heugten Verzekerd) is zekerheid gegarandeerd. Vanuit zijn bedrijf,
én zijn tweede passie. Rob bemant namelijk ook de ambulance. Hij staat altijd en overal voor u klaar.
Vooral op die momenten dat het erop aankomt. Zo doen we dat, in Aangenaam Heesch!

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch
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knutseloma Tonnie in de klas
luchtpost
frankrijk
Verslag
fietstocht
Santiago
Beste Bernhezenaren,
Zoals jullie eerder
hebben kunnen lezen in
DeMooiBernhezeKrant
ben ik, samen met mijn
vrouw Jo, op dinsdag
30 mei op de fiets
vertrokken naar Santiago
de Compostella. Na een
week waren we tot aan
Henonville gekomen,
even over de Franse grens, zo’n 600 kilometer. Dat ging
voortreffelijk, ongeveer 100 kilometer per dag afgelegd en
‘s nachts hebben we overnacht in een B&B, bij vrienden, of
in een hotel. Het was zeker niet overal even vlak, dus moest
er soms flink geklommen worden.
Maar we hebben het gered. Na zes dagen samen ben ik
twee dagen alleen verder gegaan en toen heb ik gezelschap
gekregen van twee fysio-collega’s. Zij hebben mij erg
goed ondersteund en begeleid. Terwijl de een meefietste,
begeleidde de ander met de auto en zorgde dat er op tijd te
eten en drinken was en gelegenheid
voor een rustpauze. Verder zorgde
hij/zij dat er voor ‘s nachts een
overnachtingsplaats geregeld was.
Het belangrijkste was wel dat mijn
bepakking van zo’n 30 kilo met de
auto vervoerd werd. We hebben het
bijzonder leuk gehad en tegelijkertijd
zo goed doorgefietst dat we nu op
zo’n 250 kilometer van de Spaanse
grens afzitten, ter hoogte van StEmilion.
Mijn collega’s zijn zondagmiddag 11
juni weer naar huis vertrokken, zodat
ik toen weer, met bepakking, alleen verder moest richting
Spanje. Vier dagen heb ik toen de nodige kilometers
afgelegd en op diverse plaatsen overnacht; bij een manege,
in een gemeenterefuge en nog twee nachten in een gite.
De laatste twee dagen had ik overigens opgetrokken met
een andere Nederlandse fietser uit Breda. We waren aan
elkaar gewaagd wat fietsen betreft en verder klikte het ook
zo goed dat we besloten samen te fietsen. Donderdag 15
juni kwam mijn vrouw Jo weer en mijn zwager René met
zijn vrouw Marianne, die me dan in Spanje verder zouden
begeleiden en mee zouden fietsen naar Santiago, de laatste
1.000 kilometer door de Pyreneeën. We troffen elkaar in
Saint Jean le Pied de Port maar met het weer troffen we
het niet de eerste dag; nat, koud en flink klimmen om de
Pyreneeën over te komen en toch waren we vrij snel in de
middag na 67 kilometer in het Spaanse dorp Urroz-Villa.
Eigenlijk zou René met me meefietsen, maar door een
opgelopen zweepslag in zijn bovenbeen moest er een
noodoplossing gezocht worden. Jo en Marianne durfden het
aan, samen met mij, beurtelings een deel van de route mee
te fietsen. Soms toch wel een hele opgave, maar gemiddeld
konden we toch ruim 80 kilometer per dag afleggen. Nu,
op woensdag 21 juni, hebben we ongeveer 1.500 kilometer
afgelegd. We hebben er allemaal plezier in gekregen,
dus gaan we er nog even tegenaan. Hopelijk hebben we
dan eind juni onze tocht volbracht. Deze tocht heb ik als
sponsoractiviteit opgezet, zodat ik bij gelegenheid van mijn
afscheid van mijn werk de bewoners van Mariaoord een
duofiets kan aanbieden.
Het eerder gemelde banknummer NL 14 RBRB 0939 8108
59 ten name van W. Raaijmakers onder vermelding van
Santiago is nog steeds geldig. Ook kunnen jullie mij nog
volgen via facebook, www.facebook.com/fietsen-voor-eenduofiets of wimraaijmakersfietst.waarbenjij.nu.

Oma Tonnie knutselt in de klas

NISTELRODE – Er zijn oma’s en er zijn knutseloma’s. Eén van die knutseloma’s is oma Tonnie Pittens:
vertel maar wat je graag wil maken en ze kijkt hoe het gemaakt kan worden. De oma van Femke kwam
onlangs, op dinsdagmiddag én donderdagmiddag, in de groepen 4 en 7/8 van basisschool ’t Maxend
helpen, tijdens een gezellige knutselmiddag.
“Het is zo leuk om te zien hoe de
kinderen snel iets oppikken. En ik
geniet als ik zie dat de kinderen
het leuk vinden”, vertelt oma
Tonnie.

van basisschool Op Weg uit Vorstenbosch kunnen oma Tonnie
kennen. Op die school kwam ze
ook al verschillende keren bij juffrouw Monique helpen.

Niet alleen de kinderen op ‘t
Maxend, maar ook de leerlingen

De leerkrachten vinden het een
win-win-situatie: “Oma geniet,

Femke geniet, de kinderen van
de groepen genieten en de leerkrachten genieten!
En zelfs bij een temperatuur van
meer dan 30 graden. Ongekend,
en we willen oma Tonnie dan
ook heel erg bedanken.”

i want to be in the spotlight!

My Day

Friday

NISTELRODE - Na het succes van vorig jaar presenteren My Day en Friday dit jaar weer ‘I want to be in
the spotlight’. Onder leiding van Delian Corssmit en Mirjam van Geelkerken zal het ook dit jaar weer
de moeite waard worden om te komen luisteren en kijken.
My Day bestaat uit kinderen van
groep 4 tot en met klas 2 van de
middelbare school. Ze repeteren
iedere zaterdagochtend onder
de deskundige leiding van Delian en Mirjam. Hun repertoire
bestaat uit liedjes van bijvoorbeeld Kinderen voor Kinderen en
nummers uit musicals.
In de groep Friday zingen meiden vanaf dertien jaar. Iedere
vrijdagavond repeteren zij samen met Delian enthousiast
een meerstemmig repertoire. De
liedjes worden vaak door hen
zelf uitgekozen en lopen uiteen

van musicalliedjes tot bekende
Top-40 nummers.
Een jaar geleden hebben de leden van My Day al laten zien
dat er veel zangtalent is in Nistelrode. Dit jaar hebben ze de
meiden van Friday gevraagd om
samen met hen op het podium
van Bobz te laten zien hoe leuk
het is om te zingen!
De meiden van beide groepen
hebben afgelopen periode hard
gewerkt om het publiek te trakteren op een mooi optreden. Ze
zingen een aantal liedjes samen,

maar ook individueel, of met een
klein groepje.
De voorstellingen zijn op zondag
9 juli in BOBZ in Nistelrode om
13.30 en 16.00 uur.
De entree is € 5,-, kaartjes kunnen vooraf besteld worden via
de mail: edith.visser@home.nl of
kunnen natuurlijk aan de kassa
nog gekocht worden.
Het belooft ook dit jaar weer een
spetterende voorstelling te worden, aan de zangeressen zal het
niet liggen, zij hebben er zin in
en hopen jullie te zien op 9 juli!
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

Mijn hartelijke dank en tot ziens.
Groeten uit Spanje!
De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

kinderen
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première zelfgemaakte film ‘Het pestprotocol’
bij openbare basisschool De Bolderik

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - ‘Het Pestprotocol’ is het eindresultaat van het
filmproject ‘Speel wat je voelt, voel dat je speelt’. Donderdag 22
juni werd de film voor de eerste keer vertoond bij basisschool De
Bolderik. Via een echte rode loper kwamen kinderen en hun ouders
het schoolgebouw binnen.
Samen met filmmaker Nadja van
Driel, die de Bernhezer Cultuurprijs 2015-2016 won, startte De
Bolderik dit schooljaar een project over filmen. De kinderen van
groep 7 en 8 kregen van Nadja

les over verschillende filmonderdelen, zoals het maken van een
script en een storyboard. Datgene
wat de kinderen hebben geleerd,
brachten zij ook in de praktijk.
Met de klas is een echte film ge-

maakt. Er werden vier scripts bedacht, waarna klassikaal het beste
script werd uitgekozen. Vervolgens werd van het gekozen script
een echte film gemaakt: een film
over pesten genaamd ‘Het Pestprotocol’. Alle kinderen kregen
een rol. Misschien niet allemaal
als acteur of actrice in de film,
want niet alleen de acteursrollen
werden door de kinderen ingevuld, maar ook zaken als regie,

visagie en de opnamen werden
door de kinderen zelf gedaan. Het
uiteindelijke monteren van de film

film eruit zou gaan zien. Het filmproject was een succes en daarom
start De Bolderik volgend school-

datgene wat de kinderen hebben
geleerd, brachten zij ook in de praktijk
deden de kinderen niet zelf, waardoor het voor hen en hun ouders
een heuse verrassing was hoe de

jaar opnieuw het filmproject. Uiteraard maken leerlingen ook dan
weer een nieuwe film.

Heb jij misschien olifant gezien? / David Barrow
Verstoppertje spelen is voor jonge kinderen een leuk en spannend spel. In dit prentenboek gaan een jongetje en een olifant verstoppertje spelen
en de olifant waarschuwt al van tevoren dat hij heel erg goed is in verstoppertje. En dat is waar. Het jongetje zoekt in de eetkamer, de slaapkamer,
de woonkamer, in de tuin, maar hij kan olifant nergens vinden. De gein van het boek is dat de jonge lezer net iets beter in verstoppertje is dan het
jongetje, want hij zal de olifant op elke bladzijde wel snel weten te vinden. Naast het jongetje loopt ook nog een hondje mee dat ook meer ziet dan
zijn baasje en zo nog een handje helpt bij het zoeken.
In de illustraties wordt knap met kleur gespeeld zodat olifant in zijn omgeving opgaat en het geloofwaardig is dat het jongetje hem niet kan vinden.
Dit vrolijke prentenboek is bekroond met de Kiddo-Leespluim van juni 2017.

Kermis en braderie Heesch

Foto’s: Ad Ploegmakers en DMBK

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Betaaltermijnen

Winnaars loterij
Wereldwinkel Nistelrode

Grote ondernemingen als klant
Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig
ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.
De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30
dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege
Anita Fransen
wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.
Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als
dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.
Foute facturen.
Onenigheid met de afnemer over de factuur kan vertraging veroorzaken van de betaling.
Een efficiënte manier om fouten of disputen te voorkomen, is elektronisch factureren.
“Bij elektronisch factureren hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden ingevuld.
Daardoor verkleint de kans op fouten.” De overheid heeft elektronisch
factureren al verplicht gesteld, maar in het bedrijfsleven is dit nog geen
gemeengoed. Tegenwoordig is elektronisch factureren op een eenvoudige manier mogelijk vanuit het boekhoudpakket.

Fransen

Voor meer informatie: www.faara.nl

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl
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Winnaars 2017, Annelies Smits en Tineke Hanegraaf

NISTELRODE - Tijdens de afgelopen Pinksterdagen had Wereldwinkel Nistelrode een kraam op de braderie van Pinksterfeesten Nistelrode. Je kon meedoen aan een loterij door het land van herkomst
te raden van de kip met twee kuikens. Het meedoen kostte slechts
€ 1,- en het goede antwoord was Mexico!

Zwemschool
Zwemschool
’t Geburgt
’t Geburgt
rg t
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Specialiteiten:Specialiteiten:

Buiten
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ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

Woensdag 14 juni is er uit de
juiste loten één lot getrokken.
Tineke Hanegraaf uit Nistelrode
is de gelukkige winnaar van deze
kip met twee kuikens.

een loterij. Voor slechts € 1,- per
lot of drie loten voor € 2,50 kon
je meedoen aan deze actie en
maakte je kans op een prachtige
vaas!

Loterij
Van 7 tot en met 11 juni had
Wereldwinkel Nistelrode nog

Annelies Smits kon als gelukkige winnaar de vaas in ontvangst
nemen.

rondleiding bij van Tilburg
mode & sport voor Horizon

• kleine lesgroepen

• A,B,C diploma
binnen een jaar
• altijd
dezelfde
binnen
een jaar
zwemdocent

Lounge dining set Clayton
Adviesprijs 1695,-

• 2 maal per week

999,-

• A,B,C diploma
binnen een jaar

Tino,
Govert, Cokkie
Heidi, Tino,Heidi,
Govert,
Cokkie

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4

GG Heeswijk-Dinther
Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914Aa-brugstraat 4 - 54735473
GG Heeswijk-Dinther

- www.tgeburgt.nl
www.coppenswarenhuis.nl Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl
Tel. 0413-294363 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Aa-brugstraat
Heidi, Tino, Govert, Cokkie
info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

AAN HET WERK
Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een

Timmerman

Ben jij:
- Een zelfstandige vakman met ervaring
- Iemand die graag werkt in een kleinschalig team
- Flexibel en leergierig
- Proactief en communicatief vaardig
- Woonachtig in de regio
- 40 uur per week beschikbaar
- In het bezit van rijbewijs B (of eventueel B/E)
- Tussen de 25 en 45 jaar

Dan zoeken wij jou!
Aannemersbedrijf P. van Driel v.o.f. uit Vorstenbosch is een traditioneel familiebedrijf met zeer vakkundige en gemotiveerde
medewerkers. Al onze medewerkers denken vooruit en zijn zeer behulpzaam richting opdrachtgevers. Door de jaren heen
hebben wij in de diverse takken en sectoren van de bouw verschillende werkzaamheden verricht. Momenteel voeren wij
diverse opdrachten uit in de particuliere woningbouw, maar ook bedrijven, architecten en overheidsinstellingen weten ons
goed te vinden.
Interesse?
Zie jij deze baan wel zitten? Solliciteer dan direct door je motivatie en c.v. te sturen naar Johan van Driel,
johan@pvandriel.nl. Wil je eerst meer informatie over ons bedrijf, stuur dan een e-mail naar Johan of ga naar www.pvandriel.nl.

NISTELRODE / HEESCH - Een uitnodiging voor een rondleiding bij
Van Tilburg Mode & Sport; daar had ziekenvereniging Horizon uit
Heesch wel oren naar. Ongeveer 25 leden met hun vijf begeleiders
werden verwelkomd met koffie, thee en heerlijk appelgebak in de
Orangerie van Van Tilburg Mode & Sport. Daar werd de groep in
tweeën gesplitst, en onder leiding van Marjon begon de tocht door
het gigantische gebouw.
“Interessesant was het vooral
achter de schermen, waar je als
klant normaal nooit komt. Beneden in het magazijn, waar de
goederen aankomen, worden
alle artikelen gesorteerd en gelabeld op grote rekken voordat ze
de winkel in gaan. Per seizoen
komen er rond de 475.000 stuks
binnen. Op de online afdeling,
worden bestelde artikelen uit de
webshop verpakt voor verzending. De bezorging gebeurt door
DHL en Post.nl en de modellenafdeling wordt bezichtigd waar
foto’s worden gemaakt voor het
eigen magazine van Van Tilburg
Mode & Sport en voor brochures.
Daarna gingen we door naar het
supergrote atelier, waar 70 coupeuses en drie coupeurs continu
werken. We passeerden de mooie
personeelskantine met dakterras

en de aparte rookkamer, de diverse kantoren van de directeur en
de inkoop. Ook de winkel met de
vele afdelingen, waar samen 420
mensen werken, werd bezocht”,
vertellen Adriaan en Jeanne. “We
hebben de rondleiding bij Van
Tilburg Mode & Sport als geweldig ervaren. Een prachtige winkel
met een gemoedelijke sfeer en
vriendelijk personeel, zowel voor
als achter de schermen. Het was
een geweldige ochtend, die werd
afgesloten met een lekkere lunch,
die geheel gratis werd aangeboden door Toon van Duren van de
Orangerie. Met dank aan Van Tilburg Mode & Sport en vooral aan
Marjon, maar natuurlijk ook aan
alle lieve mensen van de Horizon.
Dankzij hen was onze dag bijzonder geslaagd,” sluiten Adriaan en
Jeanne af.
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Nieuw bij salon intense: de icoone Laser
Het is weer zomer, tijd voor wat extra aandacht voor huid en lichaam. Dat beseft huidspecialiste Karin Manders van
Intense feel good - look amazing als geen ander. Daarom zet ze de deuren van haar salon een hele dag open voor het
Summer Event: een hele dag lang speciale aandacht voor huid, lichaam én zon.
NISTELRODE - Op donderdag 29 juni is het zover. Dan staat van 9.00 tot 17.00 uur de zon in the picture bij Intense. Op deze dag kun je een gratis huidmeting laten doen op het gebied van zonschade.
Dus wil jij weten hoe het zit met jouw huid, en wat jouw huid wel of niet nodig heeft in de zon? Laat
je informeren, en test ook of je goed smeert. Profiteer bovendien van leuke acties en aanbiedingen in
zonbescherming. Maak je bezoek aan de salon tenslotte af met een zonnig zomers make-upje, aangebracht door een professionele visagiste. Stap binnen bij Intense en zorg dat jij én je huid de zomer
gezond tegemoet stralen!
Persoonlijke aandacht
Naast aandacht voor je zomerhuid biedt de salon nog zoveel
meer. Eigenaresse Karin Manders: “Iedere huid vertelt zijn ei-

gen verhaal. Daarom bieden wij
behandelingen op maat, helemaal afgestemd op jouw huid en
wat die nodig heeft. Professionaliteit, kwaliteit en aandacht staan

bij ons voorop. Jouw huid is wie
je bent, en wij zorgen er graag
voor dat die weerspiegelt hoe jij
je wilt voelen.”

Stralende huid met de
Icoone Laser
Nieuw bij Intense is de Icoone
Laser. De Icoone Laser vervangt
de manuele bindweefselmassage
en zorgt met de toevoeging van
licht en laser voor een steviger
huid en vermindering van rimpels, en pakt littekens, oedeem
en cellulitis aan. De behandeling
is volledig natuurlijk: de roller
kneedt als het ware de huid, en
het licht en de laser in de gaatjes
van de behandelkop zorgen voor
een intensieve prikkeling van de

Welkom op ons
Summer Event
op 29 juni van
9.00-17.00 uur
maakt Karin een behandelingsplan op maat.
Welkom
We zien je graag op ons Summer
Event! Verhinderd die dag? Loop
gerust eens binnen of maak een
afspraak voor een persoonlijk advies. Welkom!

Karin demonstreert de Icoone Laser

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

moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof zal op vrijdag 30 juni een bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van Laverhof, gevestigd
aan de Zijlstraat 1, zal van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. De bijeenkomst
zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel uit Wadenoijen.

Speciale collectie stretch-schoenen
Deze firma levert al bijna vijftien
jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel
verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing
voor mensen met gevoelige of
opgezwollen voeten of enkels,
steunkousen, zwachtels, beugels,
steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen die in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met gevoelige voeten.
Men heeft zich toegelegd op
brede en zelfs extra brede schoenen en pantoffels voor mensen
met brede of opgezwollen voe-

onderhuidse weefsels. De bloedcirculatie en het lymfesysteem
worden geactiveerd, afvalstoffen
worden sneller afgevoerd en de
algehele huidconditie verbetert.
De behandeling is pijnloos en laat
geen ‘behandelsporen’ na. Voor
een optimaal resultaat zijn een
aantal behandelingen nodig: afhankelijk van het te behandelen
gebied en jouw specifieke huid

Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
06-10433489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan
Open nu
s
het JongWij
pakket

Van Heck Assurantiën

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

ten. Daarnaast levert men ook de
meer gangbare wijdtematen.

Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.
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Douwe Bob en spinvis
in Natuurtheater De kersouwe
HEESWIJK-DINTHER – De afgelopen jaren volgden de hoogtepunten elkaar in rap tempo op voor Douwe Bob. Zijn zomerhit ‘Sweet Sunshine’ is niet van de radio af te slaan, zijn concerten zijn door het hele
land vrijwel uitverkocht en op 30 juni kun je er nog bij zijn in Natuurtheater De Kersouwe.
Support-act is Tangarine. Vrijdagavond 30 juni, 21.00 uur,
€ 25,- (exclusief servicekosten).

Opening Keramiek 7.3 zie www.mooibernheze.nl

werk in

Spinsvis
Douwe Bob

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

Spinvis
Voor Spinvis (Erik de Jong) is het
theater dé plek om zijn verbeelding, zijn liedjes en zijn teksten
in een voorstelling te gieten
waarin verhaal, beeld en muziek
tot een onlosmakelijk geheel samensmelten.
Zaterdag 1 juli, 21.00 uur.
€ 21,50 (exclusief servicekosten). Eind april is zijn nieuwe
album verschenen, ‘Trein Vuur
Dageraad’. Deze drie woorden,
misschien zomaar bij elkaar gezet, vormen de titel van een
muzikaal verhaal over toeval en

Foto: Marc de Groot

samenloop van omstandigheden. Vijf mensen stellen zichzelf
de vraag in hoeverre hun leven
door toeval is bepaald. Het album is door verschillende media
bejubeld.
Ook op 1 juli zal Spinvis het publiek weer weten te verleiden
en te verrassen. Kijk voor meer
informatie en voor kaartverkoop
op www.kersouwe.nl.
Zin in meer zomerse muziek?
Kom dan 7 juli naar ‘Summer of
Love’.

Winnaars ‘Bernhoven
loopt warm’
5 km winnaars:
Erik de Groot,
Bram van der Wielen,
Edwin Schoo,
Marco Verberk en
helaas niet op de foto:
Janneke Hoefnagel

10 km winnaars:
Merih abte Asmelash,
Roy van Maasdijk,
Willem van den Hout en
helaas niet op de foto:
Vincent van Aernsbergen

UDEN/NISTELRODE - Een hardloop/wandel evenement van de Stichting Vrienden
van Bernhoven vond woensdag 14 juni plaats. Van Tilburg Mode & Sport, hoofdsponsor van dit evenement, had een groot aandeel in het deelnemersveld.
Zij werd door maar liefst 120 deelnemers
vertegenwoordigd. Gestoken in het fel
gele van Tilburg Sport shirt volbrachten
zij de 5 of de 10 km. De prestaties die zij
neerzetten logen er niet om. Van Tilburg
Sport eiste op zowel de 5 als op de 10

km de eerste plaats op bij de bedrijvenloop. Individueel won de voor Van Tilburg Sport lopende Merih Able Asmelash
de 10 km. Janneke Hoefnagel behaalde
voor Van Tilburg Sport een tweede plaats
op de 10 km Dames.

Leo Blokhuis vertelt over die
magische zomer van 1967 en
artiesten als Frank Lammers, Pablo van der Poel (DeWolff), Tim
Knol, Anne Soldaat, Jeangu Macrooy, Janne Schra, Yorick van
Norden, Tenfold, Donald Madjid
en Dandelion spelen de muziek
uit die tijd. Een zomerse tribute!
Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.
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EXCLUSIEF BIJ JUMBO

Spaar voor

multifunctionele
schalen
SPAAR
ZE
ALLE
ACHT

voor onderweg

IN DE OVEN

SERVEREN

invriezen

Haal meer uit je zomer en spaar bij Jumbo voor multifunctionele schalen. Je ontvangt vanaf
wo 28 juni t/m di 5 september 2017 bij elke € 10,-* aan boodschappen één gratis schaalzegel.
Vijftien schalenzegels is een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je één
schaal naar keuze. Volle spaarkaarten kunnen van wo 28 juni t/m di 19 september 2017 bij een
Jumbowinkel verzilverd worden. Kijk op Jumbo.com/schalen voor de volledige actievoorwaarden.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware.
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prakTiscHE iNFormaTiE

Nieuwe opgravingen in woningbouwplan Nistelrode - Zwarte molen

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

met ingang van 26 juni 2017 vinden in het akkergebied tussen
Zwarte molen, Delst en de a 50 opgravingen plaats. Uit de eerdere
opgravingen en proefsleuvenonderzoek in 2004 en 2012 is gebleken
dat het gebied een rijk archeologisch verleden herbergt.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
tel: 14 0413

aGENDa
29 juni 2017
Ontmoetingsavond voor
vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
19.30 uur
gemeentehuis, Heesch
4 juli 2017
Ondernemersbijeenkomst
mogelijkheden
Agrifood capital
19.30 uur
De Heische Hoeve
Heideweg 1a Loosbroek

De gemeente Bernheze heeft besloten om voorafgaand aan het
bouwrijp maken van iedere nieuwe
fase van het nieuwbouwplan een
opgraving te laten verrichten. Het
onderzoek wordt dit keer uitgevoerd door een team archeologen
van archeologisch bureau VUhbs
uit Amsterdam. Het onderzoek zal
ongeveer drie maanden duren.
Eerder onderzoek
Bij twee eerdere opgravingscampagnes in 2004 en 2012 zijn de
archeologische resten aan het
licht gekomen van nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse
tijd en de Middeleeuwen (ca. 800
voor chr. tot 1300 na chr.). De
nieuwe opgravingen sluiten aan
op de eerder onderzochte delen

Unieke vondsten van nationaal
belang
Dichtbij Zwarte Molen werd bij
de aanleg van de A 50 in 2003
een bijzondere bronsschat gevonden uit de Romeinse tijd.
De schat bestond uit soms fraai
versierd vaatwerk als schalen en
schenkkannen, maar ook kandelaars, gemaakt van brons en
bijna 2.000 jaar oud. Het gebied
is door het Rijk van nationaal
belang verklaard.

Opgravingswerk 2012 in uitvoering

Foto: RAAP

Publieksmiddag
Natuurlijk zijn de archeologen
zeer benieuwd naar wat zij aantreffen. De gemeente wil u hier
graag over op de hoogte houden. Begin september is er een
publieksmiddag gepland om ge-

interesseerden uit de omgeving
te informeren over de resultaten. We laten dat tijdig weten.
U bent natuurlijk vrij om ook
tussendoor zelf een kijkje te komen nemen bij de opgravingswerkzaamheden.

Het NuL-effect!
brabant gaat voor NUL
verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant
werken gemeenten, provincie,
politie, Rijkswaterstaat, en ook
scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren
we Brabanders alert te zijn in het
verkeer. Dat is hard nodig, want
in 90% van de gevallen komt
een ongeluk door menselijk gedrag en daar kun je dus zelf wat
aan doen!
Er is een meting gedaan naar het
effect van de campagne NUL
verkeersdoden Brabant over
2016 en de jaren ervoor en wat
blijkt? Er is al heel wat bereikt!

controle hondenbeleid
geëvalueerd

Vul de enquête in op www.bernheze.org

Mét en dankzij vele Brabanders.
Maar er blijft nog veel te leren en
te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!
In 2016 noemen Brabanders
voor het eerst het eigen gedrag
het belangrijkste element van
verkeersveiligheid. Maar liefst
48% geeft na het zien van de
campagne aan, bewuster te
zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste
zorgen over roekeloos rijgedrag,
smartphonegebruik en alcoholen drugsgebruik.
Meer informatie over de campagne vindt u op
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Gebruik uw GFT-container
Meer scheiden: minder betalen en beter
voor het milieu

wist u dat restafval duurder is dan GfT-afval? Gebruik daarom
uw GfT-afvalcontainer en gooi zo min mogelijk GfT-afval in de
restafvalcontainer. Dan bent u goedkoper uit en het is beter voor
het milieu

In de maanden april en mei hielden we extra controles op het
uitlaten van honden en opruimen van hondenpoep in de hele
gemeente. Dat deden we omdat
het aantal klachten over hondenpoep en loslopende honden
toenam.
We willen deze controles graag
evalueren. Daarom vindt u op
www.bernheze.org een korte
vragenlijst waarmee we peilen
wat de effecten van de extra
controles zijn. Wilt u de enquête

en omvatten een gebied van ongeveer 4,5 hectare. We verwachten dat de archeologische resten
zich naar het zuiden voortzetten.
Daarmee kan de archeologische
puzzel van ons verleden weer
verder worden aangevuld.

invullen? Dat duurt maximaal 10
minuten.
Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Dit mag in de GfT-container:
- groente- en fruitafval
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten, ook graten,
schelpen en botjes
- notendoppen en eierschalen
- gestold vet en jus
- theezakjes, filterzakjes met
koffiedik

- brood- en kaaskorsten
- klein snoeiafval, gemaaid gras
en bladeren
- onkruid
- bloemen en kamerplanten
- mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro
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raaDsvErGaDEriNG
Op 6 juli 2017 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, De misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en begint
om 19.30 uur.
- Plan van aanpak transformatie
jeugdhulp
- Onderzoek rekenkamercommissie
bestemmingsplan Het Runneke
- Onderzoek rekenkamercommissie
‘Aanbevelingen rekenkamercommissie uit 2014 in het nieuwe VtH
beleidsplan 2016-2019’
- Vaststelling jaarstukken 2016
- Budgetoverheveling 2016 naar 2017
- Eerste bestuursrapportage 2017
- Jaarverslag 2016 en begroting 2018
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018
ggD Hart voor Brabant
- gemeenschappelijke regeling beheer
BHIc jaarverslag 2016 en begroting
2018
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018
gemeenschappelijke regeling KcV
- Jaarverslag 2016 en begroting 2018
Regionale Ambulance Voorziening
- Begroting 2018 en realisatie 2016
Regionaal Bureau Leerplicht en voor-

tijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
- concept jaarverslag/jaarrekening
2016 Intergemeentelijke sociale
dienst Optimisd
- Jaarrekening 2016 en begroting 2018
en meerjarenraming 2019-2021 van
de Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN)
- Begroting 2018, beleidsplan 20182021 en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling
Heesch West
- Programmabegroting 2018, jaarverantwoording en resultaatbestemming
2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Jaarrekening 2016 en jaarplan en
begroting regio Noordoost-Brabant
2018 (AgriFood capital)
- Benoeming burgerlid

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

21

15

SMS

informatie
De agenda en bijbehorende stukken
vindt u op www.bernheze.org. Via deze
website kunt u de raadsvergadering live
volgen en op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en
de raadscommissies kunt u terecht bij
de griffie, telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Spullen voor
de kringloop?
kringloopwinkel
Voorste groes 1a, Heesch,
www.kringloopbedrijfoss.nl
0412-62 61 11

17

kringloopcontainer milieustraat
De Morgenstond 4, Heeswijk-Dinther
www.bernheze.org

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

commissie
bezwaarschriften bernheze
Op woensdag 5 juli 2017 komt
de commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De commissie behandelt dan
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens een buurtbewoner is ingediend tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017. Het betreft het besluit
waarbij onder oplegging van lasten onder dwangsom een bedrijf
aan ’t Kantje in Nistelrode is gelast
om een aantal overtredingen van
de milieuwetgeving te beëindigen.

19.45 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen
het besluit van het college van
14 februari 2017, waarbij aan de
gemeente Bernheze een omgevingsvergunning is verleend voor
het kappen van 17 platanen, 31
moeraseiken en 29 lindenbomen
op ’t Dorp in Heesch.

aanwijzingsbesluit
toezichthouders
nachtregister
De burgemeester van de gemeente Bernheze maakt bekend
dat zij op 19 juni 2017 het Aanwijzingsbesluit ex artikel 438
Wetboek van Strafrecht (toezichthouders nachtregister) heeft

vastgesteld. De burgemeester
wijst de volgende ambtenaren
aan, die bevoegd zijn tot het
controleren van het nachtregister:
- de opsporingsambtenaren van
de politie-eenheid Oost-Brabant;
- de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de toezichthouders van het team Handhaving
van het Domein Leefomgeving
en de medewerkers van het
team Burgerzaken van het Domein Klantcontactcentrum van
de gemeente Bernheze;
Het besluit treedt in werking één
dag na deze bekendmaking en
ligt vanaf heden gedurende 12
weken tijdens openingstijden
voor iedereen op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis in
Heesch.
Mocht u hierover vragen hebben
dan kunt u voor meer informatie
contact opnemen met Melissa
van Driel, telefoon 14 0412.

beleidsregel Huisvesting
arbeidsmigranten

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)

In de vergadering van 20 juni
2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze de beleidsregel Huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.
De beleidsregel geeft aan onder
welke voorwaarden het college
een omgevingsvergunning afgeeft voor het huisvesten van
arbeidsmigranten. Het doel van
de beleidsregel is om de arbeidsmigranten legaal, veilig en goed
te huisvesten.
inwerkingtreding: De beleidsregel treedt in werking op 29 juni
2017.
inzien: U kunt de volledige tekst
van de beleidsregel vinden www.
bernheze.org.

melding maken uitweg
- P. Vissers, De Morgenstond 41,
5473 HE Heeswijk-Dinther
- M.t.L.M. van Beekveld, De
Morgenstond 29, 5473 HE
Heeswijk-Dinther
- J.A.M. Ketelaars, Zuidkade 9,
5462 cD Veghel hebben in
overeenstemming met artikel
2:12, lid 1 onder a, van de
APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken
van een gezamenlijke uitweg
naar de Morgenstond 39-39a
en 41 in Heeswijk-Dinther. De
melding is op 20 juni 2017
geaccepteerd. Verzenddatum:
20 juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
tc telro, Zwarte Molenweg 11
in Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
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4 APV melding gedaan van een
activiteit voor 16 juli 2017. Deze
melding is aangepast naar 6 juli
2017. Van deze mogelijkheid
mag de inrichting maximaal zes
keer per jaar gebruikmaken. tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen 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
verleende terrasvergunning
Aan B. Smits is een gewijzigde
vergunning verleend om terrasmeubilair te plaatsen op het voor
publiek toegankelijke (verharde)
gedeelte van de weg, gelegen bij
Eetcafé ‘t tunneke, ’t Dorp 148,
5384 ME Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- muziekvereniging De Notenkrakers voor het organiseren
van Muziekspektakel Proms
2017 op 12, 13 en 14 oktober
2017 van 18.00 tot 1.30 uur op
locatie ’t gildebergske, Nistelrodesedijk 2, 5476 VJ Vorstenbosch. De beschikkingen zijn
verzonden op 23 juni 2017.
- ZLtO voor het organiseren
van Aardbeiendemodag op
1 september 2017 van 13.00
tot 18.00 uur op locatie Vorstenbosseweg 4a, 5473 Ng
Heeswijk-Dinther.
De
beschikkingen zijn verzonden op
26 juni 2017.
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:
- Stichting Instructiebad ’t Kuipke Heesch voor het organiseren
van het 50-jarig bestaan van
’t Kuipke op 2 juli 2017 van
11.00 tot 18.00 uur op locatie
John F. Kennedystraat 58, 5384
gE Heesch. De toestemming is
verzonden op 22 juni 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24, lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 19 juni 2017
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen, in het
kader van het bestemmingsplan
’t Vijfeiken Heesch. De overeenkomst heeft betrekking op
(gedeelten van) de percelen kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie A, de nummers 3615,
5475, 5477, 6500, 6608, 6637,
6638, 6660 en 6800, plaatselijk
bekend als gelegen op de hoek
Kerkstraat en ’t Vijfeiken in Heesch.
inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken,
vanaf donderdag na de publicatie, tijdens openingstijden, op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.
Domein: Leefomgeving/Beleid
Uitvoering.
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wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- De Beekgraaf ong. (kavel 1)
Nieuwbouw cPO woning
Datum ontvangst: 20-06-2017
- Het Korteveld ong.
Bouwen woning
Datum ontvangst: 21-06-2017
- De Beekgraaf ong. (kavel 2)
Nieuwbouw cPO woning
Datum ontvangst: 20-06-2017
- De Beekgraaf ong. (kavel 3)
Nieuwbouw cPO woning
Datum ontvangst: 20-06-2017
Heeswijk-Dinther
- Kaathovensedijk 1
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 20-06-2017
- Laverdonk 6
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 25-06-2017
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Vijfeiken 36
Intern verbouwen schoolgebouw
Verzenddatum: 20-06-2017
- Esperloop ong. kavel 18
Oprichten woning
Verzenddatum: 20-06-2017
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 14
Bouwen opslagruimte
Verzenddatum: 15-06-2017
- De Morgenstond 39a
Bouwen bedrijfspand
Verzenddatum: 21-06-2017
- De Morgenstond 39
Uitbreiding bedrijfspand

Verzenddatum: 21-06-2017
- De Morgenstond 41
Uitbreiding bedrijfspand
Verzenddatum: 21-06-2017
Nistelrode
- Loosbroekseweg 45
Intrekken vergunning wet
Milieubeheer voor houden
varkenshouderij
Verzenddatum: 20-06-2017
- De Beekgraaf ong.
Oprichten patiowoning
Verzenddatum: 22-06-2017
- Laar 31
Omgevingsvergunning met
nr. 2011/39963 voor slopen
woning op adres Laar 31 in
Nistelrode van 12 april 2011 in
te trekken;
Omgevingsvergunning met
nr. 2011/23 voor bouwen 3
winkelruimtes en 2 appartementen op op adres Laar 31 in
Nistelrode van 20 juli 2011 in
te trekken.
Verzenddatum: 21-06-2017
vorstenbosch
- Rietdijk 8
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 21-06-2017
- Rietbeemden 9
Oprichten woning
Verzenddatum: 21-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Heesch
- Meerkensloop 33
tijdelijk bewonen woonunit
Verzenddatum: 22-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden

gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Rukven 8a
Veranderen pluimveehouderij
Verzenddatum: 21-06-2017
- Justitieweg 2
Veranderen varkenshouderij/
revisie milieu
Verzenddatum: 21-06-2017
Nistelrode
- Maxend 6
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 22-06-2017
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 1a
Veranderen varkens- en
paardenhouderij
Verzenddatum: 26-06-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- canadabaan 7
Oprichten/veranderen milieu
Verzenddatum: 22-06-2017
Loosbroek
- Dintherseweg 59
Veranderen melkrundveehouderij
Verzenddatum: 27-06-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

WWW.BErNHEZE.orG
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Irna van den Berg
Wendy van Lijssel uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Braadvlees
500 gram € 6,98
Peppersteak
500 gram € 7,98
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.
Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
Onze kersen zijn er weer, ook
in de automaat.
Ook nog volop aardbeien,
ook voor jam en diepvries.
Vanaf 1 juli zijn we weer open
op donderdag, vrijdag en
zaterdag.
Vanaf 1 augustus zijn we tot
het volgend aspergeseizoen,
10 maart 2018, gesloten
Fam. Verkuijlen, Boterweg 2,
Heeswijk-Dinther 0413-291211.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

3

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

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

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

STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

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

Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:

gevraagd
Agrarisch bedrijf in Heesch zoekt
een jonge enthousiaste
bedrijfshulp (vanaf 15
jaar) voor de weekenden en
vakanties. Voor meer informatie
bel: 06-24518924.

te huur
NISTELRODE Laar 53
boven tandartspraktijk.
3 kamer appartement,
keuken, toilet, badkamer en
berging. Beschikbaar vanaf
1 augustus a.s. € 595,00 ex.
GLW Info: istehuur@gmail.com
06-23 64 50 85.

verloren
Zonnebril in een zwart
suede brillendoosje. Verloren op
Weijen, Nistelrode. Gevonden?
Graag ontvangen we bericht op:
06-53209603.

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

Puzzle #284017

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

NISTELRODE - Met een prachtig
gemiddelde van 60.77% werd
An van Meurs winnares van
de tiende ladder van het KBObridge Nistelrode. An kreeg uiteraard een mooi bloemetje.

attentie voor diegene die de
50.00% het dichtst benadert en
ook voor de laatst geplaatste.
Truus van Houting presteerde
het om na acht middagen te eindigen met precies 50.00%.

Ria van Valkenburg en Bob
Janssen deelden de tweede en
derde plaats met een score van
57.63%. Er is ook altijd een

Wil je meer weten over deze
bridge-activiteit dan kun je contact opnemen met Willy Muytjens, tel. 0412-613417.

midzomer = ‘welterusten - goedemorgen’
Tekst?

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

Zie oplossing pagina 30
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De mooiste plekjes van bernheze
Nicole Hiraki uit Heeswijk-Dinther werkt bij jolles & ko
accountants b.v. in Uden, heeft samen met haar man marco
twee kinderen en is hoogzwanger van haar derde.

op Weg NAAR opeN MoNUMeNteNDAg:
DE ABDIJ VAN BERNE
Een van de mooiste
monumenten in Bernheze
is ongetwijfeld de Abdij
van Berne in Heeswijk. De
Abdij van Berne heeft een
enorm rijke historie die zelfs
teruggaat naar het jaar 1134.
Daarmee is de Norbertijner
abdij de oudste nog bestaande kloosterorde van Nederland.
Vanaf de beginjaren van de orde werd er al bier gebrouwen
en op de huidige abdij in Heeswijk was er een brouwhuis
vanaf 1634. In september 2015 is het nieuwe Berne Abdijbier
gepresenteerd met inzegening en klokkenluiden. Stichting
Berne Abdijbier zal diverse bieren ontwikkelen waarvan er nu
vier soorten zijn geïntroduceerd.
Deze bieren worden naar eigen speciaal recept op een
bevriende abdij gebrouwen. In de toekomst wil de abdij in
Heeswijk haar eigen brouwerij weer opzetten. Het Proeflokaal
is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Dagelijks start
vanaf 14.00 uur een bierrondleiding van Berne Abdijbier vanuit
het Proeflokaal.
Op Open Monumentendag, zondag 10 september, is de abdij
alleen van buiten te bezichtigen, maar het is de moeite waard
om een wandeling te maken in de mooie abdijtuin met onder
andere een vleermuizenkelder. Ook kun je een kijkje nemen
in de boekhandel op het terrein van de abdij. Hier vind je een
grote collectie boeken op het gebied van pastoraat, religie
en kerk. Naast de aanzienlijke boekencollectie zijn op de
kunstafdeling onder andere beeldjes, rozenkransen, wierook,
iconen, kruisen en medailles verkrijgbaar.
gezien bovenstaande zeker de moeite waard om tijdens het
Open Monumenten Festival een bezoekje te brengen aan dit
prachtige monument.

“De zorg voor onze kinderen is vanzelfsprekend voor ons.
Niets is mooier dan de kinderen te zien stralen. veiligheid,
geborgenheid, liefde en aandacht zijn bepalend voor een
gelukkige toekomst. kinderen willen erbij horen, deel uitmaken
van de gemeenschap, laten zien wat ze kunnen, dat ze ertoe
doen. Ze willen dingen zélf leren doen, zelf keuzes maken en
op die weg is een goede ondersteuning echt hard nodig. D66
pleit voor een samenwerkende gemeenschap waarin onderwijs
en cultuur, het verenigingsleven en de natuur en het milieu als
vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Dat vind ik belangrijk.
ik ben geboren in Limburg, maar heb mijn hart verpand aan
bernheze. vijf jaar lang heb ik namens TRv-bernheze het Rondje
bernheze georganiseerd. Een wandeltocht door de mooiste
plekjes van bernheze. ik weet hoe mooi bernheze is, laten we
dat samen zo houden.”

ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

SP: Een

baan voor iedereen
Toon van Vugt, SP Bernheze
Nu het beter gaat met de economie na negen jaar crisis, wil de SP graag
iedereen aan het werk hebben. Jammer genoeg is dat niet even makkelijk
voor iedereen. Mensen boven de 45 jaar vinden moeilijk werk. Verder zijn
er mensen met een lage opleiding en mensen met een beperking. Voor hen
is het erg problematisch vast werk te vinden. Zeg maar een echte baan met
echt loon! Nepbanen zijn er genoeg, maar daar schiet niemand iets mee op.

Het is raar geregeld in ons land
met de telling van het aantal
werklozen. Als iemand een baantje voor een uur heeft, telt hij of
zij al niet meer mee als werkloze!
Dit terwijl deze persoon dolgraag
meer uren zou werken om een
normaal salaris te verdienen. In
Bernheze gaan we werk maken
van het zoeken van banen voor

mensen die moeilijk aan de slag
komen. De gemeente Bernheze
heeft onlangs een deal met IBN
gemaakt om mensen uit de bijstand te krijgen. IBN helpt in elf
gemeenten, waaronder Bernheze, mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan geschikt
werk. De deal is hard nodig, want
de instroom van mensen in de

bijstand is in Bernheze nog altijd
groter dan de uitstroom. De SP
hoopte dat door het aantrekken
van de economie minder mensen
van de bijstand gebruik hoefden te maken. Het blijkt echter
moeilijk om deze mensen aan het
werk te krijgen. De connectie van
IBN met bedrijven moet daar verandering in gaan brengen.

www.abdijvanberne.nl.

VVD: medicijnresten
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?

VIER JAAR
GARANTIE!

Planschade?

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Kaderrichtlijn Water is een van de belangrijkste en meest omvattende Europese milieurichtlijnen voor het hedendaagse waterbeheer. Het waterschap
Aa en Maas heeft in het kader van deze richtlijn de afvalwaterstrategie vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2027).
Er zullen maatregelen worden genomen om het gehalte van fosfor
en stikstof in het gezuiverde water van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) te verlagen,
waardoor het oppervlaktewater en grondwater nog schoner
worden. Op termijn zullen ook
medicijnresten uit het rioolwater
worden verwijderd. Daarvoor zal
in het najaar van 2017 een pilot
worden uitgevoerd op één van
de RWZI’s.
In een rapport van het RIVM is
vastgesteld dat jaarlijks 140.000

kilo aan medicijnen verdwijnt in
het oppervlaktewater (10% ziekenhuizen, 90% huishoudens).
Dat geeft reden tot zorg. Het is
niet bekend hoeveel medicijnresten met de ontlasting meegaan
en hoeveel gewoon door het riool worden gespoeld. Het waterschap heeft de taak het afvalwater te zuiveren, maar de inwoners
kunnen hier ook aan bijdragen
door geen overtollige medicijnen
in het riool te laten verdwijnen.
Belangrijk is om het bij de bron
aan te pakken. U kunt nu al uw
overtollige medicijnen inleveren

bij uw apotheek.
De VVD-Bernheze heeft aan het
college de vraag gesteld of, in
het kader van afvalscheiding, de
onkosten die apothekers maken
voor de inname van medicijnen
vergoed kunnen worden. Hierdoor kan er meer publiciteit komen om inwoners te motiveren
hun overtollige medicijnen in te
leveren.
Er zijn al gemeenten die hieraan
bijdragen. Reageren
http://bernheze.vvd.nl/contact

informatie voor de kernen
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CDA:

(ont)spanning in de Maashorst
Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
Ze kwamen zo ongeveer in dezelfde week binnen, de petitie vóór de wisent,
en de petitie tégen de wisent. Het tekent de vernauwing van de discussie
over de Maashorst: 4.000 hectare natuur teruggebracht tot evenhoevige
schaal: wel of géén oerkoe. Waarbij overigens de grootste schreeuwers, nog
steeds niet automatisch het grootste gelijk hebben. Een grote grazer blijft
nou eenmaal een grote grazer, of het nou een tauros, een Exmoor pony of
een wisent is. De discussie leidt af van de onderliggende kwestie: wat willen
we met de Maashorst?

In 2009 is er een koers uitgezet
richting 2020. Stap voor stap
richting het einddoel. Daar horen
ontwikkelingen bij.
Natuurlijk moet er een zekere
ruimte zijn voor herijking waar
nodig, maar we moeten nou ook
niet doen alsof de ontwikkelingen omtrent de Maashorst spontaan uit de lucht komen vallen.
De Maashorst is nou eenmaal
een natuurgebied, en geen stads-

park, dat brengt nou eenmaal
verschillen in recreatiemogelijkheden met zich mee.
Voor CDA Bernheze is dan de
vraag: staat het einddoel uit
het Maashorstmanifest ons nog
steeds voor ogen, of kiezen we,
in het zicht van de finish, voor
een andere koers? Welke risico’s
zijn er nog niet goed in beeld?

Het draait vooral om een gevoel
van eigenaarschap van het gebied.
De Maashorst is van iedereen! In
die zin kunnen we wel wat leren
van de New Forest in Engeland,
inspiratiebron voor de Maashorst, waar de bewoners hun vee
mogen inscharen in het gebied.
Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid en een gedeeld gevoel van eigenaarschap.
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Verhuisbericht FNV
BERNHEZE - Het spreekuur van FNV verhuist per 28 augustus naar
de locatie aan ’t Dorp 142 in Heesch. Hier is nu reeds het vakbondscentrum van Lokaal FNV/Maasland gevestigd.
De spreekuurlocatie in De Hille
aan de Looveltlaan in Oss komt
per 30 juni te vervallen. Het laatste spreekuur in Oss is op dinsdag 27 juni. De locatie in Heesch
ligt tegenover de kerk, daar is
voldoende parkeergelegenheid.
Het spreekuur is vanaf 28 augustus elke maandag en dinsdag
van 19.00 tot 20.00 uur.
Tijdens de zomervakantie, van
1 juli tot en met 27 augustus, is
er geen spreekuur.
Mocht je tijdens de vakantieperiode kwesties hebben die niet
kunnen wachten, bel dan met de
landelijke ledenservice;
088-3680368 of kijk op
www.fnv.nl.

Ook kun je ons volgen via
www.lokaalfnv/maasland en
wij zijn te bereiken per mail via
maaslandlokaalfnv@gmail.com.

Ezra: ‘Waarbij overigens de grootste

schreeuwers, nog steeds niet automatisch
het grootste gelijk hebben

’

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook
en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131 - info@uce.nl

Afgedankt en dan?
Lokaal hergebruiken!
Lokaal:

Hieke Stek, Lokaal
Afgedankt is negatief als het over mensen gaat. Het betekent immers afgeschreven en/of uitgediend. Als het over materie gaat, komt er ineens een
tweede, derde of vierde ‘leven’ om de hoek kijken: namelijk bij de kringloopwinkel. Als je het lastig vindt om spullen waar je op bent uitgekeken (die
uitgediend zijn, zeg maar) en waar je destijds flink voor betaald hebt – weg
te doen, is de kringloopwinkel een mooie oplossing.

Nu hebben we op de mileustraat
in Heeswijk-Dinther een piepkleine kringloopwinkel gekregen:
een kringloopcontainer. Het is
een voorportaal voor Kringloopbedrijf Bernheze, waar onze gemeente onlangs het contract
voor 10 jaar mee heeft verlengd.
Jippie! Ik lever, door daar mijn
afgedankte spulletjes in te leveren, dus niet alleen een positieve bijdrage aan het milieu, ik
geef mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt óók een kans –
want die zijn hier werkzaam én
op de koop toe wordt er iemand
anders blij met zijn kringloopaankoop. Een ‘zeswerf alaaaf’ voor
de drie bovenstaande positieve
gedachten én voor de drie participanten die dit initiatief van harte ondersteunen: Kringloopbedrijf Bernheze die de spullen zelf
ophaalt en naar Heesch brengt,
onze gemeente en Gebroeders
Dijkhoff die de containers gratis

beschikbaar stelt. Het is weliswaar een proef voor 1 jaar, maar
als wij er veel gebruik van maken... wordt de kringloopcontainer vanzelf duurzaam (mag hij
blijven).
Een kringloop is geen prullenbak
waar rotzooi in verdwijnt. Breng
er spullen die niet alleen heel zijn,
maar ook verkoopbaar. Breng
spullen waar anderen blij van
worden!
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Open dagen wisentwen- Kringloopcontainer voor duurzaamgebied in de Maashorst heid en extra service
MAASHORST - Recreanten kunnen op zaterdag 1 juli tussen 14.00
en 16.30 uur en op zondag 9 juli tussen 11.00 en 13.30 uur zelfstandig het wisentwengebied bezoeken. Maashorstrangers laten de
bezoekers het wengebied binnen bij twee voetgangerspoortjes. Bezoekers kunnen dan alleen of in kleine groepjes het gebied in lopen
(honden worden niet toegelaten). In de buurt van de wisentkudde
zijn Maashorstrangers aanwezig.
Na een geslaagde proef-open
dag in het wisentwengebied,
wordt in juli twee keer een open
dag voor het publiek gehouden.
Recreanten kunnen zelf het wisentwengebied in- en uitwandelen via de voetgangerspoortjes
die op de aangegeven tijdstippen open zijn.
Het ene voetgangerspoortje bevindt zich in het raster langs de
Zevenhuizerweg in Uden. Het is
te bereiken door deze weg af te
fietsen of te lopen. Na het passeren van de openstaande poort

HEESWIJK-DINTHER - Inwoners van Bernheze kunnen nu ook op de milieustraat in Heeswijk-Dinther
herbruikbare spullen kwijt; bij een kringloopcontainer. Op donderdag 22 juni is de kringloopcontainer
officieel geopend door wethouder Rien Wijdeven en directeur van Kringloopbedrijf Bernheze Jos Canton, door samen een stoel in de container te zetten.
oordeelt of iets geschikt is voor
de kringloopcontainer.
Spullen moeten niet alleen heel,
maar ook verkoopbaar zijn. Voor
wat daadwerkelijk naar de kringloopcontainer kan, hoeft niet
te worden betaald als grof vuil.
Daarnaast krijgen mensen voor
het inleveren van spullen bij de
kringloopcontainer een kortingsbon van 10% voor de aankoop
van een artikel bij kringloopbedrijf Oss/Bernheze. Het kringloopbedrijf haalt de spullen bij de
milieustraat op en brengt ze naar
kringloopbedrijf Oss/Bernheze.

is even verderop het voetgangerspoortje. Het andere voetgangerspoortje bevindt zich in
het raster langs de Udensedreef
in Uden, ter hoogte van de uitkijkheuvel.
Verder is het wisentwengebied
toegankelijk tijdens excursies van
Natuurcentrum De Maashorst.
Zie hiervoor www.natuurcentrumdemaashorst.nl/agenda.
Een groot deel van het wengebied is ook goed te overzien
vanaf het fiets- en wandelpad
aan de Udensedreef.
Wethouder Rien Wijdeven en Jos Canton van het kringloopbedrijf lichten
het hoe en waarom van de proef met de container toe

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

elke vrijdag van
9.30 tot 11.30 uur
op de koffie bij Nellie
info@nellietimmers.nl

Centrum Timmers
Los door het bos
Bed en Breakfast De Maashorst
Centrum Maia - Mandalart
Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

De kracht van Kringloop
De gemeente Bernheze heeft het
contract met Kringloopbedrijf
Bernheze zojuist met tien jaar
verlengd. Volgens wethouder
Wijdeven heeft het kringloopbedrijf de afgelopen jaren haar
bijdrage aan het milieu en aan
werkgelegenheid voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt bewezen. Na het plaatsen
van kledingcontainers, eerder dit

2 juLi

DruMCirkeL

30 juNi, 14 juLi
eN 21 juLi
van 9.30 tot 11.30 uur

maashorst – Het natuurgebied de Maashorst omvat in totaal 3.500 hectare en is een natuurgebied
dat volledig toegankelijk is voor alle recreanten. Er lopen nu tien wisenten en elf Exmoor pony’s in een
tijdelijk afgesloten wengebied van 170 hectare. Elders lopen nu twintig taurossen en het staat op de
planning dat in de toekomst 1.500 hectare in de kern van de Maashorst bestemd wordt als begrazingsgebied voor een gecombineerde kudde van zo’n 150 tot 210 grote grazers bestaande uit wisenten,
taurossen en Exmoor pony’s.

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

KOOP
EEN ZA
K

Onderstaande gegevens kwamen uit een onlangs gehouden
enquête.

TOTAL
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HOND
E
EN MA NVOEDING
AK
EEN FI KANS OP
ETSKA
R

Vraag ‘In hoeverre ben je het
(on)eens met de volgende stelling?
‘De introductie van deze kudde
in natuurgebied de Maashorst is
een goede ontwikkeling’.

t.w.v. € �159,-

t.w.v € 159.-

De conclusie
43% is het er mee eens, 26% is
het oneens, 25% neutraal, en
6% weet het niet. Dat is op zich
niet verrassend. De enquête is
immers door héél Bernheze ingevuld.
10-4-2017 11:36:44

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

Hoe werkt het?
Je kunt herbruikbare spullen
brengen als de milieustraat geopend is, op woensdag- en vrijdagmiddag en op zaterdag.
Een medewerker van het kringloopbedrijf of de milieustraat be-

Uitkomst enquête Natuurgebied de Maashorst

op De koffie
Bij NeLLie

VerBiNDeN eN DieNsTBaar aaN De MaashorsT

LET OP
LAATSTE
W E E K!

jaar, is de kringloopcontainer een
nieuw initiatief rondom duurzaamheid en een extra service
voor de inwoners.

Proefperiode
Tot nu toe kwamen bij de milieustraat ook veel bruikbare spullen terecht. De kringloopcontainer is een simpele en praktische
oplossing om deze verspilling
tegen te gaan. In eerste instantie
gaat het om een proef. Eind van
het jaar wordt op basis van het
gebruik beslist of de kringloopcontainer een blijvende aanwinst
voor de milieustraat is.
De firma Gebr. Dijkhoff heeft de
container tot het einde van het
jaar gratis beschikbaar gesteld.
Volgens wethouder Wijdeven
een teken dat ook ondernemers
steeds meer oog krijgen voor
duurzaamheid.

Verrassend
Bijzonder verrassend is dat zowel
bij de positieve als de neutrale antwoorden in de toelichting
zorgpunten te voorschijn komen:
10-4-2017 11:36:44

De uitkomst

- onveiligheid, gevaar, angst
en risico’s worden het meest
genoemd
- daarna komen opmerkingen
over gevaarlijk en ongewenst
gedrag van bezoekers
- ook veel opmerkingen over
de ruimte voor recreatie en
de toegankelijkheid

- en natuurlijk ook in deze
categorie commentaar op
inzet van de exotische wisent.
Als je die zorgpunten voegt bij
de uitgesproken negatieve reacties van de tegenstemmers, dan
geeft dat een andere beeld, dat
toch tot nadenken stemt.
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Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

uw specialist
op financieel &
fiscaal gebied
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien op
hun accountancyvragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens
een gratis toegankelijk spreekuur
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

laan 4, naast de Rabobank). Iedereen kan hier vrijblijvend binnenlopen om vervolgens in gesprek te gaan met een van de
aanwezige specialisten, waarbij
ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

Foto: Ad Ploegmakers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren via 0412 - 45 90 00 (receptie
Van Soest & Partners). Wilt u op

een ander tijdstip of datum een
vrijblijvende afspraak maken,
dan kunt u natuurlijk ook altijd
dit telefoonnummer bellen of
gewoon binnen komen lopen.”

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

Blonde d’Aquitaine
biefstuk
per kilo 12.00

M
100 GRA

1.

88

1.

20

PICK & MIX

citroenen net à 4 stuks
ananas per stuk
witte pitloze druiven bak 500 gram
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

3.58
4.38

3-.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 26 juni t/m zondag 2 juli 2017. Week 26.

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

Knorr
Wereldgerechten

2.49
2.99

1.MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Heineken bier

krat 24 flesjes à 300 ml

15.49

9.

99
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luchtpost
drÔme frankrijk

DUURZAAM BOUWEN

Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in het ZuidFranse Pont de Barret, starten
in 2017 met een nieuw
gastenverblijf in het 15
kilometer verderop gelegen
Dieulefit.

Stad van de liefde
Sinds ‘Hier Parijs, hier Jan Brusse’,
niet meer in de Lichtstad geweest.
Eiffeltoren, Hallen, Pompidou,
Saint-Germain-des-Prés, restaurants,
terrassen en metro. ‘Puces’ en
‘bouquinistes’ langs de Seine, stoeltjes
in het Parc du Luxembourg. Dertig
jaar is lang geleden. Herinneringen
vervagen, souvenirs worden ingehaald
of gekleurd door de tijd. “Was dat
marktje waar we dat schilderijtje
kochten nou hier? Of dat cafeetje
waar we toen zaten niet in de buurt

van Pigalle?”
“J’ai deux amours, c’est Paris et mon pays”, zong Josephine
Baker ooit. We waren het er dan ook snel over eens, dat het
veel te lang geleden en erg leuk zou zijn Parijs weer eens
te zien, toen mijn broer voorstelde een paar dagen naar
Parijs te gaan. We boekten een hotelletje vlakbij het Place
du Tertre en de Sacré Coeur. Gezellig. Dorps eigenlijk, nog
zo vroeg in het voorjaar. Nauwe straatjes, groenten en fruit.
Viszaakjes met hun uitstalling van ‘huitres’ en ‘fruits de
mer’ tot op de trottoirs. Vrolijk geroep, gelach en gerinkel
van glazen. Optrekkende auto’s. Cafeetjes met de deur
open want de zon schijnt. En overal bakkertjes waar we
’s morgens onze croissants en koffie gingen halen.
Montmartre waar ooit Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van
Gogh en later Picasso woonden. Waar nu silhouetknippers,
tekenaars en karikaturisten dingen om de gunst van het
publiek. “Vijftig euro monsieur, madame heeft zo’n apart
gezicht.” Bien sûr.
Stad van de liefde. Pigalle, Olympia, het Moulin Rouge,
verliefde stelletjes op de trappen van de Sacré Coeur.
Stelletjes en vele honderdduizenden met hen, die
tegenwoordig hun liefde bezegelen door hun namen met
een hangslot vast te klinken aan een van de vele bruggen
over de Seine.

En overal mode. Fashion week, voorjaar 2017. Affiches
van Guerlain door de hele stad. Mode op de gevels
van Lafayette, het beroemde warenhuis dat je drie keer
tegenkomt. Mode aan de Avenue Montaigne, de chique
winkelstraat van Saint-Laurent, Dior, Chanel, Versace en
Louis Vuitton. Met juweliershuizen als Bvlgari en Swarovski.
En na het uitzicht vanaf het dakterras van Lafayette met
alle rijkdom, glamour en betovering gewoon maar weer
wat slenteren door de stad. Door het Parc du Luxembourg,
zoeken naar een plekje in de zon op een terras nabij Musée
d’Orsay waar we de impressionisten willen zien.
De rijen zijn nu nog te lang. Een paar dagen later lukt
het beter. Indrukwekkend. Evenals het Centre Pompidou.
‘Enchanté!’ Parijs komt de hele dag binnen. Politie,
brandweer, taxi’s en ambulances razen voorbij, sirenes
behoren hier tot het gewone straatbeeld. Auto’s stoppen
op een hoek of worden geparkeerd bij het stoplicht, trottoir
of oversteekplaats. Het publiek loopt gewoon door, tegen
de stroom in. Demonstraties. Illegalen ‘sans papier’ komen
op voor hun rechten en delen pamfletten uit. Zien nog
een oude 2CV voorbijkomen met de tekst: “4 roues et
une parapluie” (4 wielen en een..) Leuk. En stond er 30
jaar geleden op elk cafétafeltje een asbak met ‘Ricard’,
‘Martini’, of ‘Pernod’. Nu zie je nergens meer een asbak
staan en wordt de peuk na een paar snelle halen uitgedrukt
in een hoekje van het toilet of trappenhuis. Of zomaar op
straat geknikkerd. Studenten, arbeiders en kantoorpersoneel
roken hun sigaretje gewoon op straat. De openbare ruimte
als ‘Salon des Fumeurs’. Veegmachines en sproeiwagens
hebben het er maar druk mee. ‘Du pareil au même’, het is
overal hetzelfde. De duiven zitten er niet mee, zij wassen
zich in het weglopende water van het gootje langs de weg.
Pal naast het voortrazend verkeer. www.lacolline.nl

samen met beco bernheze
duurzaam maken
Foto: Jan Gabriëls

HEESCH - Bernheze mee energieneutraal maken en dat de straatverlichting werkt op groene duurzame
energie van BECO zijn voor Freddy Slaats belangrijke initiatieven. Zelf is hij lid en klant van BECO en
neemt al enige tijd voor zijn woning energie af van de Bernhezer Energie Coöperatie. BECO staat garant
voor 100% duurzame energie van eigen bodem.
Freddy (56) woont aan de Lage
Wijsstraat in Heesch en werkt in
het magazijn bij een installatiebedrijf. Op het werk gaat het vaker
over het energieverbruik, de opbrengst van zonnepanelen en de
software daarbij om te zien wat
het verbruik en de opbrengst is.
Thuis heeft Freddy een tiental
zonnepanelen liggen sinds 2013.
“Dat bevalt prima en via het programma Plugwise houd ik het
verbruik van gas en stroom ook

bij”, zegt hij. “De keteltemperatuur kan bij mij ook omlaag omdat ik gebruik maak van vloerverwarming.”
Vanaf het begin is Freddy lid van
BECO. Nu neemt hij ook al enige
tijd groene duurzame energie af
van BECO. “Dat bevalt goed. De
prijs is zeker niet hoger. Er zijn ook
leveranciers die korting geven of
iets extra’s geven, maar dan heb je
geen garantie voor groene ener-

gie.” De ervaringen van Freddy
met BECO zijn dus goed, waarbij
zeker ook meespeelt dat het een
leverancier uit Bernheze is. Dichtbij huis en goed aanspreekbaar
als dat nodig is. “De overstap van
Essent naar BECO is ook heel eenvoudig gegaan”, zegt Freddy. “Bij
mijn vorige leverancier kreeg ik
wel wat meer informatie over het
gebruik, dat vond ik wel prettig
maar ik heb begrepen dat dit bij
BECO ook gaat gebeuren.”

meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
a
v e
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL
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BERNHEZE BOUWT
alternatief voor riolering bij nieuwbouw HvcH

van den berg en zn.

HEESCH – De gemeente Bernheze is leadpartner (regievoerder) van het Interreg innovatieproject I-Qua,
waarin samen met nationale en internationale partners nieuwe, duurzame alternatieven voor riolering
worden onderzocht. Bij HVCH gaat het eerste Nederlandse pilotproject van start.

tegelwerken & tegelhandel

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

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

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
V.l.n.r.: Harold, Harold en Rein

Wethouder Rein Moorselaar:
“In dit project willen we urine
verwerken tot nuttige meststof,
energie terugwinnen uit zwart
water en water afkomstig van
de douches ter plekke zuiveren
en via een natuurlijk filter terugbrengen naar het grondwater.
Ten slotte willen we actief bijdragen aan de verdrogingsbestrijding.”
Harold van Munster, vice-voorzitter HVCH: “Ook voor HVCH
is duurzaamheid belangrijk. De
timing is goed, onze bouw en

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

de projectplannen lopen parallel. We krijgen subsidie als tegemoetkoming in de kosten van
een ander type urinoirs, leidingen en technische installaties. En
de begeleider van onze bouwplannen, ‘traject, denkt ook bij
de nieuwe opties mee.”
Harold Soffner, beleidsmedewerker Water van de gemeente Bernheze: “De nieuwbouw
bij HVCH biedt een uitgelezen
kans om technieken die er op
grote schaal al zijn op een slimme manier op kleine schaal toe

te passen. De Universiteit van
Gent gaat een prominente rol
vervullen in de studie naar welke
technieken op deze schaal toepasbaar zijn en de verdere ontwikkeling daarvan. Samen met
andere partners ontwikkelen we
een werkbaar model dat we tot
april 2020 bij HVCH uittesten en
bijstellen. Bij gebleken succes, zal
het op meerdere plekken worden toegepast.”

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

Wethouder Van Moorsselaar:
“We hebben er alle vertrouwen
in!

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411
n Kozijnen
Voor particulieren en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

Vouwwanden

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

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

Wij zijn verhuisd!
We willen jullie graag uitnodigen om naar onze nieuwe locatie
te komen kijken tijdens de open dag.

Vrijdag 30 juni 2017
Locatie: Tramstraat 13 Nistelrode
Tijd: 16.00 - 20.00 uur

Waar je eerst je klompen betaalde
en daarna je griepprik haalde,
kun je nu naar binnenkomen,
en wij ontwerpen het gebouw van je dromen

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

www.verkuylen.nl & www.jvai.nl
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BERNHEZE BOUWT
plan rietdijk/peelstraat vorstenbosch
posTcoDE 5476 vs BEGiNT EEN GEZicHT TE krijGEN

Rietbeemden
Plan Rietdijk/Peelstraat biedt
meer bouwkavels in het noordoosten van Vorstenbosch. De kavels variëren in grootte van zo’n
250 m2 tot 960 m2, wat automatisch resulteert in een aantrekkeHans en Willie bekijken het bouwplan

Foto’s: DMBK

VORSTENBOSCH – Tot voor kort was het nog een brak stuk grond op Plan Rietdijk/Peelstraat en nu
begint de nieuwe straat tussen de Rietdijk en de Peelstraat een gezicht te krijgen. De Rietbeemden is
deze straat genoemd, een straat met 16 bouwkavels. Hans van der Velden Aannemersbedrijf is half mei
gestart met de bouw van twee woonhuizen. Deze combinatiebouw met twee vrijstaande woningen,
wordt tegelijkertijd gebouwd.
Rietbeemden 7 en 9 worden gebouwd voor familie Van der Pas
en familie Van Zutphen. Hans
van der Velden werkt samen met
Teun Geenen aan deze twee woningen, waarbij het combineren

van de werkzaamheden veel tijd
oplevert en dus voordeliger is in
de bouwkosten. De vergunning
op Rietbeemden 9 liet nog even
op zich wachten, maar het aannemersbedrijf kon mooi al voor-

Midden in
het centrum
en toch lekker
buiten wonen

uit op nummer 7. Op nummer 7
is de verdiepingsvloer gestort en
terwijl deze met regelmaat nat
gemaakt moet worden, kunnen
ze op nummer 9 de lijnen uitzetten.

Uw adres voor
houten kozijnen en deuren
Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Peelstraat 2b - 5476 LD Vorstenbosch
Tel. 0413-35 09 92 - www.van-heertum.nl

m

en

WAT DOEN WE?

•
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en
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Ra

Hondstraat 3
5476 KT Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 34 35 33
www.addonkers.nl
info@addonkers.nl

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

www.ibfransgovers.nl
Vorstenbosseweg 23 - 5473 NG Dinther - 0413-340709
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs
Heeft u interesse
in een kavel?
Neem dan contact
op met Th. van Casteren
Makelaardij en laat u
vrijblijvend informeren.

Meulendijk

www.jmeulendijk.nl

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

Kunststof kozijnen

Meer informatie van Ruimte voor Ruimte op:
www.ruimtevoorruimte.com/bouwgrond-project/vorstenbosch

lijke en afwisselende woonomgeving en aansluit op de landelijke
omgeving. Zo blijft de bestaande
dubbele bomenrij aan de westzijde behouden en worden aan de
oostzijde bomen geplant die veel
voorkomen in de omgeving.

paar op nummer 7 kan het huis
niet snel genoeg af zijn en zij hopen de kerstborrel in het nieuwe
huis te vieren.

M. van Pinxteren V.O.F.
De familie Van Zutphen heeft
geen haast, maar zij gaan mee in
de planning om ook eind dit jaar
de bouw af te kunnen ronden.

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Het groene karakter wordt versterkt door de ligging van de
woningen op de kavel. Riante
tuinen bieden veel ruimte rondom de woningen.
Midden in het centrum en toch
lekker buiten wonen, er is nog
een mogelijkheid om buren te
worden van Willie en Margret en
Hans en Anoek. Voor het jonge

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

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Pastoor van Winkelstraat 39b - 5374 BG Schaijk
0486-416082 - www.vancasteren.nl

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

Samen
sterker

www.vanduynhoven.nl

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

VOOR AL UW METSELWERKEN
(0413) 341254/340760
VORSTENBOSCH

Bouw
mee
aan KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
een SCHERPE PRIJS
Mooi
Bernheze

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10
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licht uit, dat wij niet met onze
ogen kunnen zien: infrarood en
ultraviolet en zelfs radio-, röntgen- en gammastraling.
Elke kleur vertelt iets over de materie waarvan de Zon is gemaakt,
de temperatuur, de dichtheid en
nog veel meer. Door de kleuren
van de Zon heel nauwkeurig te
bestuderen, verrijken wij onze
kennis over deze ster.
In het auditorium worden publiekspresentaties over de Zon
gegeven, boeiend voor jong en
oud. De Zon is veel meer dan
een grote, gloeiend hete wit-

te bol. Met speciale filters kun
je het witte zonlicht splitsen in
het spectrum van kleuren: rood,
oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. En de Zon zendt ook

Entree Zonnemiddag: € 5,-, kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 - 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

Dorpsplein Heesch ook op vakantie

TOTALE
LEEGVERKOOP
I.V.M. VERHUIZING

TOT WEL 70% KORTING OP:
banken - hoekbanken - eetkamertafels
stoelen - relaxstoelen - kasten sta op stoelen - carpetten - boxsprings
matrassen - accessoires etc.

WACHT NIET TE LANG:
DONDERDAG 29 JUNI
VRIJDAG 30 JUNI
ZATERDAG 1 JULI

09:30 - 17:30
09:30 - 20:00
10:00 - 17:00

NU MEGA VOORDEEL!

Bitswijk 10a
UDEN

Gewijzig
de
opening
stijden
HEESCH - Tijdens de maanden juli en augustus is Dorpsplein Heesch van maandag tot
en met zaterdag bereikbaar via het centrale telefoonnummer 06-11091081. Dorpsplein is ook via mail bereikbaar; vraag@dorpspleinheesch.nl. Vanaf september zijn weer
de gebruikelijke inloopspreekuren op dinsdag- en donderdagmorgen in CC De Pas.

50%
KORTING
ZATERDAG 1 JULI

ZONNIGE
ZATERDAG

ZATERDAG 1 JULI DE HELE DAG
50% KORTING OP ALLE KLEDING,
BOEKEN, KASTEN, BANKEN,
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA,
CURIOSA, SPEELGOED, FIETSEN EN
NOG VEEL MEER! ZORG DAT JE ER
BIJ BENT!

Maaskade 32 Oss kringloopbedrijfoss.nl • Voorste Groes 1a Heesch kringloopbernheze.nl
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HEESCH - Sterrenwacht Halley is op zondag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur voor publiek geopend. Als
het niet bewolkt is, worden verscheidene grote en kleine telescopen op de Zon gericht. Die zijn voorzien
van speciale filters tegen het felle zonlicht. Dankzij die filters zie je donkere zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en protuberansen op de Zon en aan de rand van de Zon. Leden geven daarbij
tekst en uitleg.

* Met uitzondering van werkschoenen en continu collectie (hiervoor geldt 10% korting)

Zonnemiddag Sterrenwacht

bernheze sportief
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TV De Balledonk verlengt
contract voor drie jaar met
hoofdsponsor Intersport

turnen

volleybal

Zittend v.l.n.r.: Marga Goossens, Wim Dortmans, Willy van Erp en
Jan Habraken, staand: Gerrit van den Berg.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 24 juni werd door de tennisverenihandboogschieten
tafeltennis
ging TV De Balledonk het drie-jarig sponsorcontract met hoofdsponsor Intersport, met haar filialen in Uden en Veghel, getekend. Zowel
de tennisvereniging als de sponsor kijken terug op een goede samenwerking in de afgelopen jaren en zijn verheugd dat na enkele
gesprekken er weer goede afspraken gemaakt konden worden.

waterpolo

door Willy van Erp, toonde zich
blij verheugd met de professionele wijze waarop de sponsorcommissie van de tennisvereniging bezig is. De verschillende
sponsorattributen (promotiefilm,
wervingsmap, banner op de
website, et cetera) tonen dit
skien
snowboarden
kano
aan. Ook het
vernieuwde jeugdbeleid en het bieden van mogelijkheden voor minderbedeelden
en mensen met een beperking
sprak hem zeer aan.

Voorzitter Wim Dortmans beaamde dat het bestuur op deze
gebieden een nieuwe weg is inkaarten/bridgen
geslagen en sprak zijn blijdschap
uit over de wijze waarop de
hoofdsponsor zijn maatschap-

pelijke betrokkenheid toont.
Hij sprak de hoop uit dat ook
andere ondernemers in Heeswijk-Dinther zich als sponsor
gaan aanmelden bij de vereniging. Op dit moment loopt er
bijvoorbeeld een voucheractie bij
een grote supermarkt in Heeswijk-Dinther om op tv De Balledonk te stemmen, met name
voor de verdere invulling en uitvoering van dat jeugdbeleid. De
voorzitter van de sponsorcommissie gaf aan dat er voor sponsoring nog vele mogelijkheden
zijn en dat de commissie graag
bereid is dit aan potentiële sponsoren uit te leggen. Hierna werd
het contract getekend en het
glas geheven op de hernieuwde
samenwerking.

Wiese 27ste op NK Ahoy

Heeswijk-Dinther – Het zou alleen nog maar een droom zijn dit jaar, echter de droom werd werkelijkheid. Wiese van den Eertwegh (9 jaar) mocht vorig weekend op het allerhoogste niveau meedoen aan
het NK turnen in Ahoy te Rotterdam.
Na vier niveaus te zijn gepromoveerd was dit echt een tussenjaar om te proberen of Wiese in
de N1 aansluiting zou kunnen
gaan vinden, en het lukte! Vorig weekend stond ze dan samen met haar hele team, want
alle meiden van Tabitta Boxtel
hadden het NK gehaald, in het
grote Ahoy. En het werd zeker
een weekend om nooit meer te
vergeten.

handbal

De sponsor, darten
vertegenwoordigd
wielrennen
golf

turnen

29

Vrijdags moest ze al heel vroeg
op pad voor de podiumtraining.
Want op het hoogste niveau is
alles heel officieel.
En zaterdag heel vroeg begon
het dan. In een grote hal traden
op niveau Pupil 1 N1 36 meisjes aan. Wiese genoot en turnde een uitstekende wedstrijd. Ze
opende op de brug en wederom
lukte haar oefening uitstekend.
De reuzendraaien voor- en ach-

terover werden strak uitgevoerd
en 12.450 was haar score. Op
de balk opende ze heel sterk.
Bruggetjes, spagaatsprongen en
de flikflak stonden er meteen op.
Helaas moest ze met de pirouette een val incasseren en 10.350
verscheen op het scorebord. Op
vloer straalde Wiese helemaal.

Wiese genoot
Met een lach op haar gezicht
turnde ze een uitstekende oefeningen en scoorde 11.650. Haar
twee sprongen werden zoals altijd netjes uitgevoerd: 13.450. En
met een totaal score van 47.900
verbrak Wiese alweer een nieuw
puntenrecord. Het was een
prachtige dag, want tegelijk mogen turnen in het toernooi waar
ook Epke Zonderland meedeed,

Foto: Sandra Janssen

is ook wel een unieke ervaring.
Tabitta Boxtel heeft een prachtige seizoen gedraaid met op het
NK met elf medailles. Trainers
bedankt voor het geweldige seizoen.

budo

Succesvol Leeuwentoernooi
voor Van Buel Sports
BOVEN-LEEUWEN/BERNHEZE Tijdens het jaarlijkse Leeuwentoernooi in Boven-Leeuwen zijn
de judoka’s van Van Buel Sports
wederom huiswaarts gekeerd
met veel podiumplaatsen.
Voor veel jonge judoka’s was het
hun allereerste echte judotoernooi.

motorcross

V.l.n.r.: Sem, Dylan, Driek, Jadey, Mika, Joruan, Bente, Ted en Bjorno

Coldenhoff scoort sterk in
MXGP van Lombardije

De volgende resultaten werden
behaald: Goud: Jadey van Buel,
Mika Kemps. Zilver: Dylan van
den Hanenberg, Pien Ulijn, Olaf
van Boekel en Neo Heessels.

Brons: Enea Giglio, Bruce Tomasouw, Lola Verdoorn, Lola
Kemps, Sem Ackermans, Onno
Vos, Ted Schaareman en Max
van Uden.

jeu de boules

‘Jeugdteam Hezik’ wint
HDL-Jeu de Boulestoernooi

motorsport

HEESWIJK-DINTHER - Op het terrein van het Sint Willebrordusgilde is zondag 26 juni het HDL-Jeu de
Boulestoernooi gespeeld. Er werd door elk triplet in de voorronde vier wedstrijden gespeeld, waarvan
de nummers 1 en 2 nog een finale speelden en de nummers 3 en 4 een troostfinale.

italië/heesch – Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory
Team is in de elfde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP
in het Italiaanse Ottobiano dichtbij een top vijf plaats gekomen.
Coldenhoff reed in de eerste manche tot in de slotfase op een 5e
plaats, maar verloor toen nog een positie en finishte als 6e. In de
tweede manche kwam hij tijdens zijn opmars ten val waardoor hij
uiteindelijk moegestreden als dertiende over de finish kwam.
Hij zat er qua tijden goed bij en
dit gaf hem vertrouwen. Wel
was al snel duidelijk dat het een
zwaar weekend zou gaan worden omdat de temperaturen
ruim boven de dertig graden lagen. In de bloedhete omstandigheden met een 6-13 in de man-

ches eindigde Coldenhoff op een
negende plaats in het dagklassement. In de tussenstand om het
wereldkampioenschap blijft hij
op een elfde plaats staan. Volgend weekend gaat het kampioenschap verder in het Portugese Agueda.

Het team van Gerda Langenhuijsen is in de voorronde als beste
uit de bus gekomen, ze wonnen
alle vier de wedstrijden.
De vierde wedstrijd tussen het
team van Mari van den Brand
(De Hoogvliegers) en het team
van Raymond van der Cammen
moest bepalen wie ook finalist
zou worden. De Hoogvliegers,
die vorig jaar nog kampioen waren, moesten nu het onderspit
delven en verloren met 13-5
van De Jeugd van Hezik. In de
troostfinale wisten De Hoogvliegers echter toch weer te winnen
met 13-9 van De Mennekes uit
Dinther onder leiding van Ad van
Zutphen.

De finale was tussen De Korstjes
met Gerda Langenhuijsen, Jan
Korsten en Mia van Avezaath en
dus het team van Raymond van
der Cammen, Nikki Bissels en Peter van de Ven die allen deze dag
uitstekend spel lieten zien. Toch
moest het team van Gerda toezien hoe Raymond met 13-6 won
en ze net als vorig jaar tweede
werd. Raymond, Nikki en Peter
waren heel blij dat ze het slot van
de finale hun klasse konden blijven tonen. Halfweg was het nog
6-6, maar dankzij een eindsprint
was het daarna in twee beurten
uit en waren ze de trotse winnaar
van de wisselbeker.

30

BErNHEZE sporTiEF

Woensdag 28 juni 2017

supportersclub vorstenbossche Boys viert 40-jarig jubileum

Meer foto
www.mooib ’s op:
ernheze.nl

‘Wij hebben allemaal een geel-zwart hart’

Dat zorgt dat de
supportersclub
veel kan betekenen
voor de club

V.l.n.r.: Johan Bijl, Maria Raaijmakers, Jan Schepens, Jan Vink, Hans van Uden, Ria Ketelaars en Theo van der
Heijden
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH – Ze ‘bemannen’ de kassa als het 1e speelt, zorgen voor een vaantje voor de pupil van
de week, maken én verspreiden wekelijks een clubblad, organiseren een Sinterklaasviering, een bingo,
een fietstocht en nog veel meer. Samengevat heeft het bestuur van Supportersclub Vorstenbossche Boys
een geel-zwart hart en staat zij zo’n beetje dag en nacht klaar voor haar club. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst werd met iedereen het glas geheven op het 40-jarig jubileum van de Supportersclub en
werd de wens uitgesproken nóg meer leden te verwelkomen.
Ruim veertig jaar geleden werd
tijdens een algemene ledenvergadering door enkele geel-zwar-

ters besloten Supportersclub Vorstenbossche Boys op te richten.
Onder andere Jo Voets stond

mede aan de wieg van genoemde en was er 25 jaar voorzitter
van. Hij gaf het roer over aan

Johan Bijl, die samen met Maria
Raaijmakers, Jan Schepens, Jan
Vink, Hans van Uden, Ria Ketelaars en Theo van der Heijden het
huidige bestuur vormt. Zij geven
sturing aan alles wat de Supportersvereniging doet. “Je kunt ons
zien als het verlengde van de
voetbalvereniging. Wij organiseren van alles om geld bij elkaar
te sprokkelen dat besteedt wordt
aan clubzaken. We regelen en
betalen bijvoorbeeld het vaantje
van de pupil van de week, huren
een sporthal zodat onze jeugd
een dagje kan zaalvoetballen, organiseren een Sinterklaasviering,
zorgen dat een kampioenschap
passend gevierd wordt, we kochten het digitale scorebord dat de
club rijk is en zo meer”, vertelt
het bestuur opgewekt. Het is
slechts een greep uit wat gedaan
wordt. Om geld te genereren
worden activiteiten ontplooid zoals de kaartavonden, een ‘blinde’
lotto, een bingo-avond met Kerst
en zitten ze aan de kassa als het
1e speelt.

200 leden
Verder is er uiteraard de contributie van de leden van de Supportersclub. “We zijn heel blij
met onze aanhang. We hebben
momenteel circa 200 leden”,
wordt verteld. Een aantal dat
het bestuur graag uit wil breiden
naar nog meer, zodat al het goede wat gedaan wordt kan blijven
bestaan. De contributie is slechts
€ 12,50 op jaarbasis. Dat, samen
met de inkomsten van al het andere, zorgt dat de Supportersclub
veel kan betekenen voor de club.
Het is dus belangrijk.
“Inschrijfformulieren om ook lid
te worden liggen op de club. Er
kan ook ter plekke betaald worden”, laat het bestuur weten. Afgelopen week vierde het bestuur
met alle leden van de Supportersvereniging, sponsoren, bestuur
en jeugdbestuur het 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit
heugelijke feit maakten Jan Schepens, Mari en Ria een speciaal jubileumboek voor alle leden.
Wederom een klus waar menig
uurtje vrije tijd in ging zitten. Iets
wat niemand deert, want: “Wij
hebben allemaal een geel-zwart
hart”, klinkt het uit de grond van
hun hart. Dan: “Vorstenbossche
Boys is een leuke, goede en gezonde club, waar wij ons graag
voor inzetten.”

D1 van Dos’80 kampioen

vissen

Zesde viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken
MIDDELRODE/HEESCH - De weergoden hadden het slecht met de vissers voor, want na een uitermate
warme week, ging het donderdagavond onweren, regenen en hard waaien, waardoor de wedstrijd later
van start ging dan normaal. Toch lieten de acht aanwezige vissers op ’t Ven in Middelrode zich na het
startsignaal van hun beste kant zien. Zij trotseerden de stevige wind en visten stug door tot het eindsignaal. De vangsten varieerden daarbij enorm; van mini-voorntjes tot en met grote zeelten en brasems.
De uitslag van 22 juni is als volgt:
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar, 47 vissen
met 645 gram
2. Mats Romme
3. Luca van Erp
4. Joey Govers
Handbalkampioenen!

Oudste jeugd
1. Rick Hartogs, 15 grote vissen
met 7.288 gram
2. Max van Grinsven
3. Tijmen Dappers
4. Roy Dollevoet
Op deze winderige avond in
Middelrode ontbraken er zes
vissers. De totale vangst bedroeg 188 vissen met een totaal
gewicht van 10.836 gram. Op
donderdagavond 29 juni wordt

de oplossing

Foto: Marlies Nederkoorn

er weer gevist aan ’t Ven, Cristinastraat 30 in Middelrode. Wil
je meevissen of heb je vragen,
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neem dan even contact op met
Jan Oliemeulen via
debleeken@planet.nl.
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turnen

Spetterende synchroonzwemshow

Districtsfinale Sine-Cura

SCHIJNDEL/BERNHEZE - Op
zaterdagavond 8 juli en zondagmiddag 9 juli geven de
synchroonzwemsters
van
Zwem- en waterpolovereniging
Neptunus ’58 een spetterende
show in zwembad De Molen
Hey in Schijndel.
In totaal komen 43 dames in actie tidens de show, waarvan ook
dames uit Bernheze hun kunsten
in het water laten zien. Amy van
den Berg, Mylene van de Berg,
Daniëlle Beniers, Annette Beniers en Eveline van den Heuvel
uit Nistelrode, Saar Ruigrok en
Eva van Zoggel uit Loosbroek en
Femke van der Hoeven uit Heeswijk.

Muziekstijlen
door de jaren
heen
Het thema van de show is ‘Muziekstijlen door de jaren heen’. Er
worden verschillenden uitvoeringen op muziek aan het publiek
getoond. Dit zorgt voor een af-
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V.l.n.r.: Sophie, Kim en Isabelle

wisselend programma van solo,
duetten, groepsnummers en een
combo en een spectaculaire demonstratie van dans, muziek,
show en acrobatiek in het water.
Benieuwd naar wat synchroonzwemmen nu eigenlijk precies
is? Zorg dan dat je erbij bent! Op
zaterdag 8 juli is de tribune van
het zwembad vanaf 18.30 uur
geopend. Om 19.00 uur gaat de
show van start. Op zondag 9 juli
kan het publiek vanaf 14.00 uur
naar binnen en start de show om

14.30 uur. De show duurt ongeveer 2,5 uur.
De entree is € 5,-. Entreebewijzen zijn in de voorverkoop
te koop bij Bruna, Hoofdstraat
142 in Schijndel en bij Sportievz,
Hoofdstraat 218 in Schijndel.
Ook bij de zwemsters zijn kaartjes te verkrijgen. Voor aanvang
van de show zijn entreebewijzen,
indien nog voorradig, te koop in
de hal van het zwembad.
Kijk voor meer informatie op:
www.neptunus58.nl.

K A AT S H E U V E L / H E E S W I J K DINTHER - Op zaterdag 24 juni
turnden Sophie Nooijen, Kim
Kuijpers en Isabelle van der Linden van Sine-Cura de districtsfinale in Kaatsheuvel.
Sophie mocht als eerste turnen.
Zij liet op alle onderdelen nette
oefeningen zien. Zo behaalde ze
met twee nette overslagen een
10.90 en op vloer werd zij zelfs
met een 12.05 beloond. Hierdoor eindigde Sophie totaal op
de 31e plaats. Daarna mochten
Isabelle en Kim laten zien wat ze
in huis hadden. Ook bij Kim en
Isabelle zijn vloer en sprong favoriet. Isabelle haalde een 11.10

voor twee keer een nette halfin-half-uit bij sprong en bij vloer
behaalde zij voor een mooie oefening een 12.00. Doordat Isabelle ook op brug en balk nette
oefeningen heeft laten zien, is ze
op de achtste plaats geëindigd.
Kim behaalde zelfs een gemiddelde van 11.50 punten met
twee verschillende, ingewikkelde
sprongen.
Op vloer liet zij een hele mooie
oefening zien, waarvoor zij met
een 12.05 werd beloond. Kim
eindigde op de 27e plaats. Wij
willen Sophie, Kim en Isabelle feliciteren met deze mooie resultaten, waar ze trots op mogen zijn!

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

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 9 juli 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

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

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

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

De winnaar van week 24 is: Henk en Nettie Kuijpers
Antwoord was: Nesterlé op zoek naar meer vrijwilligers en
bestuursleden

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

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

32

Woensdag 28 juni 2017

donderdag 29 juni
nationale modderdag
Kinderopvang Humanitas
Heesch
vov special ‘hoge hakken
in de politiek’
Gemeentehuis Bernheze
summer event intense
feel good - look amazing
Kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 13
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
wandel3daagse
Start: CC De Wis Loosbroek

zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 28

douwe bob
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

orgelconcert
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

zaterdag 1 juli
buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

maandag 3 juli
vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

feest de eikenhoek
40 jaar
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

film: soof 2
Filmhuis De Pas Heesch
dinsdag 4 juli

workshop:
grande boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

wandel3daagse
Start: CC De Pas Heesch

open dag
wisentwengebied
maashorst
Maashorst Nistelrode
PAGINA 22

hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

aurora con brio ontmoet...
CC De Pas Heesch

film: the one-hunderd
foot journey
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9

d-examen concert:
jan van oorschot
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

vrijdag 30 juni

toneelgroep moeders
brengt ‘gods eendagsvlieg’
Petrus Emmaus kerk Heesch
PAGINA 6

hartje maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 22
moeilijke voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
toneelgroep moeders
brengt ‘gods eendagsvlieg’
Petrus Emmaus kerk Heesch
PAGINA 6
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
open dag tekenburo
verkuylen - jvai
Tramstraat 13 Nistelrode
PAGINA 25
wandel3daagse
Start: CC De Wis Loosbroek
wandel3daagse
Start: CC De Pas Heesch
feest de eikenhoek
40 jaar
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

agrifood capital
De Heische Hoeve Loosbroek
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 5 juli
gratis proefles zang
Mozartlaan 2 Heesch

spinvis
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

de blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
gratis inloopspreekuur
van soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 23
donderdag 6 juli

zondag 2 juli

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

feest de eikenhoek
40 jaar
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

blue band
Muziekschool Zieso Heesch

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
toneelgroep moeders
brengt ‘gods eendagsvlieg’
Petrus Emmaus kerk Heesch
PAGINA 6

hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
vrijdag 7 juli
gala bobz 2017
Nistelrode

hartje maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 22

synchroonzwemshow
neptunus ’58
Avantilaan 1 Schijndel
PAGINA 31

hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

rené schuurmans
in concert
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

the summer of love
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
tuinfeest
Grote kerk Oss
PAGINA 6
zaterdag 8 juli
kbo creatief
Heeswijk-Dinther
PAGINA 1
heemreis den bosch
Heemkamer Nistelrode
uitvoering muziekschool
zieso
Dr. S. van Zwanenberglaan 16
Heesch
synchroonzwemshow
neptunus ’58
Avantilaan 1 Schijndel
PAGINA 31
tribute fleetwood mac
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zondag 9 juli
just be: buiten
Yoga-workshop
De Nistel Nistelrode
bijeenkomst:
samenwerking tv de hoef
en tv de broekhoek
TV De Hoef Heesch
fanfare aurora:
muziekfestijn op het plein
De Misse Heesch
open dag
wisentwengebied
maashorst
Maashorst Nistelrode
PAGINA 22
i want to be in the
spotlight
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 10

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
vorstenbosch goes tropical
Brakkensedijk Vorstenbosch
maandag 10 juli
zomerconcert koninklijke
fanfare st. willibrord
Laverhof Heeswijk-Dinther
vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
alzheimer café
Oude Litherweg 20 Oss
dinsdag 11 juli
zonnebloem nistelrode:
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
zomeravondconcert:
a hot summernight
Meester Loeffenplein
Vorstenbosch
PAGINA 2
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 12 juli
de blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
donderdag 13 juli
centrum maia: workshop
celzouten & bloesems
Palmenweg 5 Nistelrode
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

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

www.mooibernheze.nl

