
Vijf jaar geleden begon linsey fris 
en gemotiveerd aan haar laatste 
schooljaar. Nog één jaartje blok-
ken en dan door naar de studie 
voor dierenverzorger. Een mooie 
droom, waar ze graag voor wilde 
werken. Maar al heel snel spatte 
die droom bruut uiteen. Meteen 
al in september werd linsey ziek. 
En niet zomaar een beetje. Het 
leek een zware griep: overal pijn 
en moe, doodmoe. Ze knapte 
maar niet op. Wat was er met haar 
aan de hand? Een bloedtest gaf 
uitsluitsel: ze was besmet met de 
Q-koortsbacterie. Ze slikte twee 
weken antibiotica en de bacterie 
verdween uit haar bloed. Maar dat 
betekende niet dat de ziekte over 
was: integendeel. 

ALTiJD MOE 
Een zware periode brak aan. Puur 
op wilskracht slaagde ze en startte 
haar vervolgstudie. Na twee uit-
puttende jaren behaalde ze het 

diploma dierenverzorger. Het plan 
was er nog twee vervolgjaren ach-
teraan te doen. Maar ze was moe, 
altijd maar moe. En ook andere 
klachten braken haar op. 

Haar verminderde concentratie, de 
pijn in haar gewrichten en spieren. 
Ze liep voortdurend tegen haar 
grenzen aan en moest haar studie 
opgeven. Nu werkt linsey drie da-
gen in de week. De overige dagen 
moet ze bijtanken. Een sociaal le-
ven naast haar baan zit er niet in, 
dat trekt haar lichaam niet.

GEWOON LÉVEN
Maar nu gloort er eindelijk hoop 
aan de horizon. In december start 
linsey met cognitieve gedragsthe-
rapie in Nijmegen. Ze deed mee 
met een onderzoek naar chroni-
sche vermoeidheid en komt in aan-
merking voor deze behandeling. 
linsey hoopt op resultaat. Want 
op dit moment is het puur overle-

ven. Vechten tegen de vermoeid-
heid, dag in dag uit. En tegen het 
onbegrip. Want mensen zien niet 
wat er met haar aan de hand is. De 
reacties doen soms pijn. Maar ze 
legt zich erbij neer, net als bij de 
ziekte die haar overkwam. Ze kijkt 
vooruit. Want wie weet, kan ze 

over een half jaar weer wat meer 
gaan paardrijden. Of, in het al-
lergunstigste geval: gewoon weer 
een beetje léven. 

Meer over Q-koorts:
www.q-support.nu
www.stichtingquestion.nl.
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TRV-Bernheze.nl
11, 12 en 13 augustus

Fiets3daagse Bernheze

VERF & WONEN, 
TWAN ViSSERS - BERNHEZE
VAN DER DOELEN, 
SPEELGOED - HEEScH EN 
NIStElRODE

FOLDERS DEzE WEEK

MENzEL’S BOEKENKAST

www.mooinisseroi.nl

TWEET van de week
#mooibernheze

Twitteren maar!

Linsey in de bloei van haar leven, maar altijd moe 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Jong, ambitieus 
en altijd moe
NISTELRODE - Ze is 21, in de bloei van haar 
leven. Ze wil zo graag gewone dingen doen: 
plezier maken, uitgaan, shoppen, studeren, 
alles uit het leven halen. En paardrijden, op haar 
eigen paard. Hoe anders is de realiteit. Iedere 
dag opnieuw is voor Linsey van Roosmalen een 
struggle. Al vijf jaar lang, vanaf het moment dat 
de Q-koorts bij haar toesloeg.

Wie weet, kan ze over een half jaar weer wat meer gaan paardrijden

Bernheze
Nederland

DeMooiBernhezeKrant
gewoon gezellig leesvoer!
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Echt bier brouwen
Organisator Henry van Boxmeer: 
“Het wordt een warm weekend 
met heerlijke avonden. Overdag 
zetten we op het terras de water-
sproeier aan voor verkoeling en 
‘s-avonds de vuurkorf voor de 
sfeer. Om mensen meer uitleg te 
geven wordt er zaterdag heel de 
dag echt bier gebrouwen door 
Alex v.d. Boom uit Dinther.”

100 soorten proeven
Er zullen meer dan 100 Belgische 
bieren aanwezig zijn, die nage-
noeg allemaal geproefd kunnen 
worden. Voor het proeven koopt u 
de ‘Pruufkeskaart’; goed voor tien 

proefglaasjes bier.  Hierdoor is het 
mogelijk om Belgische biersoorten 
te keuren. Heeft u een lekker bier-
tje gevonden, dan kunt u daarvan 
een flesje kopen. 

Belgische biercultuur
België heeft een rijke biercultuur 
van hoog gistende bieren met een 
enorme variatie. De rijkdom van de 
Belgische bieren gaat terug tot in 
de Middeleeuwen en wordt inter-
nationaal geprezen. Er bestaan on-
geveer 150 brouwerijen en  1100 
verschillende bieren. Bijzonder zijn 
de Trappisten, gevolgd door de er-
kende Abdijbieren. 
Zie: www.belgischbierfestival.nl.

3-4-5 Juli event met meer dan 100 soorten Belgisch bier

Eten, drinken & uitgaan
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Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

HET IS ZOMER, kom en geniet 
op ons gezellig terras

r is veel keus, van mandala`s, geometrische patronen tot bloemmotieven. 
Ontdek hoe mooi de onderwaterwereld is of kleur de wereldstad New 

York. Boekhandel Berne heeft een ruim assortiment kleurboeken in huis.

Blijf je in de vakantie lekker thuis, geniet dan van de leuke kleurplaten op A4 
of zelfs A3 formaat met Hollandse taferelen op extra dik papier. Naast land-
schappen en stadstafereeltjes bevat het boek doorkijkjes, strooimotiefjes en 
interieurs; totaal 24 afbeeldingen met veel details, die fijn zijn om in te kleu-
ren. Mooie grote platen dus, die je na het inkleuren uit het boek haalt en 
kunt inlijsten en ophangen!

Kleur Holland Kleur, van Harma van der Ros-Holtland, 
prijs € 9,95

E

Ik ga op reis en neem mee...
ik blijf thuis en reis in kleur…
Kleuren is een heerlijke bezigheid. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen hebben de kleurpotloden 
en viltstiften opgepakt. Kleuren is ontspannend, rustgevend en ook een beetje verslavend...

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Zij heeft reeds opgetreden in tal-
rijke landen van Europa: Frankrijk, 
Polen, Nederland, Duitsland, Zwit-
serland, Italië, Tsjechië, Slowakije, 
Albanië, Denemarken, Oostenrijk 
en Spanje. In 2013 heeft zij een cd 
opgenomen op het orgel van de 
kathedraal van Laon (Frankrijk).

Momenteel is Lidia Ksiazkiewicz 
docent en begeleider op het Con-

servatoire de Musique et Acadé-
mie Supérieure van Straatsburg. 
Sinds september 2010 is zij titulair 
organist van het grote orgel van de 
kathedraal te Laon.

Berne Abdijconcert
Datum: zondag 5 juli 2015
Aanvang: 16.00 uur
Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 Heeswijk-Dinther

Berne Abdijconcert: 
Lidia Ksiazkiewicz

HEESWIJK-DINTHER - Lidia Ksiazkiewicz, geboren in 1977 te Poznan 
(Polen), begint op 5-jarige leeftijd met haar pianostudie en op 20-ja-
rige leeftijd met haar studie orgel. Na haar opleiding op de Nationale 
Muziekacademies te Bydgozcz en Poznan, alwaar ze haar einddiploma’s 
piano en orgel behaalt, wint zij een aantal prijzen op internationale 
concoursen.

Voor 4 personen

FRISSE 
SALADE MET 
AARDBEIEN 
EN BRIE

Boodschappenlijstje 

• 1 bakje aardbeien (250 gram en 

  kroontjes verwijderd)
• 1 zak gemengde salade (300 gram)

• Honing-mosterddressing 

• 200 gram roombrie, in plakjes

• 150 gram ongezouten cashewnoten

• 1 stokbrood
• 100 gram smeerbare roomboter

BEREIDING
Halveer de aardbeien. Meng de sla met de dressing en verdeel over 4 
borden. Schep de aardbeien, brie en noten op de sla. Snijd het stokbrood 
in plakken en serveer met de boter. Eet Smakelijk

3 + 4 + 5 JULI 
Belgisch Bier Festival

0413-293016
info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl 
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Dit weekend wordt voor de 3e keer het Belgisch 
Bier Festival georganiseerd door Hotel-Restaurant De Leygraaf. Op vrij-
dag 3 juli zullen in de zaal van het hotel vanaf 15.00 uur meer dan 100 
Belgische bieren worden gepresenteerd. De Leygraaf heeft standaard 
al 50 verschillende Belgische bieren op haar bierkaart staan en breidt 
dit weekend flink uit.  Alle Belgische biersoorten zullen aanwezig zijn 
waaronder diverse Witte, Blonde, Amber, Dubbel, Fruitige, Geuze en 
Stout. Ook de Trappistenbieren zijn aanwezig. Op zaterdag wordt er, op 
het gratis toegankelijke festival, echt bier gebrouwen vanaf 12.00 uur.  
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Na ‘Aan het einde van de asperge-
tijd’, is dit de tweede productie van 
het toneelgezelschap. Zodra men 
weer zin heeft om een toneelstuk 
op te voeren, gaat regisseur Sjef 
Smid op zoek naar een tekst en 

beginnen de repetities. Ditmaal is 
dus gekozen voor ‘Moeders’ van 
acteur en tekstschrijver René Eljon. 
“Ik heb het stuk zo’n 20 jaar gele-
den gezien in Vlaanderen, waar het 
door een professioneel gezelschap 
opgevoerd werd; het bezorgde me 
destijds buikpijn van het lachen”, 
aldus Sjef Smid. “Eeuwig zonde 
dat zo’n geweldig stuk zomaar in 
de kast verdwijnt”.

De voorstellingen vinden plaats in 
een schuur aan de Wijststraat 18 
in Heesch. Vanwege het intieme 
karakter kunnen per keer maar 60 
toeschouwers komen kijken. Er zijn 

alleen nog maar kaartjes, die € 7,- 
per stuk kosten, verkrijgbaar voor 
de middagvoorstelling op 12 juli. 
Je kunt ze bestellen via 
karingrosfeld@home.nl. 

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

ThuiskapsTer

Dit gaat niet goed, ik weet het zeker. Ik kijk links en rechts naast me en 
ik zie grote bossen lichtgrijs haar op de grond vallen. Dit is zeker geen 
‘zes weken er af ’, zoals ik vooraf zei, voordat ik in mijn zelfverkozen 
kappersstoel ging zitten. Die spiegel die ze in een echte kapperszaak 
hebben, is er natuurlijk niet voor niets denk ik nu. Dan kan de klant 
nog ingrijpen. Nu ben ik overgeleverd aan de thuiskappersgoden. 

Ik wil mezelf niet ijdel noemen. Maar een beetje fatsoenlijk over 
straat lopen, vind ik toch best belangrijk. Mijn haren hoeven niet 
altijd perfect in de plooi te zitten als ik naar de supermarkt loop, maar 
iets van een model in mijn coupe is toch echt wel een must. Voor 
je het weet wordt er nog dagenlang over je geroddeld in deze kleine 
dorpswereld en dat wil ik toch graag voor zijn. Straks vraagt iedereen 
of het wel goed met me gaat, omdat ze hadden gehoord dat ik er als 
een zwerver uitzag met mijn plastic tas en ongewassen haar.

Ik baal ervan dat ik toch dit risico heb genomen met de thuiskapster. 
Ik heb geen idee wat ze van mijn semi-heiligdom aan het maken is. 
Misschien loop ik de komende weken zwaar voor schut met een jaren-
negentig-stekeltjes-kapsel. Of nog erger: een eind-jaren-negentig-
gordijn-voor-mijn-ogen-kapsel.
Ik probeer zo ontspannen mogelijk mee te praten met de koetjes en 
kalfjes van de kapster. Vrolijk babbelend laat ze de ene bos haar na 
de ander op mijn keukenvloer vallen. Ik probeer wanhopig in het 
keukenraam te kijken of ik iets van een glimp kan opvangen van de 
resultaten van deze veldslag op mijn hoofd. Tevergeefs. Ik moet het 
echt lijdzaam ondergaan.

Na een dik kwartier is mijn lijdensweg voorbij. Om de kapster niet 
teveel voor het hoofd te stoten, wandel ik quasi ontspannen naar 
de spiegel om het resultaat te aanschouwen, terwijl ik het liefst een 
sprintje had getrokken. Mijn hart bonkt in mijn keel als ik mezelf 
bekijk. Wat zou ze er in godsnaam van gemaakt hebben? 

Ze vraagt van een afstandje: En? Wat vind je ervan? Ik draai me naar 
haar toe en ik glimlach naar mijn nieuwe vaste kapster. Ze kijkt me 
niet begrijpend aan als ik zeg: ‘Ik ga meteen even naar de supermarkt!’

Column
D’n Blieker

Het toneelgezelschap repeteert in de oefenruimte Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers 

Spanningen en irritaties lopen hoog op

Ad hoc toneelgezelschap 
speelt ‘Moeders’

HEEScH - Zeven actrices en acteurs uit Heesch en omgeving spelen op 11, 12 en 14 juli de voorstelling 
‘Moeders’; een hilarische komedie vol zwarte humor over Bertha, die samen met haar vriendinnen in een 
zomerhuisje haar verjaardag viert. Maar helaas wordt het allemaal niet zo gezellig en voeren spanningen en 
irritaties de boventoon.

Het BezorgDe me 
destijds buikpijn 
van Het lacHen

Mijn haren hoeven niet altijd perfect in de plooi te 
zitten als ik naar de supermarkt loop, maar iets van 
een model in mijn coupe is toch echt wel een must Eet Smakelijk

www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Heeswijk, Dinther en Loosbroek van actualiteit
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health, Beauty, care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van 
voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt 
u terecht bij de podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied 
van de voet. 

WEET WAT U DOET, 
BIJ PIJN AAN UW VOET!

LOCATIES

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Onder anderen cardioloog Arko 
Scheepmaker, fysiotherapeut 
Ramon Koops en Karin Verhoeven, 
coördinator hartrevalidatie, vertel-
len alles over diagnose en behande-
ling van hartaandoeningen en voor-
al hoe belangrijk hartrevalidatie is.

De avond vindt plaats in Bernho-
ven, Uden, van 19.30 tot 21.00 
uur. De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is verplicht. Bel naar 
PatiëntService van het ziekenhuis, 
telefoon 0413 - 40 29 00. Of stuur 
een e-mail: psb@bernhoven.nl on-

der vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer. toe-
wijzen van plaatsen geschiedt on-
der volgorde van binnenkomst we-
gens het beperkt aantal plaatsen.

Dokter op Dinsdag over 
hartrevalidatie 
UDEN - De laatste editie van Dokter op Dinsdag @ Bernhoven voor de 
zomervakantie vindt op dinsdag 14 juli plaats. Thema is het grote be-
lang van hartrevalidatie na een hartaandoening.

Van Schijndel Hoortechniek exclusief dealer 
van Starkey Halo Made-for-iPhone hoortoestellen

De Starkey Halo is een high end, 
volledig nieuw ontworpen hoor-
toestel. Halo combineert Starkey’s 
state-of-the-art technologie met 
de iPhone. Dit levert de gebrui-
ker ongeëvenaarde mogelijkheden 
op in prestaties en personalisatie. 
Met een plezierige en eenvoudige 
bediening via de iPhone, iPad of 
Starkey-afstandsbediening wordt 
horen en verstaan gemakkelijker 
en comfortabeler, ook omdat de 
gebruiker zelf veel meer invloed 

krijgt op zijn eigen luisterervaring. 
De voordelen en mogelijkheden 
zijn vrijwel onbeperkt. 
Natuurlijk zorgeloos converseren 
met de iPhone, maar ook genieten 
van het Starkey Superior Sound™ 
en weergave van zuivere audio-
streaming van muziek of media die 
op de iPhone of iPad afgespeeld 
worden. Gebruikers kunnen zelf 
programma’s personaliseren om 
deze aan te laten sluiten bij wat 
ze doen, waar ze ook gaan. Halo 

heeft hiervoor een automatische 
programmakeuze.
Van Schijndel Hoortechniek heeft 
tal van mogelijkheden om gebruik 
te maken van de vergoeding waar 

u recht op heeft en middels een 
uniek upgrade systeem kunt u zelf 
bepalen welke technologiekeuze 
het beste aansluit op uw wensen. 
U bent van harte welkom.

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
carmelietenstraat 8 - Oss 0412-480302

www.vanschijndelhoortechniek.nl

HEEScH - Van Schijndel Hoortechniek in Heesch is door wereldleider 
Starkey geselecteerd om haar nieuwste hoortoestellen op de Nederland-
se markt te introduceren.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Zorgboerderij van der Wijst zoekt iemand die er plezier in heeft 
om tuinwerkzaamheden te verrichten en het daarbij 

leuk vindt als een van onze ‘hulpboeren’ helpt.  
De tuin bestaat uit een kleine boomgaard, we verbouwen 

pompoenen en kalebassen, en verder een kruiden- en 
bloementuin.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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“Mijn vader heeft altijd gedacht 
dat, gelet op de naamgeving, het 
vliegveld tot het grondgebied van 
het dorp Heesch behoorde, maar 
hij weet nu dat dit onjuist was. We 
hebben gezocht naar dat wat nog 
herinnert aan dit vliegveld en met 
wat toeval en veel geluk kwamen 

we die dag in contact met een his-
toricus die er meer van wist en ons 
wegwijs kon maken. Hij heeft ook 
gezorgd voor het artikel in de regi-
onale krant dat toen melding heeft 
gemaakt van ons bezoek”, aldus 
Sandra close - Gardiner.
Harrie van Grinsven heeft getracht 
hen nog te benaderen maar ze wa-

ren al weer op weg naar canada. 
Sandra: “Mijn vader heeft in die 
hongerwinter wel iets heel bijzon-
ders meegemaakt, wat hem sterk-
te in zijn hoop op betere tijden en 
toekomst.”

Hij schreef daarover in zijn dag-
boek:
“Het was maart 1944. Ik zat bij het 

411e Squadron 
Royal canadian 
Air Force als am-
bulancechauffeur.
Ik lag wat te lan-
terfanten op mijn 
brits toen de ba-
sisarts, samen met 
de plaatselijke arts, 
binnenkwam. Hij 
zei dat deze dokter 
dringend assisten-
tie nodig had voor 
een patiënt uit het 
dorp. Ik nam de 
ambulance. De 
dokter reed in zijn 
eigen auto en ik 
volgde hem.
De dokter ging 

een huis binnen en kwam met een 
hoogzwangere vrouw naar buiten 
die onmiddellijk naar het regio-
naal ziekenhuis vervoerd diende 
te worden. We legden haar in mijn 
ambulance en samen met haar 
man, ging ik op weg naar het zie-
kenhuis. De dokter volgde met zijn 
auto.
We waren niet erg ver van huis 

toen de man mij vroeg om te stop-
pen. Ik ben naar de berm van de 
weg gereden en heb de achterdeur 
van de ambulance geopend. De 
huisarts duwde mij weg en ging 
de ambulance in. Hij gaf aan dat 
de moeder ter plekke zou bevallen. 
Hij begeleidde de bevalling, wik-
kelde vervolgens het kind warm in 
en reed er, in zijn auto, mee naar 
het ziekenhuis. Ik vervolgde mijn 
reis naar het ziekenhuis met de va-
der en moeder achter in mijn am-
bulance. 

Bij het ziekenhuis werden we 
opgewacht. De zojuist bevallen 
vrouw werd op een brancard naar 
binnen gebracht. De dokter en va-
der hebben mij bedankt en ik ben 
teruggereden. De bij de bevalling 
gebruikte brancard was onbruik-

baar geworden. Ik heb die weg-
gegooid en de ambulance schoon 
gepoetst.

Een week later kwam de huis-
arts langs. Hij vertelde mij dat de 
moeder en het kind nog in het 
ziekenhuis lagen, maar dat beiden 
het hadden overleefd en het goed 
maakten. Hij bedankte mij voor 
de hulp en gaf mij 12 eieren. Ook 
overhandigde hij mij, uit waarde-
ring en namens de vader, een paar 
kleine klompjes.”

“Deze klompjes hebben een ere-
plaats in ons huis. Mijn dochter 
Sandra droeg ze toen zij klein was. 
Vaak heb ik aan het kind moeten 
denken dat in mijn ambulance het 
levenslicht zag”.

normaal 8,90 
nu 

6,-
Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks 

vakantiebroodjes en 1 Frans stokbrood

De hele zomer lang genieten van verse geurende 

      broodjes en ’n knapperig stokbrood. 

                  Makkelijk onderweg, heerlijk bij ’n picknick 

                       en natuurlijk bij het ontbijt. 

                             Omdat we elke dag om 7 uur 

                                  open zijn,  pikt u lekker  vroeg 

                                zo’n 6 pack op en kunt u op weg.

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes naar keuze, 

1 Frans stokbrood

SIX POUR LE TOUR

met ’n sixpack
fi ets je 

iedereen
voorbij

  

tip van de bakkers

Brabander Breker 

Donkerbruin Brabanderbrood 

met Drielse Oude kaas 

en ’n vleugje mosterd

2,50
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      broodjes en ’n knapperig stokbrood. 
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                                  open zijn,  pikt u lekker  vroeg 

                                zo’n 6 pack op en kunt u op weg.

                                zo’n 6 pack op en kunt u op weg.

geldig t/m 8-7-2015

Canadese veteraan Wray Gardiner op zoek 
naar lentekind 1945 
NIStElRODE - Begin mei 2015 brachten de nu 90-jarige 
veteraan Wray Gardiner en zijn dochter Sandra een 
bezoek aan de 126e Wingweg en het monument aan 
de Kloosterhof in Nistelrode. Er zijn slechts bescheiden 
herinneringen aan het vliegveld Heesch B.88. Dit vliegveld 
van weleer werd in het najaar van 1944 aangelegd ten 
oosten van de Berghemseweg - Kleinwijk en was in de 
winter van 1944/1945 operationeel.

Sandra Close- Gardiner (l) met haar vader Wray Gardiner (r) bij het monument 
aan de Kloosterhof in Nistelrode, mei 2015 Foto: Jan Willem de Wijn

‘Mijn vader 
heeft in die 
hongerwinter wel 
iets heel bijzonders 
meegemaakt wat 
hem sterkte in zijn 
hoop op betere tijden 
en toekomst’

De klompjes die Wray Gardiner kreeg
 Foto: Sandra Close-Gardiner

Wray Gardiner met zijn ambulance
Collection: Wray Gardiner

Vraag is nu, wie is / was dit kind uit Nistelrode of Heesch dat in maart 
1945 in een legerambulance werd geboren en verbleef in het zieken-
huis van Veghel of Oss?
Informatie mag gestuurd worden naar de redactie en/of naar Harrie 
van Grinsven in Nistelrode, telefoon 0412-611059.
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KBO Bernheze
KBO VORSTENBOSCH
Zomerse activiteiten

KBO Vorsten-
bosch in de 
zomerstand
VORStENBOScH - Met de tweede
jeu-de-boulesmiddag dit voorjaar, 
hebben de senioren van Vorsten-
bosch het eerste deel van 2015 
afgesloten. Tot september staan 
er nu geen grote activiteiten meer 
gepland.

toch biedt KBO Vorstenbosch 
ook in de zomermaanden haar 
leden nog genoeg mogelijkheden 
om deel te nemen aan een aan-
tal activiteiten. Zo kan er worden 
deelgenomen aan de wekelijkse 
verenigingsbijeenkomsten op de 
dinsdag, donderdag en vrijdag. tij-
dens de avonden kan men kaarten 
en/of biljarten.
Elke maandagmiddag kan er ge-
danst worden, een activiteit die 
ook voor niet-leden toegankelijk is. 
Ook het handwerken en de maan-
delijkse kienmiddag blijven op het 
programma staan. 
Op de woensdagmiddagen kun-
nen de seniorenleden meefietsen 
met de ‘Vrolijke trappers’ voor een 

mooie tocht in de omgeving.
Kortom, voor de senioren van 
Vorstenbosch zijn er ook in de zo-
merperiode nog genoeg mogelijk-
heden om elkaar te ontmoeten.
 
De afsluitende jeu-de-boulesmid-
dag op 25 juni verliep overigens, 
mede door de medewerking van 
het gilde, weer uitstekend. Van de 
ruim 50 deelnemers was de eerste 
prijs voor Gerrit Nooijen. tweede 
werd tony lamberts en derde 
Berna Voet.
 

KBO-koor Heesch 
zoekt versterking

HEEScH - Het koor Con Amore 
van KBO Heesch is op zoek naar 
nieuwe aanwas. 

In de tweede helft van 2013 ont-
stond het idee om bij de KBO in 
Heesch een koor te vormen. De 
belangstelling bleek groot; in korte 
tijd gaven tientallen zangliefheb-
bers zich op. Een dirigent zoeken 
was de volgende stap. 
tom Overtoom werd gevraagd om 
het koor artistiek te leiden. Die was 
daartoe bereid en nam de taak op 
zich de leden te gaan helpen bij het 
treffen van de juiste toon.

De eerste repetitie vond plaats op 
23 september 2013, tevens da-
tum van oprichting. Het koor con 
Amore bestaat nu dus ongeveer 
anderhalf jaar en telt 33 leden: 21 
dames en 12 heren. Het repertoire 
bestaat uit vierstemmige liederen 
met een bescheiden moeilijkheids-
graad, aangepast aan het overi-
gens semper crescendo (steeds 
toenemende) niveau van het koor.

Het koor mag nog groter worden. 
Wie van zingen houdt en enige er-
varing heeft, kan lid worden. Voor-
al de tenoren en de bassen kunnen 
nog versterking gebruiken. De 
voorwaarde is wel dat u lid bent of 
wordt van de KBO. De contributie 
voor het koor bedraagt € 7,50 per 
maand.

De belangrijkste doelstelling van 
het koor is plezier beleven aan zin-
gen. Dat lukt het beste wanneer er 
- met mate - gewerkt wordt aan de 
verbetering van de kwaliteit. Af en 
toe wordt er opgetreden, want je 
wilt toch ook van een ander eens 
horen hoe het gaat!
   
De repetities zijn op donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in cc 
De Pas. Voor verdere inlichtingen: 
Mimi de leeuw, 0412-451477.

Bij binnenkomst werden we ver-
welkomd door het bestuur en 
kregen we koffie met een lekker 
gebakje. tijdens de avond volgde 
overigens nog veel meer lekkers. 
’s Avonds om 22.00 uur gingen 
we allemaal voldaan naar huis. Het 

bestuur en alle vrijwilligers: harte-
lijk bedankt, ook namens alle ge-
nodigden.
Daarnaast wil het bestuur van 
ziekenvereniging Horizon alle do-
nateurs hartelijk danken voor hun 
jaarlijkse financiële bijdrage.

Ontspanningsavond Horizon

HEEScH - Het was een gezellige en geslaagde avond, dinsdagavond 23 
juni, mede dankzij de medewerking van de zeventallige groep ‘Kneut’ 
uit Grave. Die hebben met hun oude liedjes, sketches en humor de 130 
aanwezige mensen goed weten te vermaken. 

BernhezefamilieBerichten

Nella van Helvoort 89 jaar woont in Veghel
Elly van Dijk 55 jaar woont in Nistelrode
Anke Romme-van Dijk 27 jaar woont in Gerolstein (D)
Hanna Romme geboren 10 April 2015

Nog enkele plaatsen beschikbaar!
LA COLLiNE - SENiORENREizEN 2015 
7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

Geuren, kleuren, gezellige markten, zonnige terrassen, 
slaperige dorpjes en een bakkertje op de hoek

VERTREK: 9 AUGUSTUS 
U toert tussen zonnebloemen, lavendel, wijngaarden en olijfaan-
plant, bijzondere natuurgebieden en adembenemende vergezichten, 
langs kerken en kastelen. 
Pausenpaleis, Place d’Horloge en beroemde brug over de Rhône in 
Avignon, théâtre Antique en Romeinse Poort in Orange, Palais Idéal 
van facteur cheval in Hauterives. Per stoomtrein door de Ardèche.
U staat bovenop de Mont Ventoux, bezoekt oude stadjes als 
château-Neuf-du-Pape, Nyons en Dieulefit.

€ 475,- p.p. incl. reis, verblijf op basis van volpension, 
chambres d’hôtes La Colline. Excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl (aanklikken: Arrangementen). 
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528 / 
johannes.egelmeer@orange.fr

Gouden Bruidspaar Mari en 
Nellie Schapendonk-Smits 
HEEScH - Op 25 juni was het pre-
cies 50 jaar geleden dat Mari en 
Nellie Schapendonk uit Heesch in 
het huwelijksbootje zijn gestapt.

Zij leerden elkaar kennen in no-
vember 1959 in de danstent in 
Vorstenbosch. Op 25 juni 1965 
zijn zij getrouwd. De eerste maan-
den van hun huwelijk woonden zij 
tijdelijk bij de moeder van Nellie op 
de Wijststraat in Heesch. totdat 
hun nieuwe huis aan de Rubens-
straat 7, in Heesch klaar was. Hier 
hebben zij 45 jaar met veel plezier 
gewoond.

Met de geboorte van hun doch-
ters Astrid en Gerrion was het 
gezin compleet. Mari heeft altijd 
gewerkt als buschauffeur en Nel-
lie zorgde voor de kinderen en de 
huishouding. Daarnaast heeft hun 
leven altijd in het teken gestaan 
van de zorg voor anderen. Ze zijn 
zeer trots op hun vier kleinkinde-
ren. In 2010 zijn zij verhuisd naar 
de Antenburgt in Heesch, waar zij 
nog altijd heerlijk wonen en genie-
ten van het leven.

Het feest vond plaats op zondag 
28 juni bij ’t Woud in Oss. Nellie en Mari genieten nog altijd van het leven

ViERGENERAtIES

de belangrij kste 
Doelstelling van 
Het koor is pleZier 
Beleven aan zingen
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“Gewoon de deur open en geen 
gekke toestanden”, vertelt Dirk. 
De derde generatie van de sla-
gersfamilie; Sandra en Dirk hebben 
de winkel in Vorstenbosch. Dirk 
schoof in 2002 bij zijn ouders Jan 

en Josje aan. Hij leerde de Nijnselse 
Sandra kennen, die ook bij een sla-
gerij werkte. Sinds 10 jaar hebben 
ze de winkel samen, waar ze met 
hun twee kinderen bij wonen. Dit 

bevalt goed en een tweede winkel 
erbij kwam eerder niet ter sprake. 
Totdat Dirk getipt werd door  
Michel van Mook. Michel houdt 
graag het concept de Versdrie-
hoek; van Van Mook-de Echte 
Bakker, Ceelen- groente en fruit-
specialist met ook een slager, in 
stand. Na enkele mogelijkheden 
bekeken te hebben, ging Dirk met 
Jos van Kessel praten, dit klikte 
meteen en al snel waren ze eruit. 

Vertrouwen
Zijn broer Bram, ook opgegroeid in 
het slagersgezin, bleek interesse te 
hebben in de nieuwe uitdaging en 
weet van huis uit ook al veel over 
deze branche. Bram: “Het is vooral 
productkennis en dat is te leren. 
We verdelen de werkzaamheden in 

Vorstenbosch en Nistelrode, ik heb 
er alle vertrouwen in.” Enthousiast 
maken ze plannen en - was het de 
laatste week nog even hard wer-
ken - de winkel is klaar! 
De ambachtelijke slagerswinkel 
aan de Tramstraat komt rechts van 
de grote etalageruiten, in het voor-
malig magazijn van de slagerij. De 
winkel staat er strak bij, de winkel 
van Vorstenbosch in spiegelbeeld. 

Met een toeziend oog van de 
voorgangers op de foto’s, zijn nu 
de gebroeders Van den Tillart aan 
de beurt. Kwaliteit verkoopt zich-
zelf in deze Versdriehoek. Kom dus 
vooral proeven; een lekker vers 
stukje vlees en je wilt nooit meer 
anders. 
www.slagerijvdtillart.nl

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment  rauwkostsalades lekker voor bij de BBQ

Sla + komkommer € 1,25

Wilde bosperziken 500 gram € 1,25

Verse kriel (geschrapt) 1 kilo € 1,50

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

Voorgebakken 
wit stokbrood 

2 stuks 
voor

Kokos-
makronen
4 + 2 gratis

Tropische 
verkoeling

2 voor

Yoghurt - Tropicalbavaroise 
met vers fruit

Zachte 
witte 

bollen 
8 + 4 gratis

1,00

2,50

Tegen inlevering van 
deze advertentie krijgt 
u bij onze nieuwe 
slagerij (eenmalig) 
een ons vleeswaren 
naar keuze gratis.

Kogelbiefstuk
met gratis 
kruidenboter

100 gr. €1,95
Varkenshaas 
saté

100 gr. €1,35

Bourgondische- 
of oosterse rib

100 gr. €1,25

Volop zomerfruit

Aanbiedingen 
vanaf nu van donderdag t/m 
woensdag

Slagerij Van den Tillart staat garant 
voor ouderwets lekkere kwaliteit
Versdriehoek blijft compleet met nieuwe ambachtelijke slager

Bram en Dirk Van den Tillart hebben de taken goed verdeeld Foto’s: DMBK

NiSTElroDE – Met de komst van Slagerij Van den Tillart in Nistelrode, is de toekomst voor de Versdriehoek, 
na het afscheid van Slagerij van Kessel, weer verzekerd. De derde slagersgeneratie Van den Tillart is Dirk. 
Hij is de specialist, die met zijn ervaring, vanuit de prachtige dorpswinkel in Vorstenbosch, zijn broer Bram 
professioneel zal ondersteunen. De taken zijn verdeeld, het vlees ligt vers in de schappen en deze woensdag 
gaat de deur van Slagerij Van den Tillart voor het eerst open in Nistelrode.

‘We verdelen de 
werkzaamheden 
in Vorstenbosch en 
Nistelrode, ik heb er 
alle vertrouwen in’

Wij heten Slagerij Van den Tillart 
van harte welkom bij De Versdriehoek 

en we wensen ze veel succes
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WOENSDAG 1 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

The Age of Adaline: 19:45

DONDERDAG 2 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

VRIJDAG 3 JULI 2015

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:45

Minions 3D NL: 16:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00

The Age of Adaline: 21:30

ZATERDAG 4 JULI 2015

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:45

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00

The Age of Adaline: 21:30

ZONDAG 5 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:30

Magic Mike XXL: 19:30

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Pitch Perfect 2: 19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

MAANDAG 6 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

DINSDAG 7 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

WOENSDAG 8 JULI 2015

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

AL ONZE ZALEN ZIJN 

VOORZIEN VAN AIRCO!

DE VETSTE BIOS

VAN NEDERLAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

KOFFIEBAR/-HOEK
Vanaf heden kunt u bij Gastronomia 
Italiana een heerlijk kopje Italiaanse 
koffie komen drinken. Er is ook 
verpakte koffie te koop, zodat u ook 
thuis een heerlijk kopje koffie kunt 
zetten en drinken.

***

HEERLIJKE CAFFE FREDDO 
voor maar € 3,15.
Een ijskoffie met heerlijke cantucci, 
slagroom, vanille en cacao

***

NIEUW

Dus op naar ’t Dorp 70 in Heesch 

voor ’n heerlijk kopje Italiaanse koffie

HEESWIJK-DINtHER - De inloop-
middagen van het Willibrordcen-
trum in Heeswijk worden druk 
bezocht. 

“Mooi om te zien hoe gemoedelijk 
de sfeer is, hoe snel men aan elkaar 
rondvertelt dat iedereen welkom is 

om hier een kaartje te leggen, te 
biljarten, te darten of gewoon om 
‘bij te buurten’. Precies wat we voor 
ogen hadden”, aldus voorzitter 
John van tartwijk. In verband met 
de vakantieperiode, zijn er na don-
derdag 2 juli even geen inloopmid-
dagen, tot dinsdag 8 september. 

Geen inloopmiddagen in 
vakantieperiode

Activiteiten bij Halley in juli 

HEEScH – Ook in juli zijn er weer 
veel activiteiten bij Sterrenwacht 
Halley in Heesch, zoals kijkavon-
den, zonnemiddagen en een le-
zing over dwergplaneet Pluto.

Sterrenwacht Halley is op de vrij-
dagavonden 3 en 17 juli voor pu-
bliek geopend. Het programma 
begint beide keren om 21.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het is 
voor alle leeftijden geschikt.
Op vrijdagavond 3 juli zijn al gauw 
na zonsondergang de heldere pla-
neten Venus en Jupiter aan de wes-
telijke hemel te vinden. Naarmate 
het donkerder wordt, worden zij 
beter zichtbaar. Wat later is laag 
in het zuidoosten ook Saturnus te 
ontwaren. laat in de avond komt 
de volle maan op in het oosten; 

altijd indrukwekkend om te zien. 
Vrijdagavond 17 juli is maanloos. 
Venus en Jupiter gaan vroeg onder, 
maar kunnen begin van de avond 
nog wel met de telescoop worden 
geobserveerd. Saturnus, die zich in 
sterrenbeeld Schorpioen ophoudt, 
verdwijnt pas na middernacht on-
der de horizon en is de hele avond 
zichtbaar. 

Indrukwekkend
Op de zondagen 5 en 26 juli is 
Sterrenwacht Halley van 14.00 tot 
16.00 uur voor publiek geopend. 
Als het niet bewolkt is, worden 
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 indruk-

wekkende zonnevlammen en pro-
tuberansen op de Zon en aan de 
rand de Zon. leden geven daarbij 
tekst en uitleg. 
In het auditorium worden publieks-
presentaties over de Zon gegeven, 
boeiend voor jong en oud. 
Entree publieksavonden en zonne-
middagen: € 5,- (kinderen tot en 
met 12 jaar: € 3,-).

Pluto
Op dinsdag 14 juli, aanvang 20.00 
uur, geeft Urijan Poerink bij Ster-
renwacht Halley een publieke le-
zing over de dwergplaneet Pluto, 
die die dag bezoek krijgt van het 
onbemande NASA-ruimtevaartuig 
New Horizons. New Horizons is al 

ruim negen jaar onderweg en zal 
Pluto met hoge snelheid op een af-
stand van slechts 12.500 kilometer 
passeren. De missie van New Hori-
zons is na 14 juli nog niet afgelo-
pen. De NASA heeft al een ander 
doelwit voor hem gekozen. De 
ruimtesonde moet daar over 3,5 
jaar aankomen. Entree lezing voor 
niet-leden: € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Meer informatie: 
www.sterrenwachthalley.nl.

lezing over 
dwergplaneet 
pluto

Mensen die zorg nodig hebben 
zijn afhankelijk van iemand in hun 
naaste omgeving, om thuis te kun-
nen blijven wonen. Degene die 
hen verzorgt doet dat met liefde en 
toewijding. Maar voor die mantel-
zorger is het belangrijk af en toe de 
batterij weer op te kunnen laden en 
even alleen aan zichzelf te kunnen 
denken; de zorgmantel even af te 
leggen. laverhof combineert goe-
de zorg met een andere omgeving 

en leuke activiteiten voor de zorg-
vrager. Mantelzorgers zijn niet ge-
wend aan zichzelf te denken, maar 
dat is wel een voorwaarde om de 
zorg lang vol te houden. Even een 
weekje weg, genieten van de zon 
en andere mensen, geeft je energie 
om straks de donkere dagen weer 
aan te kunnen. En, natuurlijk is het 
heel mooi nieuwe ervaringen thuis 
te kunnen delen en dus nieuwe ge-
spreksonderwerpen te hebben.

Vakantie en mantelzorg 
kunnen goed samengaan
HEESWIJK-DINtHER – Even de mantel uitschudden voordat de zakken 
weer gevuld worden met zorgen en regelen. Vakantie vieren zonder 
zorgen om thuis en zonder schuldgevoel is mogelijk. 
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FUN MET FUNXTiON
compleet nieuw is FunXtion: een 
intensieve conditie- en krachttrai-
ning in een groep van maximaal 12 
personen. In dertig minuten train 

je je hele lichaam met behulp van 
functionele materialen. FunXtion 
is leuk, uitdagend en motiverend; 
met FunXtion wordt fitness een 
beleving met fun voorop!! 

MEER
Meer Sports doet haar naam eer 
aan: zij doet werkelijk méér. Zo-
als optimale en persoonlijke be-
geleiding in de fitnessruimte en 

tijdens de groepslessen. Ook is er 
de mogelijkheid voor extra onder-
steunende begeleiding door de 
fysiotherapeut of voedingscoach. 
Afslanken of juist aankomen op 
een verantwoorde en blijvende 
manier met het voedings- en life-
styleprogramma Body Support, 
met ook daarna nog begeleiding 
om de gezonde leefstijl vol te hou-
den. Die totale sportbeleving en 
aandacht voor een gezonde geest 
in een gezond lichaam, dát is Meer 
Sports. 

VOOR JONG EN OUD
Meer Sports is een sportschool 
voor iedereen. De jongste deelne-
mer is 2, de oudste 85. Er is voor 
ieder wat wils. Gezellige groeps-

lessen zoals Spinning, Bodypump, 
Zumba, BBB, coretraining, Pilates, 
DO-IN yoga en meer, maken be-
wegen tot een waar plezier. Voor 
zwangeren en senioren zijn er spe-
ciale beweegactiviteiten. Kinderen 
leven zich uit in Peuterdans, Kids-
Dance, Kicking-Kids, Jeugdfitness, 
Hiphop of Zumba-Kids en treden 
regelmatig op om hun skills te sho-
wen. Meer Sports werkt met een 
enthousiast en professioneel team: 
allen goed opgeleid binnen zijn of 
haar discipline. Bovendien gecer-
tificeerd in reanimatie en AED en 
een aantal ook in BHV. 

Professionaliteit en veiligheid gaan 
hier hand in hand.

En na het sporten? Dan ontspan je 
je spieren in onze infraroodsauna 
of pak je je rustmoment in onze 
gezellige barruimte. 

Ook zin om lekker te bewegen op 
een manier die bij jou past? Kom 
gewoon eens langs. Je bent altijd 
van harte welkom! 

MEER SPORTS
’t Vijfeiken 14 Heesch 
(achter de lidl)
www.meersports.nl

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

CHECK SNEL 
WWW.MEERSPORTS.NL

Sport & Healthclub Heesch

Word nu lid en

(voor onze voorwaarden)

Fitness | Spinning | Les Mills | Zumba | Xco  
Do-In Yoga | FunXtion | MEER dan alleen sport! 

In de FunXtionzone de les Move It, voor iedereen! Tekst: Anita van den Bogaart

 Meer Sports: méér dan alleen sport
HEEScH - Sportschool, het klinkt toch altijd een beetje als een verplicht nummer. Iets wat nou eenmaal moet, 
omdat het goed voor je is. Niet iets wat iedereen automatisch ook léuk vindt. Maar sporten bij Meer Sports 
in Heesch doe je écht voor je plezier. Dat komt voornamelijk door de gemoedelijke sfeer en de no-nonsense 
Brabantse mentaliteit. Hier mag je gewoon jezelf zijn. Jij bepaalt hoe, wat, hoe lang en hoe intensief je traint. 
De ervaren en professionele instructeurs en sportcoaches helpen je te ontdekken wat voor jou de meest 
ideale manier is om je lichaam gezond en fit te houden. 

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Scouting Heesch op bezoek bij 
Dierenparkje Heelwijk

Eerst konden de welpen een ko-
nijn aaien, die was echt verrassend 
zacht! Daarna was de beurt aan 
kip Pino, die ook heel graag geaaid 

werd! Maar dat was nog niet al-
les, er was pas een jong geitje ge-
boren! Deze was echter nog wel 
een beetje bang voor alle drukte, 

dus moesten de welpen heel rus-
tig doen. Vervolgens mochten de 
welpen de geiten voeren en zo-
wel de geiten als de welpen van 
de scouting waren dolenthousiast! 
tenslotte konden de welpen alle-
maal wat wol van Dolly het schaap 
meenemen en ze mochten Sylvia 
de pony nog even aaien. Dit was 
een hele leuke dag, voor zowel de 
dieren als de welpen!

HEEScH - Zaterdag 27 juni waren de Welpen Giuseppe van Scouting Heesch bij dierenparkje Heelwijk, in de 
volksmond ook wel de geitenwei genoemd, om daar een superleuke dag te beleven! Bij aankomst werden de 
welpen ontvangen door Mark van het dierenparkje, die ze een rondleiding heeft gegeven. 

Hier mag Je 
gewoon JeZelF Zij n
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Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

SLAGERIJ MEAT STORY

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

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

Wie steekt de BBQ aan?
Zorgeloos genieten van een heerlijke bbq

Wat is er nou lekkerder dan aan het eind van een 
zonnige dag de barbecue aansteken? Een goed 
glas wijn of een biertje erbij en tot in de late uurtjes 
bijpraten met vrienden of familie. Natuurlijk onder 
het genot van een goed stuk gegrild vlees of een 
mooi visje.

www.facebook.com/BBQenzo

‘Lekker genieten’

Boodschappenlijstje 

1 watermeloen (zonder pitten)

400 gr feta/witte kaas
Handje verse basilicumblaadjes

1 limoen

BEREiDiNG
Snijd de watermeloen in vieren en snijd daarna het vruchtvlees in 
kleine stukjes. Knijp de limoen uit en besprenkel de stukjes meloen 
hiermee. Snijd de kaas in stukjes en meng samen met de munt-
blaadjes door de watermeloen. 

FRISSE SALADE VOOR BIJ DE BBQ

Watermeloen, feta en munt
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Heerlijk voor bij de BBQ!

Hoofdstraat 74 
Heeswijk-Dinther
0413 292 118

Diverse stokbroden
10% korting! 

Bestel gemakkelijk online via onze webshop!

HEERLIJK BBQEN, HEERLIJK GENIETEN!

e zomer is begonnen en het weer laat zich van zijn 
goede kant zien, dus het is weer tijd om gezellig te gaan 
barbecueën. Gezellig met familie of vrienden in de tuin of 

met een veel groter gezelschap. We denken graag met u mee en 
leveren maatwerk om uw bbq tot een smakelijk succes te maken. 
Qua assortiment is de keuze reuze, denkt u aan een heerlijke saté 
spies van kip of varkensvlees, een huisgemaakt bbq-worstje of een 
speklap. U kunt ook kiezen voor een luxer stukje vlees op de bbq, 
zoals een entrecote spies en de lamskotelet. Dit alles naar wens, 
geheel compleet verzorgd. Ook de bbq, de borden en het bestek 
leveren wij erbij.

U zou ook eens een groter stuk vlees kunnen bbq-en, dit kan ik 
u absoluut aanraden. Denkt u aan een mooi stuk procureur van 
het Porc Plein Air scharrelvarken of een hele biologische kip of 
een prachtig stuk rundvlees, zoals bavette. Dit is de dikke rand 
vlees die in de flank (vang) van de koe zit. Het heeft een lange en 

grove draad. Bij de echte, voor het vlees gefokte 
runderen, is de bavette botermals en wordt 
deze gebruikt in de lekkerste gerechten. 

Onderstaand een recept waarbij u de bavette 
op de bbq bereidt, voldoende voor 4 personen.
Benodigdheden:
Bavette ongeveer 1 kg
Peper en zout
Voor de marinade:
80 ml olijfolie.
80 ml sojasaus.
60 ml honing.
1/2 theelepel zwartepeper (gemalen).
2 eetlepel rodewijnazijn.
2 teentjes knoflook (geperst).

Bereiding op de 
barbecue:
De bavette in 2 
stukken verdelen. 
Het eerste stuk 
bereiden met 
zout en peper, het 
tweede stuk 4 uur 
in de marinade 
leggen.
De bbq goed heet 
opstoken en de 
bavette op het bbq 
rooster leggen.
Het vlees 4 minuten aan iedere kant grillen.
Daarna 10 minuten laten rusten en u kunt genieten van de 
heerlijke boterzachte bavette. Eet smakelijk.

Riny van Esch

D

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

BBQenzo.nl franchise groeit 
met temperaturen mee 
COMPLEET BiJ U THUiS - ONLiNE zELF SAMENGESTELD - MET ALL-iN SERViCE

Zelf samenstellen
BBQenzo.nl regelt alles voor u met 
de all-in service. Bezorgt het zon-
der extra kosten bij u aan de deur. 
Zelfs de vuile vaat is voor BBQen-
zo.nl een uitdaging! lekker thuis 
of op locatie culinair genieten met 
de voordelen van dineren buiten 
de deur, voor u hét adres voor al 
uw barbecue arrangementen. Het 
BBQ-pakket zelf samenstellen met 

keuze uit vele soorten vers am-
bachtelijke vlees, vis, salades en 
sauzen. BBQenzo.nl werkt uitslui-
tend met kwaliteitsproducten en 
dus ook luxe culinaire gerechten 
zoals; kreeft en  eendenborstfilet 
kunt u op www.bbqenzo.nl bestel-
len. 

Kwaliteitsproducten, dat was 
voor de franchisenemers uit til-
burg; Jos en Angela Evers en 

de broers Maurice en Raymond 
van Rijn voor Etten-leur een 
goede reden om kiezen voor 
BBQenzo.nl. “U hoeft alleen maar 
te zorgen dat het vlees niet aan-
brandt, onze franchisenemers 
zorgen voor de rest”, vertelt 
Mark Verwijst, franchisegever van 
BBQenzo.nl.

Wat is BBQenzo.nl
• Gratis thuisbezorgd 
 vanaf vier personen
• Geleverd in koelboxen
• Uitsluitend kwaliteit en 
 verse producten
• Incl. serviesgoed, BBQ en 
 benodigdheden
• Afwas doen wij voor u
• Vanaf € 12,50 per persoon 
 (kinderen € 7,25)
• All-in prijzen, geen extra kosten.

NIsTeLRODe – Met de all-in service van BBQenzo.nl kunt u heerlijk ongedwongen barbecueën, vertrouwd 
in uw eigen huis of op uw bedrijf.  Geen geregel, waar bestelt u het vlees of de vis? Wie regelt de barbecue? 
En erger nog, wie doet in hemelsnaam de afwas? Voor de inwoners van regio Tilburg en regio Etten-Leur 
zijn deze vragen beantwoord door BBQenzo.nl.  Deze week ging de website ook voor deze regio’s online. 
Hiermee werd de negende vestiging voor de franchiseorganisatie BBQenzo.nl een feit.

BBQenzo.nl franchise groeit 
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Groen licht voor 
brandweerrood 
in Heesch
Jouw werkzaamheden
Branden blussen is de hoofdtaak 
van een brandweerman/-vrouw. 
Maar daar stopt het niet: Wat dacht 
je van het openknippen van auto’s 
bij ongevallen? Het verrichten van 
metingen bij vrijgekomen gevaar-

lijke stoffen en een helpende hand 
bieden aan dieren die te water zijn 
geraakt? Brandwacht zijn betekent 
veelzijdigheid, acute paraatheid en 
passie om je in te zetten voor mens 
en dier. Geen inzet is hetzelfde!

Ons aanbod
Spannend en uitdagend werk, een 
hechte groep collega’s en de mo-
gelijkheid om je zinvol in te zet-
ten voor je omgeving. Je wordt 
opgeleid tot (rijksgediplomeerde) 
brandwacht. Je werkt met de mo-

dernste brandbestrijdings- en red-
middelen. Voor oefenen, opleiden 
en uitrukken ontvang je een ver-
goeding. De opleiding tot brand-
wacht, een dag- of avondcursus, is 
voor rekening van de brandweer.

Onze organisatie
De post Heesch is onderdeel van 
Brandweer Brabant-Noord en 
wordt nu bemand door 20 vrijwil-
ligers. Jaarlijks worden deze vrij-
willigers ongeveer 75 keer gealar-

meerd. De vaste oefenavond is op 
maandagavond. ter bevordering 
van de onderlinge binding kent de 
post een actieve personeelsvereni-
ging. Brandweer Brabant-Noord 
is het brandweerkorps voor de 19 
gemeenten in Noordoost Brabant. 
De organisatie omvat ruim 1000 
vrijwilligers en 250 beroepskrach-
ten die werken vanuit 39 brand-
weerposten en een centrale vesti-
ging in ‘s-Hertogenbosch. 

Wie zoeken wij? 
Mannen en vrouwen met lef en 
een ondernemende instelling. Ben 

je flexibel, sportief, houd je van 
werken in teamverband en zet je 
je graag in voor je medemens in 
jouw woonplaats? Dan is vrijwil-
liger bij de brandweer iets voor 
jou! Een spannende bijbaan naast 
je eigen baan. Iedereen vanaf 18 
jaar en in goede lichamelijke condi-
tie kan zich aanmelden. Belangrijk 
is dat iemand snel op de kazerne 
kan zijn. Niemand is honderd pro-
cent beschikbaar, maar de voor-
keur voor de post Heesch gaat uit 
naar mensen die op doordeweekse 
dagen overdag beschikbaar zijn, 
omdat ze bijvoorbeeld in Heesch 
werken en/of wonen.

Belangstelling 
Is je interesse gewekt en lijkt het 
je wat om vrijwilliger te worden, 
neem dan contact op met de post-
commandant; Frank van Hoek via 
telefoonnummer 088 – 020 82 20 
of per e-mail: f.vanhoek@brwbn.nl.
Uiteraard kun je bij hem ook na-
dere informatie krijgen over het 
werk van een brandweervrijwil-
liger, de organisatie, wat wij van 
jou vragen en wat je voor ons kunt 
betekenen. Als je vóór 10 juli rea-
geert kun je nog dit najaar met de 
opleidingen starten.

De brandweer: meer dan alleen sirenes en rode auto’s. Regelmatig worden brandweermedewerkers 
ingezet bij verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade, waterongevallen en 
dieren in nood. Ook de politie of ambulancedienst kan een beroep doen op de brandweer voor assistentie.

Onder het motto Groen licht voor brandweerrood zoekt de brandweer nieuwe collega’s M/V in Heesch. Heb jij het in je om 
vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? 
Kun je overdag snel op de brandweerkazerne zijn? Dan is het brandweervak vast iets voor jou!

Op 8 juli a.s. wordt er op de post een info avond georganiseerd. 
De avond begint om 20.00 uur bij de brandweerkazerne aan de 
De la Sallestraat 1 in Heesch.

iNFOAVOND

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met 

postcommandant Hans van der Heijden

 (t: 06 551 075 81   |   e: h.vanderheijden@brwbn.nl)

BrandweerNistelrode zoektbrandweer-collega’s!

GROEN LICHT
VOOR 

BRANDWEERROOD

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met 

postcommandant Hans van der Heijden

 (t: 06 551 075 81   |   e: h.vanderheijden@brwbn.nl)

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

BrandweerNistelrode zoektbrandweer-collega’s!

GROEN LICHT
VOOR 

BRANDWEERROOD

Woon en werk je in Heesch
en heb je interesse in een

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met Frank van Hoek 
088 – 020 82 20 of per e-mail: 

f.vanhoek@brwbn.nl

BrandweerHeesch zoektbrandweer-collega’s!

De vaste oefenavonD is maanDag, 
Jaarlij ks wordt ongeVeer 

75 keer gealarmeerD
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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BBQ’EN IS MET JUMBO  
NU WEL ERG VOORDELIG
Kies en mix ons speciale BBQ-assortiment en betaal voor 3 bakjes  
slechts 6 euro. En dat de hele zomer lang.

NORMAAL
747 - 900
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burgemeester marIeke moorman keek eerder terug op een jaar college, gevolgd door wethou-
ders peter van boekel en rIen wIjdeven. deze week vertelt wethouder reIn van moorselaar over 
zIjn jaar met nIeuwe collega’s.

Een jaar college met wethouder Rein van Moorselaar
Karakter, geluk en intelligentie zijn 
bijkomende factoren, die je als vol-
wassene vormen. Rein heeft geluk 
gehad. Van Moorselaar: “Kansen 
geven aan mensen die dat nodig 
hebben, moet vanzelfsprekend zijn. 
We zien dat social return, waarbij 
mensen een kans krijgen die dat an-
ders niet zouden krijgen, in de regio 
steeds meer meespeelt. toch moet 
er op dat gebied nog veel gebeu-
ren. Met wethouder Rien Wijdeven 
(met IBN in zijn portefeuille) kijk ik 
naar kansen om mogelijkheden van 
IBN en Optimisd te koppelen en zo 
kansen te creëren. Met de directie 
van IBN en Optimisd is voor 2016 
de mogelijkheid van een gezamen-
lijke aanpak besproken voor het 
bestrijden van onkruid, zonder ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen. Dit 
zorgt voor extra banen voor men-
sen die daarbij ingeschakeld kun-
nen worden. We blijven nadenken 
over samenwerking en kansen om 
alle mensen in de maatschappij mee 
te laten doen.”

Verandering
De ontwikkelingen in de gemeen-
telijke politiek zorgen volgens Van 
Moorselaar ervoor dat de burgers 
steeds meer betrokken worden bij 
zaken die hen aangaan. En de ge-
volgen voor de toekomst bij beslis-

singen van nu, worden zoveel mo-
gelijk afgestemd door ambtenaren, 
inwoners en ondernemers samen. 
Rein noemt in dit kader het conve-
nant met Stichting Actief Burger-
schap over de inrichting van Plein 
1969 in Heeswijk-Dinther. Ook 
de herinrichting van de componis-
tenwijk in Heesch is daarvan een 
voorbeeld. Rein: “het werk van de 
ambtenaren is breder geworden. Zij 
weten wat de opdracht is en hoe 
de grote lijn eruit moet zien. Samen 
met bewoners en ondernemers be-
denken zij hoe dit in te vullen. Voor 
overleg of vragen kunnen ze bij de 
wethouders terecht. Die aanpak 
werkt goed en komt in een stroom-
versnelling. Doordat de organisatie 
flexibeler is, worden kleine zaken 
snel en goed opgelost.” 

Trots
trots is wethouder Van Moorse-
laar op het respect dat er tussen de 
collega’s in het college is. Natuur-
lijk zijn er verschillen in inzichten, 
maar doorvragen naar het waarom 
brengt begrip. Er is een goede een-
heid, waar partijen kunnen geven 
en nemen, met als doel: het welzijn 
van de inwoners van Bernheze. Er 
is maar een minpuntje volgens Van 
Moorselaar: “Het gaat me nooit 
snel genoeg.” 

BERNHEZE – Wethouder Rein van Moorselaar is niet bij toeval namens de SP in het college. Rein: “Mijn ouders 
hadden de oorlog meegemaakt en wisten wat armoede was. Dat heb ik thuis meegekregen. Vanaf jonge leeftijd 
ging ik mee naar rommelmarkten; daarom ben ik zo blij met het Kringloopbedrijf. Duurzaam, zuinig en een kans 
voor mensen die anders buiten het arbeidsproces zouden vallen. Hier is arbeidsdeelname aan duurzaamheid en 
armoedebestrijding gekoppeld.”

Wethouder Van Moorselaar snuffelt tussen de ‘spullen van toen’ bij het Kringloopbedrijf, geassisteerd door een van de 
medewerkers Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

KARWEI viert dit jaar haar 

40 jarig bestaan. Ben je 

geboren in 1975, dan 

trakteert KARWEI Heesch! 

Op vertoon van een geldig 

identiteitsbewijs ontvang je 

bij de servicebalie een 

feestelijk cadeautje! 

Gefeliciteerd!

KARWEI Heesch
Cereslaan 9
5384 VT, Heesch
Tel.: 0412 - 474818

Openingstijden:
Elke werkdag van
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

9 - 9 Actie is geldig van maandag 29 juni t/m zondag 23 augustus 
2015. Vraag naar de voorwaarden bij de servicebalie.
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Accountantskantoren OOvB in Nistelrode 
en Connect in Heesch bundelen krachten

De nieuwe combinatie die ontstaat 
uit deze weldoordachte beslis-
sing, bestaat uit 25 professionals 
die hun kennis van accountancy, 
fiscaliteit en juridische zaken met 
enthousiasme zullen inzetten voor 
alle klanten van de twee accoun-
tantskantoren. 

OOvB en Connect
OOvB adviseurs en accountants is 

met vijf vestigingen en meer dan 
100 medewerkers één van de gro-
tere accountantsorganisaties in 
de regio. toch is het karakter van 
OOvB te omschrijven als lokaal be-
trokken, met een sterke aandacht 
voor MKB en agrarische onderne-
mers. 
Bij connect Accountants & Advi-
seurs in Heesch werken nu 11 per-
sonen, waaronder de drie partners 

Gerrit van Wanrooij, Rob Siroen en 
Alwin van den Hurk. 

Motieven
In de accountancywereld worden 
kantoren geconfronteerd met toe-
nemende regels en eisen. Die heb-
ben vooral gevolgen voor de auto-
matisering, de professionaliteit en 
de deskundigheid. Dankzij de bun-
deling van krachten, is het gemak-

kelijker om zowel de investeringen 
te kunnen doen voor It en inter-
net, alsmede het kennisniveau van 
de medewerkers en specialisten op 
niveau te houden, waardoor klan-
ten verzekerd blijven van het aller-
beste advies.

OOvB als nieuwe naam
De gecombineerde accountants-
kantoren zullen verder gaan onder 

de naam van OOvB adviseurs en 
accountants. Het samengaan heeft 
verder geen gevolgen voor de 
functies van de medewerkers. 

In 2015 zullen beide accoun-
tantsorganisaties nog op hun hui-
dige kantoorlocaties in Heesch en 
Nistelrode actief blijven.

NIStElRODE/HEEScH - OOvB adviseurs en accountants in Nistelrode en Connect Accountants & Adviseurs in Heesch hebben besloten in 2016 hun activiteiten samen te voegen. 
Daarbij zal OOvB adviseurs en accountants verhuizen naar De la Sallestraat 8 in Heesch; de huidige kantoorlocatie van Connect Accountants & Adviseurs. Tot eind december blijft de 
situatie zoals hij nu is. 

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER

V.l.n.r.: Gerrit van Wanrooij, Alwin van den Hurk en Rob Siroen Jeroen van Boekel en Jasper Exters Foto’s: Marcel van der Steen

In de accountancy- 
wereld worden 
kantoren 
geconfronteerd 
met toenemende 
regels en eisen 

Bewegings- en 
afslankstudio

Voor info bel 06 25076363
Elma van der Wielen - Kampstraat 6 - 5384 PV Heesch

www.sport-inn.info

Je beter voelen en 
er beter uitzien in 
9 dagen? Ja dat kan!

KLEINE SPORTSCHOOL 
met vele mogelijkheden 

onder persoonlijke begeleiding

Met de clean 9, de reinigingskuur
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In jouw ‘Nisseroi’ hedde vaak ons ‘Brabant Mijn Brabant’ mogen horen,
Met jouw 95 jaren heb je kunnen meemaken dat ‘Brabant ge verandert’.
Samen met ons Opa heb je naast een bekende ‘liedjeszanger’ nog 4 kinderen groot gebracht.
Je was een voorbeeld voor 13 kleinkinderen, en een superoma voor 18 achterkleinkinderen.

***

‘Rontelum ut haus’, jullie Welput op Delst, werkte je samen met ons Opa aan een skon ‘Gedoentje’,
Met veul ‘Bluumkes’ en ‘n skon ‘Hondeleeve’ voor Freija, had je een skon ‘Wirreldje’ gecreëerd.
Maar helaas van ons ‘Opa’s Borreltje’ heb je maar kort mogen genieten na zun ‘Pensioen’.
Zo vroeg al zonder ons Opa, da viel niet altijd mee, maar via un ‘Umweg’ pakte je de draad weer goed op, 
wat een levenskracht had je.

***

leren zwemmen op je 65e, kunnen fietsen tot je 80e en met logeren was er altijd Oma’s soep met balletjes 
en lekkere sla met draadjesvlees. De gezellige tripjes naar Polen en de ‘Koekoek’, die daar vaak in het 
‘Vurjoar’ te horen was, gaven jou een ‘Rijk’ gevoel.
Je was een trouwe vriendin voor velen, bijna 30 jaar vrijwilligerswerk op de Stekkerhoek
en als gezuster Hamster met je zus Anna vele zondagen samen kaarten. 
Altijd klaarstaan en denken aan een ander met jouw eigen bescheidenheid.
Door de jaren heen zijn veel vrienden en familieleden jou voor geweest, 
en je bleef achter, maar ‘Vroag nie worrum’.

***

Wij als achterblijvers, hebben nog wel lang van jou mogen genieten. 
Jijzelf ook nog de laatste jaren in de laarstede, met de mooiste kamer tegenover de kerk, 
dat had je verdiend.
En nu, in de ‘Zommer van ‘t leeve’ met ‘theebloemen’ 
in je hand, is het mooi geweest.
Ons Opa en de jongens stonden te wachten 
met een lintje van goud, ‘Gloria, in den Hoge’.
‘Houdoe dan’ lieve Oma, rust zacht en we zullen zorgen 
voor de bloemen op het veld.

Namens de kleinkinderen, geschreven door Freek Spits, 
30 juni 2015.

Een lintje van Goud, 
voor een vrouw van Goud

BernhezefamilieBerichten
in memoriam

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. Het bericht blijft hier gedurende 
langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht 
voor u achter te laten op de site. U kunt kiezen of u de tekst zelf aan-
levert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren 
van een kaart die uw familiebericht al bevat. laat u eens informeren 
over de mogelijkheden. t. 0412 795170. 

Om dit probleem op te lossen, is Uitvaart-
zorg Van tilburg een samenwerking aange-
gaan met christ & Partners. christ & Part-
ners is een recherchebureau, gespecialiseerd 
in digitaal onderzoek. Het bureau heeft de 
beschikking over de modernste apparatuur, 
zodat in bijna alle gevallen de informatie niet 
verloren gaat.

Spoedprocedure 
Digitaal onderzoek kost tijd, maar soms kan 
het noodzakelijk zijn snel over de gegevens 
te beschikken. Bijvoorbeeld de adressenlijs-

ten voor de rouwkaarten, maar ook foto’s 
voor fotopresentaties tijdens een afscheid 
zijn al binnen de eerste dagen na het overlij-
den nodig. In dergelijke gevallen kent christ 
& Partners een spoedprocedure, zodat nabe-
staanden op tijd geholpen kunnen worden.

Over Uitvaartzorg Van Tilburg
Uitvaartzorg Van tilburg uit Schaijk is een 
kleinschalig familiebedrijf met jarenlange er-
varing. Gijs en Bart van tilburg regelen sa-
men met hun team uitvaarten in Noordoost-
Brabant. Door te werken met een klein vast 
team is het mogelijk elk afscheid de maxima-
le persoonlijke zorg en aandacht te schenken 
die deze verdient. 

Over Christ & Partners
christ & Partners Risk & Security Manage-
ment is een door Justitie erkend en gere-
gistreerd onafhankelijk adviesbureau dat 
voorziet in de groeiende vraag naar secu-
ritymanagement en risicobeheersing. christ 
& Partners is gevestigd in Puiflijk (gemeente 
Druten) en heeft meer dan 20 jaar ervaring.
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

Digitaal ontzorgen bij een uitvaart
Beveiligde digitaal opgeslagen informatie en foto’s beschikbaar voor nabestaanden

ScHAIJK - Door de almaar toenemende mogelijkheden van digitale systemen als pc’s, ta-
blets en mobiele telefoons, wordt het digitale apparaat een steeds belangrijkere bron van 
informatie. Adressenlijsten, complete fotoalbums, films van belangrijke gebeurtenissen, 
alles wordt tegenwoordig op digitale apparaten opgeslagen. Meestal zijn deze beveiligd 
met een wachtwoord. Als een geliefde plotseling komt te overlijden, kan dit voor nabe-
staanden tot het probleem leiden dat alle informatie opeens niet meer beschikbaar is. 

Bart en Gijs

maximale persoonlijke 
zorg en aanDacHt

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die
zij ons achterlaat, is ons moeder en (super)oma

toch nog onverwacht overleden

� Nistelrode, 12 april 1920      † Nistelrode, 24 juni 2015

Stiena de Laat-Schouten
echtgenote van

Frans de Laat †

Willem en Grazyna

Ad † en Ine

Jos en Bep

Mari † en Thea

Ans en Ronald

Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst die voor ons
moeder wordt gehouden op dinsdag 30 juni om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Nistelrode.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rust-
plaats, bij ons pap, op de begraafplaats Loo te Nistelrode.

De avondwake is op maandag om 20.00 uur in boven-
genoemde kerk.

Ons moeder is op haar kamer, nummer 44S van zorg-
centrum Laarstede, Laar 40 te Nistelrode. Daar is gele-
genheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen op
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Mochten wij vergeten zijn u persoonlijk te berichten, wilt
u dan deze aankondiging als uitnodiging beschouwen.

Correspondentieadres: Het Erp 29, 5388 CN Nistelrode

Correspondentieadres: Het Erp 29, 5388 CN Nistelrode
Het afscheid heeft op dinsdag 30 juni 2015 plaatsgevonden.
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Prijsverlagingen

300 G

500 G PER STUK

2 STUKS

150 G

150 G

150 G

0.89
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.25
v   van 1.39

1.05
v   van 1.15

1.05
v   van 1.15

4 STUKS 8 STUKS

12.23/kg

Ca. 130 g

1.59

3 T/M 5 JULI3 T/M 5 JULI3 T/M 5 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Gemarineerde 
varkens haas-
spies* 

504 g

Peper spekburgers*

Hollandse kersen*

Vissalade*

Ca. 3 kg

Watermeloen

Vitaminebroodjes
Bron van vitamine B1, B2, B12 en ijzer, 
en rijk aan vezels. 320 g

Tonijn in water 

Verse 
maatjesharing*

Tonijn in zonnebloemolie

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Live For Afrika
Organisatie bedankt vrijwilligers op 11 en 12 juli in Vorstenbosch 

Help Afrika
lindsey Vogels gaat naar Malawi om onder 
andere op huisbezoek te gaan en zich zo in 
te zetten voor de kwetsbaren in de samen-
leving. Ze helpt daar - samen met andere 
vrijwilligers - om een huisje op te knappen, 
een toilet aan te leggen of de maïs van een 
bejaarde vrouw te oogsten. 
Monique Dortmans en caroline van de We-
tering staan centraal in de Stichting Miss 
Maasai. Onderwijs is voor veel Maasai-kin-
deren niet vanzelfsprekend en al zeker niet 
voor meisjes. Het volgen van onderwijs biedt 
een mogelijkheid zelf beslissingen te nemen 
over zaken als uithuwelijking en besnijdenis. 
Een toekomst met kennis en vrijheid, want 
‘education is power’.

Activiteiten
We houden een flessenactie voor de jeugd, 
die voor hun inzet weer beloond wordt met 
een gratis loterij en een leuke discoavond. 
Ook hebben we onder de noemer ‘Sportief 
For Afrika’ een aantal leuke sportieve acti-
viteiten op het programma staan. Muzikaal 
ziet het programma er ook veelbelovend uit. 
24 Uur lang draaien plaatselijke DJ’s aan een 
stuk door muziek. Er is live muziek van diver-
se coverbands en naast de koren Frappant, 
timeless en popkoor Enjoy sluiten we het 
weekend spectaculair af met een optreden 
van de Gebroeders Ko. 

Zaterdag 11 en zondag 12 juli

Op zaterdag houden we een recreatieve Run 
For Afrika door de straten van Vorstenbosch. 
Iedereen mag meedoen en inschrijven kan 
vanaf 16.00 uur. De start is om 17.30 uur; 
1,5 kilometer individueel of 3 kilometer esta-
fette voor de jeugdige lopers. Om 18.00 uur 
is het startsein voor de gevorderde lopers; 
3, 6, 9, 12 of 15 kilometer; individueel of 
estafette. Bij de estafetteloop schrijf je dan 
in met twee personen en loop je de afstand 
samen; om en om. 

Op zondag kan je met het gehele gezin op 
de fiets, waarbij je zelf bepaalt of je 20 of 40 
km gaat fietsen. Met voldoende lekkere pro-
viand mee om even de benen te strekken en 
te genieten van een rustmoment. Inschrijven 
tussen 11.00 en 14.00 uur.

Stap je liever op je mountainbike? tWc Vor-
stenbosch organiseert op deze zondag een 
tocht voor mountainbikers. De route is in zijn 
geheel uitgepijlt, inschrijving is tussen 8.00 
en 10.00 uur. 

Pak je het liever wat groter aan, dan stap je 
op je motor en neem je deel aan de motor-
toertocht die speciaal voor deze gelegenheid 
is uitgezet door Mc de Ketel. Inschrijven 
voor de motortoertocht is mogelijk tussen 
9.00 en 11.00 uur.

Ben je geen uitslaper, dan hup, lekker vroeg 
uit je bed om deel te nemen aan een prach-
tige wandeltocht. We hebben twee prach-
tige routes voor je uitgepijlt van 20 of 40 
km. Door de prachtige plattelandsomgeving 
van onder andere Bedaf en Slabroek. Voor 
kortere afstandslopers is er een mooie routes 
van 5 of 10 km. Inschrijven tussen 6.00 en 
11.00 uur.

Ben je een echte vroege vogel, zorg dan dat 
je om 5.00 uur aanwezig bent en ga gezel-
lig mee dauwtrappen. Bij terugkomst kan je 
daarna voor een klein bedrag genieten van 
een heerlijk ontbijtje, compleet met een lek-
ker gekookt eitje, koffie en een glaasje jus 
d’orange.

Op de zaterdagavond, tijdens de gezel-
lige muzikale klanken, staan er diverse leuke 
kraampjes opgesteld om rond te neuzen of 
lekker te shoppen.

Alle activiteiten vinden plaats in de Kerkstaat 
in Vorstenbosch bij Bar de Ketel en zijn gratis 
toegankelijk. Voor de onderdelen van Spor-
tief For Afrika vragen we inschrijfkosten van 
€ 3,50 (motortoertocht € 5,-), die ten goede 
komen aan de projecten in Afrika. Kinderen 
betalen € 2,50. 

VORStENBOScH – De organisatoren van Live For Afrika wil de vrijwilligers, die zich in-
zetten voor verbetering van de leefomstandigheden in Afrika, een handje helpen. In het 
weekend van 11 en 12 juli zal een benefietweekend georganiseerd worden met diverse 
activiteiten. Aan iedere doelgroep is gedacht en er is voor elk wat wils. 

hardlopenRUN FOR AFRiKA

zATERDAG 
15.00 uur start van de 24-uur Dj’s marathon
19.00 uur Koor timeless (Buiten podia)
19.45 uur Koor Frappant 
20.30 uur Optreden coverband K½ 

wielersportOP DE FiETS

mountainbikeMOUNTAiNBiKETOCHT

motorsportMOTORTOERTOCHT

wandelenWANDELTOCHT

wandelenDOUWTRAPPEN

MiDNiGHT SHOPPEN

MUziKAAL PROGRAMMA

zONDAG
15.00 uur Optreden King Herrrie & 
  de Sjeekers    
16.00 uur Optreden Popkoor Enjoy 
17.00 uur Optreden King Herrie & de Sjeekers
18.00 uur Optreden van de Gebroeders Ko

www.vorstenbosch-paktuit.nl
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in de streek

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

w w w . h e e s c h k o i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Vogels spotten in Bernhoven

De vogelkast is geplaatst aan de 
westkant van het ziekenhuis. Op 
de polikliniek kindergeneeskunde 
is aan de binnenkant van het raam 
een ‘verrekijker’ gemonteerd. 

Wie de verrekijker op de vogel-
kast richt, kan vogels spotten die 
zich in de kast gaan nestelen. Zo 
wordt Bernhoven onderdeel van 
De Maashorst.

Het kunstwerk van Studio 1:1 
kwam tot stand dankzij financiële 
steun van de provincie Noord-Bra-
bant en deskundige ondersteuning 
door het bkcc (Brabants kennis-
centrum kunst en cultuur).

UDEN - Bernhoven zoekt voortdurend de verbinding met de groene omgeving van De Maashorst. In 
de inrichting van het ziekenhuis komt die verbinding op verschillende manieren naar voren. Zo sieren 
levensgrote foto’s - die fotograaf Wim Roefs in De Maashorst maakte - de wanden van de poliklinieken. 
Ook het kunstproject ‘De regenboog van Bernhoven’ verbindt het ziekenhuis met De Maashorst. Die 
verbinding heeft Studio 1:1 voor Bernhoven vertaald in een bijzonder ontwerp van een vogelkast. Zo 
kunnen diverse vogelsoorten uit De Maashorst dicht bij het ziekenhuis nestelen. 

Cleefshoeve 5 jaar. En dit gaan we vieren!
ZONDAG 12 JULI 2015 VAN 11.00-19.00 UUR

tijdens dit 5-jarig jubileum zijn er 
leuke activiteiten met onder an-
dere: 
-  ijsfantasie
-  knuffelen van kalfjes, pony’s 

en konijnen
-  een springkussen 
-  een rondrit met paard en 

wagen

-  live muziek van de 
Raddraaiers uit loosbroek en 
Wim Smits met zijn accordeon

-  een drankje en heerlijke 
hapjes.

Kortom vertier voor jong en oud! 
We verwelkomen jullie graag op 
zondag 12 juli.

Cleefshoeve
Berkenvenseweg 2
Heeswijk-Dinther
www.cleefshoeve.nl

HEESWIJK-DINtHER - Al vijf jaar kunnen liefhebbers genieten bij 
Cleefshoeve van heerlijk boerderij ijs en een kopje koffie. Als enige 
in de regio bereiden we van melk van onze eigen koeien ambachte-
lijk yoghurt-, room- en sorbetijs en dat kan je proeven! 

Het tien kilometer lange pla-
netenpad van Sterrenwacht 
Halley is een schaalmodel van 
ons zonnestelsel. De schaal 
is 1:600.000.000 (1 meter = 
600.000 kilometer). langs rou-
tes van het fietsknooppunten-
netwerk van de VVV Noord-
oost-Brabant markeren tien 
witte zuiltjes de posities van de 
acht planeten, dwergplaneet 
ceres in de planetoïdengordel 
en de dwergplaneet Pluto. In elk 
zuiltje wordt de (dwerg)planeet 
voorgesteld door een stalen bol 
of bolletje, op dezelfde schaal 
als het planetenpad. Fietsers en 
wandelaars die het planetenpad 
helemaal volgen, krijgen een 
heel goede indruk van de ont-
zaglijke omvang van ons zon-
nestelsel en de nietigheid van de 
zon en de planeten.

Bij de sterrenwacht en bij Na-
tuurcentrum De Maashorst 
verrijzen binnenkort informatie-
panelen met uitleg over het pla-

netenpad. Voorts geven de VVV 
Noordoost-Brabant en Sterren-
wacht Halley samen een folder 
uit over het planetenpad.

Niet alles is wat het lijkt
Sterrenwacht Halley informeert door middel 
van een Planetenpad
BERNHEZE – Fietsend door Bernheze langs de routes van het fiets-
knooppuntennetwerk van VVV Noordoost-Brabant weten de vaste 
fietsers de bankjes te vinden. Even uitrusten, appeltje eten, soms 
zelfs de koffiepot erbij, de bankjes zijn uitnodigend en onontbeer-
lijk. Voor de fietsers in Bernheze kwamen de zuiltjes van Halley als 
verrassing en menig voorbijganger staat even stil bij de ‘zuiltjes’ 
van ons zonnestelsel.

Doe mee en win Zie onze site voor de maandelijkse prijsvraag

ERKEND VAKHANDELAAR    • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Weijen 77a
5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004

www.vanliempdtuinenpark.nl

Doe mee en win Zie onze site voor de maandelijkse prijsvraag

ERKEND VAKHANDELAAR    • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Weijen 77a
5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004

www.vanliempdtuinenpark.nl

Doe mee en win Zie onze site voor de maandelijkse prijsvraag

ERKEND VAKHANDELAAR    • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Weijen 77a
5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004

www.vanliempdtuinenpark.nl
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tekst?

KERSENTiJD(ELiJK) Zie oplossing pagina 37

Het viertal zal een liveshow 
realiseren die alle discussies 
over leeftijd en talent de mond 
snoert. Dat wordt dus stil en in 
volle bewondering genieten. 
Het belooft weer een mooie zo-
merse zwoele muziekavond in 
De Kersouwe te worden! Vrij-
dag 3 juli, 21.00 uur, € 15,- (ex-
clusief € 1,- serv. toeslag).

Support act Nona: soul en blues
Steve (67) en Nona (21) leerden 

elkaar twee jaar geleden ken-
nen tijdens een jam in Eindho-
ven, er was meteen een klik. Ze 
begonnen met spelen als duo in 
verschillende kroegen en cafe’s. 

Nona leerde Darryl (20) kennen 
tijdens een show in Den Bosch 
en ze besloten met zijn drieën 
de bühne op te gaan. Met Dar-
ryl op cajon en gitaar, en Steve 
op gitaar spelen zij blues & soul. 

Mister and Mississippi 
in de Kersouwe

HEESWIJK-DINtHER - Mister and Mississippi veroverde in een 
korte tijd Nederland en betoverde haar publiek met een pracht-
show. Slechts zeven maanden na het verschijnen van hun beju-
belde titelloze debuutalbum, vol met indiefolk in de stijl van Bon 
Iver en Fleet Foxes, stond het kwartet in de zomer van 2013 al op 
Lowlands. Ze wonnen dat jaar ook nog eens – geheel terecht – de 
3FM-award voor beste nieuwkomer én een Edison. 

De Kersouwe en het ultieme 
zomergevoel 

HEESWIJK-DINtHER – De zomer laat zich gelden. Dat bleek ook op 
28 juni in Natuurtheater Kersouwe. In de prachtige natuur liet de 
zon zich volop zien, was het aangenaam warm en was het dus goed 
toeven. Het madeliefje, wat Kersouwe in oud Brabants betekent, 
liet zich van zijn beste kant zien. Muziek, genietende mensen en 
een natuur die op zijn mooist was. 
Waar ter wereld kun je meer genieten?

De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten
Derptweg 15 
5476 VX Vorstenbosch
T   0413 - 368492          M   06 - 2356 6218

www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Outdoor activiteiten
- Zeskampspelen

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!
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DE LEUKSTE ACTIVITEITEN 
VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

Vrienden van De Kersouwe vieren mijlpaal!

Kadootjes
Natuurlijk is deze mijlpaal een feestje waard! De afgelo-
pen weken zijn 10 willekeurige Vrienden verrast met een 
origineel Kersouwe verrassingspakket. Voor het concert 
van de common linnets is het laatste pakket uitgereikt 
aan een van de gelukkige winnaars.

En al die mooie groene zadelhoesjes afgelopen weken, 
die jullie op je fiets vonden na een bezoek aan De Ker-
souwe? Ook een bedankje van de Vriendencommissie! 

HEESWIJK-DINtHER - De Vrienden van De Kersouwe hebben een mijlpaal bereikt. Meer dan 
1.000 vrienden dragen Natuurtheater Kersouwe een warm hart toe. Een aantal waar we heel blij 
mee zijn. Door de bijdragen van onze Vrienden kunnen we ieder jaar weer iets extra’s in het the-
ater realiseren. Op deze manier houden we dit unieke theater in stand.

‘Voor publiek en vrijwilligers was het even heerlijk onthaasten; met 
medewerking van de vrijwilligers en artiesten die duidelijk net zo 
genoten van hun bijdrage aan deze prachtige dag bij De Kersouwe’
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Gemeenteberichten

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

PRAKTiSCHE iNFORMATiE

In Loosbroek, hoek Hanenbergsestraat-Schaapsdijk, bouwt Philip Lüschen 
op dit moment aan zijn bijzondere ‘wachtruimte’ in het landschap. 

Daar wordt het mogelijk om op gezette tijden het luchtruim te kiezen 
met een luchtballon. Onder de aftelklok en de lantaarn kun je op het per-
ron wachten op het vertrek van de luchtballon. “Wie er uiteindelijk met 
een van de geplande vaarten vertrekt, hangt af van de strategie van de 
deelnemer”, aldus Philip. 

Ook benieuwd geworden? Je kunt gaan kijken hoe de bouw vordert. Het 
duurt nog even voordat het station echt klaar is en de eerste ballonvaart 
vertrekt. Half september wordt de aftelklok aangezet en wordt duidelijk 
wanneer de eerste ballonvlucht vertrekt. 

Verbinden en ontmoeten
Philip lüschen won met zijn ontwerp De Kunstopdracht 2012, een samen-
werkingsproject van gemeente Bernheze en bkkc (brabants kenniscentrum 
kunst en cultuur tilburg) dat als thema ‘verbinden en ontmoeten’ had.

Kunstwerk Ballonvaartstation 
in Loosbroek 

Bestemmings-
plan Heeswijkse
Aa-Beemden
Informatieavond
14 juli 2015 
De Notitie reikwijdte en detail-
niveau milieueffectrapportage 
Heeswijkse Aa-Beemden ligt tot 
30 juli 2015 ter inzage. Op 14 juli 
2015 organiseert de gemeente een 
korte informatieavond waar we een 
toelichting geven op deze notitie en 
op het verdere proces rondom het 
bestemmingsplan.

Volgende week volgt meer infor-
matie over tijdstip en locatie.

Hoe werkt het?
Ga naar www.optimisd.nl en klik 
op de button Bereken uw Recht 
(rechts onderaan). In het program-
ma staan vragen over bijvoorbeeld 
uw gezinssamenstelling, inkomen 
en vermogen. 
Het programma berekent vervol-
gens of u recht hebt op een ver-
goeding. U krijgt direct te zien van 
welke regelingen u gebruik kunt 
maken, waarna u digitaal een aan-
vraag kunt indienen. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: 
 - een tegemoetkoming voor uzelf 

of uw kinderen voor sport-, 
cultuur- en recreatieactiviteiten;

 - kosten van aanschaf van een 
computer voor uw kinderen;

 - individuele inkomenstoeslag;
 - een vergoeding van schoolkos-

ten voor uw kinderen.

Vooral mensen die nog niet bekend 
zijn bij Optimisd en geen uitkering 
ontvangen lopen misschien geld 
mis, terwijl ze er wel recht op heb-
ben. In de loop van dit jaar gaat 
Optimisd de aanvraagmogelijkhe-
den nog verder uitbreiden. 

Vrijwilligersorganisaties
Bereken uw Recht is ook handig 
voor vrijwilligersorganisaties. Zij 
kunnen zo een beeld krijgen wie 
waar recht op heeft en waar de te-
gemoetkoming aangevraagd kan 
worden. 
U heeft voor de berekening op de 
website DigiD nodig. De formu-
lierenbrigade van Optimisd kan 
u helpen bij het aanvragen van 
DigiD.

Minimaloket Optimisd
Krijgt u toch liever mondeling ad-
vies? Bel dan met Optimisd of kom 
langs bij het Minimaloket, Frissel-
steinstraat 6 in Veghel, op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Optimisd helpt u graag verder.

Bereken uw Recht 
Maak gebruik van de voorzieningen van sociale 
dienst Optimisd 

We hebben de ambitie om van De 
Maashorst een uniek, mooi en vi-
taal landelijk gebied te maken voor 
inwoners en ondernemers. Met 
het project ‘Meer Maashorst’ heb-
ben de gemeenten Oss, landerd, 
Uden en Bernheze samen met ver-
schillende ondernemers een plan 
gemaakt om de dorpen en het 
landschap rondom De Maashorst 
breder op de kaart te zetten. 

Op dit moment staan barrières 
zoals de A50 en A59 het contact 
tussen De Maashorst en de aan-
grenzende dorpen in de weg. Met 
aantrekkelijke routes kunnen we 
deze verbinding maken, bijvoor-
beeld op het historische patroon 
van dreven en driften dat al in het 
landschap aanwezig zijn. 

Ideeën uitwerken en afstemmen
De eerste ideeën om een derge-
lijke verbinding te maken zijn er al, 
maar de uitwerking en onderlinge 
afstemming moeten nog plaatsvin-
den. Daarvoor vragen we de hulp 
van bewoners en betrokkenen. 

Op het kaartje ziet u de eerste aan-
zet. Graag nodigen we u uit om te 
brainstormen over vragen als: is dit 
de juiste route? 
Hoe ziet deze verbinding eruit? 
Wat kunnen we doen met de 
barrières A50 en A59? Wanneer 
maakt u gebruik van deze verbin-
dingen? Hoe kunnen we de kinde-
ren bij deze verbindingen betrek-
ken? Kunt u zelf bijdragen aan het 
Maashorstlandschap? 

Haal De Maashorst dichterbij 
15 juli 2015: brainstormavond met bewoners 

AGENDA

6 JULi 2015
Zaal Kerkzicht in loosbroek.
Aanvang: 19.30 uur.

Bijeenkomst over Participatie-
wet en Wet werk en zekerheid.

Georganiseerd door de  
gemeente Bernheze, de Stuur-
groep triple P en de Samen-
werkende Ondernemersvereni-
gingen Bernheze (SOB) voor 
ondernemers die personeel in 
dienst hebben. De Maashorst is een natuurgebied op loop- en fietsafstand en ligt bijna 

in de achtertuinen van Heesch en Nistelrode. De verbinding tussen de 
dorpen en De Maashorst kan beter. Maar hoe moet die verbinding er-
uit zien? Iedereen kan op 15 juli daarover meepraten tijdens de brain-
stormavond in ‘t Tramstation in Nistelrode.

Heeft u een laag inkomen en wilt u weten voor welke vergoedingen u 
in aanmerking kunt komen? Maak dan gebruik van Bereken uw Recht 
op de website van Optimisd, www.optimisd.nl. U kunt ook meteen een 
aanvraag indienen. 

COLLEGEBESLUiT 23 juni 2015

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015
Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid 2015 vastgesteld. Hierin beschrijven we aan welke onderwerpen we aandacht

besteden en welke activiteiten we ondernemen in 2015 op het gebied van veiligheid.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

Brainstormavond
15 juli om 19.30 uur in ‘t tramsta-
tion, Raadhuisplein 5 in Nistelrode. 
We stellen het op prijs als u zich 

vooraf aanmeldt via 
j.hendriks@bernheze.org. 
U bent van harte welkom.
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Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - De Morgenstond ong.

Bouwen bedrijfspand met 
winkel
Datum ontvangst: 22-06-2015

 - Hogeweg 6
Wijzigen overstekken en ver-
vangen enkele kozijnen
Datum ontvangst: 24-06-2015

 - Fokkershoek 8b
Aanpassing in unit
Datum ontvangst: 24-06-2015

 - Boterweg ong. sectie E nr.2553

Aanleg/bouwen permanente 
aardbeienstellingen en tijdelijke 
kappen
Datum ontvagst: 25-06-2015

Heesch
 - Vinkelsestraat 119

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening (i.v.m. deel 
garage)
Datum ontvangst: 22-06-2015

 - John F. Kennedystraat 11, 
Plaatsen tuinhuisje
Datum ontvangst: 24-06-2015

Nistelrode
 - Dintherseweg 8

Vervangen dak en plaatsen 
2 dakkapellen
Datum ontvangst: 24-06-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - Beemdstraat 4

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 22-06-2015

 - Kerkweg 16
Plaatsen 2 zolderramen
Verzenddatum: 29-06-2015

 - Hoogstraat 5
Oprichten carport
Verzenddatum: 25-06-2015

 - Hoogstraat 7
Oprichten carport
Verzenddatum: 25-06-2015

Heeswijk-Dinther
 - Nabij kasteel Heeswijk en Kils-

donkseweg 4-6
Aaanleg 2 steigers en aanmeer-
palen
Verzenddatum: 22-06-2015

 - Raadhuisplein 24
Bouwen berging en dichtmaken 
overkapping
Verzenddatum: 23-06-2015

Loosbroek
 - Dorpsstraat 84 en 84a

Splitsen woonboerderij
Verzenddatum: 23-06-2015

 - Voorstraat 5
Bouwen nieuwe paardenstal-
len, aanpassing stal 1 en 2 en 
gedeeltelijk slopen stal 2 en 
milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 26-06-2015

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 pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
 - Kleine Bosweg 5

Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 29-06-2015

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Wet ruimtelijke ordening

Vaststelling wijzigingsplan 
Zoggelsestraat 110 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Zoggelsestraat 110 ongewij-
zigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening).
Het wijzigingsplan maakt het mo-
gelijk om op het perceel de func-
tieaanduiding ‘intensieve vee-
houderij’ te veranderen in de func-
tieaanduiding ‘agrarisch bedrijf’. 
Naast de akkerbouwactiviteiten zal 
tevens een hondenpension wor-
den gerealiseerd.

Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 2 juli 2015 zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan is 
digitaal raadpleegbaar en te down-
loaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(Nl.IMRO.1721.BPZoggelsestraat 110-VG01)
en www.bernheze.org.
Beroep: Binnen de termijn van in-
zage kunnen uitsluitend belang-
hebbenden beroep instellen die 
tijdig hun zienswijzen op het ont-
werp hebben kenbaar gemaakt, of 
niet kunnen worden verweten dat 
zij niet tijdig hun zienswijze naar 
voren hebben gebracht. Een be-
roepschrift kan worden ingediend 

bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep heeft ingesteld 
kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door P.J. van Hoof voor het 

organiseren van een bruiloft op 18 
juli 2015 op Gouverneursweg 3,
5473 VB Heeswijk-Dinther. De 
melding is op 25 juni 2015 geac-
cepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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, be-
staande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw 
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

GEMEENTERAAD RAADSVERGADERiNG

Op 9 juli 2015 vindt er een raads-
vergadering plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch. De vergadering is 
openbaar en begint om 19.30 uur.

Op de agenda: 
 - Vaststellen bestemmingsplan 

Ruimte-voor-ruimtewoning 
Zoggelsestraat ong. Heesch

 - Voorstel tot vaststellen 
Bestemmingsplan Boterweg 
ong. 

 - Zonnepanelen op gemeente-
lijke daken

 - Parkeernormennota
 - Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Heesch West
 - Eerste bestuursrapportage 

2015
 - Programmabegroting 2016 

en jaarverantwoording 2014 
Regionaal Veiligheidsregio 
Brabant-Noord

 - Begroting 2016, jaarrekening 
en jaarverslag 2014 Regio-

naal Veiligheidshuis Maas en 
leijgraaf

 - conceptbegroting 2016 en 
conceptjaarverslag 2014 Werk-
voorzieningschap Noordoost-
Brabant

 - conceptjaarverslag/jaarreke-
ning 2014 en conceptbegro-
ting 2016 Optimisd

 - conceptbegroting 2016 en 
concept jaarstukken 2014 
GGD Hart voor Brabant

 - concept financieel jaarverslag 

2014 en conceptbegroting 
2016 RAV

 - Jaarrekening 2014 en begro-
ting 2016 BHIc

 - conceptjaarrekening 2014 en 
conceptbegroting 2016 KcV

 - conceptbegroting 2016 en 
conceptjaarrekening 2014 RBl 
BNO

Informatie
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.org.

Via deze website kunt u de raads-
vergadering live volgen en op een 
later tijdstip terugkijken. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht bij 
de griffie, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.
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infOrmatie
 voor de

kernen

Armoede en kind zijn 
De Kinderombudsman heeft in 
2013 onderzoek gedaan naar 
kinderen in armoede. Een van de 
aanbevelingen in dit onderzoek 
is, dat gemeenten meer aandacht 
moeten besteden aan kinderen die 
opgroeien in armoede. De Om-
budsman adviseert gemeenten om 
in te zetten op hulp, die direct ten 
goede komt aan de sociale, gees-
telijke en lichamelijke ontwikkeling 
van kinderen. Dit kan door middel 

van een ‘kindpakket’, waarin de 
minimale benodigdheden worden 
geformuleerd. Elk kind heeft recht 
op een levensstandaard die toe-
reikend is voor zijn lichamelijke, 
geestelijke, intellectuele, morele 
en maatschappelijke ontwikke-
ling. Dat staat in artikel 27 van het 
Kinderrechtenverdrag. In Bernheze 
praten we over meer dan 1.000 
kinderen die door armoede in een 
bedreigde situatie verkeren. De SP 
Bernheze wil hierin zo veel moge-

lijk kinderleed voorkomen. Aan de 
voorkant hulp bieden aan gezinnen 
met een laag inkomen. Zorgen dat 
kinderen optimaal gebruik kunnen 
maken van de voorzieningen die er 
zijn. In geval van nood is er dan al-
tijd nog het sociaal fonds minima. 
Dit fonds is mede op initiatief van 
de SP Bernheze, gevormd uit het 
laatste restant van de reserve com-
pensatie lastendruk. Het geld is zo 
gereserveerd voor hen die het echt 
nodig hebben.

SP: Kinderen in armoede moet je niet willen

BERNHEZE - Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Deze gegevens komen van de Nationale Kinderombudsman. 
Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voed-
sel, kleding of een verwarmd huis. Lid zijn van een sportvereniging of 
muziekschool is geen vanzelfsprekendheid.

Jan van den Broek, SP Maatschappelijke Zaken

Wanneer dat wel zo is, dient elke 
initiatiefnemer ruim van tevoren 
te kunnen informeren of het plan 
financieel haalbaar is en niet na - 
vaak jaren - werken aan een groot 
plan voor straat, buurt of kern, 
te horen krijgen dat er geen geld 
voor is. Progressief Bernheze dien-
de onlangs een motie in om de fi-
nanciële steun, gereserveerd voor 
Plein 1969, nog een jaar uit te stel-
len. Zo moet het dus niet. Actief 
Burgerschap, de moeder aller bur-

gerinitiatieven in Bernheze, steekt 
al jaren massaal en vrijwillig tijd en 
energie in Plein 1969. Zonder hulp 
van Idop-gelden, blijft deze stich-
ting geloven in de kansen van een 
broodnodige herinrichting van het 
plein. Die boor je niet op de val-
reep de beloofde financiële hulp 
door de neus. Misschien past ’be-
trokkenheid’ beter dan ’participa-
tie’, een warmer woord dat meer 
wederkerigheid en gelijkwaardig-
heid veronderstelt. In die zin be-

schrijft het ook beter de ideale re-
latie tussen burger en overheid. Er 
is niets mis met de participatie in 
Bernheze. Integendeel. Overal zijn 
initiatieven, kleine en grote, waar 
burgers bijdragen aan het wel en 
wee van het dorp of de straat. 
Of ze nu vrijwilliger bij de kin-
derboerderij of sportvereniging 
zijn, plastic zakken opruimen of 
de buurvrouw helpen met bood-
schappen doen. Meer weten? 
info@d66bernheze.nl.

D66: Burgerparticipatie, 
hoe doen we dat?

BERNHEZE - Het belang van burgers die een handje helpen, is groot. Samen ben 
je sterker, ook in Bernheze. Dat vraagt wel om duidelijkheid en handvatten. Wat 
D66 betreft hoeft niet elk initiatief van de burgers geld te kosten. 

Jan Gabriëls, Commissielid Ruimtelijke zaken D66

De Gemeente is in onderhandeling 
met een partij die voorstelt om al-
leen de kernen Heeswijk-Dinther, 
Nistelrode en Heesch te voorzien 
van glasvezel. De kernen Vorsten-
bosch en loosbroek krijgen een 
alternatief, namelijk VDSl. Inder-
daad, u leest het goed: de kernen! 
En het buitengebied, dat moet een 
ander maar oplossen?! 

Krenten uit de pap
cDA Bernheze is daarom ook niet 
overtuigd door deze partij. Het lijkt 

er veel op dat men de krenten uit 
de pap komt vissen en weinig oog 
heeft voor daar waar de grootste 
behoefte aan verbetering van de 
internetvoorziening is: het buiten-
gebied. Snel beslissen is daarnaast 
een must, doen we nu niet mee 
dan trekken ze het aanbod in. Is 
dit erg? 

Nee, volgens ons zijn er voldoende 
alternatieven die minimaal alle ker-
nen willen voorzien. En niet alleen 
daar waar de winst te halen is! 

Toekomstvisie?
In tijden dat de jeugd steeds meer 
opgroeit met social media en de 
agrarische bedrijven de verplich-
ting hebben om gegevens digitaal 
te leveren, is dit onvoorstelbaar. 

Het moet toch niet kunnen dat je 
vanuit het buitengebied op de fiets 
naar de bibliotheek moet om te in-
ternetten, omdat dat sneller gaat 
dan thuis! In de ogen van cDA 
Bernheze onbegrijpelijk. Dat moet 
toch anders kunnen!

CDA: Glasvezel met 100% 
dekking

BERNHEZE - Vindt Bernheze het echt belangrijker om van een racewagen al een 
Formule 1 wagen te maken, terwijl anderen nog met paard en wagen dezelfde 
weg moeten betreden? Glasvezel binnen Bernheze met 100% dekking binnen 
alle haarvaten van de gemeente, het klinkt zo mooi. De werkelijkheid lijkt er 
anders uit te gaan zien. CDA Bernheze betreurt dit!

Erik van der Wijst, Commissielid CDA Bernheze 

BERNHEZE – Het 3e onderwerp in de enquête van mei was vakantie. On-
derstaande vragen werden gesteld en we hebben er een paar uitgelicht.

Ga je dit jaar op vakantie?
Heb je je vakantie al geboekt?
Waar ga je op vakantie?
Hoe lang ga je op vakantie?
Met wie ga je op vakantie?
Waarom ga je niet op vakantie?
Als je op vakantie bent en men vraagt waar je vandaan komt, zeg je...

Enkele leuke toelichtingen hierbij: “We zijn 82 en 83 jaar oud; dan is je 
huis het fijnste vakantieadres” en “Ik ga in augustus een half jaar naar 
Zweden voor mijn opleiding, dus in de vakantie blijf ik liever thuis”.

Duidelijk te zien is dat het aantal mensen in de gemeente Bernheze dat 
met het gezin/familie op vakantie gaat, nagenoeg gelijk is aan het aantal 
mensen dat met vriend/vriendin of partner op vakantie gaat.

Opvallend; 39% van de geënquêteerde geeft aan uit Brabant te komen. 

Voor het burgerpanel konden inwoners van Bernheze zich inschrijven. 
Zij ontvangen regelmatig een enquête. Door middel hiervan kunnen zij 
meedenken en meepraten over de gemeente. De groep ondervraagden 
is een afspiegeling van de gehele bevolking in Bernheze. Dit is getoetst 
op allerlei factoren; zoals leeftijd, gezinsopbouw en culturele activiteiten. 
Aanstaande vrijdag - 3 juli - komt er weer een online vragenlijst uit en wij 
hopen dat dit keer nog meer mensen hieraan deel zullen nemen. 

inwoners Bernheze:
‘ik kom uit Brabant’
UITSLAG 3E ONDERWERP TIPMOOIBERNHEZE OVER VAKANTIE
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Vakantie 
De zomer komt er weer aan.  

 

Toelichting: 
1 De Ardennen 
2 Ik ga naar kennissen toe. 
2 Zijn 82 en 83 jaar oud. Dan is je huis het fijnste vakantieadres!  
3 Hangt af van vrienden 
3 Ik ga in augustus een halfjaar naar Zweden voor mijn opleiding, dus in de vakantie blijf ik liever 

thuis. Als ik ga, blijft het bij een weekendje weg. 
3 Misschien later dit jaar maar is nog niet geboekt of gepland 
3 Wij hebben nog geen besluit genomen  
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Ja Nee Weet ik (nog) niet

1 Ga je dit jaar op vakantie? 
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Ja Nee

2.1 Heb je de vakantie al geboekt? 
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4 Suriname en daarna naar Sijme Geurts op Curaçao 
 

 

Toelichting: 
 Met de kinderen 

 

 

Anders, namelijk: 
 Gezondheid 
 In het verleden heel veel gereisd 
 Lichamelijke ongemakken echtgenote 
 Net een pup gekregen 
 Sparen 
 Verhuizing 
 Voor het nieuwe huis 
 We zijn een huis aan het bouwen 

48% 

45% 

13% 
0% 0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vriend/vriendin/partner Gezin/familie Vrienden/vriendinnen Alleen Weet ik (nog) niet

2.4 Met wie ga je op vakantie? 
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Ik moet werken Ik heb de financiele
middelen niet

Ik heb geen zin Ik ben al op vakantie
geweest

Anders

3. Waarom ga je niet op vakantie? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 
 

 
4 

 

 Ziekte 
 
Je bent in het buitenland op vakantie en een groep Nederlanders spreekt je aan. Zij vragen 
waar je vandaan komt. 
 

 

Anders, namelijk: 
8 Brabant uit Heesch  
8 Brabant, en ben woonachtig in Heeswijk-Dinther en in de gemeente Bernheze. 
8 Dinther 
8 Dinther 
8 Dinther, in de buurt van Loosbroek. Als ze het nog niet weten, dan maar in de buurt van 

Vinkel 
8 Nederland 
8 Oss 
8 Rotterdam 
8 Sint anthonis 
8 Uden 
8 Vorstenbosch, maar oorspronkelijk uit.... 

 
 
 
 
 
 
  

39% 

3% 12% 

18% 

2% 
14% 

1% 9% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

4. Jij zegt, ik kom uit: 

Meedoen aan de volgende enquête? 
Anoniem - Gratis - Binnen 3 seconden. 
Ga dan naar www.tipmooibernheze.nl en meld je aan!
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Informatie voor de kernen

‘Laat horen wat 
Heesch Heesch 
maakt’
www.centrumheesch.nl

Wim Rijkers uit Vorstenbosch is al sinds de eerste dag lid van BECO. 
“Wij hopen dat onze volgende generaties op dezelfde manier gebruik 
kunnen maken van deze prachtige aardbol als wij dat hebben kunnen 
doen, maar daar zullen we dan wel allemaal aan mee moeten werken. 

Zolang als BEcO bestaat, heb ik 
alle vergaderingen, besprekingen 
en demonstraties bijgewoond. 
Daardoor heb ik veel geleerd over 

besparen in huis door led-verlich-
ting en isolatie. Het gebruik van 
de Energiekoffer van BEcO heeft 
er voor gezorgd dat wij nu bijna 
overal led-verlichting geplaatst 
hebben, waarmee we 75% bespa-

ren op gebruik en de kosten. Ook 
hebben we de oude diepvrieskist 
(wat een grote energievreter bleek) 
vervangen door een vrieskast met 
een A-label, deze vriezer alleen al 
geeft een besparing van 80 euro 
op jaarbasis. En wat te denken van 
de vloerverwarmingspomp die con-
tinu draait, ook als er geen warm-
tevraag is? Dit is heel simpel op te 
lossen door een pompschakelaar te 
bevestigen die alleen draait als er 
warmte wordt gevraagd. 

Bezoek ook eens een Energiecafé 
van BEcO voor belangrijke tips om 
eenvoudig energie te besparen!”

We besparen volop dankzij BECO! 

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

En juist dat verschil in waar de be-
hoefte van mensen ligt, maakt dit 
dossier oh zo lastig. Want mensen 
die staan te springen, zijn vanzelf-
sprekend eerder bereid zelf bij te 
dragen dan mensen die de nood-
zaak er niet zo van inzien. In de 
grotere kernen van onze gemeente 
is dat niet zo’n probleem: daar zit 
‘genoeg’ winst voor de bedrijven 
die een netwerk willen aanleggen 
en daar gaat dat wel gebeuren 
(volgend jaar al, waarschijnlijk!). 
Maar in onze kleinere kernen en 

ons mooie, maar ontzettend grote 
buitengebied, ligt dat anders. Daar 
ligt het geld voor de grote bedrij-
ven niet voor het oprapen en zal 
er geld ‘bij’ moeten voor de aanleg 
van een glasvezelnetwerk. 

Progressief Bernheze is van mening 
dat de gemeente zich moet inzet-
ten om ook in die gebieden te zor-
gen voor een goed netwerk, liefst 
glasvezel. Niet ten koste van alles 
en niet alleen omdat ‘de gemeen-
te’ dat wil. Dit soort initiatieven 

zullen samen moeten worden op-
gepakt, met burgers, ondernemers 
en overheid. Samen sta je sterker.

Met het oog op de toekomst, is het 
verstandig nu in te haken, want de 
techniek maakt grote stappen. En 
de verbinding in delen van onze 
gemeente kan dat nu al niet aan, 
wat morgen dan?! 

Reageren? 
J.jansen@progressiefberheze.nl.

Progressief Bernheze: Verglaasd! 

BERNHEZE - We zijn er al een flinke poos mee in de weer. Voor de één is het een 
vurig verlangen, voor de ander - op dit moment - ietwat overbodige luxe. De 
afgelopen commissievergadering werd er gepraat over glasvezel. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

samen sterk In BernHeZe 
Elkaar versterken, dat bereik je door samen te werken. “Je weet precies 
wat je aan elkaar hebt”. Hans van der Velden van het gelijknamige 
Aannemers bedrijf uit Vorstenbosch en Joost Kanters van Van den 
Heuvel Elektrotechniek uit Heeswijk-Dinther werken al jaren nauw 
samen bij de realisatie van bouwprojecten.
Korte lijnen, snel schakelen, op elkaar kunnen vertrouwen en kwaliteit 
leveren, dat is de kracht van onze  samenwerking. Vooral wanneer zaken 
onder tijdsdruk moeten worden geregeld, komen wij er samen altijd 
uit. Met als prettig gevolg dat wij door mond tot mond reclame weer 
voor nieuwe projecten  ingeschakeld worden. Een prachtig voorbeeld 
van een samenwerkingsverband binnen Bernheze.

Ontmoet en inspireer elkaar tijdens het Bernhezer Business Event op 
21 november 2015.
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Van den Heuvel Elektrotechniek BV- Joost Kanters
Hans van der Velden Aannemersbedrijf - Hans van der Velden

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent   twitter.com/BernhezerBE2015
www.bernhezerbusinessevent.nl

Heesch is Heesch, maar wat bepaalt dat

De werkzaamheden in het centrum 
heeft de waarde van de informatie 
niet beïnvloed. De kernwaarden 
die hieruit voortkomen zullen door 
de Stichting centrum Manage-
ment Heesch besproken worden 
met de ondernemers en vervol-
gens wordt een publiciteitscam-
pagne in gang gezet. Doel van de 
campagne is onze kernwaarden te 
belichten binnen de overige mooie 
kernen van Bernheze en de steden 
die ons omringen. Als straks ons 

Heesch’ centrum weer helemaal 
klaar is, zijn wij klaar om de gasten 

met gepaste trots op het centrum 
en de kernwaarden te ontvangen. 
Mooi toch?

Laat u horen
Om ook uw mening over Heesch 

mee te laten wegen, nodigen wij 
u uit om uw mening te geven over 
de zaken die u als pluspunt ervaart, 
zoals de kleine dorpskern, het gro-
te aanbod van verse producten, de 
supermarkten, de ambachtelijke 
zaken, de familiebedrijven en de 
entourage. We vernemen graag 
wat voor u Heesch tot Heesch 
maakt. laat ons weten waarom u 

graag in Heesch winkelt of waar-
om juist niet, via info@centrum-
heesch.nl. Wij kunnen uw mening 
of zelfs eventuele aanbevelingen 
dan meenemen in de campagne. 

‘De kernwaarDen BelicHten in een 
publiciteitscampagne’

heesch – De studenten van het NHTV (Nationale Hogeschool voor 
Toerisme en Verkeer) die afgelopen weken mensen in het centrum van 
Heesch en omliggende kernen als Nistelrode, Oss en Geffen hebben 
bevraagd, verwerken momenteel de antwoorden. De vragen die ge-
steld werden, waren: wat vindt u van het winkelaanbod, hoe ervaart 
u de gastvrijheid, de gezelligheid, veiligheid en parkeergelegenheid in 
Heesch. 

Bezoek eens 
een energiecafé 
van Beco

Gratis workshop omgaan met discriminatie

Iedereen kan te maken krijgen met 
discriminatie. Soms word je gedis-
crimineerd. Soms ben je misschien 
zelf degene die (onbedoeld) ande-
ren discrimineert of daarvan wordt 
beschuldigd. In weer andere situa-
ties kun je getuige zijn van discri-
minatie.

RADAR is het bureau voor gelijke 
behandeling en tegen discrimi-
natie werkzaam in meer dan 60 
gemeenten, waaronder Bernheze. 
RADAR biedt in Bernheze één 

gratis workshop aan voor mensen 
die graag meer willen weten over 
discriminatie en vooroordelen en 
hoe je daarop kunt reageren. In de 
workshop verkennen we alledaag-
se situaties waarin discriminatie 
voorkomt en hoe je daarmee om 
kunt gaan.

De workshop duurt 2 uur en is 
bedoeld voor een vereniging, 
een belangengroep of een instel-
ling. Heeft u belangstelling, neem 
contact op met RADAR, e-mail  

info-denbosch@radar.nl, telefoon 
073-744 01 18. Wees er snel bij, 
want deze workshop kan slechts 
eenmaal gratis worden aangebo-
den. 
Voor meer informatie over het 
werk van RADAR: www.radar.nl.

BERNHEZE – Een gratis workshop ‘omgaan met discriminatie’ voor 
mensen die graag meer willen weten over discriminatie en vooroorde-
len en hoe je daarop kunt reageren. In de workshop verkennen we al-
ledaagse situaties waarin discriminatie voorkomt en hoe je daarmee om 
kunt gaan. De workshop duurt 2 uur en is bedoeld voor een vereniging, 
een belangengroep of een instelling.

T/m 4 september zamelt de gemeente 
elke week uw restafval in

De inzameling van gft-afval verandert in die periode niet. 
De zomerinzameling duurt tot 7 september 2015. Kijk voor actuele informatie 

op de Afvalstoffendienst app of op uw afvalkalender.
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Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Elke donderdag om 10.15 uur lo-
pen een groep vrouwen én een man 
binnen in de yogaruimte van de 
Eijnderic in Heesch, voor de twee-
de yogales van die ochtend, geleid 
door yogadocent Joop van Remor-
tel.

Onze groep bestaat uit Ans, Marijke, 
Rietje, Gerrie, Claartje, Hans, Annie, 
Hannelott en Carla en bij deze groep 
zitten zelfs een paar cursisten die al 
bijna twintig jaar yogales volgen bij 
Joop. De meesten lazen over de yo-
galessen in de Eijnderic-brochure 
en sommigen werden er op geatten-
deerd door een vriendin. Het grootste 
deel van de cursisten volgde al eerder 
cursussen bij de Eijnderic: wolvilten, 
computer, Spaans, en bloemschikken 
en vrijwel de hele groep neemt deel 
aan de jaarlijkse Zomerschool van 
de Eijnderic. Een echtscheiding, het 
overlijden van een partner, de ern-
stige ziekte van een kind of andere 
spanningen worden genoemd als re-
den van de opgave voor de yogacur-
sus. 

“Het is fijn dat de Eijnderic zo cen-
traal in Heesch ligt, je ontmoet hier 
andere mensen en het is belangrijk 
om bij een groep te horen. We zijn 
redelijk op de hoogte van ieders pri-
vé-situatie en zijn in staat om daar-
bij een luisterend oor te bieden. Je 
komt soms binnen met je eigen pak-
ketje zorgen en voelt je na de yogales 

‘lichter’. Je raakt door de oefeningen 
je stress kwijt, leert om beter adem 
te halen, niet door te malen en los 
te laten. Meer leven in het nu. Als er 
mensen van onze groep ziek zijn, dan 
bellen we elkaar of sturen een kaartje. 
We hebben een groot vertrouwen in 
onze docent Joop. 
Hij is bescheiden en vol mededogen, 
zonder te oordelen. Je mag binnen 
deze groep jezelf zijn en hoeft je niet 
te verdedigen. “Zeker met het ouder 
worden is het fijn om een goed net-
werk te hebben binnen Heesch en 
daar werken ook de yogalessen aan 
mee”, zo zeggen de deelnemers van 
deze wekelijkse yoga-les. 

“De administratie van de Eijnderic is 
heel gastvrij en elke donderdag, na af-
loop van de yoga, staat de koffie klaar 

en neemt een van ons iets lekkers 
mee. We gaan met de hele groep ook 
weleens lunchen en soms spreken 
mensen samen iets af, zoals onlangs 
toen er drie mensen naar de voorstel-
ling ‘Dorp aan de rivier’ in Lith zijn 
geweest. 

De sfeer in onze groep is heel goed en 
dat vinden we allemaal heel belang-
rijk en we missen de yogalessen én 
ook de groep tijdens de vakantiepe-
riodes. 
Maar gelukkig wordt er tijdens de 
laatste les voor de zomervakantie en 
de kerstvakantie altijd met de hele 
groep, en ook docent Joop er bij, kof-
fie gedronken met wat lekkers er-
bij. En we zien elkaar meestal toch 
weer tijdens de Zomerschool voor 
55-plussers”.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Niet doormalen, goed ademhalen en proberen los te laten

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONtAct en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:
Wim smits uit

Loosbroek

Winnaar:
Riet van Dinther

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

mOOiBernhezertJeS

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

AANGEBODEN

PEDiCURE NiSTELRODE 
Pedicure Nistelrode 
Dorien Visser-hanegraaf 
tel 0412-612118
Ook bij diabetes/reuma.

PEDiCURE 
HEESWiJK-DiNTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

zOU U OOK WiLLEN WETEN 
WELKE KLEUREN HET BEST 
BiJ U PASSEN?
In een heldere presentatie, 
maak ik u wegwijs in de 
wereld van kleur. Leuk voor 
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes 
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.
colorenta, Abdijstraat 12, 
heeswijk-Dinther. 06-51110053.

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

KAPTEiJNS PARTYVERHUUR 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl 
of bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

iNTRODUCTiECURSUS (BAS)
GiTAARSPELEN iN HEESCH
Je neemt je favoriete muziek mee, 
ik leer je spelen. Gratis proefles, 
dan eerste 4 lessen 50% korting! 
06-44084573, 
paul.wigchert@hetnet.nl.

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

TE KOOP

Toe aan een nieuw horloge, 
kom dan onze TRENDY OOzOO 
COLLECTiE bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

NiEUWE DESSO-
TAPiJTTEGELS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 

schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BESPAAR OOK OP UW 
ENERGiEREKENiNG, laat ons 
u adviseren. Over de juiste led 
lampen of spaarlampen op de 
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.
heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

TE HUUR
OPSLAGLOODS 100M2 
heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

GEVRAAGD

TELEFOONBOEK/
GOUDEN GiDS 
voor het maken van een 
carnavalswagen van cV Afslag 
15 Nistelrode. Onlangs heeft 
iedereen de nieuwe telefoongids/
Gouden Gids ontvangen. De 
oude zouden wij graag gebruiken. 
Inleveren bij ceelen Groente en 
Fruit – laar 80a - Nistelrode.

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

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

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
3 juli 2015

€ 5,00

Trosje tasty Tom 

& 

Krop sla      

Samen € 1,00
Ook geldig in de winkel

1 pond Kibbeling

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

€ 7,50

Nu ter kennismaking 3 voor

Kom gratis 
proeven

NIEUW:
DIVERSE SOORTEN 

E-NUMMERVRIJ DESEMBROOD

Gratis 
saus

Vrijdag 3 juli 

op de markt 

Nistelrode 

tot 13.00 uur

Biologisch 
Jong Belegen

            1 kilo10.5010.50

Prentenboekentip van de bibliotheek
GA TOCH FiETSEN! / PHiLiP HOPMAN & JOUKJE AKVELD 

Het boek is geschikt voor kinderen 
van ongeveer 4 jaar en ouder, een echt 
prentenboek voor een fietsland! 
‘Ga toch fietsen’ is een oer-Hollands prentenboek in groot formaat. De 
twee dieren panda Boese en hond Willem zijn dikke vrienden. Maar, zo-
als dat gaat met mannen onder elkaar: soms is er ruzie. Als ‘Willem dan 
roept ‘ga toch fietsen’, stapt Boese boos op zijn fiets en rijdt weg. Hij 
kijkt maar amper om zich heen en ziet eigenlijk helemaal niet wat er voor 
bijzondere voertuigen in het verkeer zijn. Maar de lezer heeft alle tijd om 
de tekeningen te bekijken. Fietsen en andere voertuigen wriemelen door 
elkaar heen. Alleen al Boese terugvinden op elke pagina is een uitdaging 
op zich. Door het fietsen kalmeert Boese en zijn boosheid verdwijnt heel 
langzaam. Aan het eind van het prentenboek is Boese weer thuis en het 
eten staat op tafel. Ook bij Willem is de boosheid helemaal verdwenen. 
Ze besluiten dan ook om morgen samen te gaan fietsen.

Het boek is geschikt voor kinderen 

prentenboek voor een fietsland! 

Snorro - in een eigentijdse Kersouwe 
Jeugdtheatergroepproductie

De zusjes Kim en Miep van der 
Doelen hebben de PR-taak op 
zich genomen. “We hebben na ja-
ren een man als nieuwe regisseur, 
Maurice van Dinther. Het is leuk 
om te zien dat er een nieuwe ener-
gie voor de spelersgroep staat. Na-
dat hij het stuk Snorro aan het be-
stuur had voorgelegd ter akkoord, 
heeft hij het bewerkt om het aan te 
laten sluiten bij onze spelersgroep. 
Voor het eerst komt er - apart van 
de spelers - een vierkoppige live 
band op het toneel voor muzikale 
ondersteuning. Super gaaf. Wij 
nodigen dan ook iedereen uit om 
te komen kijken en luisteren.”

Gieren Geer & Goor
Gier Goor wordt door Joni Strik 
gespeeld. “Anne van Bavel is Gier 
Geer en wij zijn de verhalenvertel-
lers van het stuk. We vinden ons-
zelf super grappig en zitten vol 
flauwe opmerkingen in onvervalst 
Amsterdams, die overigens ner-
gens over gaan. Ik speel voor het 
eerst één karakter. Nu ervaar ik dat 
ik mij écht kan verdiepen en inle-
ven in één personage. Dat geeft 
rust, maar is tegelijkertijd ook een 

uitdaging. De gieren vliegen na-
melijk van hot naar haar en dat 
vraagt wel alert blijven.” 

Schermlessen
Sam van Empel speelt soldaat en 
opziener. “Als domste soldaat van 
de wereld, vind ik mijzelf toch 
super slim. Om goed bewapend 
ten tonele te verschijnen, hebben 
we echte schermlessen gekregen 
van docente lotte Pernet. Gaaf 
was dat. Als opziener houd ik met 
harde hand de kinderen die in de 
mijn werken in het gareel, zoals de 
commandant mij heeft bevolen. 
Ik ben streng en onrechtvaardig. 
Deze twee rollen vind ik tot nu toe 
de stoerste en leukste die ik heb 
gespeeld.”

Lief en ruw zijn
lidy van de Valk speelt de vader 
van Don José en de moeder van de 
premiejaagster. “De laatste is een 
hilarische rol die erbij is geschreven 
door Maurice en zit vol tegenstel-
lingen: De vader die op ‘ruwe’ 
wijze het beste uit zijn zoon wil 
halen, tegenover het karakter van 
de moeder die liefdevol haar avon-

tuurlijke dochter wil beschermen. 
Dat contrast uitspelen was voor mij 
een enorme uitdaging.” 
“Met de nieuwe regisseur werken 
was ook spannend. We kregen al-
lemaal improvisatie opdrachten, 
waarin iedereen zijn kunnen kon 
laten zien. Maurice kende ons niet 
en heeft met een frisse en open 
blik de rollen op invoelende wijze 
verdeeld. Best spannend hoor, wie 
je dan mag gaan spelen!”, besluit 
het drietal. 
 

Natuurlijk decor spreekt boekdelen Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINtHER - Snorro, wie kent deze gemaskerde held niet? De Jeugdtheatergroep van De Kersouwe 
speelt het echter in een humoristische, spannende setting, waarin de jonge kijkertjes ongelooflijk veel te zien 
en te horen krijgen en waar de ouderen kunnen lachen om de dubbelzinnige grapjes. Het is een kleurrijke 
familievoorstelling die het Mexicaanse dorpje Burrito, met al haar bewoners, tot leven brengt. 

Première: 
woensdag 8 juli. 
Aanvang 15.00 uur. 

Woensdagmiddag 
voorstellingen 15 en 22 juli. 
Aanvang 15.00 uur. 

Avondvoorstellingen: 
18 en 25 juli 19.00 uur. 
De familievoorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf 
3 jaar. Entree € 4,50 per 
persoon.
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ACTIVITEITENAGENDA

Een greep uit ons nieuwe 
theaterprogramma.

MALLETBAND AURORA 
ONTMOET 

CESAR 
ZUIDERWIJK
AANVANG: 
20.15 UUR
ENTREE: € 15,-
Dit jaar niet zomaar 
een ontmoeting... 
Deze keer ontmoet de 
malletband van Aurora 
Cesar Zuiderwijk! Het 

belooft een geweldige avond te worden, vol met spectaculair 
slagwerk, uitzinnige drumsolo’s en opzwepende ritmes.

DRUMCLINIC MET 
CESAR ZUIDERWIJK
AANVANG: 14.00 UUR
ENTREE: € 7,50

Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring, zal 
zijn kunsten vertonen in een boeiende clinic. Het is een 
interactieve clinic waarin Cesar verhalen zal vertellen over 
zijn ervaringen als drummer en natuurijk zullen boeiende 
drumsolo’s te horen zijn.  

DANSVOORSTELLING PAS 
DE CHAT EN REGI BOKMANS
AANVANG: 14.00 UUR
ENTREE: € 7,50

Dansstudio Pas de Chat uit Schaijk en Dansstudio Regi 
Bokmans uit Berghem zijn samen te zien in een bijzondere 
voorstelling. Een voorstelling met verschillende dansstijlen 
en de Kidstar-leerlingen zullen hun zangkunste vertonen.

FILMHUIS DE PAS: SAMBA
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: €5,00

De � lm Samba is de nieuwe komedie van de makers van 
‘Intouchables’. Met opnieuw in de hoofdrol acteur Omar Sy. 
Het verhaal gaat over Samba die tien jaar geleden vanuit 
Senegal naar Frankrijk.

BUITENBIOS - FILM: SOOF
AANVANG: 21.30 UUR
ENTREE: € 7,50 (INCL. CONSUMPTIE)

Welkom in onze BuitenBios! Op vrijdag 24 juli kun je, op 
een zwoele zomeravond onder het genot van een heerlijk, 
verfrissend drankje, in je eigen tuinstoel, genieten van de � lm 
SOOF. 
SOOF is een prachtige romantische komedie die helemaal 
past in de sfeer van een zomerse juli-avond.

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZA.
 4 JULI

ZA. 
4 JULI

ZO.
5 JULI

MA.
20 JULI

VR. 
24 JULI

Multiple Sclerose, aan de 
buitenkant zie je vaak niks
BERNHEZE - 17.000 Nederlanders 
hebben Multiple Sclerose (MS). 
Aan de buitenkant zie je in veel 
gevallen niks. Toch hebben zij er 
dagelijks last van. 

“Ze zien niets aan me, dus ik ben 
niet ziek.” Een groot probleem 
voor veel mensen met Multiple 
Sclerose. Waarom kun je soms 
prima lopen en maak je de andere 
dag gebruik van een scootmobiel? 
Heb je de ene dag energie voor de 
dagelijkse dingen en de andere dag 
kan er bijna niks? Het is voor veel 
mensen niet te begrijpen. “Dat 
mensen zeggen dat je je aanstelt 
doet veel pijn.”

Van 23 t/m 28 november zetten 
vele partners, kinderen en fami-
lieleden zich in tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds. 
Zij erkennen en herkennen de 
symptomen zoals gezichtsverlies, 
uitval aan armen en benen en zet-
ten zich in om MS een gezicht te 
geven. Ook heel veel mensen met 

MS doen mee met de collecte-
week. Degenen die niet kunnen of 
willen collecteren hangen de vlag 
uit tijdens de collecteweek.

Het Nationaal MS Fonds kan haar 
gezicht nog lang niet bij alle huizen 
laten zien en is daarom op zoek 
naar nog meer mensen die MS een 
gezicht willen geven. Heb je twee 
uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen 
buurt meer bekendheid geven aan 
MS? Meld je aan als collectant en 

help mee. Kijk voor meer informa-
tie op www.nationaalmsfonds.nl. 
Het fonds is nog op zoek naar 
collectanten in Heesch (45 col-
lectanten), Heeswijk-Dinther (30 
collectanten) en Nistelrode (9 col-
lectanten).
Het Nationaal MS Fonds besteedt 

de collectegelden aan onderzoek 
(voor een beter leven nu én een 
toekomst zonder MS), begeleiding 
en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder ge-
waardeerd: giro 5057 te Maassluis 
(Nl92 INGB 0000 0050 57). Het 
Nationaal MS Fonds is 100% af-
hankelijk van giften.

KWF Bernheze is op zoek naar...
BERNHEZE - In het kader van de samenvoeging van de afdeling 
Bernheze is het KWF op zoek naar kandidaten voor de volgende 
functies:
 
VOORziTTER
Als voorzitter ben je het gezicht van de lokale vrijwilligersafdeling 
van KWF in jouw woonplaats. Samen met de penningmeester, secretaris en afdelingscollectecoördinator 
vorm je het bestuur en stuur je de vrijwilligers in jouw gemeente aan.
Jouw taken als voorzitter bestaan o.a. uit: 
* leidinggeven aan het bestuur van de lokale KWF-afdeling
* netwerken en kansen signaleren/benutten in de regio
* verantwoordelijk voor een goede bezetting van de lokale 
 KWF-afdeling
* actief uitdragen van het beleid van KWF.
 
SECRETARiS
Als secretaris ben je een spin in het web en zorg je mede voor het optimaal functioneren van de KWF-
afdeling in jouw gemeente. Je bent de rechterhand van de voorzitter.
Jouw taken als secretaris bestaan o.a. uit:
* organiseren van bijeenkomsten van het bestuur van de lokale KWF-afdeling
* bijhouden van de vrijwilligersadministratie
* verantwoordelijkheid dragen voor de huldiging van jubilarissen binnen de afdeling
* signaleren mogelijke knelpunten binnen de afdeling.
 
Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar ton@tonwillemse.nl.

zomercon-
cert Kiosk
NIStElRODE - Omdat we de zo-
mervakantie vrolijk willen begin-
nen en het (muziek)jaar ook vrolijk 
willen afsluiten verzorgt fanfare 
St. Lambertus op maandagavond 
13 juli een optreden vol met zo-
merse klanken. 

Kom luisteren, neem zelf een stoel-
tje of een plaid mee en geniet van 
een gevarieerd programma met 
onder andere ‘A taste of Blof’, Joy-
fulle Saxofones en Einsamer Hirte 
(met bierflesjes). 

Wanneer: 13 juli 2015 
van 19.30 tot 21.00 uur

locatie: Zeveneeuwenpark 
Nistelrode.

Reizen naar Regina!
 Dortmans reizen naar Oostenrijk neemt de organisatie van 
de reizen van Regina en Martien over, zodat u kunt blijven 

genieten van een gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW 
ZOMERVAKANTIE 2015

8-daagse busreis naar 
Hotel Alpina Regina 

in Biberwier in Oostenrijk
   Voor info kunt u altijd bellen, ook ’s avonds en op zondag: 

    Maarten & Anja Dortmans 
    Lariestraat 27  5473 VK  Heeswijk-Dinther 
    Telefoonnummer: 0413-294739
    E-mail: dortmans@reizennaaroostenrijk.nl 
    Website: www.reizennaaroostenrijk.nl
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Voor info kunt u altijd bellen, ook ‘s avonds en op zondag:

BOEK NU UW 
ZOMERVAKANTIE 

2015

‘ze zien niets aan 
me, dus ben ik niet 
ziek’
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Maaskade 32 Oss   www.kringloopbedrijfoss.nl  •  Voorste Groes 1a Heesch   www.kringloopbernheze.nl

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 4 JULI DE HELE DAG 50% KORTING 
(M.U.V. ZORGGOEDEREN) OP ALLE KLEDING, 
BOEKEN, KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, 
CD’S, ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED 
EN NOG VEEL MEER!

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

50%
KORTING
ZATERDAG 4 JULI

Kermis Heesch

Foto’s: Marcel van der Steen en DMBK
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De bevers verzamelden zich op het 
dorpsplein van Hotsjietonia. Op 
het dorpsplein stonden allemaal 
dozen. Sterre Stroom en Professor 
Plof hadden deze dozen uit Ghana 

meegenomen, toen ze daar op ex-
peditie waren geweest. toen alle 
bevers er waren, konden de dozen 
worden opengemaakt. Alle dozen 
zaten vol spinnenwebben en ze 
waren allemaal leeg. Behalve de 
grootste doos met het touw er om-
heen, toen ze die openmaakten, 
zagen ze een grote spin. De spin 
was razendsnel en ontsnapte uit de 
doos. Die spin bleek Anansi te zijn, 
die was uit Ghana meegekomen. 
Anansi is een spin die graag stre-
ken uithaalt, dus de bevers moes-
ten hem gaan zoeken.

Op het speelveld hebben de be-
vers allerlei spelletjes gedaan. Bij 
elk spelletje konden ze een knipje 
in hun kaart verdienen. Als hun 
kaart vol was, kregen de bevers 

een puzzelstukje. Alle puzzelstuk-
jes bij elkaar vormden een grote 
puzzel met een kaart van de ver-
stopplek van Anansi.

Daarna moesten ze nog bedenken 
wat ze met Anansi zouden doen. 
Het was het beste als Anansi terug 
zou gaan naar Ghana, omdat het 
hier te koud voor hem is. 

Sterre Stroom en Professor Plof 
gingen hem meteen met de boot 
terugbrengen, waarbij ze de be-
vers uitzwaaiden.

Scouting Nistelrode naar 
Bever-Doe-Dag

NIStElRODE - De Bevers van Scouting Mira Ceti uit Nistelrode zijn 
naar de Bever-Doe-Dag in Berghem geweest. Op de Bever-Doe-Dag 
komen heel veel bevers uit de hele regio bij elkaar om samen een groot 
spel te doen. Het was er hartstikke gezellig en heel spannend, want er 
was iets vreselijks gebeurd.

De techniektrofee, een initiatief 
van het Ir. W. Maas Geesteranus 
Fonds en techniektalent.nu, on-
derstreept het belang van tech-
niekonderwijs door een prijs uit 
te reiken aan de basisschool die 
wetenschap- en techniekonder-
wijs het beste verankerd heeft in 
het lesprogramma. Basisschool De 
Zwerm ontving de techniektrofee 

2015. Naast de techniektrofee is 
er een Aanmoedigingsprijs te win-
nen. “Met de Aanmoedigingsprijs 
willen we scholen stimuleren we-
tenschap & techniek in de lessen 
op te nemen. 

We willen scholen een steuntje in 
de rug geven en ze aanmoedigen 
als ze op de goede weg zitten”, 

legt chris van Bokkum van tech-
niektalent.nu uit. “We reiken de 
prijs uit aan BS St. Albertus omdat 
twee vrouwelijke leerkrachten zich 
hebben laten trainen in het lesge-
ven van techniek door middel van 
een pneumatiek- en elektrotech-
niektafel. Met het vertrek van de 
mannelijke leerkrachten, was tech-

niek ook uit de school verdwenen. 
Nu is dat in ere hersteld. Naast het 
geldbedrag ontvangt de school 
een oorkonde en een juryrapport. 

Ook krijgen ze een techniek tool-
kit met materialen en lesvoorbeel-
den van techniekonderwijs.”

Aanmoedigingsprijs TechniekTrofee
voor BS St. Albertus
Leergierig, enthousiast en stimulerend voor andere scholen

lOOSBROEK - De Aanmoedigingsprijs van de TechniekTrofee 2015 gaat dit jaar naar basisschool St. Al-
bertus in Loosbroek. De jury heeft besloten het enthousiasme van zowel de leerkrachten als de kinderen te 
belonen met een speciale Aanmoedigingsprijs van € 1.500,-, te besteden aan techniekonderwijs of techniek-
materialen. De prijs is afgelopen vrijdag uitgereikt op school.

KINDERPAGINA

Duimen omhoog voor leerlingen en leerkrachten Foto’s: Michel Roefs

Jos en Annick bedankt
NIStElRODE - Afgelopen donder-
dag zijn er een aantal Benjamin-
netjes met leidsters naar de slager 
gegaan om ze te bedanken.
 
Slagerij Jos van Kessel heeft De 
Benjamin lange tijd van heer-
lijk broodbeleg voorzien! Annick 
kwam zelf altijd even het vlees 
brengen en had daarbij steeds 
weer aandacht voor de kinderen, 
zoals ze dat ook in de winkel altijd 
zo leuk deed!
Wat zullen we ze gaan missen!
Jos en Annick, nogmaals heel erg 
bedankt voor alle goede zorgen 
en voor de heerlijk belegde boter-
hammen op De Benjamin!
 
team De Benjamin

we willen scHolen 
een steuntJe in de 
rug geVen

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

de spin bleek anansi en ontsnapte 
raZendsnel uit de doos
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Wil jij een muziekinstrument leren bespelen?
Open dag Rhythm Impact, Muzelinck en Aurora

Dit jaar is het programma in twee 
delen gesplitst die op elkaar aan-
sluiten.
Van 13.00 tot 14.00 uur wordt in-
formatie over slagwerk gegeven 

door Rhythm Impact. 
Zie www.rhythmimpact.nl 
Van 14.30 tot 15.30 uur is de Mu-
zelinck aan zet. 
Op de open dag is informatie te 

krijgen over de instrumenten trom-
pet, bugel, saxofoon, hoorn, trom-
bone en slagwerk, maar ook over 
hoe dat gaat met de muziekles-
sen. Op een podium kan geluis-
terd worden naar optredens. Wie 
al een instrument bespeelt en zin 
heeft, kan op het podium komen 
meespelen. 

Maar Aurora is ook een club en dat 
geeft allerlei leuke dingen.
Denk aan een gratis leeninstrument 
en al na een jaar les deelname aan 
het jeugdorkest! En wat dacht je 
van allerlei leuke activiteiten.

Op de open dag is ook informatie 
te krijgen over de Aurora work-

shops. Er zijn twee verschillende 
workshops; slagwerk of blazen. 
Deze zijn voor kinderen van 6 tot 
8/9 jaar. tien weken een workshop 
volgen kan voor € 30,-. 
Voor alle kinderen die op de open 
dag komen, is er een leuke atten-
tie.
Voor vragen: 06-41744174.

Koninklijke kweekvijver 
levert opnieuw kampioenen af

HEESWIJK-DINtHER - De slag-
werkgroep van de Koninklijke 
Fanfare St.Willibrord mag 2015 
inmiddels wel een Koninklijk jaar 
gaan noemen.

Nadat eerder dit jaar Heeswijkse 
slagwerkers Bernheze en Noord-
Brabant al veroverden, hebben ze 
nu in het limburgse Heel opnieuw 

prijzen binnengehaald. tijdens het 
NK voor solisten en kleine ensem-
bles slagwerk en multi percussie 
zijn meerdere slagwerkers Neder-
lands kampioen geworden.
Bram van den Berg, Diego van 
Driel, Willem van Empel en tjeu 

Dortmans zijn Nederlands kampi-
oen multi percussie in de 5e Divisie 
geworden.

Maartje van Zutphen werd Neder-
lands kampioen snaredrum 1e divi-
sie en tom van Zutphen behaalde 
een knappe 3e plaats.

Ook dichter bij huis werden prijzen 
binnengehaald. In tilburg slaagden 
vijf leden voor hun muziekexamen: 
tjeerd Krikhaar, Anja de Visser, 
Kyra van den Berg en Nina Schou-
ten voor het A-examen en Jan van 
Oorschot voor het c-examen.

Maartje van Zutphen

Vij F leden 
slaagDen voor 

Hun muZiekexamen

HEEScH - Dit jaar is er opnieuw een open dag van Rhythm Impact, de 
Muzelinck en Aurora. Deze vindt plaats in het Aurora gebouw, ’t Dorp 
138 in Heesch, op zaterdag 11 juli. 

Het is de toon 
die de muziek maakt

Onderzoek  de bodem bij 
Natuurcentrum De Maashorst 

Het jaar 2015 is het jaar van de 
bodem. De bodem is de basis voor 
veel dingen die vaak als vanzelf-
sprekend gezien worden. Voedsel, 
natuur, energie, wonen, drinkwa-
ter…. alles begint bij de bodem. De 
bodem is daarmee het fundament 
van ons bestaan. Daarom besteedt 
ook het natuurcentrum aandacht 
aan dit belangrijke thema. 

De kleine, maar fijne tentoonstel-
ling bevat informatie over planten, 
diertjes, paddenstoelen, spelletjes 
en vitrines met diverse stenen en 
zand. Kinderen mogen dierenjasjes 
passen. Als ze in de spiegel kijken, 

kunnen ze zichzelf zien als (bodem)
diertje. De tentoonstelling is de 
hele zomer te bekijken, ook in de 
vakantie. En het blijft niet bij kijken 
alleen: aan de balie is een tasje te 
huur voor € 3,- met daarin mate-
rialen en een mapje met opdrach-
ten. Hiermee kunnen kinderen zelf 
in het bos op zoek gaan naar en 
aan de slag gaan met bodemdier-
tjes en stenen. De tentoonstelling 
is te zien gedurende de openings-
tijden van het centrum. Bezoek 
hiervoor de website 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
De tasjes zijn dagelijks te huur tot 
uiterlijk 15.00 uur.

NIStElRODE  - Natuurcentrum De Maashorst heeft in het kader van ‘Het jaar van de bodem’ een tentoon-
stelling ingericht over  wat er allemaal in en op de grond te vinden is: zand, planten, stenen, kleine en grotere 
beestjes, paddenstoelen…. Er staat een microscoop en er zijn leuke spelletjes te doen. Bovendien kan er 
een tas gehuurd worden waarmee kinderen en hun (groot-)ouders zelf in het bos op zoek kunnen gaan naar 
bodemdiertjes en mooie stenen.  

die de muziek maaktdie de muziek maakt
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Gastouderopvang

Meintje
     Kom Kijken!

Open dag!
11 juli van 13.30 - 16.30 uur

U bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen bij
Gastouderopvang Meintje

Ge� ensestraat 1
5384 VK Heesch
06-40044518

Kinderopvang 
bij u 

‘om de hoek’

BERNHEZE - Woont u in Heesch 
of directe omgeving en bent u 
(dringend) op zoek naar een gast-
ouder voor uw (aanstaande) kind/
kinderen? 

Mogelijk kunnen wij u dan verder 
helpen. Bij geregistreerde gastou-
ders is op verschillende dagen een 
plekje vrij voor 1 of 2 kinderen.

Kleinschalige opvang in een 
huiselijke sfeer. Dat is wat een 
gastouder uw kind/kinderen kan 
bieden!

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Kids & care gastouderbureau, 
0412-650787 of stuur een bericht 
naar 
info@kids-care-gastouderbureau.nl.

Kids & Care
g a s t o u d e r b u r e a u

Pauwoog 10, 5345 EN Oss

De Nistelnootjes met Friday in zomerconcert

Op hun route komen ze de meiden 
van meidengroep Friday tegen, die 
ook genieten van hun welverdiende 
rust. Zij zorgen aan boord voor wat 
leven in de brouwerij. De liedjes lig-
gen gemakkelijk in het gehoor en 

zijn voor het merendeel vrolijk en 
opgewekt. toch moeten ook de 
zakdoeken in de aanslag worden 
gehouden. Alles staat onder bege-
leiding van Delian corssmit, Mir-
jam van Geelkerken en tommy van 

Delst. Kaartjes à € 7,50 zijn via de 
mail te bestellen: 
edith.visser@home.nl. 
Graag duidelijk naam en aantal 
kaartjes vermelden. De kaartjes 
voor de voorstelling liggen dan 

klaar bij de ingang van cc Nesterlé 
waar ze op 5 juli vanaf 14.00 uur 
opgehaald kunnen worden. Ook 
zijn dan nog kaartjes te koop voor 
de voorstelling (ook vanaf 14.00 
uur). 

Het belooft wederom een leuke af-
wisselend concert te worden voor 
jong en oud! U komt toch ook?!

NIStElRODE - Kinderkoor De Nistelnootjes verzorgt zondag 5 juli, om 14.30 uur, haar tweede zomer concert 
in CC Nesterlé. Na een schooljaar van hard werken en repeteren, zijn de kinderen van het kinderkoor op 
vaarvakantie. Onderweg bezingen ze de schoonheid van de wereld om hen heen.

Kinderkoor De Nistelnootjes

Onderweg bezingen ze de schoo nheid van de wereld om hen hee n

De jongste lezer?

Soms zeggen foto’s meer dan woorden, heeft Fleur, deze jonge leze-
res gedacht. Haar moeder liet ons weten: “De krant wordt hier echt 
kapot gelezen.” Een inspirerend moment voor de redactie!

Meidengroep Friday

Peuter kijkt naar het beslagen raam 
en zegt: “Het raam is bezweet”

Talent en passie zorgen voor veel kijkplezier in ons mooie Bernheze
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zWiJSEN 
COLLEGE VEGHEL

ATHENEUM
Heeswijk-Dinther
Max van der Velde
 

HAVO
Heeswijk-Dinther
Pepijn van Houtum
Anne Otten
Femke Verhoeven 
Dirk van Zutphen

zWiJSEN zWiJSEN 

GYMNASiUM 
BERNRODE
Heesch
thomas Mutsaers
Jooske Jacobs
céline Breurken
 
Heeswijk-Dinther
Marcella van den Broek
Silvia Kanters
Mark van der Pas
Bram van Rooij
Pam Boerdonk
thijs van den Bosch
Mara van Dijk
Manuel Groothuysen
 
Loosbroek
lotte van Mil
luc van Schijndel
Stijn Buné

VEGHEl – De examenresultaten 
van het tweede tijdvak zijn be-
kend. Maar liefst 99% van de exa-
menkandidaten van het Fioretti 
College in Veghel is geslaagd. 

Vorig jaar was dat na het tweede 
tijdvak 98%. Van de 332 examen-
kandidaten basisberoeps, kader-

beroeps en mavo, hoefden slechts 
12 leerlingen het opnieuw te pro-
beren. Uiteindelijk zijn er slechts 4 
leerlingen niet geslaagd. Met de 
score van 99% komt de school 
voor mavo, vmbo en PrO in Veg-
hel opnieuw ruim boven de lande-
lijke norm uit. Felicitaties voor de 
leerlingen én de medewerkers!

Fantastische examenuit-
slagen op Fioretti College

HET HOOGHUiS 
LOCATiE HEESCH  

VMBO GL
Vorstenbosch 
Jessie Hoogers 
Heesch
Jet van de Wielen

VMBO TL   
Nistelrode
Jesse van Gerwen 
Jamilla van Hemert
Nienke Willemse

HET HOOGHUiS 
LOCATiE TiTUS 
BRANDSMALYCEUM
Geslaagd 2e tijdvak

ATHENEUM 
Heesch
lisa van lith
 
GYMNASiUM
Heesch 
Soraya Amani

Leerlingen Op Weg genieten van feestdag
VORStENBOScH – Vooruitlopend 
op de afsluiting van het schooljaar 
organiseerde basisschool Op Weg 
in Vorstenbosch woensdag 24 
juni haar jaarlijkse feestdag. Het 
thema van deze feestdag was, hoe 
kan het ook anders, ‘feest’.

Een feest, georganiseerd door de 
werkgroep ‘Op Weg Dag’, bedoeld 
voor ouders, vrijwilligers, leerlin-
gen en leerkrachten. Met leuke en 
gezellige activiteiten die te maken 
hebben met feest en plezier. 

In de vooraankondiging was al 
aan alle ouders verteld, dat dit 
het grootste kinderfeest allertijden 
zou worden in Vorstenbosch. De 
meeste activiteiten en waterspelle-
tjes vonden buiten plaats, het was 
dan ook aan de ouders opgedra-
gen om de kinderen van groep 5 
tot en met 8 in elk geval droge kle-
ren mee te geven, want ja, je weet 
maar nooit...

De kinderen verzamelden zich na 
de opening bij hun eigen leraar op 
de grote speelplaats. Er was een 
strak schema voor de spelletjes, 

met tussendoor pauzes.
Onder het toeziend oog van ou-
ders, vrijwilligers en leraren geno-
ten de kinderen zichtbaar van alle 
spelletjes en het mooie weer. 

De spelletjes varieerden van cup-
cakes versieren, schminken, snoep-
memorie, spetterfeest, helmenspel 
tot aan misschien wel het mooiste 
spelletje: ‘leerkracht beschilderen’. 
Maar ook het oud-Hollands stoep-
krijten was een plezier voor de 
jeugd. 

Na een geslaagde ochtend was er 
voor iedereen een muzikale afslui-
ting.
De muziekband die spontaan was 
ontstaan, bestond uit een voorma-
lige leerling, een leerkracht, maar 
ook professionele muzikanten. 
De organisatie van deze Op Weg 
feestdag 2015 kan - mede dankzij 
het mooie weer - terugkijken op 
een leuke, geslaagde dag.

Een feest voor de jeugd Tekst en foto’s: Evert Tjepkema

meer Foto’s op
www.vorstenbosch-info.nl

Foto’s gala Bernrode 
bij Kasteel Heeswijk
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Maar hoe weten we welke Bra-
banders een auto of motorfiets 

bereden? Wat was er Brabants 
aan een t-Fordje of een Eysink 

motor? Simpel: het kenteken. Dat 
zat zo: als je tussen 1906 en 1951 

in een auto of op een motor rond-
reed, kon iedereen aan je kente-
ken zien waar je vandaan kwam, 
althans uit welke provincie. Want 
in tegenstelling tot tegenwoordig, 
was het kentekenbewijs (of num-
merbewijs zoals het toen heette) 
persoonsgebonden in plaats van 
dat het bij het voertuig hoorde. En 
zo’n persoonsgebonden kenteken 
werd uitgegeven door de provin-
cie waar je woonde. Het provinci-

ale nummerbewijs begon met een 
letter, gevolgd door een nummer. 
Voor Noord-Brabant was dat de 
letter N. Dat was overigens geen 
opzet: Groningen kreeg de A, 
Friesland de B en zo verder. Voor 
Noord-Brabant ‘klopte’ het dus 
toevalligerwijs.
 
tussen 1906 en 1951 zijn er ruim 
99.000 ‘Brabantse’ kentekens 
op naam uitgegeven en daarvan 
is een database gemaakt: naam 
en woonplaats van de eigenaar, 
soms zijn of haar adres. Maar wat 
de officiële gegevens niet vermel-
den is, met wat voor soort voer-
tuig die eigenaar zich vervolgens 
verplaatste. terwijl dat nu juist 
zo leuk is om te weten: wie had 

de eerste chevrolettruck in het 
dorp? In wat voor luxewagen 
reed de wollenstoffenfabrikant uit 
tilburg? Met wat voor autobus 
begon de ondernemende vracht-
rijder in de jaren ’20 een lokale 
busverbinding? En nog veel leu-
ker, is die auto of motor dan ook 
daadwerkelijk te zien? En vaak is 
dat zo, want er zijn eigenlijk best 
veel foto’s gemaakt van al die 
motorvoertuigen. En terecht: men 

was gewoon trots op het nieuwe 
vervoermiddel en wilde dat laten 
zien ook!
 
Doe mee
Een aantal van zulke foto’s is in 
openbare collecties terechtgeko-
men van archieven of heemkun-
dekringen. Die staan deels al op 
de website. Maar het BHIc denkt 
dat er nog heel veel schatten te 
ontdekken zijn in particuliere fo-
toalbums. 

Dus duik in je eigen familiealbums 
en kijk of daar foto’s van auto’s of 
motoren in zitten van vóór 1951. 
Stuur ze op, mét het verhaal van 
de auto van je opa! Dat kan via de 
website ‘De auto van m’n opa’.

A u T o
R U B R i E K

& motor

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

•	 BMW	535D touring high exe navi, m-pakket 313 
pk, head-up display, 122.000 km, 2011

•	 Fiat	Punto	1.4,  16v, airco, clima, 5-drs., 
 144.000 km, 2007
•	 Ford	Focus,	station, 2.0i, 16V, airco, lm wielen, 

trekhaak, 205.000 km, 2002
•	 Kia	Piccanto 1.1I airco, centr. vergr. sportvelgen 

stuurbekr. 2008
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Opel	Combo 1.3 CDTI airco, el. pakket, 2013

•	 Opel	Corsa	1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen, 
18.000 km, 2014

•	 Peugeot	208, 1.2i, navi, airco, 67.000 km, 2012
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner	1.6 HDI, airco, el. pakket, 2012
•	 VW	Caddy	 TDI, rood, airco, 2009
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 Volkswagen	Passat	2.0, tdi, navi, pdc, ecc, 

192.000 km, 2009

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat	18	-	5388	GG	Nistelrode	-	(0412)	61	20	76	-	info@autobedrijflangens.nl

AIRCOCHECK
•	Onderhoud   •	Service

verkocht

verkocht

verkocht

Een foto uit 1920, genomen in Heeswijk (kenteken N-919). Mooie krulletters had dat nummerbord. Op deze foto 
ontvangt Abt Evermodus van den Berg van de Abdij van Berne de Commissaris van de Koningin en kardinaal Van 
Rossum in Heeswijk Fotocollectie BHIC

Stap in ‘De auto van m’n opa’
Nieuwe website BHIC over Brabantse auto’s en motoren tussen 1906 en 1951

BRABANT – Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst online ‘De 
auto van m’n opa’ (www.deautovanmnopa.nl). Het is een website over de bezitters van motoren en auto’s 
in Noord-Brabant tussen 1906 en 1951, met alle verhalen en beelden die daarbij horen: over avontuur-
lijke motorrijders en ondernemende automobilisten, vrouwen achter het stuur, oma in het zijspan, aparte 
modellen en nog veel meer. Hoe gemotoriseerd was jouw opa?

stuur Je Foto op mÉt Het VerHaal Van 
de auto Van Je opa
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Space stari 1,8 airco 2004
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007

Opel Astra station 1,6 16v airco navi
   120.000 km 2009
Opel Corsa 1,3 cdti 5drs navi connect 
   edition 89.000 km 2011
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco 
   schuifdak iets aparts 2013
Toyota Corolla verso 1.8 16v 2004
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

Broekkant 1 - 5476 KS  Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
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Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Hèt adres voor al uw autozaken!

Crommenacker 
Automobielen app.

ACTIE:
Zomer / winterbanden 

wissel incl. gratis 
zomercheck

Crommenacker automobielen

Zomer / winterbanden Zomer / winterbanden 

ACCESSOiRES VOOR OP DE MOTOR

Accessoires zijn er voor de verhoging van je veiligheid, comfort en 
praktische toepassingen. Het kan nodig zijn dat je meer spullen mee 
moet nemen dan dat de beschikbare opbergruimtes toelaten. Extra 
mogelijkheden zoals (tank)tassen, rugzakken en koffers bieden dan 
uitkomst.

Om je rijplezier helemaal compleet te maken kan je de motor nog 
voorzien van extra spiegels, verlichting, een windscherm en sloten. 
Wanneer je op vakantie gaat of naar het werk - als motorliefhebber 
- dan is dat het mooist op de motor. Maar waar laat je alle bagage?

Er zijn vele mogelijkheden om je bagage op te bergen, denk aan: 
heuptassen, rugzakken, tanktassen, zadeltassen, roltassen.  Laat je 
informeren, er is veel meer mogelijk dan je denkt en de professionals 
denken graag met je mee. Voor elk probleem is wel een oplossing te 
vinden die past bij je behoeften en het type motor dat je rijdt. Ga naar 
je dealer en laat je informeren over de mogelijkheden.
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best of electronics!best of electronics!best of electronics!
Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427

VOORHEEN
HARENSE SMID

WASNET  
1940000002

7,99
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ZINDERENDE 
   ZOMERSTUNTS!

179,-

149,-
ETNA 
KOELKAST  
EKK 0842 

BRAUN 
SCHEERAPPARAAT    
CRUZER6 BODY

SLECHTS

49,95
30,-

EUROVOORDEEL

   ZOMERSTUNTS!   ZOMERSTUNTS!   ZOMERSTUNTS!   ZOMERSTUNTS!

61CM   

61CM   

61CM   

LG LED-TV   
24 MT 47 DBZ 

KÖNIG
AUTOCAMERA 
SAS-CARCAM10

HP 
ALLES-IN-
ÉÉN-PRINTER
2542

69,-

49,-
59,-

49,-
BEKEND VAN TV!

* Prijs is na 30,- inruilkorting.

269,-

* Prijs is na 30,- inruilkorting.

239,-*DYSON 
BAGLESS STOFZUIGER  
DC33C STUBBORN

30,-
INRUILKORTING 

239,-

175,-

SAMSUNG 
WASAUTOMAAT   
WF 70 F 5 E 2 Q 47,99

50,-
EURO
VOORDEEL

49,95

34,95499,-

449,-

64,-
EURO
VOORDEEL

AIRMATE 
STAANDE 
VENTILATOR  
FS4027T2 

20,-
EUROVOORDEEL

INRUILKORTING 
TOT 50,- OP 
VELE DYSON 
MODELLEN!    
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Advies nodig bij het 
boeken van uw vakantie? 
Als persoonlijke reisadviseuse 
help ik u graag verder!

“Welk budget u ook heeft, ik 
ga de uitdaging aan om de 
beste reis voor u te vinden!”

Esmee van Uden - van Leur

T: 0615895082   E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.facebook.com/reisesmee

persoonlijk reisadvies

Wie durft het aan? Jeugdzes-
kamp Jong Nederland HDL
Rennen, klimmen, springen, gooien en glijden tijdens nieuwe jeugdzeskamp

Jong Nederland HDl is een vereni-
ging voor iedereen vanaf 4 tot 18 
jaar, verdeeld in diverse leeftijdsca-
tegorieën. tijdens bijeenkomsten 
worden zij wekelijks vermaakt met 
een keur aan bij de leeftijd passen-
de activiteiten. 
De vereniging is echter niet alleen 
actief voor eigen leden. Elf jaar 
lang organiseerde zij onder de ti-
tel Veldslag, een vermakelijke dag 
voor jong en oud. Dit jaar valt ech-
ter het doek voor dit succesvol fes-
tijn, want de vereniging vond het 
tijd voor iets nieuws. En dat komt 
er op zondag 13 september van 
10.00 tot 16.00 uur met de eer-
ste editie van de jeugdzeskamp op 
het sportveld aan de Schuurakker, 
naast BS De Bolderik in Heeswijk. 
Een sportief spektakel, speciaal 
voor alle jeugd, verdeeld in de drie 
leeftijdscategorieën 7 tot 9 jaar, 10 
tot 12 jaar en van 13 tot 15 jaar.

Zaak is te vermelden dat deze zes-
kamp niet alleen bedoeld is voor 
snelle of conditioneel sterke jon-

gens en meiden, maar dat ook 
behendigheid en balgevoeligheid 
handig zijn. Elke proef bestaat 
namelijk uit diverse onderdelen. 
Snelheid, kracht, maar ook goed 
kunnen mikken om iets ergens in 
te gooien of te raken, zijn zaken 
die zomaar maken dat er gewon-
nen kan worden bij een proef. Ui-
teraard ontbreekt ook het nieuwe 
zwembad, dat samen met Dorps-
zeskamp HDl aangeschaft kon 
worden, niet in het circuit. 

Uitdaging
Elk team krijgt een eigen plekje op 
het terrein aangewezen, waar na 
alle inspanning even uitgeblazen 
kan worden. De stek mag ingericht 
worden met een kleed of tent(je). 
De organisatie roept alle jeugd uit 
genoemde doelgroep op uit heel 
Bernheze en zelfs daarbuiten om 

de uitdaging aan te gaan om een 
dag lang los te gaan tijdens dit 
sportieve spektakel en een team 
samen te stellen. 

Een team moet bestaan uit 
6 tot 10 personen en er dient een 
begeleid(st)er vanaf 16 jaar bij te 
zijn. Ook individuele jeugd kan 
zich opgeven of kinderen die geen 
complete groep weten te forme-
ren. 
De organisatie zal er alles aan doen 
om dit euvel op te lossen, zodat 
ook zij een leuke dag met een fijne 
en voltallige groep hebben. Het be-
denken van een leuke teamnaam 
is onderdeel van de voorpret. Het 
echte werk is op zondag 13 sep-
tember. Grijp de handschoen en 
doe mee! Deelname kost € 20,- 
per team.

HEESWIJK-DINtHER - Rennen, klimmen, springen, gooien, glijden, zwieren en zwaaien. Het zijn de ingre-
diënten van de jeugdzeskamp op zondag 13 september in Heeswijk-Dinther. Een splinternieuwe activiteit, 
speciaal voor alle jeugd van 7 tot 15 jaar. Voor de organisatie tekent Jong Nederland HDL, die langs deze 
weg iedereen oproept om deze sportieve uitdaging aan te gaan, een team samen te stellen en mee te doen. 

Voor alle jeugd van 7 tot 15 jaar Tekst: Wendy van Lijssel Foto: DMBK

Inschrijven kan vanaf nu tot eind augustus via 
www.jongnederlandhdl.nl/zeskamp 
Voor meer informatie: zeskamp@jongnederland.hdl.n

Karin (Van Mook de Echte Bakker), Marloes, Imke en Karlijn Vissers, 
samen met hun vader

Mike en Danny Voets overhandigden de taart aan Britt en haar vader

Winnaars Heesch, Lars, Sven, Niels en hun vader Cees Hendrickx

Afgelopen week werden de taar-
ten uitgereikt. In Heesch ging 
de taart naar lars, Sven en Niels 
Hendrickx. Samen met hun vader 
cees, kwamen ze de taart van 
De bakkers lamers ophalen in de 
Wereldwinkel. De Wereldwinkel 
Nistelrode verraste Marloes, Imke 
en Karlijn Visser. Bij Bakker van 
Mook, de Echte Bakker stond daar 
een heerlijke taart klaar. In Hees-
wijk-Dinther hebben Mike en Dan-
ny Voets van Smultaartjes de taart 
persoonlijk overhandigd aan Britt 
Megens. Britt versierde de cupcake 
tot een wereldbol. Aanleiding voor 

Mike en Danny om deze cupcake 
na te maken en ook nog te voor-
zien van het logo van de Wereld-
winkel.
Alle prijswinnaars gingen blij en 
enthousiast naar huis. De Wereld-
winkels in Bernheze bedanken de 
Bakkers lamers, Bakker van Mook, 
de Echte Bakker en Smultaartjes 
voor het gratis ter beschikking stel-
len van een taart.
De Wereldwinkels kijken terug op 
een succesvolle wedstrijd en wie 
weet, gaat heel Bernheze nog aan 
het bakken, want die lekkere taar-
ten... dat smaakt naar meer!

Cupcakewedstrijd smaakt 
naar meer!
BERNHEZE - Bakken is in! En dat hebben ze geweten bij de Wereldwin-
kels in Bernheze. De cupcakewedstrijd leverde vele prachtige foto’s op. 
Opdracht was: bak een cupcake, maak een selfie met de cupcake en 
zorg dat de foto bij een van de Wereldwinkels in Bernheze komt. Per 
winkel was er een taart te winnen.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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Tom Hekerman verlaat HVCH voor ‘nieuwe uitdaging’

Na vier succesvolle jaren bij HVcH, 
is Hekerman toe aan een stap ho-
gerop. “Ik wil de kans die me ge-

boden werd een keer aangaan”, 
verklaart de Heeschenaar in 
het wedstrijdsecretariaat. 

“Niet geschoten is altijd mis. Als 
ik mijn hele leven hier zou blijven 
voetballen, dan zou ik misschien 
denken: ‘had ik toch maar die kans 
gepakt’. Nu ga ik ervoor.” 

Het afgelopen sei-
zoen speelde hij als 

rechtsbuiten. Hij 
maakte met een 
aantal van 15 de 
meeste treffers 
van de ploeg van 

William van Over-
beek. Hekerman: 

“Je doet het met z’n 
allen. Dat ik er sta en ze 

binnenschiet is prima.” Voor 
zijn gevoel laat de 23-jarige voet-
baller het team niet in de steek met 
zijn vertrek. “Ik denk dat ze zonder 
mij ook wel goed verder kunnen. 
Ik ben niet de enige aanvaller die 
weggaat bij HVcH. Ze hebben een 
paar nieuwe spelers gehaald, waar 
ze vertrouwen in hebben.”

tom Hekerman keert terug bij sv 
tOP; de club waar hij is opgeleid. 
Hij heeft daar zeven jaar in de 
jeugd gespeeld. Destijds kwam de 
aanvaller, na een periode bij NEc, 
naar HVcH omdat zijn vrienden 
daar speelden. “Dat is achteraf een 
fantastische keuze geweest. Ik heb 
het super naar mijn zin gehad bij 
HVcH.” Het laatste seizoen was 
misschien wel het hoogtepunt van 
Hekerman bij HVcH. “Het ging 
lekker en ik werd genomineerd als 
een van de beste spelers van de 
eerste klasse. Dat is een mooie eer 
om van mensen te krijgen. Ik be-
schouw de tijd die ik hier heb ge-
had als één groot hoogtepunt. Het 
was mooi om mee te maken.”

Met zijn vertrek gaat hij vooral 
zijn vrienden, de gezellige kantine 

en de hele sfeer bij HVcH missen. 
Vanaf het begin van het vorige sei-
zoen gaf Hekerman al aan weg te 
willen, als er een kans kwam. “Ik 
zou alleen HVcH verlaten voor een 
club die hoger speelt, niet voor iets 
gelijkwaardigs. Dat zit niet in me.” 
HVcH speelt volgend seizoen in de 
eerste klasse, sv tOP speelt één ni-
veau hoger.

Nieuw
Deze week hervat hij de trainin-
gen bij zijn nieuwe ploeg. “We 
hebben een heel nieuw team. Alle 
spelers die nu komen krijgen een 

kans in de hoofdklasse. We heb-
ben best veel concurrentie voorin, 
met zes of zeven aanvallers. Hoe 
meer concurrentie, hoe beter ie-
dereen er van wordt. Ik moet hard 
werken en iedere training m’n best 
doen. We gaan ervan uit dat we 
er komen. Maar de concurrentie is 
moordend.”

“Ik zal hier volgend jaar nog heel 
vaak te vinden zijn. En ik wil so-
wieso bij HVcH afsluiten.” 
Wel mist Hekerman nu de ver-
bouwing van het complex. “Dan 
zit ik niet in die troep. Dat is voor 
mij voordelig”, glimlacht de cIOS-
student.

HEEScH – HVCH raakt deze zomer veel aanvallers kwijt. Misschien wel 
de belangrijkste daarvan is Tom Hekerman. De topscorer verkast naar 
hoofdklasser sv TOP uit Oss. “Het gaat me om de uitdaging.”

Tom Hekerman Tekst: Roy van den Busken Foto: Ad Ploegmakers

“Ik wil de kans die 
me geboden werd 
ee n kee r aangaan”

Open jeu-de-
boulestoer-
nooi Die Lé 

NIStElRODE - Het jaarlijkse 
open jeu-de-boulestoernooi voor 
doubletten van Die Lé in NIstel-
rode vindt dit jaar plaats op zon-
dag 12 juli. 

Het toernooi staat, naast leden 
van jeu-de-boulesvereniging Die 
lé en leden van jeu-de-boules-
verenigingen uit de regio, ook 
open voor niet clubgebonden 
belangstellenden. Het toernooi 
vindt plaats op De Gildenhof aan 
de Hoge Akkers in Nistelrode, 
aanvang 10.30 uur.
Wie zin heeft om mee te doen, 
kan zich aanmelden tot en met 
zondag 5 juli bij Hanny Arts, De 
Beekgraaf 46, 5388 cV Nistelro-
de of via jdbdiele@outlook.com.

Er worden vier ronden gespeeld 
en het inschrijfgeld bedraagt 
€ 8,- per doublet en kan op die 
dag zelf tussen 9.30 en 10.00 uur 
voldaan worden. 

Er zijn drie hoofdprijzen en enkele 
mooie tussenprijzen te winnen. 
De prijsuitreiking is om 16.00 uur.

verklaart de Heeschenaar in 
het wedstrijdsecretariaat. Het afgelopen sei-

zoen speelde hij als 

beek. Hekerman: 
“Je doet het met z’n 

allen. Dat ik er sta en ze 
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CITY TOILETSET169,00 319,00

BADMEUBEL

FLORIDA
109,00

FONTEINSET

Onthulling plaquette en opening tennisbanen

Hij bedankte de bouwcommissie 
voor hun inzet en met name Bas 
van Grunsven omdat hij, door het 
overlijden van zijn vader Ad van 
Grunsven afgelopen september, 
het stokje van bestuurslid techni-
sche zaken en voorzitter bouw-
commissie heeft overgenomen en 
dit - samen met de andere leden 
- geweldig gedaan heeft. Ad van 
Grunsven was al ruim 30 jaar vrij-

williger, maar hij heeft dit project 
helaas niet kunnen afmaken. Om 
te laten zien wat hij al die jaren 
heeft betekend, is er afgelopen za-
terdag ook een plaquette onthuld, 
zodat Ad als het ware altijd aanwe-
zig is bij tVV ’82. Voor de opening 
had de tennisclub, via via, Fernon 
Wibier en Hendrik Jan Davids, bei-
den oud top-100 dubbelspelers 
van de wereldranglijst, weten te 

interesseren om langs te komen én 
met de clubkampioenen een balle-
tje te slaan.

VORStENBOScH – Vele leden waren aanwezig afgelopen zaterdagmiddag voor de heropening van de drie 
banen die vervangen zijn en voorzien zijn van kunsgras bij TVV ’82. Het terras was goed gevuld en het weer 
kon niet beter. Voorzitter Hans Timmers nam het woord en heette iedereen van harte welkom. Sinds april zijn 
de banen in gebruik, maar er was nog geen officiële opening geweest.
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Atleet Mark Steeg naar Special Olympics
Oefening baart kunst voor de World Games in Los Angeles

De voorbereidingen van Mark, 
onder leiding van coach Vicky Vos 
van HGc uit Heesch, zijn in volle 
gang. Mark heeft een prachtig te-
nue voor de Olympics, er is een pet 
aangeschaft en een stoere pyjama. 
Op het werk krijgt hij Engelse les 
om straks zijn koffie en thee te 
kunnen bestellen. Ook wordt er 
intensief getraind in lindershof in 

Heesch en zijn er gezamenlijke trai-
ningen met collega turners chantal 
en Rianka uit Epe. 

De moeder van Mark is blij met 
het initiatief van Vicky Vos van Er-
gotherapie De Oplossing. Hoewel 
ze zelf, met de rest van het gezin 
genoegen moet nemen met een 
plaatsje op de tribune, is ze super 

blij voor Mark dat hij mee mag 
doen. Vicky kwam met het voor-
stel in 2014, maar Mark moest wel 
€ 1.000,- aan sponsorgeld mee-
brengen! 

Dat is gelukt, dankzij het bakken 
en verkopen van taarten, bedrijven 
die sponsorden en heel veel inzet 
van iedereen. 

Programma
Op 11 juli wordt team Nl 2015 
gepresenteerd aan familie en ge-

nodigden in Den Haag, om vervol-
gens op 21 juli naar los Angeles 
te vertrekken. Daar heeft Mark 
dan een paar dagen om met Vicky 

te trainen en via de divisioning te 
worden ingedeeld. Op 25 juli is de 
grote dag! Dan zal president Ba-
rack Obama deze Spelen openen 
en zal een grandioze show opge-
voerd worden. 
De spanning zal dan ongetwijfeld 
ook bij Mark Epke II stijgen. Ge-
lukkig is er Vicky zijn lieve, goeie 
coach, die ook wel streng is, vol-
gens Mark, om hem bij te staan 
langs de lijn en in ’t Olympisch 
dorp. Zijn streven is om - net als 
Epke I (Zonderland) - Olympisch 
goud te veroveren. 

Op 2 augustus is de slotceremonie 
en zal onze Epke II (Mark Steeg) de 
3e augustus al dan niet met me-
dailles naar Heesch terugkeren. In 
elk geval is hij dan een hele erva-
ring rijker.

HEEScH – Tijdens de Special Olympics strijden 7.000 sporters met een verstandelijke beperking uit meer 
dan 170 landen tegen elkaar om de medailles. Team NL komt met 65 sporters, 22 coaches en 7 stafleden uit 
in 13 sporten. Op de tribune zullen pakweg 60.000 toeschouwers zitten, waaronder de ouders en zus met 
vriend van turner Mark Steeg.

Mark en Vicky Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

‘President Barack 
Obama zal de 
Special Olympics 
openen’

Raivo Dankers scoort top vijf 
plaats in de ADAC Junior Cup in Aichwald

Na twee leerzame KNMV selec-
tiedagen in Frankrijk, reisde Raivo 
gemotiveerd af naar Aichwald. 
Op zaterdag dreigde het in de 
vrije training te gaan regenen. De 
meeste rijders wisten in de tweede 
of derde ronde hun tijd neer te zet-
ten. 

Ook Raivo had al een goede ronde 
staan, waarmee hij op dat moment 
op een vijfde plaats stond. 

Omdat het toen hard begon te re-
genen, werden de tijden niet meer 
verbeterd en wist hij de sessie op 
een nette vijfde plaats af te sluiten.
 
 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

AIcHWAlD/HEEScH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport Team heeft in de derde wedstrijd om 
de ADAC Junior Cup in Aichwald een top vijf plaats weten te behalen. De rijder uit Heesch had in de eerste 
manche te kampen met een inhoudende motor vanaf de start, maar kwam toch vanaf een 25ste plaats sterk 
terug naar een veertiende plaats. In de tweede manche wist hij - na een goede start - op een vijfde plaats 
over de finish te komen, waarmee hij zevende werd in het dagklassement.

Raivo Dankers Foto: Bart Amsing

Trek 1.2 hoogte 60 cm € 899,- nu € 699,-
Trek 1.5 hoogte 58 cm € 849,- nu € 699,-
Trek 2.1 hoogte 58 cm € 1199,- nu € 949,-

Merida Race Lite hoogte 57 cm € 1699,- nu € 1299,-
Merida Scultura 905 hoogte 57 cm € 2199,- nu € 1699,-
Merida Evo 905 hoogte 55 cm € 1999,- nu € 1399,-

SUMMER SALE 
RACEFIETSEN

OPRUIMING RACEFIETSEN, OVERJARIG, LICHT BESCHADIGD OF DEMO MODELLEN 

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

Voor de showdans van onze mini-
oren (leeftijd van 5 tot en met 8 
jaar) zijn we nog op zoek naar dan-

sers of danseressen. Denk je dat dit 
iets voor jou of iemand die je kent 
is geef je dan snel op. 

Gratis proeflessen
Je kunt de komende weken (tot 
aan de schoolvakantie) gratis mee 
trainen om te kijken of dit iets voor 
je is. We trainen op maandag-

avond 17.00 tot 18.45 uur. Ook is 
het dan mogelijk om mee te oefe-
nen met onze Minigarde.

Opgeven of meer info kan via 
email secretaris@dvdancingkids.nl.
www.dvdancingkids.nl.

OPROEP Dansers en danseressen
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Beker of medaille na Clubkampioenschappen Sine-Cura

De uitslag is als volgt:
6-jarigen
3e plaats: Yzze van der Wijst
2e plaats: Nikki Hanegraaf 
1e plaats: lenneke van Panhuys

7-jarigen
3e plaats: Noor Bosch

2e plaats: lieke van Zandbeek 
1e plaats: Marith van de Hurk en 
thije van Nistelrooij

8-jarigen
6e plaats: Siena Nooijen
5e plaats: Dana van Dommelen
4e plaats: Sien Verhallen

3e plaats: Sille van der Pas
2e plaats: Estee van Driel 
1e plaats: Iris van den Broek

9-jarigen
3e plaats: leayhanne van Krieken 
2e plaats: Maud de Mol 
1e plaats: Marle trentelman 

Bij de 10-jarigen was Sophie van 
Zoggel op de 1e plaats geëindigd. 
Bij de 11-jarigen was Siena Dort-
mans tweede geworden en lotte 
van Krieken werd eerste.

Bij de 13-jarigen had Britt Megens 
de 1e plaats veroverd. 
Bij de onderbouw van de selectie 
zijn de prijzen als volgt gevallen: 
3e plaats: Famke Voets, 2e plaats: 
Sophie Nooijen en 1e plaats voor 
Gijsje van de Akker.

Bij de bovenbouw van de selectie 
zijn de prijzen als volgt: 4e plaats: 
Maaike van der Pas, 3e plaats: Kim 
Kuijpers, 2e plaats voor Jelke de 
Wit en Nina Eijmberts werd eerste. 

Diegenen die helaas niet met een 
beker naar huis zijn gegaan, heb-
ben super hun best gedaan én 
hebben een medaille daarvoor ge-
kregen. Het was een hele mooie 
afsluitende wedstrijd van dit sei-
zoen.

HEESWIJK-DINtHER - Afgelopen zondag waren de clubkampioenschappen van Sine-Cura. Hieraan deden 
turners en turnsters in de leeftijd van zes t/m dertien jaar mee, alsmede turners van de selectie. Iedere tur-
ner of turnster werd individueel beoordeeld op vijf onderdelen, namelijk: sprong, brug, balk, mat en mini-
trampoline. 

turnen

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

& ZEKER ZO GOEDCOOP

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. Week 27

Bavaria 
blikbier
2 sixpacks

Lay’s chips
diverse soorten, 
zak 225 gram

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

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

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

0.89
1.293.69

7.38

2 HALEN = 
1 BETALEN

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. Week 27

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

50%
KORTING

3.997.99Coop 
varkensrollade  
800 gram
actieprijs per kilo 4.99

Dubbel 
Frisss of
Taksi  
3 pakken à 1500 ml naar keuze  

3
PAKKEN

1.994.17
2.37
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5A helma van de Rakt
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio hanneke van der 

stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
cafe - Zaal elsie
café ‘t Tramstation
café De snor
cafetaria ‘t Tramplein
centrum Maia
chris van Velzen aanhangwagens
conscius sports
creatief & Lekker
Danaque haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DsP Licht Geluid entertainment
DTG Kaarsen
eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel centrum heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
hairzz & Bijoux
hanegraaf Verhuur
hanenberg Materieel
heerkens Groente en fruit BV
hoogstede Optiek en horen
horecaservice vd Akker
houthandel W. Jacobs BV
hubo Nistelrode
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans heesch
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang humanitas/ KDV 

Piekobello
Klasse RT
Kringloop heesch
La colline
Langens hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen hovenier BV
Logopediepraktijk heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen & Tassen
Meer sports sport en healthclub
MG service
Moringa3 - praktijk voor welzijn
Oefentherapie cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t supertje
Podotherapie van den heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Puur haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
service Apotheek Nistelrode
servicestation van Duijnhoven BV
stal het Kantje
stichting Fazanterie ‘de Rooie hoeve’
styLinda Interieurontwerp & styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel club Annemarie van erp
Trendtuin
Tweewielerservice Dinther
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De echte Bakker
Van schaijk Transport B.V.
Van schayk VOF
Van soest & Partners
Van Tilburg Mode & sport
Van Tilburg Online
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooIbernheze

Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51

Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

BOOTCAMPTRAINER

ZELFVERDEDIGINGSINSTRUCTEUR

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Drie dagen feest en spektakel
24-uurs Solexrace op 21, 22 en 23 augustus in Heeswijk-Dinther

Elk jaar (st)rijden meer dan 100 
teams uit binnen- en buitenland op 
hun Solex 24 uur lang voor de eeu-
wige roem en voor Kika. Het festijn 
wordt dit jaar uitgebreid met de 
Brascross, waaraan je (vanaf 5 jaar) 
kunt deelnemen op een brommer, 
motor, grasmaaier of elk ander ge-
motoriseerd voertuig. 

In drie tenten komen elke dag ver-
schillende muziekstijlen aan bod. 
Zo zullen Mental theo, de Snol-
lebollekes en de prettig gestoorde 
mannen van Nondeju 90’s op vrij-
dag 21 augustus de tent op het so-
lexterrein op z’n kop zetten, terwijl 
in de tent op het Brascrossterrein 
flink wordt gerockt door mede-
organisator Wc Experience, Dinte-
ren dut Normaal en de Picadilly’s 
uit Heesch. 

Zaterdag valt om 16.00 uur het 
startschot van de solexrace en dan 
barst het feest ook die dag weer 
direct los met onder andere de 
jonge honden van Free Beer, Baby 
Blue, Band & Breakfast en BZB. De 
Brascrosstent is op de zaterdag de 
dance-tempel, mede dankzij the 
Passion, Puinhoop Kollektiv en the 
Darkraver. 

Ondertussen staan anderen op de 
tafels te dansen en heerlijk mee te 
zingen met de alleskunners van Say 
Keys in de eettent. Op de zondag-
morgen is er, in samenwerking met 
Jong Nederland, voor de allerklein-
sten een leuk en uitdagend kinder-
programma. terwijl de solexteams 
aan hun laatste uurtjes bezig zijn 
en de brascrossers nog even flink 
gas geven, zal top-40 formatie 

Q-size het publiek verwennen. 
Zodra er met de finish vlag wordt 
gezwaaid knallen de mannen van 
Wc Experience het complete dak 
weer van de tent.

Entree tickets en meer informatie: 
www.24uurssolexrace.nl

HEESWIJK-DINtHER - Witte rook uit de schoorsteen van café/zaal 
Stanserhorn: het uitgebreide feestprogramma is helemaal opgetuigd en 
goedgekeurd. De 24-uurs Solexrace in Heeswijk-Dinther wordt dit jaar 
gehouden op 21, 22 en 23 augustus. 

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

HBS Open Toernooi Commissie en Kitchengirls

In verschillende speelsterktes zijn 
er gedurende de hele week sin-
gel-, dubbel- en mixwedstrijden 
gespeeld. Op zondag 28 juni wer-
den de finales gespeeld. Dit resul-
teerde in diverse lange, spannende 
wedstrijden met als apotheose de 
wedstrijd in het herendubbel 3. 
Deze wedstrijd werd pas na 3 sets 
beslist in een tiebreak. Dankzij het 
mooie weer, de verzorging door 
de kitchengirls en de Open toer-
nooi commissie en natuurlijk alle 
deelnemers werd het een geslaagd 
toernooi.

De winnaars in de diverse klas-
sen waren: Mitchel Gietman (HE3 
17+), Frank van den Akker/Joost 
Kaffener (HD3 17+), toine crone/
Jorg Marijnissen (HD4 17+), Nena 
Vlemmix/Elma van de Wielen 
(DD4 17+), Nena Vlemmix/Volkan 
Yener (GD4 17+), Ramon Kézér 
(HE5 17+), Roy Reuvers/Jordy Vos 
(HD5 17+), Kim Pennings (DE5 
17+), Mirelle Balfour Van Burleigh/
Karin Willems (DD5 17+), Anke 
Delisse/Mark Rovers (GD5 17+), 
My Nguyen (HE6 17+), Frank den 
Brok/tim Nijs (HD6 17+), Rianne 

Bos/Gea Wijnen (DD6 17+), lian 
van der Giessen/Ronnie de Hoog 
(GD6 17+), Peter van Deutekom/
Mark van Koeverden (HD6 35+), 
lieke van leeuwen/Femke teu-
lings (DD6 35+), ton Hendriks/
Jules Menheere (HD7 17+), Anouk 
van Orsouw (DE7 17+), Suzanne 
Kiestra/Anouk van Orsouw (DD7 
17+), Kirsten Simonse-Beerens/
Jan-Huug de Roos (GD7 17+), 
Bert Netten (HE7 35+), Marleen de 
laat/Adele van Vliet (DD7 35+), 
carien van Grunsven/Angelique 
Zomer (DD8 17+)/Marcella van 
Dinther/Frans Augenbroe (GD8 
35+).

Succesvol HBS Accountants Open Toernooi

HEEScH - Bij Tennisvereniging De Hoef aan de Hoefstraat in Heesch 
zijn er afgelopen week (20 t/m 28 juni) tijdens het HBS Accountants 
Open Toernooi vele spannende wedstrijden gespeeld. 

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
2 julI 

ggd consultatiebureau 
gesloten
Locatie: Maxend 6 Nistelrode

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

boodschappenbus naar 
berlicum
Locatie: Vertrek vanaf cunera/
De Bongerd heeswijk-Dinther

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

3 julI 

mister and mississippi 
in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 19

kijkavond 
sterrenwacht halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 8

moeder courage 
& sint willibrord: 
openluchtvoorstelling
Locatie: Locatie Plein 1969 
heeswijk-Dinther

4 julI 

tilt 35-jarig jubileumconcert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

buiten wonen festival
Locatie: Rondom de winkel van 
Jacobs & Jacobs Nistelrode

reiki 2 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

drumclinic cesar zuiderwijk
Locatie: De Pas heesch

cesar zuiderwijk in concert 
met malletband fanfare 
Aurora
Locatie: De Pas heesch

5 julI 

zomerconcert van kinder-
koor de nistelnootjes
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

dansvoorstelling: 
de rode draad
Locatie: De Pas heesch

zonnemiddag bij halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 8

vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

theaterschermen 
met balestra
Locatie: Kasteel heeswijk 
heeswijk-Dinther

orgelconcert door 
lidia ksiazkiewcz
Locatie: Abdij van Berne 
heeswijk-Dinther
Pagina 2

kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-Dinther

6 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bijeenkomst over 
participatiewet en wet werk 
en zekerheid
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther

7 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

8 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 25

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: start: Maxend 75 
Nistelrode

Informatieavond 
brandweer heesch
Locatie: Brandweerkazerne 
De la sallestraat 1 heesch
Pagina 12

9 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

10 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

katinka polderman 
en koning schilder
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

gala groep 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

11 julI 

open dag rhythm Impact, 
de muzelinck en aurora
Locatie: ’t Dorp 138 heesch
Pagina 29

live for afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 17

open dag imkerij ‘t polleke
Locatie: Jan van den Boomstraat 
7 heeswijk-Dinther

voorstelling moeders
Locatie: Wijststraat 18 heesch
Pagina 3

12 julI

open jeu de boulestoernooi 
die lé 2015
Locatie: De Gildenhof Nistelrode
Pagina 36

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: canadabaan 18a 
Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

pleintjesbasketbaltoernooi 
tenderfeet street
Locatie: Plein 1969 
heeswijk-Dinther

voorstelling moeders
Locatie: Wijststraat 18 heesch
Pagina 3

zomerconcert 
harmonie sint servaes
Locatie: Abdijtuin 
heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-Dinther

live for afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 17

open dag imkerij ‘t polleke
Locatie: Jan van den Boomstraat 
7 heeswijk-Dinther

open dag cleefshoeve
Locatie: Berkenvenseweg 2 
heeswijk-Dinther
Pagina 18

13 julI 

zomerconcert in de kiosk
Locatie: Zeveneeuwenpark 
Nistelrode

alzheimer café
Locatie: st. Barbaraplein 6 Oss

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

koninklijk zomerconcert
Locatie: Laverhof Zijlstraat 
heeswijk-Dinther

14 julI 

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

dokter op dinsdag@
bernhoven: hartrevalidatie 
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

stylist wonen workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
heesch

5a helma van de rakt: 
bijzondere aandacht avond
Locatie: Gagelstraat 5 schaijk

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

voorstelling moeders
Locatie: Wijststraat 18 heesch
Pagina 3

15 julI 

snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 25

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: start: Parkeerterrein 
het Bomenpark heesch

16 julI 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

reiki 1 bij centrum maia
Locatie: centrum Maia, 
Palmenweg 5 Nistelrode

17 julI 

suikerfeest

maaike ouboter en band 
pollyanna - singer-
songwriters friday
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

kijkavond 
sterrenwacht halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 8

18 julI 

snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 25

beach soccer toernooi
Locatie: Molenhoeven Loosbroek

19 julI 

vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-Dinther

20 julI 

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

21 julI 

cursus metamorfosemas-
sage bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther


