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

HOERA HET IS 
ZOMER! 

“Heet hè! Maar we klagen niet 
hoor.”

Dit horen we dagelijks. We 
zeggen het dagelijks, maar 
ík wil er toch echt niet over 
klagen. Ik denk maar zo, het is 

zo weer herfst en dan zijn we het grijze, druilerige weer zó zat. 
Eigenlijk word ik alleen maar heel blij van deze zonnige tijden. 
Iedereen is vrolijk, heeft vakantie, of krijgt het bijna. Gelukkig 
zijn de meeste scholieren geslaagd voor hun examens. Wat een 
fijn gevoel.

We koken lekker makkelijk, of we koken helemaal niet en 
fabriceren iets in mekaar met een lekker tapasbrood van de 
bakkers Lamers bijvoorbeeld en een salade. Deze week hebben 
we ook weer een lekker idee met kruidig kreta en tzatziki uit 
de keuken van Bon Fromage. Haal wat gyrosvlees bij de slager 
en klaar ben je. Ik denk al snel ‘een goede witte wijn erbij’, 
maar... het is niet elke dag feest.

Waar ik ook het echte zomerse gevoel bij krijg, is fruit van het 
seizoen. Daar gaan we de komende weken nog meer mee 
werken. Frambozen, bessen, bramen, meloen, mango, perzik, 
het is nu allemaal eetrijp en met het perfecte bodempje erbij 
maken we er frisse fruitvlaatjes van waar je je vingers bij aflikt.

Ik kan het niet uitleggen. komt u ze maar gewoon proeven in 
onze winkels.

Zonnige groeten en fijne zomerdagen!

Lizzy Lamers Green
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
CoLUMN

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

De maan is die avond half ver-
licht en daardoor op z’n mooist. 
De kraters, ‘zeeën’ en bergen 
zijn door de grote telescoop 
prachtig te zien. Na zonsonder-
gang wordt al gauw Venus zicht-
baar in het westen. Ook Venus 
zien wij maar half verlicht. 
De ene helft wordt beschenen 
door de zon, op de andere helft 
is het nacht.

In het zuidwesten staat de reu-
zenplaneet Jupiter waarvan de 
wolkenbanden en manen door 
de kijkers goed te onderscheiden 
zijn. Laag in het zuiden staat Sa-
turnus. 
Van hem zijn met de telescoop 
het ringenstelsel en enkele grote 
manen zichtbaar. Aan het einde 
van de avond komt de planeet 
Mars in het oosten op; misschien 
dat er van deze planeet ook nog 
een glimp op te vangen is.

In de loop van de schemering 

worden steeds meer sterren en 
sterrenbeelden zichtbaar, bij-
voorbeeld Zwaan, Lier, Arend, 
Grote en kleine Beer, Wega en 
Poolster. Het moet wel onbe-
wolkt zijn om de hemellichamen 
te kunnen zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel. 

Extra aandacht krijgen de totale 
maansverduistering van vrijdag-
avond 27 juli en de vele ‘vallen-
de sterren’ die deze zomer weer 
te verwachten zijn.

Entree op de publieksavond: 
€ 5, -. kinderen tot en met twaalf 
jaar betalen € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl.

Maan en planeten
bekijken bij halley
HEESCH - sterrenwacht halley is vrijdag 20 juli 
voor publiek geopend. het programma begint om 
21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. het is leuk en interessant 
voor alle leeftijden. zorg dat je op tijd aanwezig bent want het kan 
druk worden.

NISTELRODE - cc nesterlé viert 
haar eerste lustrum. komend sei-
zoen worden meerdere momen-
ten aangegrepen om het 5-jarig 
bestaan samen te vieren. zo is 
ook het speciale ‘huiskamergast’ 
aanbod hierop afgestemd. 

Bij verschillende voorstellingen in 
het Nesterlé theater zijn criteria 
opgesteld waarbij de ‘5’ van het 
lustrum centraal staat. Voldoe jij 
aan het criterium behorend bij ge-
noemde voorstelling? Stuur dan 
een mail naar info@nesterle.nl
en maak kans op een theaterbon 
van € 5,-.

Eindigt jouw geboortejaar op 5?
k5½

Ben je 50 jaar?
Sjors van der Panne

Eindigt je huisnummer op 5?  
Niet schieten!

Ben je geboren op de 5e?       
Oldenhermanns

Eindigt je huisnummer op 5?      
Mannen van achterom

Eindigt je geboortejaar op 5?      
Robin Borneman

Ben je 50 jaar?
Joris Linsen & Caramba

Eindigt je huisnummer op 5?      
Cameretten finalistentournee

Ben je geboren op de 5e?       
Mark van de Veerdonk

Ben je geboren in mei?
Op sterk water

*Er zijn maximaal 20 theaterbon-
nen per (geselecteerde) voorstel-
ling beschikbaar. Wees er snel bij! 
Voor meer informatie over het 

Nesterlé programma, de speciale 
huiskamergast aanbieding of het 
cabaretpakket ga naar 
www.nesterle.nl.

Vier het vijfj arig bestaan mee en maak 
kans op een theaterbon van € 5,-

tot en met 12 augustus vieren 
we feest en blijven we ons 
jubileummenu serveren.

van 13 tot en met 28 augustus 
zijn we gesloten.

Peperstraat 22 Oss / 0412-858300 / info@woodstock-oss.nl / www.woodstock-oss.nl

‘We koken lekker makkelijk 
of we koken helemaal niet’
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Fietsstalker

Ik zou het bij een wielrenwedstrijd nog wel begrijpen. Logisch 
dat je dan in het wiel van je onbekende voorganger gaat fietsen. 
Dan vang je het minste wind en kost het je minder energie. Maar 
dan gaat het nog om een wedstrijd wie als eerste over de streep 
komt. Dan ben je een slimme wielrenner. Nu ben je gewoon een 
recreatieve fietser die op weg naar het werk is. Je baas gaat echt 
niet uit zijn plaat omdat je een halve minuut later bent of totaal 
bezweet het pand binnenstapt. Dus laat je afzakken of trap wat 
harder en haal me in.

Je kent ze wel die mensen. Ik had er tijdens mijn middelbare 
schoolperiode al een hartgrondige hekel aan. Van die voor jou 
onbekende fietsers die vlak achter je blijven fietsen gedurende je 
ritje. Van die mensen die niet bij je fietsgroepje horen en dan toch 
in je personal-bike-space komen. Ze komen met een rotgang naar 
je toe en op het moment dat je de fietsbel verwacht die aankondigt 
dat ze je willen inhalen, houden ze de benen stil en blijven ze vlak 
achter je fietsen.

Tot vrijwel dezelfde categorie horen ‘de aanhakers’. Van die 
fietsers die je net hebt ingehaald en dan hun tempo gaan 
verhogen om je bij te houden. En dan vervolgens lekker in de 
luwte achter pakweg honderd kilo van de voorganger fluitend 
gaan peddelen.

Ik denk dat deze mensen niet echt in de gaten hebben wat ze hun 
spontane knechten op de fiets aandoen. Ik heb zelf bijvoorbeeld al 
honderden kilometers omgefietst, omdat ik een andere route heb 
genomen om maar van die plakkers af te komen. Ook heb ik, veel 

meer dan me lief is, gezweet omdat 
ik dacht dat, wanneer ik het tempo 
zou verhogen, ik ze wel af zou 
schudden.

Als het doel voor deze mensen is 
om vrienden te maken op de fiets, 

ga gewoon naast je voorganger 
fietsen en begin een gesprek. Dat 

scheelt onnodige kilometers en 
liters zweet.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Dromen en prestaties
Op de voorpagina Bernhezenaren die in 2018 de 
krant behaalden met dromen, passie of prestaties.
Locatie: kasteel Berkt in Heesch Foto: Ad Ploegmakers

v.l.n.r.: vera oomen (loosbroek), geert 
herckenrath (nistelrode), gerrit verhoeven, 
sil van nistelrooy (nistelrode), john herckenrath 
(nistelrode), rachel van hoek (heesch) en henk 
Brocx (heesch):

Voorpaginafoto

‘Neem de vakantietijd om na te denken over 
jouw droom die je wilt realiseren’ 

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

1 en 8 
augustus

verschijnt er 
geen krant

woensdag 
15 augustus

zijn we er weer

JONG EN VASTBESLOTEN
Drie weken is nu al tien jaar
Quint in de musical the Lion king
Patisserie als werk en ontspanning
VAKANTIEKRANT PUZZEL
Bernhezer Fiets3daagse
Aftellen tot het grote avontuur
Drie generaties
DJ LA MERZ
gratis fietsknooppuntenkaart

nieuwe rubrieK

Heidi en Rian trappen af in een nieuwe rubriek ‘Ik ben Trots…’
Ben jij trots op iets of iemand en wil jij dat met onze lezers delen? Laat het ons weten, dan zorgt 
DeMooiBernhezekrant dat je initiatief aandacht krijgt, iemand een mooie opsteker of dat waar jij trots 
op bent een mooie plek krijgt. 

5

7

12

15

16

20

27

nieuwe puZZeL ‘Doe mee en win een bloemetje’
Bloemen houden van mensen en wij houden van onze 
lezers. 
Dat vroeg om een bijzondere puzzel. Deze week de aftrap van een nieuwe 
puzzelserie: Puzzel voor een bloemetje op tafel. Week 33 na de vakantie gaan 
we starten; elke week een puzzel en om de week wisselt de bloemleverancier.

33

35

39
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zorg en hulP
spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
Bernheze
ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg PanTein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heesch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
Brabantzorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heesWijk-dinTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nisTelrode / vorsTenBosch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
Brabantzorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
loosBroek
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Vanaf maandag 6 augustus zijn wij voortaan tussen de middag open. 

De nieuwe openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 - 17.30 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Plein 1969 13A - Heeswijk-Dinther - 0413 29 19 82 - apotheekheeswijkdinther@hetnet.nl

Heeswijk-DintHer

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

vrijwilligers op bezoek
De Zonnebloemorganisatie voor 
Heeswijk, Dinther, Loosbroek 
en Vorstenbosch (HDLV) heeft 
ongeveer 75 vrijwilligers. Re-
gelmatig bezoeken zij mensen 
die daar behoefte aan hebben. 
Meestal zijn dat ouderen, maar 
soms ook jongeren. Soms komen 
ze langs voor een praatje, soms 
voor een wandeling of een fiets-
tochtje. Soms om samen een 
potje te kaarten of te puzzelen. 
Het is maar net waar de gast/
deelnemer zin in heeft. 

andere activiteiten
De Zonnebloem HDLV orga-

niseert door het jaar heen ver-
schillende activiteiten. Zoals 
autotochten, ontspanningsmid-
dagen, muziekgebeurtenissen, 
kerstbijeenkomsten en elke zo-
mer in elk dorp een dag voor 
mensen uit de eigen kern. Veel 
van deze activiteiten zijn gericht 
op ouderen. Twee keer per jaar 
kunnen ook jongeren meegaan 
met een uitstapje. 

iedereen met een lichamelijke 
beperking mag meedoen
Veel mensen denken dat ze lid 
moeten zijn van de Zonnebloem 
om deel te nemen aan de acti-
viteiten. Dat is een misverstand! 
Iedereen die tot de doelgroep 
behoort is welkom; ook mensen 
die slecht ter been zijn of zich 
moeilijk kunnen verplaatsen. De 
Zonnebloem HDLV maakt soms 
gebruik van een rolstoelbus van 
Laverhof. Daarnaast heeft de 
afdeling drie rolstoelen en is het 

mogelijk om een rolstoelauto te 
huren, bijvoorbeeld om een dagje 
weg te gaan. 

de inkomsten van 
de zonnebloem
De donateurs van de dorpen 
Heeswijk, Dinther, Loosbroek en 
Vorstenbosch aan de landelijke 
Zonnebloemorganisatie, zor-
gen voor een gedeelte van de 
inkomsten van de afdeling. De 
Zonnebloem vraagt voor alle ac-
tiviteiten een kleine bijdrage. De 
stichting verkoopt loten, doet ie-
der jaar mee met de Rabobank 
Clubkas Campagne en krijgt 
subsidie van de gemeente. En 
dan zijn er ook nog particulieren 
die De Zonnebloem financieel 
ondersteunen. Alle inkomsten 
gaan rechtstreeks naar de acti-
viteiten. 

ook leuk voor vrijwilligers
De Zonnebloem vergroot niet 
alleen de wereld van de gasten, 
maar ook die van de vrijwilligers. 
Zij kunnen bijvoorbeeld cursus-
sen volgen en komen in contact 
met andere vrijwilligers uit de re-

gio. Tijdens de activiteiten leren 
vrijwilliger en gast elkaar beter 
kennen. Hieruit ontstaan regel-
matig vriendschappen. 

meer weten?
Spreekt het werk van de Zon-
nebloem jou aan? En wil je je 
aanmelden als gast of als vrijwil-
liger? Neem dan contact op met 
een van onderstaande personen:
Mientje van Venrooij, 
0413-291156; 
Marijke Verhagen, 
0413- 292392; 
Toos van Houtum, 0413-229629 
en Sjan Geenen, 0413-351554. 
Vanaf 12 augustus komen de 
vrijwilligers weer langs met hun 
loten. Steun de activiteiten van 
de Zonnebloem!

Met de Zonnebloem op pad
BERNHEZE – iedereen kent waarschijnlijk de zonnebloem, de orga-
nisatie die ervoor zorgt dat langdurig zieken, licht gehandicapten en 
mensen met een lichamelijk beperking kunnen genieten van een leuke 
dag. Wist je dat Bernheze haar eigen zonnebloemorganisatie heeft? 

een kopje koffie
In september is het de bedoeling 
te starten met een nieuw pro-
ject, het rondbrengen van een 
kopje koffie/thee door een gast-
vrouw/-heer op de poliklinieken 
van ziekenhuis Bernhoven in 
Uden. Op de polikliniek in Oss 

wordt dit al gedaan en zeer ge-
waardeerd door de patiënten en 
hun begeleiders. 

voor de patiënt
Alle activiteiten die door de vrij-
willigers van Bernhoven wor-
den gedaan zijn een aanvulling 

om het verblijf van de gasten in 
Bernhoven te veraangenamen. 
Uitgangspunt is dat hetgeen vrij-
willigers in het ziekenhuis doen 
niet ten koste mag gaan van be-
taalde functies. 

“Vrijwilligers zijn in het zieken-
huis actief voor de patiënt, dat is 
ons belangrijkste uitgangspunt”, 
zegt de voorzitter. En dat dit ge-
waardeerd wordt ervaren Ans en 
haar collega’s dagelijks. 
In die zin leveren de vrijwilligers 

een wezenlijke bijdrage aan het 
streven naar gastvrijheid in Bern-
hoven. 

Vrijwilligers werken in de regel 
een dagdeel per week of twee 
weken en vaak samen met een 
collega. 
Wie zich aangesproken voelt om 
een steentje bij te dragen aan 
het welzijn van de bezoekers 
van Bernhoven kan een mailtje 
sturen naar 
vrijwilligersbernhoven@telfort.nl.

vrijwilligers bernhoven zoeken versterking
UDEN - “We prijzen ons gelukkig met de ruim 180 vrijwilligers die 
zich op allerlei terreinen in het ziekenhuis of de Polikliniek in oss 
voor de patiënten inzetten”, zegt voorzitter ans sweep van stich-
ting vrijwilligers Bernhoven. voor een nieuw project zoeken ans en 
haar collega’s nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 
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Jong en vastbesloten:
‘We moeten beter voor het milieu zorgen!’

Tijdens de straatbarbecue van De 
La Sallestraat trok Lotte de stou-
te schoenen aan en gaf daar een 
presentatie over de bij en waar-
om die gered moet worden. “Ik 
wilde graag geld ophalen om de 
bij te redden en toen bedacht 

mijn moeder om dat tijdens het 
straatfeest te doen”, vertelt Lot-
te. Ze vroeg aan haar buurman, 
die het straatfeest organiseerde, 
of zij van de gelegenheid gebruik 
mocht maken en zo geschiedde. 
Ze gaf haar presentatie en broer-

tje Guus gaf een voetbalshow, 
daarna kon iedereen die aanwe-
zig was een vrije donatie voor 
Natuurmonumenten doen.

Maar waarom wilde Lotte nou 
zo graag actievoeren voor de bij? 
“Het gaat heel slecht met de bij, 
er zijn er steeds minder. 
Dat zag ik op het Jeugdjournaal 
en heel vaak in een reclame van 
OERRR. En als de bij uitsterft is dat 
voor iedereen heel slecht, want 
dan hebben we bijvoorbeeld ook 
geen planten en bloemen meer!” 
Een ernstige zaak dus volgens 
Lotte. “Iedereen moet gewoon 
geen gif meer spuiten en meer 
plantjes in de tuin zetten in plaats 
van alleen maar tegels leggen”, 
zegt Lotte wanneer je vraagt hoe 
je de bij kunt helpen. 

Lotte’s enthousiasme werkte 
aanstekelijk. Het bleef niet alleen 
bij haar presentatie, de organi-

satie van het straatfeest had na-
melijk de activiteiten aangepast 
daarop. “We gingen schilderijtjes 
maken. Iedereen kreeg een klein 
schilderijtje met een paar lijntjes 
erop die we in moesten kleuren 
en de rest van het schilderijtje 
mocht je zelf versieren”, legt Lot-
te uit. “En toen alle schilderijtjes 
klaar waren en we ze naast elkaar 
legden stond er: ‘Red de bij’.” 

Het allerliefst zou ze zichzelf va-
ker inzetten voor het milieu. “Ik 
zou het heel leuk vinden om mijn 
presentatie nog een keer te ge-
ven. En ik zou ook heel graag een 
keer mee vuil willen gaan prikken 
om de natuur op te ruimen”, sluit 
Lotte af. “We moeten veel beter 
voor het milieu zorgen!”

HEESCH - Lotte van Erp is acht jaar oud en zet zich nu 
al in voor een nobel doel. Ze wilde altijd al actievoeren 
om het milieu bij kinderen en volwassenen onder de 
aandacht te brengen. En nu het niet goed gaat met de 
bij grijpt Lotte haar kans om van zich te laten horen. 

TEkST: Tamlyn van lanen
FOTO’S: ad Ploegmakers

Lotte trok de stoute 

schoenen aan

Aanwezigen 
konden een 
vrije donatie 
voor Natuur-
monumenten 
doen

Met de Zonnebloem op pad
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PAROCHIENIEUWS
Kloosterfestival voor jongeren

Het is niet alleen een festival 
met inspirerende workshops en 
mooie muziek, het is meer dan 
dat. Je leeft vier dagen op het 
ritme van monniken en non-
nen, rond de kloosterkerk van 
de oude abdij Sion bij Deventer. 
Je kampeert gezellig in het wei-
land, er wordt samen gegeten 
en je denkt na over de zin van 
het leven. Een dagje langskomen 
kan ook. 
Naar het eeuwenoude monni-
kenmotto ‘Ora et Labora’ (Bid 
en Werk), ben je niet alleen 
gast maar help je ook het ter-
rein opbouwen en afbreken en 
wordt er gepoetst en gedweild. 
Een kloostergemeenschap vorm 
je samen en daarom wordt het 
Kloosterfestival ook samen ge-
bouwd. Misschien kun je met 
jouw talenten ook wel een work-
shop geven... 

Zin gekregen? Het festival is 
van 23 tot en met 26 augustus. 
Kaarten voor het Kloosterfestival 
zijn rechtstreeks verkrijgbaar via 
www.jongerenklooster.nl/kloos-
terfestival. Meld je deelname bij 

de parochie De Goede Herder 
zodat je samen met andere jon-
geren uit Geffen, Heesch, Nis-
telrode, Nuland, Vinkel en Vor-
stenbosch kunt reizen. Mail naar 
bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Sta je wel eens stil bij wat jij als jongere belangrijk vindt? 
Wat doet er toe voor jou? Als dit jouw vragen zijn, kom dan naar het Kloosterfestival in Deventer! Naast 
een inspirerende tijd overdag en het ontmoeten van wijze monniken en nonnen, is er in de avond een 
Kloosterfestival Kroeg om te genieten van mooie optredens van singer-songwriters. 

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, 
lieve kaartjes en mooie bloemen na het overlijden

van ons mam, oma en groot-oma

Marie Langenhuizen van Zutphen   
Met speciale dank aan huisartsenpraktijk de Vrij-Kesselaer

en de verpleging van Pantein.

 Familie Langenhuizen.
 Koffiestraat 3, Dinther 

Reünie in het klooster bij de zusters 
Franciscanessen van Veghel

De reünie vindt die dag plaats 
van 15.00 tot 19.00 uur in het 
Klooster van de zusters op de 
Deken Van Miertstraat 8 in 
Veghel. 
We willen dan graag beginnen 
met een korte viering in de ka-
pel, waarna er volop gelegen-
heid is om met je collega’s van 
vroeger en met de zusters bij te 
buurten. Heb je gewerkt voor de 
zusters of ken je iemand die daar 
gewerkt heeft? Meld je dan aan 
via reunie@franciscanessen.org. 
Wij hopen op een grote opkomst 
zaterdag 22 september!

VEGHEL/BERNHEZE - De reüniecommissie van de stichting Teresia van Miert, de werkorganisatie van 
de Zusters Franciscanessen in Veghel, organiseert op zaterdag 22 september een grote reünie. Aanlei-
ding hiervoor is het 175-jarig bestaan van de Congregatie SFIC op 24 juni 2019. Iedereen die in het ver-
leden gewerkt heeft voor de zusters en/of nog steeds bij hen werkt, is van harte welkom op deze reünie.

Klooster Franciscanessen

Gilde St. Barbara Dinther naar Kringdag

Rond het middaguur startte een 
kleurrijke optocht door de stra-
ten van Udenhout, waarna er 
op het feestterrein een massale 
opmars was. Een geweldig spek-
takel met de gildekoningen met 
hun prachtige zilvervesten, de 
vendeliers met hun vlaggen en 
de vele tamboers met hun zware 
roffel.

Hierna kon men beginnen met 
de wedstrijden en strijden om 
het zilver. Zo waren er geweer-, 
kruis- en handboogwedstrijden 

en anderen streden om de jeu de 
boules-, bazuin-, vendelen- en 
tamboersprijzen. 

De laatste jaren kregen de stan-
daardruiters ook steeds meer 
aandacht en met name bij het 
ringsteken behaalde standaard-
rijdster Claudia Le Noble op haar 
nieuwe paard de 1e prijs. Bij de 
tamboers behaalde Bob Verhoe-
ven de 1e prijs en promoveerde 
naar de A-klasse. Sem Verhoe-
ven, net buiten het zilver, pro-
moveerde toch naar de C-klasse.

UDENHOUT/HEESWIJK-DINTHER - Gilde St. Joris uit Udenhout heeft weer een mooie gildedag ‘Kring 
Maasland’ georganiseerd. Ongeveer 55 gilden waren vertegenwoordigd, waaronder enkele gastgilden. 
Het was een prachtige stralende dag en menigeen moest regelmatig verkoeling zoeken, onder andere 
onder de bomen in de schaduw of men was te vinden in de biertent voor een ‘inwendige’ verkoeling.

Claudia met haar paard

Oude tijden herleven

Samen hebben we genoten.
Samen treuren we.

Ex-Prins van het Weversrijk

Prins Jo d’n Urste
(1971 en 1975)

We zullen je missen.
Kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte
in deze moeilijke tijd.

 Ex-Prinsen C.S. de Wevers

Nistelrode 17 juli 2018
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Fijne vakantie

OPAL PRUIMEN (HOLLAND) 500 gram € 1.50
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0.95
SPERZIEBONEN (HOLLAND) 500 gram  € 0.98

Kipfilet
100 gr. € 1,10

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Vakantietip:
Vlees en vlees-
waren makkelijk
in te vriezen

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Gehaktschijf
100 gr. € 0,80

Geldig van
27 juli t/m

12 augustus 
2018

Geldig van
19 juli t/m

4 augustus 
2018

Bij aankoop van 
6 krentenbollen, 
6 witte bollen
voor de helft van de prijs

Lemon cake

2,95
Frisse zomercake

Ook lekker op de BBQ

Aangepaste openingstijden in de zomerperiode:
van Mook de echte bakker
aangepaste openingstijden winkel nistelrode
Week 30, 31 en 32 (23 juli tot en met 11 augustus)
Maandag gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 7.30-18.00 uur
Zaterdag 7.00-16.00 uur

Ambachtelijke slager van den Tillart
vakantie nistelrode
Zaterdag 21 juli 13.00 uur tot en met zondag 5 augustus
vakantie vorstenbosch
Vrijdag 27 juli 16.00 uur tot en met zondag 12 augustus

ceelen groente en Fruit 
Week 30, 31 en 32 (23 juli tot en met 11 augustus)
Maandag 8.00-18.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur

Van Mook
De Echte Bakker

Serefe!

LuchTposT TurKije

Drie weken is nu al tien jaar
Drie weken, voor zo lang werd ik gevraagd om naar Turkije te gaan. Het was begin 2008 en 
de eerste van een serie van 50 speciale metrobussen die in Istanbul zouden gaan rijden moest 
afgeleverd worden. We zouden nog wat testen en het voertuig daarna overdragen. 

“Ja, dat wil ik wel”, zei ik volmondig 
tegen mijn baas. Hadden ze ieder ander 
willekeurig land genoemd dan was ik ook 
gegaan, ik wilde wel iets van de wereld 
zien.

Die drie weken werden echter drie 
maanden wegens de vele technische 
problemen waar we tegenaan liepen 
en al snel zat ik met een team van tien 
tot vijftien techneuten uit Nederland in 
Istanbul om alle voertuigen aan de praat te 

houden. Dat was een mooie tijd; we werkten hard, maar zaten middenin het centrum en 
’s avonds aten en dronken we op de terrasjes van Taksim. Vaak werd dat iets later dan 
gepland, maar ’s ochtends stonden we er weer en dan met de belofte om die avond wel vroeg 
te gaan slapen! Het was ook een moeilijke tijd, de problemen hielden aan en de drie maanden 
werden drie jaar. De technische problemen waren inmiddels opgelost, maar daarna begonnen 
politieke en commerciële belangen te spelen. Het was destijds het grootste contract ooit van 
een Nederlands bedrijf in Turkije, maar het eindigde helaas in mineur. Toen eind 2011 de 
stekker eruit werd getrokken moest ik terug naar Nederland. Daar baalde ik eigenlijk wel van, 
omdat ik ondertussen een tweede leven in Istanbul op had gebouwd.

Dat had ik nooit verwacht. Ik weet nog dat ik als kind zei dat ik de grote stad, Oss, niets vond. 
Maar Istanbul is anders. Er wonen 15 miljoen mensen en men leeft hier buiten. ’s Avonds 
wordt het druk op straat, drukker dan overdag. Een paar keer per week buiten de deur eten, 
in plaats van de tv aan en gordijnen dicht, is niet ongebruikelijk.
Na weer een jaar in Nederland te hebben gewerkt miste ik dat leven in Istanbul zo dat ik 
samen met één van mijn Turkse vrienden besloot aldaar ons bedrijf Serko op te starten. 
Sindsdien kopen of maken we allerhande technische onderdelen die we dan weer in 
Nederland afzetten. De technische maakindustrie is erg groot in Turkije en daar hebben we 
in Nederland juist een tekort aan. Wij hebben de knappe koppen en zij de machines en de 
mensen, zo snijdt het mes aan twee kanten. Dat doen we nu meer dan vijf jaar en het is een 
juiste stap gebleken.
Ondertussen is er voor mij wel veel veranderd. De eerste drie jaar leefde ik vanuit een hotel, 
zat ik nagenoeg continu in Turkije, maar vloog ik wel iedere twee tot drie weken voor een 
weekend naar Nederland zodat ik toch bij HVCH kon blijven voetballen. In 2013 leerde ik 
Özlem kennen, sinds 2015 zijn we samen en vorig jaar is onze zoon Tiebe geboren. Voor 
Serko moet ik nog steeds in beide landen zijn, maar zij reizen met me mee, zodat we vaak 
wat langer in Nederland of Turkije blijven. Als Tiebe over een paar jaar naar school gaat willen 
we ons weer definitief in Nederland vestigen, want hoewel Istanbul een schitterende stad 
blijft, glijdt het land de laatste jaren wel iets af en dan met name op het gebied van vrijheid, 
economie en onderwijs. Ik zeg altijd: “Turkije is leuker, maar Nederland is beter.” 

koen Vos.
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KBO Bernheze

Kbo heeswijK-dinTher

Wandelend voetbal

walking Football 
heeswijk-dinther
HEESWIJk-DINTHER - Tijdens 
kBo creatief op zaterdag 7 juli 
was er een demonstratie van 
Walking football in de ontmoe-
tingstuin achter cc servaes. een 
leuk potje wandelend voetbal 
‘Blauw’ tegen ‘oranje’ dat na 20 
minuten in 4-0 eindigde. 

De aftrap van deze nieuwe 
sportieve activiteit van de beide 
kBO’s in Heeswijk-Dinther werd 
verricht door wethouder Rein van 
Moorselaar. Het wedstrijdje was 
vooral bedoeld om 50-plussers 
warm te krijgen voor deze vorm 
van voetbal. Op 20 augustus 
gaat het pas echt van start. Ie-
dere maandagmorgen van 10.00 
tot 11.30 uur, op het sportterrein 
van VV Avesteyn. Deze offici-
ele start wordt verricht door de 
voorzitters van kBO-Dinther en 

VV Avesteyn. Alle senioren, 
mannen én vrouwen, zijn dan 
van harte welkom. Heb jij ook zin 
om mee te doen?

Kbo Kluscafé 
Loosbroek

LOOSBROEk - de vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 
21 juli weer aanwezig bij harrie 
en rien van zoggel in de ach-
terdonksestraat 7. van 9.30 tot 
11.30 uur staan de vrijwilligers 
weer voor jou klaar om de aan-
geboden spullen te repareren. 
als er nieuwe onderdelen nodig 
zijn wordt daarbij geholpen.

Nu je toch je tuingereedschap 
nodig hebt kan dat bijvoorbeeld 
voor je geslepen worden. Het 
kluscafé is voor alle inwoners van 
Bernheze. In de zomermaanden 

juli en augustus staan de vrijwil-
ligers ook gewoon voor je klaar.
Elke derde zaterdag van de 
maand staan zij voor je klaar. Alle 
datums van het kluscafé in 2018 
staan vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezekrant en op 
www.loosbroek.nu. 
Voor meer informatie of vragen 
kun je terecht bij Henk de Mol, 
0413-229619, Jan van Eerd via 
0412-480658 of bij Betsie van 
Zutphen, 0413-229692. 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Liederentafel
HEESWIJk-DINTHER - ook dit 
jaar organiseert kBo-dinther 
een liederentafel als midzo-
meravondactiviteit. deze vindt 
plaats in de ontmoetingstuin 
van dinther achter cc servaes, 
naast de kerk. als het vanwege 
het weer niet buiten kan, dan 
wordt deze activiteit naar cc 
servaes verplaatst. 

De Borrelnoten uit Hees-
wijk-Dinther luisteren deze avond 
op. Wij zien de komst van velen 
naar deze gezellige, muzikale 
avond graag tegemoet. Natuur-
lijk zijn ook niet-leden, familie en 
vrienden van harte welkom. kom 
jij ook op woensdag 25 juli om 
20.00 uur? Gezellig!

HEESWIJk-DINTHER – liefheb-
bers kunnen op alle maandagen 
in juli en augustus deelnemen 
aan vrij bridgen. 

Het is een prima gelegenheid 
voor iedereen om in de zomer-
maanden toch actief bezig te 
zijn. Hierbij wordt de mogelijk-
heid geboden om meesterpun-
ten/NBB-punten te verzamelen; 
iets wat voor veel bridgers heel 
belangrijk is. De datums zijn: 23 
en 30 juli, 6 augustus, 13 augus-
tus, 20 en 27 augustus. 

Plaats en speelgelegenheid: CC 
Servaes. Inschrijven: van 19.00 
tot 19.30 uur, start 19.45 uur.
Uitslag: rond 22.30 uur.

kosten: € 2,- per persoon en 
€ 4,- per paar (voor niet-klot-
beekleden). Breng je NBB-num-
mer mee. Inlichtingen en aan-
melding: 0413-294456 
of bcklotbeek@gmail.com.

www.bcdeklotbeek.nl. 

vrij bridgen bij bc de 
Klotbeek
Fitness for your mind

ernhezer
Fiets3daagse

Zie pagina 20

Zie pagina 39

Gratis Fietsknoop-
puntenkaart
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Zomer!
Zonder jas op de fiets naar het werk. Het geluid van spelende 
kinderen in opblaasbadjes. ‘s Avonds nog een rondje hardlopen. 
Verse groenten uit eigen moestuin. Vogels die je in alle 
vroegte uit bed fluiten. De geur van barbecues in de buurt. Een 
versnelling langzamer leven. De zomer mag van mij nog wel een 
tijdje blijven. 

Dat dachten waarschijnlijk ook de mensen die zich afgelopen 
zaterdag hadden verzameld bij de Waaistap in Heeswijk-Dinther. 
Het is de melkveehouderij van Noortje Krol en Nico Miedema. 
Met hun koeien produceren ze niet alleen melk, maar sinds kort 
ook duurzame energie. De staldaken liggen namelijk vol met 
zonnepanelen. 

Met de zonne-energie is het bedrijf van Noortje en Nico nu 
volledig energieneutraal. En nog mooier: ze hadden dak over! 
Twintig gezinnen uit Bernheze hebben de panelen die op dit 
dakdeel liggen, gekocht. Met behulp van onze eigen Bernhezer 
Energie Coöperatie ontvangen zij nu hun ‘eigen’ duurzame 
stroom, die bovendien ook nog goedkoper is dan fossiele energie. 

Dit project laat zien hoe het moet en kan: samen werken aan een 
duurzame toekomst. Ik hoop dat het initiatief 

van Noortje en Nico veel navolging krijgt. 
Zodat ook als u geen geschikt dak heeft, u 
toch kunt meeprofiteren en bijdragen aan 

het verduurzamen van onze wereld. 

Ik wens u allen een fijne zomervakantie 
toe, met uiteraard heel veel zon.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

duurzame toekomst. Ik hoop dat het initiatief 
van Noortje en Nico veel navolging krijgt. 

Zodat ook als u geen geschikt dak heeft, u 
toch kunt meeprofiteren en bijdragen aan 

het verduurzamen van onze wereld. 

Ik wens u allen een fijne zomervakantie 
toe, met uiteraard heel veel zon.

burgemeester.moorman@bernheze.org

Vakantie-fotowedstrijd
‘oNTSPANNINg’
de redactie van demooiBernhezekrant en www.mooibernheze.nl houdt een fotowedstrijd met dit jaar 
als onderwerp: ‘ontspanning’. ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei 
leuke voorbeelden van ontspanning waarin mensen, dieren en dingen een hoofdrol spelen. laat je 
creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op fotografisch gebied allemaal mogelijk is.

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezekrant en www.mooibernheze.nl. 
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezekrant en www.mooibernheze.nl zijn van 
deelname uitgesloten. 
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB 
groot). Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s. Toelichtingen op of bij de fo-
to’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden 
als er mensen of dieren op staan!

Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een e-mail 
naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd.
Vergeet niet in de e-mail duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot 
en met 2 september 2018. De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotografen van 
DeMooiBernhezekrant, bijgestaan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden 
foto’s de drie mooiste, die beloond zullen worden met de eerste tot en met derde prijs. Beoordelingsmaat-
staven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.
 
de te winnen prijzen zijn:

1e prijs de winnende FoTo op cAnvAs AFgedruKT op 75 X 75 cM oF 60 X 90 cM
T.w.v. € 75,95 AAngeboden door de heMA in heesch

2e prijs de winnende FoTo op een puZZeL vAn 500 sTuKjes T.w.v. € 24,95 

3e prijs de winnende FoTo op een MoK T.w.v. € 9,95

De winnende foto’s worden eind september bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezekrant 
in week 38 of 39. Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie gemaakt, die op de website: 
www.mooibernheze.nl worden gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!

Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze!

creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op fotografisch gebied allemaal mogelijk is.

Enkele voorbeelden

Aangeboden door de 
Hema in Heesch

Ik ga op vakantie en neem mee... 
DeMooiBernhezeKrant
win een LevensMiddeLenpAKKeT 
Ter wAArde vAn € 50,- 

BERNHEZE - de vakantieperiode is aangebroken. in de kof-
fers, auto’s en caravans wordt ieder gaatje optimaal benut, 
toch is er vaak nog wel een plekje over voor een a4 formaat 
papieren bundeltje. 
dit bundeltje zit je nu te lezen en we hebben daarmee een 
mooie actie bedacht, zodat deze ook nog iets op kan bren-
gen.

Neem DeMooiBernhezekrant mee op vakantie en zorg ervoor dat je een foto maakt met en/of van 
DeMooiBernhezekrant in vakantiesfeer. Wij ontvangen deze foto’s graag via 
info@demooibernhezekrant.nl en verloten onder alle inzendingen een ‘thuiskom-levensmiddelenpak-
ket’ van Jumbo Nistelrode ter waarde van € 50,-. 

Ga jij niet op vakantie? Ook dan is er vast wel een mo-
ment dat je je in een ‘vakantiestemming’ bevindt. Maak 
dan snel die foto met DeMooiBernhezekrant en stuur 
hem op, wie weet ga jij na de loting op 23 augustus als 
winnaar het levensmiddelenpakket ophalen.nistelrode

‘Mee profi teren en bijdragen aan het 
verduurzamen van onze wereld’
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Marina is onlangs naar Tenerife geweest. “Ik was hier met mijn ouders en 
zussen. We hebben veel gezwommen en op het strand gelegen.” Met haar 
vriend vertrekt ze nog naar het Griekse eiland Zakynthos. “Een strakke 
planning maken we niet. 

Op het programma staan zwemmen, lekker in de zon liggen en sporten. 
Allerlei culturele activiteiten ondernemen trekt me niet. Voor mij is zo’n 
reis naar Griekenland echt een rustmoment. Het is gewoon fijn om even te 
ontsnappen aan je dagelijkse ritme en weg te zijn uit Nistelrode. Vakantie 
is wat je verdient na een jaar lang hard werken.” Marina neemt drie 
weken vrij van haar werk. In die periode plant ze haar reis naar Zakynthos, 
haar deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse en nog wat rustdagen 
thuis. Haar voorbereiding op het loopevenement gaat voorspoedig. “Ik 
ben in december begonnen met trainen. Inmiddels heb ik de loopafstand 
opgevoerd van twintig naar veertig kilometer per trainingsdag. Ik hoop dat 
de pijntjes straks ook wegblijven, maar tot nu toe gaat het goed. Ik heb er 
zin in. Het is een mooi evenement met leuke muziek.” 

MARINA VAN 
VENROOIJ (26)
uit Nistelrode

‘Vakantie is wat je 
verdient na een jaar 
lang hard werken’

Voor een aantal disciplines binnen het 
pakket aan producten en diensten maken 
wij regelmatig gebruik van collega-ho-
veniers. We kunnen je een compleet pak-
ket aanbieden bij de aanleg of renovatie 
van je tuin, terras, balkon of oprit. Na aan-
leg kun je eventueel ook het onderhoud 
van je tuin door ons laten verzorgen. 

Wil je dat wij bij je thuis langs komen? 
Ook dat is geen probleem. Zo kunnen 
wij op locatie met je meedenken over de 
aanpak van je project en je daarbij een 
passende aanbieding doen. 

Bevers Steencentrum is aangesloten bij 
de landelijke organisatie Garden Stones & 
Basics.

Via internet kun je ons vinden op 
www.steencentrum.nl; online 
bestellingen zijn mogelijk. 

Je tuin, daar word je blij van.

bevers steencentrum garden stones 
& basics: Alles voor in en om de tuin

NISTELRODE - in onze 2.500 m2 showtuin en showroom vind je de nieuwste trends 
op het gebied van tuinen. Wij hebben een zeer ruim assortiment sierbestrating, 
kunstgras, tuinafscheidingen, siergrind, tuintegels, tuinverlichting, natuursteen en 
verschillende onderhoudsproducten. dit is enkel een greep uit ons assortiment. We 
hebben in onze showtuin enkele voorbeeldtuinen aangelegd zodat je inspiratie op 
kunt doen.

    

Canadabaan 10 - 5388 RT Nistelrode
0412-613320
info@steencentrum.nl
www.steencentrum.nl
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Knip ze uit, stop ze in je portemonnee 
en laat je verrassen door het aanbod.

Tegen inlevering van deze knipbon 

KennismaKing coaching sessie 
1 uur voor maar € 25,-

Geldig tot en met 1 september 2018

Tegen inlevering van deze knipbon, 
kunT u een kras van circa 20 cm 

op uw auTo laTen weg polijsTen voor € 15,-.
Polijsten is niet mogelijk wanneer de kras te diep is, 
dus als je de witte onderlaag ziet zitten 
of wanneer je er echt met je nagel in kunt.

Deze actie is alleen op afspraak mogelijk en
geldig vanaf maandag 23 juli tot en met 31 oktober 2018.

FIETSEN • SCOOTERS • CARDIO APPARATUUR

Als je tussen 13 en 18 augustus 2018
je schoolfiets brengt voor onderhoud

krijg je tegen inlevering van de bon

10% korting op de onderdelen
Deze actie geldt niet op fietsaccu’s

krijg je bij aankoop van producten uit het 
VAKANTIE HANDIGHEIDJESSCHAP 15% KORTING 

hierin onder andere: tijdschakelklokken, duct tape, touw, 
tyraps, zaklampen, spanbanden et cetera.

Geldig van maandag 23 juli t/m zaterdag 11 augustus 2018

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

KLUSSEN IN
DE VAKANTIE
Tegen inlevering van deze knipbon

Al drie generaties imker
‘Het is een goed jaar voor de bijen’

Ongeveer twintig jaar geleden 
namen Jan en Tonnie de Mol uit 
Heeswijk-Dinther vier bijenkas-
ten over van een familie die er 
door omstandigheden niet meer 
voor kon zorgen. “Je hoeft er 
niet voor geleerd te hebben. Je 
kunt er zo aan beginnen”, ver-
tellen Nicol en Maik om toe te 
voegen dat Jan en Tonnie wel 
een paar keer ‘meekeken’ bij 
wat er allemaal moest gebeu-
ren om de kasten goed op orde 
te houden. Iets wat zij natuur-
lijk ook deden voordat zij zo’n 
acht jaar geleden geïnteresseerd 
raakten en ‘in de leer’ gingen bij 
hun (schoon)ouders. 

Intussen is er bijna sprake van 
een familiebedrijf dat hobbyma-
tig honing slingert voor eigen 
gebruik en het overige schenkt 
aan familie, vrienden en kennis-
sen. “Vooral onze zoon Sjef en 
dochter Vera vinden het inte-
ressant. Ook zij leren spelender-
wijs imkeren”, vertellen Maik en 
Nicol trots, om te constateren: 

“Daarmee is het al de derde ge-
neratie.” 
Inmiddels weten zij aardig van 
wanten. Ze leggen uit: “Iede-
re kast heeft één koningin. Die 
zorgt elk seizoen voor nieuwe 
bijen. Ze legt ontelbare eitjes in 
het onderste gedeelte van de 
kast. Dat is de ‘broedkamer’. 
De kast telt uiteindelijk onge-
veer 40.000 (werk)bijen. Die zijn 
het hele voorjaar en de zomer 
doende met het verzamelen van 
honing als voedsel om te over-

winteren. Omdat wij elke keer 
die raten leegtrekken blijven ze 
ermee doende”, leggen Nicol en 
Maik uit. 

Het is een heel proces voor de 
honing in een potje zit. Met 
een ontzegelvork worden de 
waslaagjes van de volle raten 
verwijderd. Vervolgens gaan de 
raten in een slinger. “Dat is een 
soort centrifuge. 

Door de hoge snelheid wordt de 
honing uit de cellen geslingerd, 
waarna de honing opgevangen 
kan worden. Je moet het nog 
wel een paar dagen regelmatig 
en goed roeren”, vatten Maik en 
Nicol samen. 

Begin mei slingerden zij hun eer-
ste honing en de verwachting 
is om dat in augustus voor de 
laatste keer te doen. Om de bij-
en toch de winter goed door te 
laten komen worden deze voor-
zien van 15 kilo suikerwater per 
kast. “Daar overleven ze op”, 
weet het stel. Dan: “Dit is nu al 
een goed jaar. 

We hebben al veel meer potten 
honing dan verleden jaar”, om 
lachend te besluiten: “Velen in 
onze omgeving vinden het lek-
ker en zijn blij met onze verse 
honing. Dat is écht andere koek 
dan die uit de winkel.”

kijk voor alle foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums 

HEESWIJk-DINTHER – “Het is een goed jaar voor de bijen. We hebben al veel meer 
potten honing dan verleden jaar”, vertellen Nicol en Maik van Zutphen. Zij zorgen 
samen met hun (schoon)ouders voor vier bijenkasten en de bevolking en geven 
aansluitend spelenderwijs hun kennis door aan hun kinderen. De hobby zorgt er gelijk 
voor dat de hele familie, vrienden en kennissenkring voorzien wordt van honing. 

Nicol en Maik Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Velen in onze 
omgeving 
vinden het 
lekker en zijn 
blij met onze 
verse honing

Zoontje Sjef heeft een spreekbeurt 
gehouden en het hele proces staat 
van begin tot einde op de foto.

knipbonnen...knipbonnen...
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Openingstijden:
Maandag, dinsdag en donderdag

van 19.00 - 22.00 uur.
Woendag, vrijdag en zaterdag

van 9.00-21.00 uur.

Sonniusstraat 17 - 5384 JJ  Heesch
06-53532425 - www.praktijkbrigitte.nl

Kom langs

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Geen gewijzigde openingstijden tijdens de vakantie. 

De Oude Ros 20 - 5388 PM Nistelrode - 0412 612 870
info@autoschadenistelrode.nl - www.autoschadenistelrode.nl

Wij zijn gesloten van maandag 23 tot en met zaterdag 29 juli

FIETSEN • SCOOTERS • CARDIO APPARATUUR

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - 0412 610 114
info@fietsplus-rini.nl - www.fietsplus-rini.nl

Openingstijden vakantie:
maandag 23 juli tot en met 

zaterdag 11 augustus
van 9.00 tot 13.00 uur geopend.

Maxend 5 - 5388 GH Nistelrode - 0412-611033
info@hubonistelrode.nl - www.hubo.nl/nistelrode

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

voor Quint 
Farneubun 
uit Nistelrode
Het liefst wil hij beroemd worden: zingen en 
dansen in grote musicals. Thuis bedenkt hij zijn 
eigen musicals en zijn eigen liedjes. 
En nu ineens is daar deze grote kans: de rol van 
Simba in de musical The Lion king. De échte, in 
Scheveningen. 

Hij is pas negen jaar oud, maar zingt en danst 
nu al de sterren van de hemel. Eigenlijk is Quint 
thuis altijd al doende met verkleden, zingen en 
dansen. Sinds twee jaar speelt hij bij Theaterhuis 
Joris. Daar kan hij zijn creativiteit kwijt en mag 
hij optreden op een echt podium. Want dat 
podium, dat lonkt. Maar dat het podium voor 
Quint in zo’n kort tijdsbestek zó groot zou 
worden, nee, dat had hij zelf ook nooit 
kunnen dromen. 

TEkST: aniTa van den BogaarT
FOTO’S: marcel van der sTeen 

The Lion King
Het begon allemaal op Youtube, 
toen Quint op een dag een film-
pje van The Lion king bekeek. En 
nog een keer. En nog een keer. En 
nog…. het hield gewoon niet op. 
Quint was helemaal onderstebo-
ven van wat hij daar zag. En wist 
één ding heel zeker: dit wil ik ook! 
Hij kon zijn geluk niet op toen hij 
voor zijn verjaardag een ticket 
kreeg voor The Lion king. En daar 
viel alles op zijn plek. 

De musical liet hem niet meer 
los. Zijn moeder besloot de gok 
te wagen en schreef haar zoon in 
bij Stage Entertainment casting. 
Meer kon ze niet doen; de kans 
was levensgroot dat het niets zou 
worden, het was immers een am-
bitieus plan, maar niet geschoten 

is altijd mis. Maar het bleek raak. 
Hartstikke raak. Al heel snel kreeg 
Quint bericht dat hij auditie mocht 
doen. Zijn wereld stond ineens op 
zijn kop. Want vanaf dat moment 
ging het snel, heel snel. 

heeL geschroKKen bLij
Quint kreeg precies één week de 
tijd om te oefenen voor zijn au-
ditie-optreden. De auditie vond 
plaats in Amsterdam. Uit al die 
honderdvijftig kinderen die zich 
hadden aangemeld mochten 
maar acht kinderen door: vier 
jongens voor de rol van Simba en 
vier meisjes voor de rol van Nala. 
Nog diezelfde dag mocht Quint 
door naar de tweede auditieron-
de, en kreeg te horen dat hij mee 
mocht doen aan de workshops 
van woensdag en zaterdag. En die 

zondag daarop was de grote dag, 
de dag van de finale. Die dag wer-
den vier jongens gekozen voor de 
rol van Simba, en… Quint was er 
één van! Wat gaat er door je heen 
als je als negenjarige gekozen 
wordt voor zo’n grote rol? Quint: 
“Ik was heel geschrokken blij!”

en drooM
die uiTKoMT

heT inleren van zijn rol
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Knip ze uit, stop ze in je portemonnee 
en laat je verrassen door het aanbod.

knipbonnen...knipbonnen...

roLLercoAsTer
En toen kwam de rollercoaster pas 
echt goed op gang. Op woensdag 
naar Scheveningen voor een fo-
tosessie voor het officiële boekje 
van de musical. En als je dan toch 
aan zee bent en klaar bent met 
het zakelijke stukje, pak je natuur-

lijk wat ontspanning mee. Quint: 
“We gingen nog naar het strand, 
we hebben gevliegerd en frietjes 
gegeten.” Want ook dat hoort 
erbij. Op donderdag werd er ge-
repeteerd in Amsterdam, en ook 
op zaterdag en zondag, steeds 
in Amsterdam. En o ja, tussen-
door moest Quint ook gewoon 
nog naar school, leren en huis-
werk maken. Gelukkig is nu de 
zomervakantie aangebroken. Die 
tijd heeft Quint wel nodig, want 
er moet gewerkt worden. Quint: 
“Aanstaande zondag moet ik alle 
liedjes kennen.” Alle liedjes, alle 
teksten! Dat betekent precies één 
week om die erin te stampen. Op 
woensdag, donderdag, zaterdag 
en zondag gaat hij dan weer naar 
Amsterdam voor de repetities. Tot 
18 juli. Dan is er voor Quint een 

pauze tot eind augustus. Maar 
Quint gaat gewoon door, thuis. 
De komende maanden hoeft hij 
zelf geen musical of liedjes te be-
denken, dan is hij gewoon alleen 
maar Simba. Zodat iedereen hem 
vanaf oktober kan gaan bewon-
deren in het AFAS Circustheater in 
Scheveningen. 

Quint mag 24 optredens gaan 
doen, meer staat zijn jonge leeftijd 
nog niet toe. Maar dat geeft niet, 
want dat het er in de toekomst 
nog veel meer gaan worden staat 
als een paal boven water. Want 
één ding is zeker: we gaan nog 
veel meer horen van dit jonge 
veelbelovende talent. Heel veel 
toi-toi-toi Quint! En dat beroemd 
worden? Dat komt ongetwijfeld 
helemaal goed! 

en drooM
die uiTKoMT

QuinT verTelT zijn verhaal

Tussen heT oefenen door, effe chillen en Tekeningen maken van de lion king

een Pose uiT zijn rol

Tegen inlevering van deze knipbon:

knippen voor volwassenen nu € 10,-
knippen voor kinderen nu € 8,-
Deze actie is geldig tot en met 1 november 2018

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tegen inlevering van deze knipbon 

een lekker plankje meT brood
en dips van heT huis, vooraf-
gaand aan een diner (graTis)

Geldig tot en met 31 augustus 2018
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Sacha blijft dit jaar met haar gezin in Nederland. “We gaan twaalf dagen naar de camping 
in het Brabantse Eersel. Voor de kinderen schijnt er heel veel te doen te zijn. Ik ben 
benieuwd. We zijn er nog niet eerder geweest, maar hebben er wel goede verhalen over 
gehoord.” De Visser reist met een eigen caravan. “Camperen doen we wel vaker. Dat 
geeft een speciaal gevoel, een campinggevoel. Het is gezellig.” De planning? “Relaxen, 
zwemmen, fietsen en een beetje sporten. En we beginnen de dag natuurlijk met een 
ontbijtje en een kopje koffie buiten in de stralende zon. Wat wil je nu nog meer?”

SACHA DE 
VISSER (43) uit 
Heeswijk-Dinther

‘Camperen doen we wel vaker. 
Dat geeft een speciaal gevoel, 

een campinggevoel. Het is gezellig’

Het Dorp 103a - 5384 MB Heesch - 06 20569074
www.prohair-edis.business.site

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

jeugd- en gezinsvierdaagse

Woensdag 1 augustus om 9.00 
uur is de algemene opening op 
Plein 1969. Na een woord van 
welkom door de voorzitter wor-
den de vlaggen gehesen. Na de 
opening starten de deelnemers, 
van alle leeftijden, met hun wan-
deling van 6, 10 of 15 kilometer. 
Onderweg is een rust ingericht 
op de parkeerplaats bij sporthal 
De Zaert. 

’s Middags kunnen alle geïnte-
resseerden die zijn ingeschreven, 
op kosten van de Wandelorgani-
satie Jeugd- en Gezinsvierdaagse 
naar Natuurtheater de kersou-
we, waar de voorstelling ‘Het 
grote Piratenavontuur’ gespeeld 
wordt. 

Ook op donderdag 2 augustus 
is de start van de wandeling om 
9.00 uur, maar dan vanaf de par-
keerplaats bij Laverhof, afdeling 
BerneZorg. De deelnemers lopen 
deze keer de andere richting op 
en bij het kasteel van Heeswijk 
kan gebruik gemaakt worden 
van de nodige versnapering. Na-
tuurlijk zijn alle consumpties op 
de rust en tijdens de nevenacti-
viteiten bij het inschrijfgeld inbe-
grepen. 

De wandeling eindigt deze dag 
op het terrein van de Abdij van 
Berne, bij de Muziekfabriek. Ie-
dereen heeft de mogelijkheid 
daar deel te nemen aan de ge-
organiseerde picknick die rond 
12.00 uur zal beginnen. Als de 

magen weer gevuld zijn volgt 
het middagprogramma om 
14.00 uur. Er wordt dan een spel-
activiteit georganiseerd in het 
thema van dit jaar, Piraten! 

De start op vrijdagochtend 3 au-
gustus is gelijk aan die van de 
donderdag, maar wel met een 
andere route en rustplaats. Ook 
hier is voor iedere deelnemer 
weer wat lekkers te krijgen. Op 
vrijdagmiddag zal er een sportie-
ve activiteitenmiddag plaatsvin-
den voor groot en klein. Deze zal 
rond 14.00 uur beginnen bij de 
Muziekfabriek in de Abdijstraat. 

Vrijdagavond staat, net als de 
voorgaande dagen, geheel in het 
thema Piraten. Het is de bedoe-
ling dat iedereen zoveel moge-
lijk verkleed naar deze gezellige 
avond komt die bij de Muziekfa-
briek plaatsvindt. 

Zaterdag 4 augustus is alweer de 
laatste wandeldag. De deelne-
mers aan de 15 kilometer starten 
om 11.30 uur, de deelnemers 
aan de 10 kilometer om 12.15 
uur en de deelnemers aan de 6 

kilometer om 13.00 uur. De start 
vindt plaats op het grasveld voor 
Gymnasium Bernrode. Na terug-
komst op het startpunt wordt 
omstreeks 15.00 uur in defilé 
achter de fanfare naar Plein 1969 
gewandeld. Hier kunnen ouders, 
verzorgers en andere geïnteres-
seerden hun waardering tonen 
voor alle deelnemers. 

Geprobeerd wordt om een alge-
mene afsluiting te houden met 
alle deelnemers. Deze zal rond 
15.15 uur beginnen met een 
dankwoord van de voorzitter en 
eindigen met het strijken van de 
vlaggen.

HEESWIJk-DINTHER - deelnemers kunnen zich op dinsdag 31 juli vanaf 18.30 uur inschrijven voor de 
jeugd- en gezinsvierdaagse, dit jaar met het thema Piraten. inschrijving vindt plaats in de muziekfa-
briek. het kost € 10,- per persoon om de hele week mee te wandelen en deel te nemen aan de neven-
activiteiten. aansluitend op de inschrijving is het mogelijk om aan de openingsactiviteit deel te nemen 
in het thema Piraten. deze activiteit is geschikt voor jong en oud. 

Vrijdagavond staat, 
net als de voorgaande 
dagen, geheel in het 

thema Piraten

Foto: Michel Roefs 2017

Torenstraat 12 - 5473 EL Heeswijk-Dinther
info@de-toren.nl - www.de-toren.nl

openingstijden:
maandag tot en met vrijdag vanaf 11.00 uur.
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.
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Patisserie
als werk en ontspanning

Maar na haar opleiding was het 
voor Eva lastig om werk te vin-
den. “Hier in de buurt waren 
weinig mogelijkheden om als pa-
tissier aan de slag te gaan. Ik heb 
een jaar bij een cateringbedrijf 
gewerkt tijdens mijn BBL-oplei-
ding, maar dat paste echt niet bij 
mij. Dus toen ben ik een ande-
re weg ingeslagen en daarnaast 
rustig voor mezelf begonnen als 

patissier”, legt Eva uit. 
Aan haar cateringbedrijf aan 
huis, Sweets & Savoury, beleeft 
Eva veel plezier. “Ik vind het 
heerlijk om te doen. Het aller-
liefst maak ik suikerbloemen, 
dat is bloemendecoratie voor op 
bijvoorbeeld een bruidstaart. De 
suikerbloemen zijn bijna niet van 
echt te onderscheiden!” 
Tijdens een cursus begin dit jaar 
maakte ze suikerbloemen waar 
Eva nog steeds erg trots op is. 
“Dat is nog steeds mijn showtop-
per. Ik heb er ongeveer 50 uur 
aan gewerkt en de avond voor-
dat het af moest zijn heb ik er 
nog van 21.00 tot 7.30 uur aan 
een stuk door aan gewerkt!” 

Sinds september 2017 begint 

haar eigen cateringbedrijf steeds 
beter te lopen. “Maar ik heb wel 
de afspraak met mijn moeder dat 
ik maar twee dagen in de week 
mag bakken, anders is haar keu-
ken altijd bezet”, lacht Eva. 
Intussen blijft ze zichzelf bijscho-
len. Begin dit jaar heeft Eva een 
cursus gevolgd waar ze onder 
andere technieken heeft geleerd 
voor kantwerk en ‘royal icing’ op 
taarten. “Dat zijn technieken die 
je niet bij de gemiddelde bakker 
ziet.” 

Haar allergrootste droom is om 
ooit een eigen winkel te openen. 
“Ik droom van een winkel met 
een etalage gevuld met taarten 
waar iedereen die voorbijloopt 
van gaat watertanden.”

HEESCH – Na haar snuffelstage bij het 
toenmalige Poppenmuseum in Heesch kreeg 
Eva de Jong als afscheidscadeau een pakket 
om zelf cupcakes te maken. Zo ontdekte ze 
op 14-jarige leeftijd wat zij later wilde worden. 
“Vanaf dat moment wist ik eigenlijk dat ik wilde 
gaan bakken”, vertelt Eva. Na haar VMBO heeft 
ze de opleiding Brood en Banket gevolgd aan 
het ROC in Nijmegen en nadat ze haar diploma 
had behaald ging ze verder met een BBL-
opleiding in Wageningen. “Daar heb ik mezelf 
gespecialiseerd tot patissier.” 

TEkST: Tamlyn van lanen FOTO’S: marcel van der sTeen

“De suikerbloemen �ijn nog 

steeds mijn showtopper!’

Mijn allergrootste droom
is om ooit een eigen winkel
te openen

‘Ik vind het heerlijk om te 
doen. Het allerliefst maak 
ik suikerbloemen, dat is 
bloemendecoratie voor op 
bijvoorbeeld een bruidstaart. 
De suikerbloemen zijn 
bijna niet van echt te 
onderscheiden!’ 
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Vakantiepuzzel 2018 
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Across 
2. Welke kleur is Bert van poppenduo Bert en 
Ernie? 
6. Welke vogels vallen spreekwoordelijk van 
het dak wanneer het warm is? 
8. Wat is de bovenste kleur van de vlag van 
Nederland? 
9. Welk leguaanachtig dier kan van kleur 
veranderen? 
11. Bij welke sport danst met op spitzen? 

Down 
1. Wat is de heiligste stad van de islam? 
3. Wat roepen de Barbapapa’s vaak voordat 
ze van gedaante veranderen? 
4. Wat is de hoofdstad van België? 
5. In welke maand begint de herfst? 
7. Hoe heet de pop van Wiske uit Suske en 
Wiske? 
10. Welke Nederlandse zanger had onder 
andere de hits De vlieger en een beetje 

horiZonTAAL
2. Welke kleur is Bert van poppenduo Bert en ernie?

6. Welke vogels vallen spreekwoordelijk van het dak wanneer het warm is?

8. Wat is de bovenste kleur van de vlag van nederland?

9. Welk leguaanachtig dier kan van kleur veranderen?

11. Bij welke sport danst men op spitzen?

12. Wat is de naam van de zee die ligt aan nederland?

14. Wat is de meest gestelde vraag bij de afhaalchinees?

16. hoe wordt erwtensoep ook wel genoemd?

18. Wat word bedoeld met een sleurhut?

20. Welk kevertje is rood met zwarte stippen?

21. hoeveel Waddeneilanden heeft nederland?

22. in welk werelddeel komt de koala in het wild voor?

verTiKAAL
1. Wat is de heiligste stad van de islam?

3. Wat roept de Barbapapa voordat hij van gedaante verandert?

4. Wat is de hoofdstad van België?

5. in welke maand begint de herfst?

7. hoe heet de pop van Wiske uit suske en Wiske?

10. Welke nederlandse zanger had onder andere de hits ‘de vlieger’ en 

 ‘een beetje verliefd’?

13. Bij welke sport horen de woorden cap en amazone?

15. Welke smurf begint zijn zin meestal met ‘ik haat…’?

17. Wat is de hoofdstad van spanje?

19. Welke nederlandse zanger heeft 2 talen in zijn naam?

20. hoe wordt een babyschaap genoemd?

LevensMiddeLenpAKKeT van € 100,- 
van jumbo wiegmans heesch

Stuur het antwoord vóór 13 augustus naar info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet win jij het levensmiddelenpakket. 

oplossing:

Stuur het antwoord vóór 13 augustus naar info@demooibernhezekrant.nl 

doe 
Mee en
win!

10. Welke nederlandse zanger had onder andere de hits ‘de vlieger’ en 

13. Bij welke sport horen de woorden cap en amazone?

15. Welke smurf begint zijn zin meestal met ‘ik haat…’?

19. Welke nederlandse zanger heeft 2 talen in zijn naam?

11

12. Wat is de naam van de zee die ligt aan nederland?

14. Wat is de meest gestelde vraag bij de afhaalchinees?

22. in welk werelddeel komt de koala in het wild voor?

14. Wat is de meest gestelde vraag bij de afhaalchinees?

22. in welk werelddeel komt de koala in het wild voor?
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

eXPerTs
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en 
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bie-
den. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken 
we gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we part-
ners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstuk-
ken en personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele 
experts die voor jou de beste oplossing zoeken.

onTzorgen
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de comple-
te financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en 
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

vragen?
kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!

als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. jij hebt je zaakjes graag 
goed voor elkaar. vooral ook aan de zakelijke kant. dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt 
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. van soest & Partners is zo’n specialist. al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de za-
kelijke puntjes op de i zet. een geruststellende gedachte. zakelijke rompslomp? ja, graag!

heesch - Cereslaan 4
heeswijk-dinther - Plein 1969 1a
geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Samen met onze partners hebben we alle expertise in huis die 
nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken

Auto & Motor NIEUWS

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

Ford C-max 1.0 Ecoboost Titanium 
  80.000 km 2014
Hyundai i10 1.2 99.000 km
  eerste eigenaar 2012
Mazda CX-3 2.0 sky-activ automaat
   27.000 km 2017
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Astra 1.6 16v 5-drs airco 2010
Opel Astra 1.4 turbo station
  innovation 10.000 km 2016

Opel Corsa 1.4 Cosmo airco
  92.000 km  2007
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015
Peugeot 207 5-drs airco 2008
Peugeot 206 5-drs airco 2001
Renault Captur 0.9 Tce Xmod 
  24.000 km 2016
Renault Clio 1.2 Tce station 68.000 km 2010
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Swift 1.2 airco 79.000 km 2011
Volkswagen New Beetle cabriolet 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

gewijzigde openingstijden 
Autobedrijf Timmermans 
Tijdens de vakantieperiode zijn wij overdag geopend van 8.00 tot 
17.00 uur. ’s Avonds zijn wij gesloten.

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Hyundai	IX20 1.4i Navi, Camera,
 PDC, Clima enz. 2013
•	 Kia	Sportage 2.0 CRDI, clima, halfleder, 

trekhaak, lichtmetaal etc. 256.000 km 2007
•	 Mini	Cabrio, Sidewalk uitvoering,  leder, airco, 

17 Inch wielen 99.500 km 2007
•	 Nissan	Qashqai	1.6i clima, trekhaak, 
 119.000 km 2010
•	 Nissan	Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
 pano, leder, 360 camera, aut. 2015
•	 Opel	Meriva 1.4 120 PK clima , trekhaak afn., 

88.000 km 2010
•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1 125.000 km airco 

3-pers. 2011

 •	VW	Caravelle	2.5 TDI camper met hefdak, uniek 
exemplaar met leder, navi enz., 1999

•	 VW	Golf 1.6 TDI PDC V + A ,navi, clima, 
stoelverw. 129.000 km 2011

•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK navi, PDC V + A , 
stoelverw., privacyglass 2011

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan	2.0	TDI 4-Motion Clima enz. 2008
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming 2011

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

verkocht

nieuw	binnen

nieuw	binnen

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

Autobedrijf Langens
Wij zijn gesloten van zaterdag 21 juli tot en met zondag 12 augustus 
2018.

Maximumsnel-
heid Frankrijk
routes nationa-
les/départemen-
tales verlaagd

Met ingang van 1 juli is in 
Frankrijk de maximumsnel-
heid op tweerichtingswegen 
zonder middenafscheiding 
(routes nationales en routes 
départementales) omlaag ge-
gaan van 90 naar 80 kilometer 
per uur. 

Bron: www.anwb.nl.
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Auto & Motor NIEUWS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

ONDERHOUD, 
REPARATIE EN 
APK VOOR ALLE 
MERKEN TRUCKS 
GETROKKEN 
MATERIEEL 
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN 
PERSONENWAGENS.

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN 
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE 
BEDRĲ FS- EN PERSONENWAGENS.

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

WĲ  SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Autocheck 
voor 
vertrek

met het extra gewicht aan 
bagage, de steile berghellin-
gen en de lange afstanden is 
de kans op een mankement 
aan de auto tijdens je vakan-
tie nét wat groter dan tijdens 
routineritjes op de neder-
landse wegen. 

Het is daarom verstandig 
de auto voor vertrek te la-
ten controleren bij de gara-
ge. Vrijwel iedere autodealer 
checkt voor relatief weinig 
geld of de remschijven, de 
airco en de ruitenwissers 
nog een vakantie (en hope-
lijk langer) meegaan. Doe de 
controle ruim voor vertrek, 
zodat er genoeg tijd is voor 
een eventuele reparatie aan 
je auto.

Je hoeft niet alles bij een spe-
cialist te laten controleren, er 
zijn ook wat handelingen die 
je zelf kunt verrichten waar-
mee je op de onderhoudskos-
ten bespaart. Denk hierbij aan 
het controleren van de ban-
denspanning en de profiel-
diepte van de banden. En ook 
de vloeistoffen, zoals koel-, 
rem- en ruitensproeivloeistof, 
kun je zelf checken. Zo weet 
je of je ze moet bijvullen en of 
je reservevloeistof moet mee-
nemen. En… heb je eigenlijk 
wel een reservewiel, een de-
ken en water in de achterbak 
liggen? Goed om daar even 
naar te kijken!

rijden in de bergen

Zodra je de Nederlandse grens 
passeert verandert al snel het 
landschap. Heuvels zorgen voor 
een aanpassing in jouw rijstijl. 
Waar je in Nederland al met 80 
kilometer per uur het best in de 
vijfde versnelling kunt rijden, 

doe je daar in een heuvelachtig 
landschap geen goed aan. In de 
bergen moet je toeren maken. 

Als je het gas intrapt, moet de 
auto nog kunnen versnellen. kan 
dit niet, schakel dan terug. De 

motor wordt anders te zwaar be-
last en kan oververhit raken, he-
lemaal als de auto tegen, op of 
over het maximale laadgewicht 
zit. Voor bergaf rijden is een lage 
versnelling de beste keus. 
Als je je voet van het gas haalt, 

moet de auto uit zichzelf vaart 
minderen. Continu op de rem 
trappen is zo niet nodig en dat 
voorkomt schade aan het rem-
systeem.

Bron: Pricewise.nl.

Doe de controle 
ruim voor vertrek
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Andere landen, andere regels

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

Nu ook op

DONDERDAG

wat moet er mee in de auto 
in het buitenland?

verplicht mee in de auto in de eu
Binnen de EU geldt dat de vei-
ligheidseisen van het land waar 
de auto geregistreerd staat, bin-

dend zijn. Volgens deze regel 
moet je je dus houden aan de 
regels van het land dat op het 
kenteken staat vermeld. 

Er zijn echter uitzonderingen op 
deze regel. Lokale politieagenten 
kennen deze regel vaak niet en 
er worden hierdoor soms onno-
dig boetes uitgedeeld. 

Daarom raden we je aan je ook 
te houden aan de lokale regels. 
Zo voorkom je eventuele discus-
sie met de lokale politie.

Tip: neem een reservesleutel 
van de auto mee
Het is slim om een reservesleutel 
van de auto mee te nemen en op 
een andere plek te bewaren dan 
de andere sleutel. 
Mocht er één kwijtraken dan is 
er geen man overboord.

BERNHEZE – in ieder land gelden andere regels, ook ten opzichte van de verplichte items in de auto. in 
veel landen ben je bijvoorbeeld verplicht om een ehBo-doos of gevarendriehoek mee te nemen. check 
van tevoren hoe het zit op jouw bestemming en voorkom onnodig oponthoud of boetes over de grens.

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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door de Mooie, groene en gAsTvrije geMeenTe bernheZe en oMLiggende geMeenTen

ernhezer Fiets3Daagse

‘t Dorp 108 - Heesch
0412-451523

info@fietsplezierheesch.nl
www.fietsplezierheesch.nl

Laar 27 - Nistelrode
0412-611231

info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

gesponsord door onder Andere:
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door de Mooie, groene en gAsTvrije geMeenTe bernheZe en oMLiggende geMeenTen

ernhezer Fiets3Daagse

OP DE HIERONDER GENOEMDE PLAATSEN 
WORDT DIT JAAR GESTART:
dinsdAg 24 juLi: meierijsche museumboerderij, 
meerstraat 28 in heeswijk-dinther. 

woensdAg 25 juLi: de riethoeve, lendersgat 1 in 
vorstenbosch. 

donderdAg 26 juLi: Pannenkoekenhuis heesch, 
osseweg 8 in heesch. 
je kunt elke dag starten tussen 9.00 en 12.00 uur; 
finish is om uiterlijk 17.00 uur.

AFSTANDEN
zoals gebruikelijk zijn de routes uitgeschreven waarbij je zelf 
kunt kiezen welke afstand je fietst en of je een, twee of drie 
dagen meefietst. ook wisselen van afstand per dag mag! 

INSCHRIJFGELD is € 3,- per dag of € 7,50 voor drie 
dagen. kinderen tot en met 11 jaar fietsen gratis mee.

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - nog even en het is weer zover; de 21e Bernhezer fiets3daagse die dit jaar 

plaatsvindt op 24, 25 en 26 juli. door de mooie, groene en gastvrije gemeente Bern-

heze en omliggende gemeenten zijn er weer een aantal prachtige routes uitgezet van 

ongeveer 40 of 60 kilometer. hierbij kun je op je gemak genieten van al het schoons 

dat deze omgeving te bieden heeft.

Halverwege de route is er een stempelpost en is er voldoende gelegenheid om 
voor de inwendige mens te zorgen. Ook onderweg passeer je horecagele-

genheden, waarvan je natuurlijk ook gebruik kunt maken! 

Iedere deelnemer dingt met de inschrijfkaart dagelijks mee naar 
leuke prijzen in de levensmiddelenloterij en maakt kans op 

een prachtige fiets, die aan het eind van de derde dag 
wordt verloot. Deze mooie prijs wordt mogelijk gemaakt 

door onze trouwe sponsoren Fietsplezier Heesch, van 
Esch in Heeswijk-Dinther en Fietsplus Rini in Nistel-

rode.

Het winnende lot wordt op donderdag na 13.00 
uur bekendgemaakt bij de finish.

Foto’s: Marcel van der Steen

voor de inwendige mens te zorgen. Ook onderweg passeer je horecagele-
genheden, waarvan je natuurlijk ook gebruik kunt maken! 

Iedere deelnemer dingt met de inschrijfkaart dagelijks mee naar 
leuke prijzen in de levensmiddelenloterij en maakt kans op 

een prachtige fiets, die aan het eind van de derde dag 
wordt verloot. Deze mooie prijs wordt mogelijk gemaakt 

door onze trouwe sponsoren Fietsplezier Heesch, van 
Esch in Heeswijk-Dinther en Fietsplus Rini in Nistel-

rode.

Wij zien je graag in groten 
getale op één of meerdere dagen 

om van deze tocht een groot 
succes te maken. 

En... duimen voor goed weer!

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

Meerstraat 28 - Heeswijk-Dinther
0413-292481 

info@museumboerderij.nl 
www.museumboerderij.nl

Dinsdag 24 juli
Woensdag 25 juli 
Donderdag 26 juli

sTArTLocATie dinsdAg:

MEIERIJSCHE MUSEUMBOERDERIJ
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volop zomeractiviteiten
op Kasteel heeswijk!
HEESWIJk-DINTHER - Een dra-
kenspeurtocht of een kinder-
rondleiding? Dit kan tot en met 
zondag 2 september op kasteel 
Heeswijk!

drakenspeurtocht
ken jij het verhaal van de Draak 
en de keukenmeid? kom deze 
zomer naar kasteel Heeswijk 
draken tellen, hoeveel tel jij er? 
De Drakenspeurtocht is deze zo-
mervakantie in de kasteelwinkel 
te verkrijgen (inbegrepen in de 
entreeprijs) tijdens openingsda-
gen tussen 11.00 en 17.00 uur.

kinderrondleiding
Wil je meedoen met de kinder-
rondleiding? Samen met een 
kindergids ontdek je het kasteel, 
kun je een ridderhelm passen en 

vind je geheime gangen. De kin-
derrondleiding is te boeken op 
maandag tot en met donderdag 
om 15.00 uur. 
Reserveer alvast een plaatsje via 

www.kasteelheeswijk.nl. 
(Let op: vol = vol). Entree voor 
volwassenen € 10,-, kinderen 
vanaf vier jaar betalen € 6,-. 
De museumkaart is geldig.

dtv en de vierdaagse

Rond de 30 wandelaars uit de 
genoemde gemeenten worden 
gevolgd en hun verhalen wor-

den verteld. Familieleden die 
meelopen voor een overleden 
nichtje, een wandelaar die on-
danks zware artrose de tocht 
probeert te volbrengen en een 
grootvader van 75 die met zijn 
kleinzoon van 12 meeloopt. 

Alle wandelaars hebben zo hun 

eigen verhaal en dat wordt de 
komende week gebracht. 

Dtv Den Bosch, Dtv Oss-Bern-
heze en Dtv Uden zullen dage-
lijks via internet en de uitzending 
van het Dtv nieuws verslag doen 
van de belevenissen van deze 
wandelaars uit Oost-Brabant.

BERNHEZE - dtv besteedt op drie kanalen de komende week uitgebreid aandacht aan de vierdaagse 
van nijmegen. 578 deelnemers uit den Bosch, 763 lopers uit oss, 267 wandelaars uit Bernheze en 141 
sportievelingen uit uden doen mee aan het grootste wandelevenement en dtv is daarbij!

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

www.bbqenzo.nl

compleet verzorgde BBQ vanaf ,12,50per persoon

Sammie in de zomer/Anita Bijsterbosch 
Het is zomer. Sammie en zijn knuffel Job zitten samen in het 
zwembadje. Sammie heeft zin om naar de zee te gaan. Hij 
springt samen met Job op zijn fiets. 

Als ze er zijn, smeert Sammie zich in, bouwt hij zandkastelen 
en op de terugweg naar huis eet hij een ijsje. Thuis plukt hij 
tomaten, meloen, komkommers en sla en daarna gaat hij ook 
nog vliegeren. In dit prentenboek komen dus allerlei dingen 
aan de orde die bij de zomer horen. 

Wat is de zomer toch fijn! Door dit boek krijg je meteen zin 
om met je peuter naar buiten te gaan. Een herkenbaar verhaal 
over buiten spelen in de zomer voor peuters vanaf twee jaar.

POST EEN VAKANTIEFOTO 
MET EEN BORRELPLANK. 

VOOR DE MEEST ORGINELE 
FOTO VERLOTEN WIJ EEN 

GIFTCARD TER WAARDE VAN 
25 EURO.

 
Volg ons op Facebook en Instagram 

en gebruik #traiteurplank.
 

De winnaar wordt bekend gemaakt 
op 31 juli 2018 via Facebook 

en Instagram.

w w w. t r a i t e u r p l a n k . n l

SAY 
CHEESE!

Gelukkig is daar de driekoppi-
ge zeeheks die Arial heel graag 
wil helpen om haar tweebenige 
man achterna te gaan, maar dan 
moet ze wel even tekenen…. in 
haar eigen lettertype. Een mu-
zikale, vrolijke, herkenbare en 
meeslepende voorstelling vol 
humor en liefde tussen vis en 
mens, vervuiler en natuuracti-
vist. De kleine Zeemeermin is 
geschikt voor iedereen van 4 tot 
104 jaar.

over Toneelvereniging 
mariahout
Toneelvereniging Mariahout 
bestaat al meer dan 40 jaar en 
brengt jaarlijks een professionele 
volwassenen- en jeugdvoorstel-
ling (kinderproductie). De jeugd-
productie heeft zich gespeciali-
seerd in het spelen van bekende 
sprookjes op eigen wijze zonder 
daarbij afbreuk te doen aan de 
herkenbare elementen uit het 
sprookje. Daarnaast zijn de voor-
stellingen niet alleen leuk voor 
kinderen maar zullen ook oudere 
bezoekers zich vermaken.

De voorstelling is altijd speciaal 
voor de vereniging geschreven 

en dus uniek. De spelersgroep 
van de jeugdvoorstelling bestaat 
dit jaar uit dertien enthousiaste 
spelers die samen met een ze-
vental mensen achter de scher-
men De kleine Zeemeermin 
gaan maken en spelen. Het bij-
zondere van deze spelersgroep is 
dat deze uit een mix van jonge 
en oudere spelers bestaat.

Woensdag 25 juli 
Aanvang 15.00 uur. Entree € 5,-.
kaarten te bestellen op 
www.kersouwe.nl.

  de Kleine zee-
   meermin
  HEESWIJk-DINTHER - in dit eigentijdse sprookje 
trotseert de ‘Prins van het land’, kaap de zoete hoop op zoek naar 
kibbeling. hij schept echter achter het net en vangt...de dochter van 
de koningin van de zee, arial. deze The voice winnende zeemeer-
min valt als een blok voor het gespierde lijf van de prins, maar arials 
strenge moedermeermin wil hier niks van weten, want “alle men-
sen zijn smerig” en zorgen ervoor dat haar koninkrijk verandert in 
een plastic soep!
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prAKTische inForMATie

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
De gemeente werkt op afspraak

milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

geMeenTeberichTen

campagnejaar oerlekker Maashorst 

De oorsprong van het eerlijke, 
gezonde en lekkere voedsel uit 
de regio en de koppeling met 
toerisme staan centraal. Het doel 
van Oerlekker Maashorst is om 
de producten van de  onderne-
mers uit de regio  in de etalage 
te zetten en door de organisatie 
van verschillende evenementen 

toeristen en andere bezoekers 
naar het gebied te trekken.  De 
Maashorst is stoer, ruw en echt. 
Dat geldt niet alleen voor de na-
tuur en het landschap, maar ook 
voor de mensen die er wonen en 
werken. Eerlijke, hardwerkende 
boeren en verwerkers met oog 
voor het milieu, gezondheid en 

smaak. Dagelijks leveren zij een 
schat aan heerlijke streekproduc-
ten. Ervaar en proef de invloed 
van de herkomst van voedsel! 

Er zijn drie deelprojecten; Am-
bacht & Traditie, Proef de Streek 
en het Oerfestival de Maashorst. 
Meer informatie vindt u op 
www.oerlekkermaashorst.nl.

de maashorstgemeenten Bernheze, oss, uden en landerd gaan 
met ‘oerlekker maashorst’ volop inzetten op het themajaar 2018 
waarin Brabant de ‘europese regio van de gastronomie’ is. de vier 
burgemeesters zijn trotse ambassadeurs van dit project. 

eUropese regio van 
de gastronoMie

uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- 
(tweede plaats) en € 25,- (derde 
plaats). 

Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, hou dan rekening 
met het volgende. 

- De foto’s moeten genomen zijn 
in deze gemeente en/of moeten 
herkenbaar zijn voor de Bernhe-
zer samenleving. Het kan een 
gebouw zijn, een mooi plekje, 
een leuk evenement of iets an-
ders ‘typisch Bernheze’.

- Alleen inwoners van de ge-
meente Bernheze kunnen mee-
doen aan de fotowedstrijd. Me-

dewerkers van de gemeente zijn 
uitgesloten van deelname. 

- Per persoon mag u maximaal 
twee foto’s inzenden.

- U moet de foto’s digitaal via 
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale 
resolutie van 300 dpi of mini-
maal 1,2 MB. 

- De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor andere 
doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het rechten-
vrij gebruik van uw foto’s voor 
bijvoorbeeld de gemeentelijke 

website, folders, fl yers, brochu-
res of nieuwsbrieven.

- Als u personen fotografeert, 
vraag dan van tevoren of ze het 
daarmee eens zijn. 

 
meedoen
Stuur maximaal twee digitale fo-
to’s (JPG-formaat, minimaal 300 
dpi of 1,2 MB) voor 27 juli 2018 
naar a.abrahamse@bernheze.org.

Zet duidelijk de gefotografeerde 
locatie en de naam, adresgege-
vens en telefoonnummer van de 
fotograaf in uw e-mail.

in oktober 2018 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de ge-
meente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. ook dit 
jaar organiseren we een fotowedstrijd. heeft u een mooie plek of 
een leuk evenement in onze gemeente gefotografeerd? stuur de 
foto dan voor 27 juli 2018 naar ons op en maak kans op een prijs.

oFFiciËLe beKendMAKingen

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de vol-
gende evenementen/activiteiten 
een vergunning/ontheffi ng ver-
leend aan:
- Jong Nederland HDL voor het or-

ganiseren van de jeugdzeskamp 
HDL op 9 september 2018 van 
8.00 tot 18.00 uur op het sport-
veld Bernrode aan de Schuurak-
ker, 5473 PC Heeswijk-Dinther. 
Tijdens het evenement is een ge-
deelte van de Schuurakker (tus-
sen huisnummer 29 en 42) afge-
sloten voor alle verkeer, behalve 
voetgangers.

 De beschikkingen zijn 10 juli 
2018 verzonden.

- Stichting Jeugdvakantiewerk voor 
het organiseren van de Jeugdva-
kantieweek Mini Heesch in de pe-
riode van 13, 14 en 15 augustus 
2018 van 8.30 tot 16.00 uur, op 16 
augustus 2018 van 13.00 tot 20.00 
uur en op 17 augustus 2018 van 
8.00 tot 01.00 uur op het terrein bij 
het Bomenpark, Vorsselweg, 5384 
RW Heesch.

 De beschikkingen zijn 13 juli 
2018 verzonden.

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

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

Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door:
- Buurtvereniging ‘korenstraat’ 

voor het organiseren van een 
Buurtfeest t.g.v. het 40-jarig 
bestaan op 18 augustus 2018 
van 16.00 tot 24.00 uur op een 
deel van de korenstraat (tussen 
het Urnenveld en Het Erp). Deze 
weg is gedurende deze activiteit 
afgesloten voor alle verkeer be-
halve voetgangers.

 De toestemmingsbrief is verzon-
den op 13 juli 2018.

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

voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
onderstaande persoon niet meer 
woont op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar hij/zij volgens 
de Wet basisregistratie personen 
(BRP) staat ingeschreven. Het 
onderzoek van de afdeling Bur-
gerzaken leverde geen resultaat 
op. Het college van burgemees-
ter en wethouders van de ge-
meente Bernheze is van plan het 
bijhouden van de persoonsgege-
vens van onderstaande persoon 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor onderstaande persoon 
grote persoonlijke en/of fi nancië-
le gevolgen hebben. Het formele 

besluit tot uitschrijving wordt ge-
publiceerd op de gemeentepa-
gina’s in deze krant en op www.
offi cielebekendmakingen.nl.

S. Stanciu, 08-08-0986

informatie
Heeft u informatie over de feitelij-
ke verblijfplaats van deze persoon 
of heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of gemeente@
bernheze.org.

Besluit ambtshalve 
wijziging adresgegevens

De personen hieronder wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (Wbrp) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit het adresonder-
zoek van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om de persoonsgegevens van on-
derstaande personen niet meer bij 
te houden en deze personen uit 
te schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
L.A. Bryks, 20-09-1985
11-06-2018 

A. Amezianne Bedri, 18-10-1995         
03-07-2018 
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing

Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerzaken 
van de gemeente Bernheze via 14 
0412 of gemeente @bernheze.org

Wet ruimtelijke ordening 

ontwerpwijzigingsplan 
jan van den Boomstraat 2a in 
heeswijk-dinther
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerp-wijzigings-
plan Jan van den Boomstraat 
2A in Heeswijk-Dinther (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening) 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
JanvdBoomstr2a-ow01.
inhoud: Het plan betreft het om-
schakelen van een ‘intensieve 
veehouderij’ naar ‘wonen’.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

rectifi catie
ontwerp bestemmingsplan 
koffi estraat 15 en omgeving 
heeswijk-dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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procedures
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

van de Wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerp-bestem-
mingsplan koffi estraat 15 Hees-
wijk-Dinther, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BPkof-
fi estraat15-ow01)
Het plan ligt ter inzage vanaf 21 
juni 2018 in plaats van de eerder 
onterecht opgenomen datum van 
22 maart.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de huisvesting van arbeids-
migranten mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

vastgesteld bestemmingsplan 
hoofdstraat 73 heeswijk-
dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 5 juli 2018 het bestem-
mingsplan ‘Hoofdstraat 73 Hees-
wijk-Dinther’ ongewijzigd is vast-
gesteld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
Hoofdstraat73HD-vg01.Tevens 
besloot de raad geen exploitatie-
plan voor het bestemmingsplan 
vast te stellen.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het verbouwen van de 
praktijkruimte naar een woning 
mogelijk aan de Hoofdstraat 73 in 
Heeswijk-Dinther.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

vaststelling bestemmingsplan 
lendersgat 15-18 vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering 
van 5 juli 2018 het bestemmings-

plan Lendersgat 15-18 heeft vast-
gesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan re-
gelt het splitsen van een gekop-
peld agrarisch bouwblok in een 
woonbestemming en een agra-
risch bedrijf aan het Lendersgat 
15-18 in Vorstenbosch. 
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 19 juli 2018 gedu-
rende 6 weken (op afspraak) ter 
inzage in het gemeentehuis aan 
De Misse 6 in Heesch. De plan-
nen zijn digitaal raadpleegbaar en 
te downloaden via de websites 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.BPLendersgat-vg01) 
en www.bernheze.org. 
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van 
toepassing

vaststelling bestemmingsplan 
ruitersweg-oost heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering 
van 5 juli 2018 het bestemmings-
plan Ruitersweg-Oost heeft vast-
gesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan re-
gelt het realiseren van een ruimte 
voor ruimte woning aan de Rui-
tersweg-Oost in Heesch. 
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 19 juli 2018 ge-
durende 6 weken (op afspraak) 
ter inzage in het gemeentehuis 
aan De Misse 6 te Heesch. De 
plannen zijn digitaal raadpleeg-
baar en te downloaden via de 
websites www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (NL.IMRO.1721.BPRui-
terswegong-vg01) en www.bern-
heze.org.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 

in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van 
toepassing

vaststelling bestemmingsplan 
hooge Wijststraat 7 heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering 
van 5 juli 2018 het bestemmings-
plan Hooge Wijststraat 7 heeft 
vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt de uitbreiding van de paar-
denkliniek ter plaatse. 
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 19 juli 2018 gedu-
rende 6 weken (op afspraak) ter 
inzage in het gemeentehuis aan 
De Misse 6 te Heesch. De plan-
nen zijn digitaal raadpleegbaar 
en te downloaden via de web-
sites www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPHoogeWijst-
str-vg01) en www.bernheze.org.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van 
toepassing

Weigering vaststelling 
bestemmingsplan zoggelsestraat 
74 heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering 
van 5 juli 2018 heeft besloten 
geen medewerking te verlenen 
aan de wijziging van het bestem-
mingsplan Zoggelsestraat 74 in 
Heesch.
inhoud: Het bestemmingsplan 
hield in het omzetten van de 
functieaanduiding ‘agrarisch’ 
naar ‘bedrijf’ op het perceel Zog-

gelsestraat 74 in Heesch. 
inzage: Het besluit ligt met in-
gang van 19 juli 2018 gedurende 
6 weken (op afspraak) ter inzage 
in het gemeentehuis aan De Mis-
se 6 te Heesch. 
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
vinkel
- Bleekeseweg 7
 Nieuwbouw overkapping voer-

opslag
 Datum ontvangst: 09-07-2018
heeswijk-dinther
- Justitieweg 2
  Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (migranten-
huisvesting)

  Datum ontvangst: 09-07-2018
- Doctor Heijmanstraat 11
  Start kapperszaak in garage
  Datum ontvangst: 10-07-2018
heesch
- Witte Molenweg 25
  Aanbouw voorgevel en con-

structieve wijzigingen in woning
  Datum ontvangst: 13-07-2018
vorstenbosch
- Peelstraat kavel 11
  Oprichten woonhuis
  Datum ontvangst: 13-07-2018
loosbroek
- Nistelrodesedijk 6a
  Vervangen dakplaten gastenver-

blijf met berging
  Datum ontvangst: 12-07-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
heeswijk-dinther
- Eikenhoek 40
 Bouw carport
 Verzenddatum: 12-07-2018
- Zijlstraat 32
 Uitbreiden woonhuis
 Verzenddatum: 12-07-2018

heesch
- De Rogge 16
 Wijzigen constructie
 Verzenddatum: 12-07-2018
- Biezenloop 2
 Uitbreiden woning
 Verzenddatum: 12-07-2018
vorstenbosch
- Peelstraat 5
 Bouw woonhuis
 Verzenddatum: 16-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-

vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.

heeswijk-dinther
- Raadhuisplein 1
 Wijzigen kamerverhuur naar 4 

woonstudio’s
 Verzenddatum: 12-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afl oop van de beroep-
stermijn.
heesch
- Bosschebaan 27
 Milieuneutraal veranderen en 

bouw overdekte uitloop (win-
tergarten)

 Verzenddatum: 12-07-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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Voorkomen is beter dan genezen

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 
In het weekend van 8 en 9 september vindt 
de 32ste editie van de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag plaats, een van de grootste 
culturele evenementen van Nederland. Met het 
thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles 
wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. 

Ook Bernheze sluit aan bij het landelijke thema. 
Op zondag 9 september openen de Bernhezer monumenten gratis 
de deuren. In ‘Op weg naar Open Monumentendag’ geven we je een 
voorproefje van wat je die dag kunt verwachten.

VOORMALIG RAADHUIS: nu No 61

rijksmonument geeft ruimte voor ontmoetingen; voormalig 
raadhuis van de vroegere gemeente heesch (1839-1973). 
In het centrum van Heesch is aan ’t Dorp 61 een historisch pand 
met bijzondere ruimtes gevestigd. Op de bovenverdieping is de 
originele Raadzaal van het voormalig raadhuis te vinden. Een 
ruimte die geschikt is om te trouwen, te vergaderen, te werken 
en te ontmoeten.

een locatie voor inspirerende ontmoetingen en bijzondere 
momenten
Wij geloven in delen. Dat als je een ander helpt, je daar vroeg of 
laat iets moois voor terug krijgt. We willen de Raadzaal daarom 
ook graag delen. Door de ruimte open te stellen voor exposities, 
huiskamerconcerten of lezingen. Heb je een wens of idee, neem 
contact met ons op, wij kijken graag samen met jou hoe wij deze 
bijzondere locatie met jou kunnen delen.

Op zondag 9 september tijdens Open Monumentendag zijn 
alle ruimtes geopend en ben je van harte welkom. Er is een 
expositie van Heemkundekring De Elf Rotten. Natuurlijk staat er 
een lekkere kop koffie klaar en serveren wij onze huisgemaakte 
appeltaart en worstenbroodjes. Graag tot dan! 

www.no61.nl.

belang van handhaving!
een betrouwbare overheid respecteert rechten van inwoners en onderne-
mers. Past regels voor iedereen gelijk toe en zorgt dat deze niet steeds 
wijzigen. een handhavende overheid is belangrijk voor hen die zich wél 
aan regels houden! zonder handhaving wordt het een chaos: iedereen gaat 
doen waar hij of zij zin in heeft.

Soms schiet handhaving tekort en worden klachten hierover helaas gene-
geerd. Voorbeelden hiervan zijn: het handhaven van de blauwe zone, omge-
vingsvergunning (Gevelreclamebeleid) en het negeren van het stopverbod in 
de Schoonstraat door leveranciers. Afgelopen kermis werden aanhangers en 
trekkende vrachtwagens binnen de bebouwde kom en zelfs in woonwijken 
geparkeerd. Er was afgesproken deze in Loosbroek te parkeren. Toch wer-
den vrachtwagens dagenlang in woonwijken zoals bij de LIDL in ‘t Vijfeiken, 
bij het Hooghuis Heesch in de Schoonstraat en op de Graafsebaan gepar-
keerd. Onze detailhandel dient zich te houden aan omgevingsvergunningen 
voor reclame-uitingen. Gelden deze regels niet voor marktlui die op diverse 
plaatsen buiten de kraam en op de openbare ruimte, 
trottoirs, reclameborden plaatsen?
De meeste overlast veroorzaken de leveranciers van 
onze supermarkten die de Schoonstraat blokkeren, 
men wacht tot de andere chauffeur vertrokken is om 
vervolgens zelf te kunnen insteken. Controle op na-
leving vergroot het draagvlak voor deze regels. Hier-
door blijft onze woon-, werk- en leefomgeving zo 
veel als mogelijk van overlast verschoond.

Hans Vos, bestuurslid Lokaal

Hans: ‘Zonder handhaving wordt het een chaos’

HEESWIJk-DINTHER - het kerkplein van de st. servatiuskerk in 
dinther zal op zaterdag 28 juli afgesloten zijn voor alle verkeer. dit 
geldt zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer. de af-
sluiting zal gemarkeerd worden met rood-witte linten.

De afsluiting duurt 24 uur. De toegang is gedurende deze tijd voor 
iedereen verboden, dus houd hier rekening mee! Bij dringende geval-
len kun je contact opnemen met Mari van Zutphen; 06-51229214.

Afsluiting voor alle verkeer naar het 
kerkplein st. servatiuskerk dinther
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Het resort heeft daarnaast uitge-
breide faciliteiten, zoals een res-
taurant, bar, terras, wellness en 
een zwembad en zit tegenover 
de gondels. “Alle resorts van 
Pure zijn vier sterren+ superieur 
niveau, het luxe segment dus. 
Zo ook Pure Resort Warth”, legt 
Ton uit. “Ik ben eigenaar van 
de horeca en alles eromheen en 
ik ben verantwoordelijk voor de 

verhuur van de appartementen 
met hotelservice.” 

In de zomer van 2019 begint Ton 
zijn avontuur definitief en zal hij 
zijn eerste seizoen draaien. Pure 
Resort Warth zal in de winter tij-
dens het skiseizoen en in de zo-
mer geopend zijn en Ton kan niet 
wachten tot het zo ver is. “Dit is 
echt een droom die uitkomt!”

Aftellen tot het grote avontuur

“Mijn peetoom nam ons mee 
skiën toen ik veertien jaar oud 
was. Ik was meteen verliefd”, 
vertelt Ton. Zijn oom had een 
chalet in Zwitserland en daar 
was Ton vervolgens ieder jaar te 
vinden. Ton is lange tijd horeca-
ondernemer geweest, maar zo’n 
vijftien jaar geleden nam hij af-
scheid van zijn indoor sporthal-
len. “Maar de kriebels om weer 
iets voor mezelf in de horeca te 
doen zijn nooit weggegaan.” 

En toen een goede vriend be-
sloot een horecaonderneming 
in de Zwitserse Alpen te starten, 
begon het bij Ton opnieuw te 
kriebelen. “Iedere keer als ik daar 
kwam begon mijn hart sneller te 
kloppen. Ruim vier jaar geleden 
stopte ik bij mijn werkgever en 
toen heb ik mijn kans gegrepen. 

HEESCH – zijn peetoom antoon van der heijden introduceerde hem in de wereld van het skiën en 
een toevallige ontmoeting bracht Ton van der heijden waar hij nu staat. in de zomer van 2019 draait 
hij het eerste seizoen met zijn Pure resort Warth in arlberg, naast lech en st. anton in oostenrijk. 

Ton en PeeToom anToon van der heijden kunnen nieT WachTen ToT heT zover is 
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: aangeleverd

Dit is echt
een droom 
die uitkomt

imPressie van heT inTerieur

Ik ben een maand daar gaan hel-
pen, om eens te proeven hoe het 
was om zelf een horecagelegen-
heid te runnen.” Dat was een 
geslaagd experiment en hij hakte 
de knoop door: Ton ging dit ook 
doen. 

“Per toeval kwam ik in gesprek 
met iemand die investeerde in 
‘Pure Resorts’”, zegt Ton. “Dat 
is een keten die resorts bouwt 
in Oostenrijk en vervolgens ver-
koopt. En daar had ik wel oren 
naar!” Gedurende het traject 
fungeerde oom Antoon als rech-
terhand en adviseur. “Hij gaat 
altijd met mij mee als ik richting 
Warth ga. Het is mooi dat hij mij 
als jonge jongen geïntroduceerd 
heeft in de wintersport en dat hij 
mij nu adviseert bij mijn eigen re-
sort.” 

‘De kriebels om weer iets voor mezelf in 
de horeca te doen zijn nooit weggegaan’

Foto: Marcel van der Steen
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Tekst?

ZoMerschiLder 45

oplossing
vorige week:

Rien van Beekveld uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Margot van Hedel
kan de staatsloten 

ophalen bij 
kantoorboekhandel 

Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

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

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Te Koop

nieuwe desso-
TApijTTegeLs 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

boeK ‘de Zon AchTernA, 
15 jAAr LA coLLine’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

KipsALon bernheZe
Wij gaan er even tussenuit en 
zien u graag op 15 augustus 
weer. Fijne Vakantie!

AAngeboden

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

pedicure nisTeLrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

probLeMen MeT uw hond?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

uw LevensverhAAL/
gebeurTenis/reis op 
pApier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

pedicure 
heeswijK-dinTher
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

giTAAr speLen ieTs 
voor jou? 
Aanbieding: gratis proefles plus 
4 introductielessen met 50% 
korting. Meer info: Gitaarles 
Heesch Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl.

gevrAAgd

bidprenTjes
H. Leeijen, John F. 
kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

Lege cArTridges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

oude/KApoTTe 
coMpuTers en LApTops

Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

oude/KApoTTe MobieLTjes 

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

Te huur

opsLAguniT.eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

MooiBernhezertjes

wiLT u een ZoeKerTje pLAATsen?
dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

www.mooibernheze.nl

Julianastraat 3, 5384 KG Heesch
0412-745058 - info@lindseyspassion4fashion.nl

Lindsey’s
Passion 4 Fashion

KortinGen 
van 20% tot 50%
op de Hele 
collectie
Met uitzondering van accessoires, 
tassen & sieraden

Geldig van 18 juli t/m 21 juli 2018

Openingstijden: woensdag tot en 
met zaterdag van 11.00-17.00 uur.

SUMMerSale
Wegens succes verlengd

Vanwege de vakantie zijn wij week 30, 31 en 32 gesloten.
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Knip ze uit, stop ze in je portemonnee 
en laat je verrassen door het aanbod.

knipbonnen...knipbonnen...

 
Domeinnaam met 
e-mailaDres het eerste 
jaar voor maar € 25,-.
Normale prijs is € 45,- per jaar.

Geldig tot en met 31 augustus 2018

Reserveer de domeinnaam via info@bernhezemedia.com
Ga ook eens kijken voor website & hosting: www.bernhezemedia.nl

Tegen inlevering van deze knipbon

Tegen inlevering van deze knipbon

15 % exTra korTing 
op alle woonaccesoires van
riverdale - riviera Maison - pTMD

Geldig tot en met 15 augustus 2018

zwemmen in plas of sloot 
Door de droogte wordt het wa-
ter in de beken en sloten minder 
ververst. Het spoelt niet door en 
de temperatuur van het water 
wordt hoger. Dit veroorzaakt 
onder andere algengroei. Deze 
algen, zoals blauwalg, zorgen 
ervoor dat het zuurstofgehalte in 
het water afneemt. Blauwalgen 
kunnen giftige stoffen afschei-
den. Bij aanraking of inname be-
staat kans op huidirritatie, duize-
ligheid, ademhalingsproblemen 
en ernstige maag- en darm-
klachten. Deze klachten kunnen 
zowel bij mensen als bij (huis-)
dieren optreden. Let nu daarom 

extra goed op. Spring niet zo-
maar in de sloot maar controleer 
op www.zwemwater.nl waar het 
veilig is om te zwemmen. 

Heb je het idee dat er blauwalg 
in de sloot zit, geef dit dan door 
aan Waterschap Aa en Maas via 
088-1788000. Als het water-
schap heeft vastgesteld dat er 
sprake is van blauwalg, worden 
borden geplaatst om mensen te 
waarschuwen het water te mij-
den. 

leven in de sloot 
Door de afname van de hoeveel-
heid zuurstof in het water, heeft 

het waterleven het moeilijk. Dit 
is bijvoorbeeld te zien aan naar 
zuurstof happende vissen of er-
ger; vissterfte. Zie je dit? Meld 
het dan bij Waterschap Aa en 
Maas. Waar mogelijk verplaatst 
het waterschap vissen of verwij-
dert de dode vissen. 

Om de vissen te helpen, is op een 
aantal plaatsen in het beheerge-
bied het maaibeheer aangepast. 
Waar het kan, worden sloten 
later gemaaid om te zorgen dat 
de kwaliteit van het water niet 
slechter wordt.

leven op de dijk 
Het waterschap is ook verant-
woordelijk voor het onderhoud 
van de dijken. Belangrijk voor 
een sterke dijk is onder andere 
een goede grasmat die de dijk 
beschermt. De droogte heeft 
ook invloed op de kwaliteit van 
het gras. Er is daarom voor geko-
zen om, waar nodig, de grasmat 
op de dijk extra te besproeien en 
voor de schapen die er grazen 
tijdelijk een andere plek te vin-
den. 
Hierover worden de pachters per 
brief geïnformeerd. Zo zorgt het 
waterschap ervoor dat de dijk 
sterk blijft.

droogte, wat merk jij ervan?
BERNHEZE – de schoolvakanties in zuid-nederland zijn begonnen. het is prachtig weer en het ziet 
ernaar uit dat dat voorlopig niet verandert. Wat is er lekkerder dan een heerlijke duik in het water met 
deze warmte. maar let wel op waar je dat doet. door de inmiddels al lang durende droogte en warmte 
is het water in de beken en sloten steeds minder fris. Waar moet je op letten en wat kun je doen? 

geslaagd tuinfeest

open podium
Lokaal talent toonde tijdens de 
zeer diverse optredens hun kwa-
liteiten. Lucas van Groenendael 
verraste iedereen met zijn spel op 
de contrabas. Leerlingen van de 
Heeswijkse Balletschool gaven 
onder leiding van Willeke van 
Slooten een leuke uitvoering. En 
de kinderen waren zo enthou-
siast dat ze daarna op het veld 
en in Imeet kwamen tot nieuwe 
dansimprovisaties. Gemengd 
koor Vivace bracht onder leiding 
van Rein Boeijen liederen uit hun 
veelzijdige repertoire ten geho-
re. Daarna was de microfoon 
voor Jip Cornelissen, die loepzui-

ver enkele nummers zong. Ten 
slotte bracht Remco kuijs enkele 
nummers, waarbij hij zichzelf be-
geleidde op gitaar. 

ook op het programma
Men kon ook de toren van de 
St. Servatiuskerk beklimmen. De 
sportieve torenbeklimmers kwa-
men ter hoogte van de eerste 
dakkapellen. Dankzij het fraaie 
weer hadden zij goed zicht op 
de omgeving van hun eigen huis 
tot bijvoorbeeld de Amercentrale 
in Geertruidenberg en het Pro-
vinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. 
Zij konden daarvan mooie foto’s 
maken. Voor de kleinsten was 

er een luchtkussen en natuurlijk 
ook de grote zandbak van de 
Ontmoetingstuin. De dames van 
het ‘pannenkoekenteam’ heb-
ben de hele middag lekkere pan-
nenkoeken gebakken en Rob 
Juijn had heerlijke verse worst-
jes op de barbecue. CC Servaes 
verzorgde de bar. Zo kwam nie-
mand iets te kort. 

Tuinfeest in 2019
De organisatie van het tuinfeest 
van het komende jaar gaat al 
snel in de steigers. Wil je dan ook 
meedoen? Mail dat gerust naar 
organisatieontmoetingstuin@
gmail.com.

HEESWIJk-DINTHER - onlangs was er in de ontmoetingstuin van dinther achter cc servaes het jaar-
lijkse tuinfeest. velen ontmoetten elkaar in een gezellige en geanimeerde sfeer. en het was genieten. 

week 30 t/m 33

wij zijn ook tijdens
de bouwvak open!

maandag 08.00 - 12.00 uur
dinsdag 08.00 - 12.00 uur
woensdag 08.00 - 12.00 uur
donderdag 08.00 - 12.00 uur
vrijdag 08.00 - 12.00 uur
zaterdag gesloten

LAATSTE ZONDAG 
VAN AUGUSTUS

OP DĺE FIETS
MAASHORST
Proef Beweeg Beleef

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017Zondag 27 augustus
Voorinschrijving tot 23 augustus € 1,- korting

op www.maashorst-events.nl
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Ons kantoor is gesloten van donderdag 26 juli 
tot en met zondag 12 augustus.

De mail wordt wel met regelmaat uitgelezen.

Laar 28, 5388 HG Nistelrode - www.bernhezemedia.nl

Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en
vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98 - info@verbruggenoss.nl - www.verbruggenoss.nl

Openingstijden:

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Kinderactiviteiten 

FLESJESVOETBAL
Alle deelnemers hebben een even grote plastic fles gevuld met water en zonder dop. 
De fles staat voor hen op de grond in een grote kring. Met de bal proberen ze elkaars 
flesje omver te krijgen. Wanneer iemands fles omvalt, moet degene van wie de fles 
omviel, eerst de bal halen, en dan pas de fles weer overeind zetten. Wie aan het eind 
van het spel het meeste water in zijn flesje heeft, is de winnaar.

TREFBAL
Het spel wordt gespeeld in twee teams die elk een eigen 
helft van het speelveld hebben. De partij die de bal 
heeft, probeert iemand van de andere partij te raken op 
het lichaam (niet op het hoofd). Hierbij mag de bal niet 
eerst de grond raken. Als deze persoon wordt geraakt, 
is hij af en wordt uit het spel gehaald. Maar als de bal 
wordt gevangen, is juist de werper af en wordt uit het 
spel gehaald. 

SNOEPHAPPEN 
Een leuk spel om af te koelen op een warme dag! En waarom zou je alleen op een 
verjaardagsfeestje snoephappen? 
Het is de ideale manier om af te koelen op een warme, zomerse dag als je kinderen 
die om een snoepje vragen, een bak water voorzet en je vervolgens het snoepje op de 
bodem legt. Handen op de rug en happen maar! Zo houden ze het hoofd wel koel! 

FOTO SPEURTOCHT
Een speurtocht is weliswaar een gouwe ouwe, maar nog steeds wel een erg leuk 
spelletje om te doen!
Bedenk een route en maak deze niet te lang. Maak vervolgens van verschillende 

punten op de route foto’s. De kinderen moeten de 
plekken op de foto’s duidelijk kunnen herkennen en 
er ook uit op kunnen maken welke kant zij op moeten 
lopen. Print deze foto’s uit. 
Bij het begin van de speurtocht geef je de kinderen de 
foto’s in de goede volgorde mee en legt ze uit hoe ze 
aan de hand van de foto’s hun route kunnen bepalen.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kun je de 
speurtocht moeilijk of makkelijk maken. Voor kleinere 
kinderen is het bijvoorbeeld een idee om steeds een pijl 
te fotograferen die de richting aanwijst. Voor oudere 
kinderen kun je op de foto de plaats duidelijk maken 
waar zij staan, maar ook de richting waarin zij moeten 
lopen door bijvoorbeeld in die richting te fotograferen.

Wil je thuis de route al 
uitzetten dan kan je een 

plattegrond van Google maps 
opslaan op je computer, 

uitprinten en daar de route 
op tekenen waar ze moeten 

lopen. En zet een kruisje 
waar ze een versnapering 

krijgen (jij loopt achter ze aan 
hebt de versnapering bij je). 

Een tocht vol zelfstandigheid 
en verrassingen.

We kennen ze allemaal, maar hier even een herinnering over hoe het ook weer gaat 

LAATSTE ZONDAG 
VAN AUGUSTUS

OP DĺE FIETS
MAASHORST
Proef Beweeg Beleef

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017PoP-uP lunch met startbewijs € 14,- 
per persoon, alleen te reserveren in de 

voorinschrijving op www.maashorst-events.nl
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Deze lekkere salade is echt een topper! 
voor vier personen heb je nodig:
400 gram veldsla
2 granny smith appels
500 gram kastanjechampignons
250 gram Parmezaanse kaassnippers
300 gram biefstuk
100 ml balsamico azijn
2 eetlepels acaciahoning. 

citroenlimonade; een lekkere en frisse dorstlesser 
voor warme dagen. voor vier glazen heerlijke 
limonade heb je het volgende nodig:

benodigdheden
8 tot 10 citroenen
100 gram suiker
700 ml water 
verse munt

werKwijZe 
snijd de citroenen doormidden en knijp de citroenen 
uit totdat je ongeveer 200 ml citroensap hebt. giet 
het citroensap in een maatbeker en voeg de suiker 
toe. roer met een garde totdat de suiker is opgelost 
in het citroensap. voeg daarna ook het water toe en 
roer het door elkaar.

Wat is er nu heerlijker 
tijdens warme dagen dan 
een frisse zomerse salade.
voor vier personen heb je heT voLgende nodig:
400/450 couscous
250 zwarte olijven zonder pit
250 gram fetablokjes op olijfolie
1 komkommer
100 gram blikmais
300 gram kipfilet
200 gram spekreepjes
koriander
munt. 

werKwijZe
Maak de couscous ruime tijd van tevoren zoals op het pak staat 
aangegeven, zodat je het kunt laten afkoelen.
Snijd de kipfilet in kleine stukjes en bak deze in de koekenpan lekker bruin.
Bak de spekreepjes in de koekenpan lekker krokant.
Schil de komkommer en snijd deze in vieren. Haal de pitten eruit en snijd 
deze in kleine blokjes. Snijd de koriander en munt klein.
Laat de mais uitlekken en snijd de olijven doormidden. Voeg de kipfilet, 
komkommer, feta met olijfolie, spekreepjes, mais en olijven toe aan de 
couscous en roer alles goed door elkaar. Voeg als laatste de fijngesneden 
munt en koriander toe.

heerlijke recepten!
LAUWWARME 

SALADE MET 

BIEFSTUK-
REEPJES

Heerlijk met een vers afgebakken stokbrood met kruidenboter. 
Eet smakelijk!

werKwijZe
meng de balsamico azijn met de honing en meng deze door de veldsla.
snijd de kastanjechampignons in schijfjes en bak ze in de koekenpan bruin.
schil de appels en snijd deze in kleine blokjes, bak de biefstuk zoals je deze zelf lekker vindt en snijd 
deze hierna in plakjes. leg de veldsla op een mooie schaal, hier overheen de appelblokjes, dan de 
gebakken kastanjechampignons, de Parmezaanse kaas en dan als laatste de plakjes biefstuk erop. 

ZOMERSE 
COUSCOUS-

SALADE

Zonder kipfilet ook heerlijk 

als salade bij de bbqZonder kipfilet ook heerlijk 

Maak zelf 
citroenlimonade!

Serveer nu het citroensap met lekker wat ijsblokjes en eventueel wat blaadjes munt en genieten maar!
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Pim Rijkers gaat met zijn vrouw en twee kinderen twaalf dagen naar 
Frankrijk deze zomer. Om precies te zijn naar de Ardèche met de auto. 
Enerzijds gaan ze veel ondernemen, anderzijds pakken ze rust. Denk aan 
boomklimmen, kajakken, zwemmen, mountainbiken en stadjes bekijken. 
Rijkers verwacht veel van de natuur in dit gebied. “Ik heb van vrienden 
gehoord dat de omgeving er schitterend is. We zijn al vaker in Frankrijk 
geweest, een stukje onder de Ardennen. De Ardèche is toch weer wat 
anders.” Voor hem is de vakantie geslaagd als “we samen genoten hebben 
en tot rust zijn gekomen”. 
“We gaan op vakantie om even weg te zijn uit het dagelijkse leven. Ik heb 
op mijn werk al aangegeven dat de telefoon uit staat en thuis blijft.”

PIM RIJKERS (39)
uit Vorstenbosch

‘We gaan op vakantie om even weg te �ijn 
uit het dagelijkse leven. Ik heb op mijn werk 

al aangegeven dat de telefoon uit staat 
en thuis blijft’

Heidi Verwijst

Op de bezorgers van DeMooiBernhezeKrant, die elke week weer 
zorgen dat er bijna 13.000 adressen in Bernheze de krant krijgen.

Dat ik deel uit mocht maken van Running Team Bernheze en mee heb gedaan 
aan de Roparun.

Dat Bernheze zoveel vrijwilligers heeft en dat daardoor veel georganiseerd kan 
worden in de kernen, zoals onder andere het Zomernachtfestijn in Nistelrode, 

de voorstellingen bij natuurtheater de Kersouwe Heeswijk-Dinther, Heerlijk 
Heesch, Koningsnacht in Loosbroek en Vorstenbosch Pakt uit.

 Dat ik samen met Rian en ons geweldige team al bijna zeven jaar De Mooiste 
Krant van Bernheze maak waar Bernheze elke woensdag weer naar uitkijkt.

Dat ik zoveel fijne mensen om me heen heb; collega’s, 
kennissen, vrienden en natuurlijk familie.

‘Wacht niet op een 
goede dag, maar 
probeer er elke dag 
één te maken!’

HEEEY
JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of

bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

INVALKRACHTEN
15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 207 kranten
Baron van den Bogaerdelaan, Hoofdstraat, Mgr. Van Oorschotstraat, 
Antoon Coolenstraat, Willebrordstraat, Antoon der Kinderenstraat, 
Balledonk, Liekendonk en Heeswijkseweg.

15 augustus Nistelrode. Ongeveer 260 kranten
Toon van Durenlaan, gedeelte Delst, Pastoor J. Groenstraat, Kloosterhof, Tramstraat, 
gedeelte Maxend, Laarhof, De Wilgen, gedeelte Laar, Lindestraat, Hazenveld. 

15 augustus Heesch. Ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, Nistelrodeseweg, Goorstraat, 
Hoefstraat, Langven, Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.

NIEUWE BEZORGERS
Vanaf 15 augustus Heesch. Ongeveer 200 kranten
Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof,
Muldershof, Louisehof, Geerhof, Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.

Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder Robberstraat,
Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 280 kranten
Windberg, de Essenburgh, Schuurakker, Mariëngaard, de Streepen, het Geleer, de Schans,
Nieuwlandsestraat, Hoendersteeg, het Geerke, de Bariks en de Passie.

Extra
zak-

centje!

  

NIEUWE RUBRIEK:
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Drie generaties
besmet met het paardenvirus

“Wij werkten vroeger thuis met 
twee paarden op het land. Die 
werden dan uitgespannen, kre-
gen eten en dan was het door 
naar de club”, vertelt opa Ad. 
Met die paarden reed hij met de 
rijvereniging 8-tal, waarbij je met 
acht ruiters tegelijk op comman-
do dezelfde oefening synchroon 
uitvoert en hij sprong ook. Hij 

heeft de liefde voor de paarden 
van zijn vader meegekregen. “In 
1936, op de dag dat ik geboren 
werd, heeft mijn vader nog de 
eerste prijs gewonnen op een 
wedstrijd!”

Paul van der Velden begon met 
het paardrijden toen hij een jaar 
of acht was. “In mijn tijd waren 

er nog grote concoursen waar je 
met de hele club heen ging. Dan 
reed je ook achttal of viertal en 
werd de dag afgesloten met een 
parade”, blikt Paul terug. “En tij-
dens die parade kon je een orde 
en netheidsprijs winnen, daar 
was de instructeur altijd erg fel 
op”, voegt hij daar lachend aan 
toe.

Inmiddels zijn alle drie de doch-
ters van Paul en kitty ook fana-
tieke ruiters. Het begon bij Juul, 
die nu veertien jaar oud is. 
Voor een prikkie konden ze Shet-
landpony Bartje overnemen, 
maar later kwam daar Gipsy 
bij. “Daar heb ik goed op leren 
paardrijden, maar op een gege-
ven moment kwam ik niet meer 
verder met Gipsy en ben ik even 
gestopt.” Maar al snel begon ze 
het paardrijden te missen. “Toen 
besloot ze met een vriendinnetje 
dat ze graag bij de ponyclub wil-
de”, zegt moeder kitty.

Puck, de middelste dochter van 
twaalf jaar, heeft het paardrij-
den ook geleerd op Gipsy. “Maar 
toen Juul stopte, ben ik ook even 
gestopt”, vertelt Puck. Na een 
tijdje trampolinespringen ging 
ook Puck weer paardrijden toen 
Juul weer begon. Juul kreeg een 
jonge, groene en grotere pony, 
kaatje. “Dat was een pony waar 
uitdaging in zat! En toen hebben 
we ook gezien dat Juul een door-
zetter is en de sport ook echt leuk 
vindt, anders had ze het al lang 
opgegeven met kaatje”, vertelt 
Paul. Inmiddels groeit Juul lang-
zaamaan ook van kaatje af en 
rijdt daarom ook een grote pony, 
Davanti.

Puck kreeg ook een pony die be-
ter bij haar paste, omdat ze van 
haar vorige pony vaak afgevallen 
was. “We zijn toen bij Storm we-
zen kijken, daar was ik meteen 
verliefd op”, vertelt ze trots. Een 
jonge pony die nog veel moest 
leren. “Maar nu gaat het erg 
goed en rijden we ook wedstrij-
den, springen en dressuur.”

De kleinste telg is Neel van acht 
jaar. Zij rijdt nu op Gipsy, die vol-
gens de familie de liefste pony ter 
wereld is. Al 24 jaar oud, maar 
ook Neel beleeft nog veel ple-
zier aan haar. “Wij rijden nu ook 
wedstrijden, dressuur en bixie 
springen. Gipsy heeft met warm 
weer en stof wel last van astma, 
maar dan doen we het gewoon 
rustig aan met haar”, vertelt Neel 
wijs.

Het hele gezin geniet van de 
sport, met name van de spring-
sport. Opa Ad geniet in het bij-
zonder. “Vanuit de tuin kijken 
mijn vrouw en ik uit op de paar-
den en zien we de meiden vaak 
bezig. 

Op wedstrijd ga ik vaak mee. 
Het is prachtig om te zien, wat ze 
allemaal klaarspelen”, zegt een 
trotse opa.

vorsTenBosch – 
Bij de familie van der 
velden zijn de paarden 
een belangrijk onderdeel 
van hun leven. het 
begon bij de vader van 
opa ad van der velden. 
ad besmette zijn zoon 
Paul met het ‘virus’. en 
alle drie de dochters van 
Paul en kitty hebben het 
stokje overgenomen en 
zijn fanatieke amazones.

TEkST: Tamlyn van lanen
FOTO’S: marcel van der 
sTeen

de dames zijn fanaTieke amazones

familie van der velden meT hun liefde voor Paarden

Tijdens die parade 
kon je een orde en 
netheidsprijs winnenJuul Neel Puck
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resultaten bernhezer burgerpanel:
pinautomaten in bernheze 

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bernheze spelen? meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl. 
alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!

Op stelling 6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke basisvoorzieningen in een dorp” 

 
 

 

 

6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke 
basisvoorzieningen in een dorp”

Pinautomaten
In veel dorpen verdwijnen er pinautomaten. De leden van het burger-
panel zijn onlangs bevraagd over de noodzaak van een pinautomaat 
in het eigen dorp en hun gebruik daarvan. 305 mensen vulden deze 
vragenlijst in. 

Basisvoorziening
95% vindt dat de pinautomaat bij de noodzakelijke basisvoorzieningen 
in een dorp hoort: “Hoe kom je anders aan contant geld?” Men wijst 
ook op ouderen, die langer zelfstandig blijven wonen en vaak nog 
weinig gebruik maken van internetbankieren: “Als de pinautomaat uit 
een dorp gaat verdwijnen, worden zij helemaal afhankelijk van andere 
mensen (vrijwilligers).” 

Contant geld
De meeste respondenten hebben geld op zak: 40% € 10,- tot € 50,-: 
“Is genoeg, kun je rustig over straat”, 24% € 50,- tot € 100,-, 20% 
€ 10,- of minder; 6% heeft geen contant geld. 

Gebruik pinautomaat
Bijna de helft van de respondenten gebruikt de pinautomaat in het ei-
gen dorp maandelijks, bijna net zoveel wekelijks, slechts enkelen dage-
lijks. Sommigen antwoorden ‘anders’, volgens de toelichtingen is dat 
onregelmatig, een paar keer per week, een keer per twee weken of 
bijna nooit/zelden. Dat laatste komt volgens iemand door de slechte 
faciliteiten: “In Nistelrode is maar één pinautomaat en die is regelmatig 
buiten werking.” 

Pinautomaten en veiligheid
Pinautomaten verdwijnen vaak om veiligheidsredenen door een toe-
name van plof- en ramkraken. De helft (50%) van de respondenten 
heeft hiervoor géén begrip. Zij vinden dat pinautomaten beter bevei-
ligd zouden moeten worden of ’s nachts moeten worden afgesloten. 
Ook moet er worden gezocht naar alternatieve, veilige, locaties waar 
auto’s niet bij kunnen komen en/of binnen in een winkel of bank. En 
dat moeten er voldoende zijn: “Vaak zien we dat de rij (om te pinnen) 
gewoon buiten staat. En met regelmaat gebeurt het dat de pinauto-
maat leeg is in het weekend.”

Een kwart (25%) van de respondenten heeft wel begrip voor het ver-
dwijnen van pinautomaten aan buitengevels: “Geeft gevaarlijke toe-
standen”, maar ook zij pleiten voor alternatieven binnen en ook zij 
vinden dat er die meerdere moeten zijn. “Je staat soms erg lang te 
wachten”en “Als er maar één pinautomaat is, die op een bepaald mo-
ment een storing vertoont, moet je vaak ver weg.” 

eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. 
inwonerspanel TipmooiBernheze is een samenwerking van demooiBernhezekrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.

‘Je staat soms erg lang te wachten’ 
en ‘Als er maar één pinautomaat 

is, die op een bepaald moment 
een storing vertoont, moet je 

vaak ver weg’

Op stelling 9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’ antwoordt 25% van de 

 
 

 

 

 
 

 

 

9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’
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‘Vaak zien we dat de rij (om te pinnen) gewoon 
buiten staat. En met regelmaat gebeurt het dat 

de pinautomaat leeg is in het weekend.

jouw portemonnee
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dj in de dop

Hij is geboren als bakkerszoon, 
maar hij heeft voor zichzelf een 
heel ander carrièrepad in ge-
dachte. Als kind was Sjoerd al 
met muziek bezig. “Ik heb vroe-
ger gitaar gespeeld, maar de 
elektronische muziek trok mij 
meer”, vertelt Sjoerd. Als DJ La 
Merz doet Sjoerd al regelmatig 
zijn intrede bij feestjes bij mensen 
thuis en in de kroeg, maar ook zo 
nu en dan al op een festival.

Begin dit jaar draaide hij op zijn 
eerste festival. “Ik heb al een keer 
gedraaid op Urban Rebels. De 
muziek die ik draai is moombah-
ton en hiphop, de muziek die je 
tegenwoordig in de clubs hoort”, 
legt Sjoerd uit. In die richting wil 
hij zelf ook graag nummers gaan 
maken, maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Thuis heeft 
hij zijn eigen apparatuur staan, 
waar hij uren aan onder andere 

l i v e m i x e s 
werkt om 
te kunnen 
publiceren op 
zijn Facebook-
pagina, Insta-
gram, YouTube 
kanaal en SoundCl-
oud.

Die uren werk beginnen zijn 
vruchten af te werpen. Zo sleep-
te hij de publieksprijs in de wacht 
tijdens Battle of the DJ’s van het 
HBO Intro Festival. “Daar draaide 
ik tussen dj’s die al veel meer po-
diumervaring hebben en na mijn 
set kreeg ik backstage veel com-
plimenten”, vertelt Sjoerd trots. 
En niet alleen van de andere dj’s 
kreeg hij complimenten. Hij won 
ook de publieksprijs, waardoor 
hij een plekje op het talentenpo-
dium van het HBO Intro Festival 
in Den Bosch veroverde.

Naast 
al die festi-

vals doet hij ook 
ervaring op tijdens feesten van 
zijn opleiding. “We hebben ieder 
blok een Blokbreker en als afslui-
ter van een blok een Blokborrel. 
Daar zochten ze dj’s voor en daar 
heb ik me voor opgegeven. Nu 
draai ik regelmatig op die feest-
jes.” DJ La Merz is voor allerlei 
gelegenheden te boeken, waar 
hij allerlei soorten muziek draait. 
“Het liefst draai ik moombahton 
of hiphop, maar ik pas me altijd 
aan naar de klant”, zegt hij.

heesch – nAAsT Zijn sTudie business innovATion en Zijn bijbAAn in de 
horecA heeFT sjoerd LAMers (18) een groTer doeL voor ogen. onder 
de ALiAs dj LA MerZ werKT sjoerd AAn een cArriÈre ALs dj en Zou over 
Tien jAAr heT LieFsT iedere ZoMer op Zo veeL MogeLijK FesTivALs Zijn 
drAAiKunsTen LATen horen.

TEkST: Tamlyn van lanen FOTO’S: ad Ploegmakers

Via zijn social media kanalen laat Sjoerd regelmatig van zich horen. 
Via Facebook vind je hem als DJ La Merz, op Instagram via lamerz_official. 
Ook nodigt hij alle studenten uit om 6 september naar het HBO 
Intro Festival in ‘s-Hertogenbosch te komen, waar hij zal draaien op de 
Studance Stage.
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De juiste kleur kiezen

sTaP 1. De eerste stap is goed 
kijken. Loop eens door je huis 
met de ogen van iemand die 
nog nooit bij je over de vloer is 
geweest. Wat valt je op? Zijn 
er dingen die niet echt bij el-
kaar passen?

sTaP 2. Maak een lijstje van 
de aanwezige meubels en 
accessoires die niet geschil-
derd kunnen worden, zoals de 
vloer, de gordijnen, de bank 
en kunst. Vaak dienen deze 
elementen als basis voor je 
uiteindelijke kleurkeuze.

sTaP 3. Ook het licht heeft 
een grote invloed op kleur. 
Ga na welke rol het zonlicht 
in de ruimte speelt. Schijnt de 
zon op je muur of valt er geen 
rechtstreeks zonlicht binnen? 
Een kamer op het noorden is 
blauwer van licht en voelt koe-
ler aan dan een kamer op het 
zuiden die geler licht heeft en 
warmer overkomt. Een ‘koele’ 
kamer kan dus best een wat 
warmere kleur (rood, oranje, 
geel) hebben en een ‘warme’ 
kamer een wat koelere (paars, 
groen en blauw).

Bron: vtwonen home guide

BERNHEZE BOUWT

Omdat MG Service gereedschap levert 
aan professionals weten ze wat voor de 
meest uiteenlopende omstandigheden 
de juiste machine is. Daarnaast repareert 
en onderhoudt MG Service ook, zij ken-
nen hun producten letterlijk van binnen 
en van buiten! Iedereen die professionele 
kwaliteit verwacht is welkom.

Het assortiment is zeer breed georiën-
teerd, zo verkopen en geven zij advies in 
bijvoorbeeld Metabo en Bosch Professio-
nal machines, maar ook benodigdheden 
zoals Wera bits, schroeven, kitten, hang- 
en sluitwerk enzovoorts. Een ketting is zo 
sterk als de zwakste schakel, dus een goe-
de boormachine komt pas echt uit de verf 
met een goede schroefbit en een goede 
schroef.

Uniek is EGO Powerplus, een range tuin-
gereedschappen voorzien van een voor-

uitstrevende accu-techniek. Een (semi-)
professionele machine die niet alleen ge-
schikt is voor de hovenier of groenvoor-
ziening, maar ook een perfecte oplossing 
is voor de fanatieke tuinliefhebber! 
Tevens beschikken ze over een uitgebrei-
de afdeling voor werk- en vrijetijdskle-
ding om veilig en comfortabel aan de slag 
te gaan!

kortom, wilt u in de vakantie die ene klus 
aan gaan pakken of lekker in en om het 
huis aan de slag, kom gerust langs. 
MG Service helpt u graag goed op weg!

MG Service is van maandag tot en met 
vrijdag geopend, ook in de vakantie, van 
8.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
8.30 tot en met 12.30 uur.

Canadabaan 2, 5388 RT Nistelrode
0412-617299
info@mgservice.nl.
www.mgservice.nl

professionele kwaliteit 
voor iedereen!
NISTELRODE - mg service is een technische groothandel. zij verkopen, onderhou-
den en repareren professioneel gereedschap. hun succes komt door dingen anders te 
doen dan anderen. Wist u bijvoorbeeld dat niet alleen zakelijke klanten welkom zijn 
en u bijvoorbeeld geen klantenpas nodig heeft? 

Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99

 Gereedschappen
 Klimmaterialen
 Veiligheidsmiddelen
 Bedrijfskleding
 Reparatie & Onderhoud

TECHNISCHE GROOTHANDEL
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DUURZAAM BOUWEN

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

‘ik word aangemoedigd als ik de wereld-
wijde co2-uitstoot zie’

kom bij Miedema niet aanzetten 
met de vraag of hij niet ontmoe-
digd wordt door de wereldwijde 
CO2-uitstoot. “Als ik dat zie, 
word ik juist aangemoedigd om 
energie duurzaam op te wekken. 
Wij hebben een groot dak. Met 
die ongebruikte ruimte móest iets 
gebeuren.” Alle elektriciteit op de 
veehouderij wordt geleverd door 
zonnepanelen. Tweederde van 
de panelen is in handen van De 
Waaistap, eenderde is in eigen-

dom van meer dan twintig ge-
zinnen. Het gezelschap heeft zich 
deze warme zomermiddag verza-
meld in een overdekte hal, waar 
kinderen in de schaduw spelen 
tussen de hooibalen en zich ver-
maken op een springkussen. Peer 
Verkuijlen, voorzitter van BECO, 
kijkt eens goed om zich heen 
en zegt: “Er wordt ook gewerkt 
vandaag”, doelend op de zonne-
panelen op het dak waarmee een 
stap richting vele hectaren zon-

nepanelen, het ideaal van BECO, 
in Bernheze is gezet. 

energiebespAring
Dat de eigenaren van De 
Waaistap zelf het initiatief heb-
ben genomen het dak beschik-
baar te stellen voor burgers, valt 
in goede aarde bij burgemeester 
Marieke Moorman. “We zijn als 
gemeente bezig met duurzaam-
heid, maar kunnen dit niet alleen. 
In 2030 willen we energieneu-

traal zijn. We hebben geluk met 
zoveel agrarische bedrijven in de 
omgeving: er is veel oppervlakte 
beschikbaar voor zonnepanelen. 
Zeker voor mensen met een dak 
in de schaduw is dit interessant.” 
Maar met zonnepanelen alleen 
maak je Bernheze nog niet duur-
zaam, erkent ze. “Energiebespa-
ring is belangrijk. Ook mestver-
gisting en mogelijk windmolens 

in de toekomst helpen.” Dat 
overstappen op duurzame ener-
gie niet altijd makkelijk is, onder-
vindt bezoeker Van Campen. 

“Ik heb nagedacht over zonnepa-
nelen, maar de elektriciteitskabel 
kan dit niet aan. De kosten voor 
een nieuwe kabel zijn hoog.” 
“Geef niet te snel op”, reageert 
Verkuijlen, “Een andere kabel 
kan nodig zijn, maar het totaal-
plaatje is belangrijk. Wij helpen 
daarbij. Als je energiebesparing 
en belastingvoordeel meeneemt, 
helpt dat. Oude koelkasten, ver-
lichting, isolatie en vloerverwar-
ming: er valt veel te besparen.”

HEESWIJk-DINTHER - onderhandelingen over klimaatdoelstellingen verlopen vaak stroperig, maar op praktisch vlak kunnen hobbels soms snel genomen worden. Binnen 
twee maanden tijd waren de zonnepanelen op het dak van veehouderij de Waaistap in heeswijk-dinther uitverkocht. met dit initiatief maken de Bernhezer energie coöperatie 
(Beco) en de eigenaren van de Waaistap, noortje krol en nico miedema, het voor burgers mogelijk zonne-energie op te wekken op het dak van de veehouderij. Belangstel-
lenden konden afgelopen zaterdag kennismaken op de open dag.

Burgemeester Moorman, Nico en Noortje  Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

Er is veel oppervlakte 
beschikbaar voor 
zonnepanelen

realisatie van het project door nps holland b.v. 
NPS Holland b.v. heeft de inkoop en installatie van de 500 panelen gerealiseerd. Voor Jan Hofman, eigenaar van NPS Holland b.v., een 
mooie uitdaging: “Het voortraject van deze opdracht was complexer dan de meeste projecten, omdat er diverse partijen bij betrokken wa-
ren. Dat maakte het juist des te interessanter voor NPS! Door de prettige samenwerking met de familie krol, BECO en de andere betrokken 
partijen is er een resultaat gerealiseerd waar ik erg trots op ben.” De keuze voor NPS Holland b.v. was volgens Noortje krol een eenvoudige: 
“NPS Holland b.v. heeft vanaf het begin fantastisch met ons meegedacht. De flexibiliteit en het maatwerk tijdens dit bijzondere project heb 
ik als erg prettig ervaren. En natuurlijk ben ik heel blij met het geleverde resultaat!.”

nPs holland b.v.
Van Salmstraat 113 - 5281 RP Boxtel - 0411-724947 - www.nps-holland.nl
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Maashorst Betrokken Ondernemers wil 
flinke stappen zetten met BIZZ

Maar het werkt ook andersom. 
Als betrokken ondernemer uit de 
gemeenten Oss, Uden, Landerd 
of Bernheze kun je helpen om dit 
prachtige oergebied nog meer 
te promoten. Twan van Bakel, 
voorzitter Maashorst Betrokken 
Ondernemers: “Een lidmaat-
schap van Maashorst Betrokken 

Ondernemers BIZZ geeft niet 
alleen netwerkinformatie aan de 
ondernemers, maar steunt  ook 
de betrokken bedrijven die het 
gebied actief op de kaart zet-
ten. Een duurzame ontwikkeling  
die een win-winsituatie kan op-
leveren.”

BIZZ
Eenmaal per jaar organiseert het 
bestuur een bijeenkomst, waar 
ondernemers uit het Maashorst-
gebied elkaar leren kennen en 
waar zij deel uitmaken van een 
professioneel netwerk van speci-
alisme en knowhow. 
Daarnaast blijven ondernemers 
met een frequente nieuwsbrief 
goed op de hoogte van allerlei 
regionale en lokale activiteiten in 
de Maashorst, waarop zij direct 
kunnen inspelen.

Stappen Zetten
Een duidelijke visie en missie zijn 
geformuleerd en er ontstaan 
concrete ideeën uit verschillende 
brainstormsessies door het be-
stuur. 
Binnenkort wordt onder alle le-
den van Maashorst Betrokken 
Ondernemers een enquête ge-
houden om wensen en behoef-
ten te inventariseren. Ook is een 
team van Maashorst betrokken 
ondernemers samengesteld om 
een goed communicatieplan te 

maken en uit te voeren. 
Ondernemers uit het Maashorst 
gebied kunnen zich aanmelden 
om lid te worden. 

Tekst: Roos Griffioen

MAASHORST - Stichting Maashorst Betrokken Ondernemers werkt de komende tijd hard aan de 
naamsbekendheid van een nieuwe ondernemersgroep: BIZZ (Bedrijven in detailhandel, Industrie, Zorg 
en Zakelijke dienstverlening). Bedrijven die een binding hebben met de Maashorst kunnen zich als 
BIZZ-lid aansluiten om samen het natuurgebied én hun eigen onderneming op de kaart te zetten. Door 
samenwerking, ontmoeting en informatievoorziening wil de stichting ondernemers laten profiteren van 
een groot netwerk in het Maashorstgebied.

René neemt u op verschillende speurtoch-
ten mee door het prachtige natuurgebied. 
De speurtochten zijn zeer geschikt voor 
bedrijfs- of familiefeestjes, vriendengroe-
pen of teambuilding. Tijdens de nieuwste 
tocht ‘Escape into Nature’ gaat u met de 
GPS op pad om een groep criminelen te 
ontmaskeren en hun goud veilig te stellen!

Zowel voor als na de tocht kunnen wij 
uw gezelschap verwennen met koffie en 
gebak, of zelfs voorzien van een heerlij-
ke barbecue met een drankje. Dit alles op 
onze locatie en speciaal gereserveerd voor 
uw eigen groep (6-99 personen).
Sinds 2015 kunt u hier ook logeren in B&B 
de Maashorst; in een van de drie comfor-
tabele kamers met eigen ingang en uit-
zicht op de bossen. ’s Morgens na een 
verzorgd ontbijt lekker de fiets mee en de 
paden op van de vele fietsroutes die de 

omgeving rijk is. René: “We houden de 
prijzen bewust laag zodat zoveel mogelijk 
gasten bij ons kunnen komen genieten.”
De lovende recensies en terugkerende 
gasten zeggen genoeg!

Zie onze website voor alle tochten en mo-
gelijkheden: www.losdoorhetbos.nl 
en voor overnachten kijk op 
www.benbdemaashorst.nl.

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode
René Timmers
Telefoon: 06-22509314

Los door het bos
NISTELRODE - Mensen op een originele manier laten zien wat de Maashorst te bieden 
heeft: dat is ‘Los door het bos’, een groepsactiviteit waar natuur en (ont)spanning 
samenkomen.

B&B de Maashorst
‘voor groepen van 
6 tot 99 personen’

Een tocht van ongeveer een uur die je 
over een prachtig meanderende Aa voert. 
Je ziet allemaal herkenningspunten waar 
je met regelmaat loopt, fietst of rijdt en 
dan ziet het er vanaf het water zo anders 
uit. De stilte, de bloemen, de dieren en 
het wuivende riet laten je intens genieten. 
De schipper en de gids laten je Hees-
wijk-Dinther vanaf een andere kant bekij-
ken. Er wordt verteld over de molen en 
het kasteel, maar juist ook de geschiede-
nis van het dorp wordt zichtbaar gemaakt. 
Zoals het verhaal over kasteel Avesteijn, de 
oude oversteekplaats in de Aa, het oudste 
kasteeltje van Dinther ‘de Aerdenburch’ 
en plots krijgen heel veel straatnamen in 
ons dorp een herkenbare betekenis.

De Aa is een oude vaarroute die inten-
sief werd gebruikt totdat rond 1825 de 
Zuid-Willemsvaart werd gegraven. Door 
de aanleg van de nieuwe N279 is er veel 
geld vrijgemaakt om de natuur rondom 
de Aa weer te herstellen, de gekanaliseer-
de stukken mogen weer meanderen. En 
nu, na een jaar, zie je de vegetatie al ver-
anderen, voelen de vogels zich welkom 
om hun nest te bouwen en is de eerste 
bever al gespot. 

Het is meer dan de moeite waard om eens 
aan boord te gaan. Je kunt instappen bij 
De Kilsdonkse Molen of bij Kasteel Hees-
wijk. Op woensdag, zaterdag en zondag 
vaart de boot tweemaal deze route op 
en neer. Maar kijk altijd eerst even op de 
website www.kilsdonksemolen.nl voor de 
tijden van afvaart en voor het reserveren 
van een plekje op de boot. 

Varen over de aa
HEESWIJK-DINTHER - Wat voelde ik me bevoorrecht om een 
vaartocht te mogen maken over de Aa met de Fluisterboot 
‘de Watervlucht’. Het is raar maar waar dat je op je vakanties alles 
gaat bekijken in die omgeving, maar dat je de mooie dingen in je 
eigen omgeving, waar je woont, overslaat.

Tekst en foto’s: Ine Zonneveld

in brabantin brabantin brabanthet oergebiedhet oergebiedhet oergebied

Meer informatie over het lidmaatschap is op te vragen bij 
bizz@maashorst-betrokken-ondernemers.nl of kijk op 

www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl

‘Wensen en 
behoeften van 
ondernemers 
worden 
geïnventariseerd’

heeswijk-dinther vanaf 
een andere 

kant bekijken

BIZZ bedrijven blijven op de hoogte van het nieuws in de Maashorst
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gratis Fietsknooppuntenkaart
met unieke samenwerking

De formele overdracht door de 
betrokken partijen, te weten 
Stichting Maasmeanders, Maas-
horst Betrokken Ondernemers, 
de Maashorstboeren, Het Ver-
rassende Platteland van Cuijk en 
de Toeristische Recreatieve Ver-
eniging Bernheze, aan de Osse 
wethouder van der Schoot en 
wethouder van Boekel uit Bern-
heze, werd georganiseerd bij 
infocentrum Stichting Taurus in 
keent. Ook de provinciale con-
sul Jos van Erp van koninklijke 
Toeristenbond ANWB was aan-
wezig.

Bijzondere samenwerking
De aanwezigen waren alle-
maal enthousiast over het regi-
onale samenwerkingsinitiatief. 
Bestuursondersteuner van de 
Maesmeanders, Wim Hoezen, 
vertelde in zijn openingswoord 
over het enthousiasme waarin 
de samenwerking ontstaan is. 
Het initiatief is ontstaan uit de 
contacten die de Maasmeanders 
en Maashorst Betrokken Onder-
nemers al met elkaar hadden. 
Samen hebben ze de andere 
recreatieve- en vrijetijdsvereni-
gingen benaderd met als resul-

taat een fietskaart van een groot 
gebied waar zo’n 300 onderne-
mers op staan, die informatie 
geeft over de verschillende ge-
bieden op de kaart en duidelijke 
knooppuntfietsroutes laat zien. 
De fietskaarten die op dit mo-
ment rondgebracht worden in 
alle Maashorstgemeenten vin-
den gretig aftrek.

leer het gebied kennen
Tientallen overnachtingsadres-

sen, horecagelegenheden, kunst 
en cultuur, outdoor, et cetera, 
staan vermeld op de kaart. De 
fietsknooppuntenkaart bestrijkt 
een groot gebied met een diver-
siteit die een bezoek voor meer-
dere dagen interessant maakt. 
De fietsroutes stoppen niet bij 
de Maas; de vele pontjes maken 
een tocht naar de Gelderse zijde 
van Maas. De 60.000 fietskaar-
ten zijn gratis verkrijgbaar bij le-
den van de vijf organisaties.

BERNHEZE – de fietsknooppuntenkaart noord oost Brabant en land van maas en Waal werd vrijdag 6 juli 
uitgereikt aan wethouder Peter van Boekel en wethouder johan van der schoot bij stichting Taurus. 

de 60.000 fietskaarten zijn gratis verkrijgbaar bij leden van de vijf vrijetijdsondernemersorganisaties
in uden, landerd, oss en Bernheze.

in bernheZe is 
de KAArT AF 
Te hALen bij: 

Bernheze media
Laar 28 Nistelrode

alpacafarm vorstenbosch
Leeghandseweg 12
5476 VD Vorstenbosch

Bomenpark
Vorsselweg 3
5384 RW Heesch

cleefshoeve Boerderij ijs
Berkenvenseweg 2
5473 NN Heeswijk-Dinther

de heische hoeve Bv
Heideweg 1a
5472 LC Loosbroek

de nistel
Piet Geersdijk 2
5388 VA Nistelrode

de Wijsthoeve
Wijststraat 22
5384 RB Heesch

eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode

hof van donzel
Donzel 92
5388 PD Nistelrode

los door het Bos.nl
Palmenweg 5
5388 SG Nistelrode

natuurcentrum maashorst
Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode

vakantiepark zevenbergen
Vergaertweg 2 & 4
5384 RS heesch

van mook de echte Bakker
Laar 66
5388 Hk Nistelrode

zorgboerderij van der Wijst
Derptweg 12
5476 VX Vorstenbosch

de Toren eten & drinken
Torenstraat 12
5473 EL Heeswijk-Dinther 

hullie
Canadasweg 3a
5406 TS Uden

‘t sfeerhuys bloem & styling
karlingerweg 1
5406 VR Uden

Meer Maashorst Betrokken
Ondernemers in Bernheze:
m2outdoor 
Tokonoot

Of op te vragen bij leden van 
de recreatieve vereniginggen 
die deelnamen aan dit project.

‘In de natuur is geen Wifi, wel een betere verbinding’

kijk op www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl 
waar jij deze kaart gratis kunt afhalen.
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Boekentips

heesch 
maandag 14.30 - 20.00 uur 
dinsdag gesloten 
woensdag 10.00 - 17.30 uur 
donderdag 14.30 - 17.30 uur
vrijdag 14.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 13.00 uur
zondag gesloten 

heeswijK-dinTher 
maandag 14.30 - 20.00 uur 
dinsdag gesloten 
woensdag 13.30 - 17.30 uur
donderdag 14.30 - 17.30 uur
vrijdag 10.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur
zaterdag gesloten 
zondag gesloten 

nisTeLrode 
maandag 14.30 - 17.30 uur
dinsdag 14.30 - 17.30 uur
woensdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur
donderdag gesloten 
vrijdag 14.30 - 20.00 uur
zaterdag gesloten 
zondag gesloten

Zomeropeningstijden bibliotheek bernheze 21 juli tot en met 11 augustus

LITERATUUR 

DE ACHT BERGEN – Paolo Cognetti
Pietro (11) komt uit Milaan. Nadat zijn ouders een bergdorpje 
ontdekken in Noord-Italië, brengt het gezin daar hun zomers 
door. Pietro ontmoet de even oude koeienherder Bruno. Hun 
zomers vullen zich met bergwandelingen en zoektochten door 
verlaten huizen en er bloeit een vriendschap op. 

LEVEN EN LATEN LEVEN – Hendrik Groen
Hendrik Groen is bekend van het inmiddels verfilmde ‘Het ge-
heime dagboek van Hendrik Groen’. Nu schreef hij zijn eerste 
roman, over Arthur (50), die groots en meeslepend wil leven 
maar vooral in de file staat. Maar dan krijgt hij een riante ont-
slagvergoeding en openen zich onverwacht nieuwe perspec-
tieven. 

DE ZEVEN ZUSSEN – Lucinda Riley
‘De zeven zussen’ is het begin van een zevendelige serie over 
liefde, verlies en de zoektocht naar jezelf. Van hun overleden 
adoptievader krijgen zeven zussen een mysterieuze brief over 
hun afkomst. Maia zoekt naar haar verleden. Dat brengt haar 
naar Rio de Janeiro, van nu en van tachtig jaar geleden. 

DE VERLOREN KINDEREN – Diney Costeloe
Een onthutsend verhaal over Engelse weeskinderen die eind 
jaren ‘40 naar Australië worden verscheept om daar een nieuw 
bestaan op te bouwen. De zusjes Rita en Rosie worden door 
hun moeder afgestaan en komen terecht in de groep die naar 
Australië moet. Niemand kan de reis tegenhouden. 

WEES ONZICHTBAAR – Murat Isik
Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2018. De Turkse Metin 
groeit in de jaren tachtig op in de Bijlmer met een tirannieke 
vader. Hij vreest hem en maakt zich onzichtbaar. Maar lang-
zaam – als de kinderen opgroeien, de moeder emancipeert en 
de Bijlmer verandert – groeit het verzet tegen de vader. 

THRILLERS 

DE DAG VAN DE DODEN – Nicci French
‘De dag van de doden’ is het laatste deel in de spannende 
Frieda Klein-serie van schrijversechtpaar Nicci French. Al acht 
jaar lang wordt Frieda Klein achtervolgd door Dean Reeve. In 
dit achtste deel gaat ze voor het laatst de confrontatie met 
hem aan.

HET VERLOREN MEISJE – Eva Chase
Als een jong gezin verhuist naar een landhuis op het Engel-
se platteland worden ze geconfronteerd met gebeurtenissen 
uit het verleden. Ruim vijftig jaar geleden verdween er name-
lijk een meisje. Applecote Manor ziet er op het eerste gezicht 
idyllisch uit, maar de geruchten over het huis worden steeds 
onheilspellender… 

KLEIN KLEIN KLEUTERTJE – M.J. Arlidge
Dit is het zevende, maar los te lezen, deel uit een bloedstollen-
de thrillerreeks over detective Helen Grace. Een vrouw wordt 
in koelen bloede op een landweggetje vermoord. Later wordt 
een apotheker in zijn volle zaak doodgeschoten. Wie zit hier-
achter? En wie is het volgende slachtoffer? 

HET MEISJE IN HET IJS – Robert Bryndza
Het lichaam van een rijke, jonge vrouw wordt in een Londens 
park gevonden. Inspecteur Erika Foster, wiens vorige zaak

dramatisch afliep, leidt het moordonderzoek. Als Erika de 
waarheid begint te achterhalen, komt zij in het vizier van de 
moordenaar. Erika moet haar angsten overwinnen om hem te 
slim af te zijn. 

VALKUIL – Arnaldur Indridason
Het is 1941. In Finland wacht een jonge vrouw op haar gelief-
de. Een paar jaar later spoelt een lichaam aan op het strand 
bij Reykjavík, wordt een jongen aangevallen achter een leger-
kroeg en raakt een vrouw vermist. Rechercheurs Thorson en 
Flovent volgen tegenstrijdige en gevaarlijke sporen naar een 
gruwelijke ontknoping.

KINDERBOEKEN

VOS EN HAAS: FEESTBOEK / Sylvia Vanden 
Heede; met tekeningen van Thé Tjong-Khing
De populaire Vos en Haas-boeken bestaan 20 jaar. In hun 
nieuwste boek, ‘Feestboek’, is het dan ook tijd voor een feest-
je. Uil geeft een feest en iedereen heeft plezier. Maar Iek niet. 
Iek zit onder een boom met draadjes in zijn oren. Hij kijkt naar 
een ding dat ‘ping’ zegt. “Dat is zijn smartfoon”, legt Tok uit. 
‘Daarmee zit hij op zijn feesboek.’ Uil vindt het maar gek. Op 
een boek zit je niet. Daar heb je stoelen voor! Een voorlees-
boek in groot formaat vol leuke taalgrappen. 

FLOOR, GOED GEREGELD / Marjon Hoffman
Over Floor verschenen al heel veel boeken. De regels die Foor 
bedenkt zijn vaak erg handig. Ook in dit dertiende deel uit de 
serie heeft ze weer 14 hilarische regels opgesteld zoals: ‘Als 
je een kind bent, mag je nooit een snoepzak vragen voor je 
verjaardag’. Per regel legt ze uit hoe dit zit. Een vrolijke serie 
vooral voor meiden van rond de acht. 

ELLENDE MET DE EGYPTENAREN / 
Gary Northfield
De serie Julius Zebra valt in dezelfde categorie als ‘het leven 
van een loser’. Alleen is in deze serie een zebra het sukkeltje 
van zijn familie. In dit derde deel reist Julius met zijn vrienden 
naar het oude Egypte waar hij wordt aangezien voor een Paar-
dengod. Een hilarisch avontuur met erg grappige tekeningen 
waarin kinderen, zonder het te merken, een heleboel weetjes 
oppikken over het oude Egypte.

STANK VOOR DANK / Rachel Renée Russell
Het is weekend en Max zit opgesloten in zijn nieuwe middel-
bare school. Erger nog: hij heeft 3 inbrekers ontdekt maar door 
zijn eigen klunzigheid is hij midden in hun pizza beland! En 
nu laten ze hem niet meer gaan. Dit is het tweede deel uit 
de supergrappige graphicnovelserie ‘De avonturen van Max 
Kruimel’ geschreven door de bestsellerauteur van ‘Dagboek 
van een muts’. 

DE TRANSSYLVANIË EXPRESS / Tjerk Noordraven
Dragos maakt zich zorgen om zijn ouders. Als enig kind had-
den zijn ouders hem volgens de wetten van Transsylvanië 
moeten afstaan aan graaf Dracula. Door Dragos’ ontvoering is 
dat nooit gebeurd. De vrienden besluiten op zoek te gaan naar 
Dragos’ ouders en stappen op de Transsylvanië Express. Dit is 
het tweede boek uit ‘de engste serie ooit’ en is razend span-
nend. Het is wel aan te raden om de delen in volgorde te lezen.3 
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Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos Bloemen 

1. In welke musical mag Quint gaan spelen?

2. Wat is de DJ naam van Sjoerd Lamers? 

3. Waar besteedt DTV deze week veel aandacht aan?

4. Wat is het thema van de vakantie fotowedstrijd? 

5. Hoeveel boekentips staan er op pagina 40?

Bloemen houden van mensen en wij houden van onze lezers. dat vroeg om een bijzondere puzzel. deze week de aftrap van 
een nieuwe puzzelserie. Week 33 na de vakantie starten we met elke week een puzzel en om de week wisselt de bloem-
leverancier. Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de 
letters in de rode vakjes. stuur voor aanstaande maandag 23 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij miranda’s Bloemensalon.

6. In welke kern start de Bernhezer fiets3daagse op donderdag?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

puzzel mee & win!

IK BEN trots!
Rian van Schijndel

Op alle vrijwilligers waar ik samen veel mooie initiatieven mee mag
 organiseren; Pinksterfeesten Nistelrode, Ondernemersvereniging 
Nistelrode, Maashorst Betrokken Ondernemers en Maashorst Events.

Op mijn doorzettingsvermogen als chronisch zieke, dat ik ben gaan 
kijken wat wel kan en niet ben blijven hangen in wat niet meer kan.

Op al diegenen die hun grootste angst overwinnen en/of toch dat doen wat 
hun hart hen ingeeft, ongeacht of zij daar support in krijgen.

Op de inwoners van Bernheze die ons vertrouwen en hun verhaal met ons willen 
blijven delen in DeMooiBernhezeKrant

 Op alle ondernemers die steeds weer enthousiast meedoen als we met een 
nieuw idee komen om onze lezers te verrassen. Chapeau! 

Op ons team dat zich zo inzet om ELKE WEEK die MooiBernhezeKrant bij 
jullie, de lezers, in de bus te krijgen.

‘Op ons mooie 
gezin, mijn 
hechte familie en 
fijne vrienden’

Bloemen houden van mensen en wij houden van onze lezers. dat vroeg om een bijzondere puzzel. deze week de aftrap van 

1 en 8 
augustusverschijnt er geen krant

  

  • wekelijks 
• huis-aan-huis
• 24/7 online
• gratis 
• mooi

loosbroek
heesch
heeswijk-dinther
nistelrode 
vorstenbosch

NIEUWE RUBRIEK:
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Megen, schooLsTrAAT 1
De neogotische Servatiuskerk 
uit 1870-1872 is gebouwd 
naar ontwerp van H.C. Dobbe. 
Het interieur is na het Tweede 
Vaticaans Concilie ingrijpend 
versoberd.

MAchAren, KerKsTrAAT 3
De Petruskerk van H.J. van 
Tulder uit 1862-1867 is een 
neogotische zaalkerk.
De gotische toren is toen ver-
hoogd. In de kerk oud meubilair 
en een mooi orgel.

oss, KerKsTrAAT 15
De Lieve Vrouwekerk is een 
grootscheepse neogotische 
kruiskerk, in 1857-1859 

gebouwd naar ontwerp van H.J. 
van Tulder. De kerk heeft een rij-
ke inventaris, bekostigd door rij-
ke industriëlen. L.C. Hezenmans 
ontwierp altaren en glasramen. 
Veel is geleverd door de ateliers 
van de Gebr. Goossens, J.A. Oor 
en H. van der Geld.

bergheM, sT. wiLLibror-
dussTrAAT 40
Bij de laatgotische toren staat 
sinds 1900-1903 de neogotische 
kruiskerk van W.Th. van Aalst. 
In de kerk neogotische altaren 
van H. van der Geld. 

KooLwijK, 
KooLwijKsesTrAAT 5
De Annakapel uit circa 1520 
is vele malen herbouwd. Het 
eenvoudige zaalkerkje oogt 
negentiende-eeuws en heeft 
een barok interieur. Tegen de 
koorsluiting een Annabeeld.

herpen, rogsTrAAT 2
De Sebastianuskerk is een laat-
gotische kerk, waarvan het schip 
in 1907 is vernieuwd door 
C. Franssen. Het rijzige koor 
heeft een laatgotische gewelf-
schildering met de lijdenswerk-
tuigen, ranken en veel heiligen. 
Het neogotische meubilair is van 
H. van der Geld.

sTarT: Schoolstraat Megen met voldoende gratis 
parkeergelegenheid. De route kan in elke plaats worden 
gestart. St. Servariuskerk Megen.

Sla links af, Verlengde Torenstraat.

Kp 34, Kp 14, Kp 13

Fiets naar de St-Petrus’ Bandenkerk Macharen.

Kp 72, Kp 74

Oss. Op de rotonde rd richting centrum, 
koornstraat, ra koornstraat. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangeniskerk Oss.

Om de kerk heen fietsen, kerkstraat.

Kp 74, Begijnestraat.
Kp 76, Berghem.
Kp 22, la Pastoor van Teteringstraat.
St.-Willibrorduskerk Berghem.

la, Willibrordusstraat. Op T-kruising ra, Burgemeester 
van Erpstraat (geen straatnaambordje). Deze doorgaande 
weg naar Herpen steeds volgen (plusminus 5 kilometer).
Koolwijk, St.-Annakapel.

In Herpen weg (Rogstraat) volgen tot de 
St.-Sebastianuskerk Herpen.

rd, Sebastiaanstraat.

Kp 61, Kp 32

Overlangel. In Overlangel, la Oude Graafsebaan, 
ra kerkstraat. St.-Antoniuskerk Overlangel.

Terugfietsen naar Kp 32

Kp 19

Neerloon. St.-Victorkerk.

Kp 2, Ravenstein. la, onder stadspoort door bij 
fietsbordje ‘centrum’. St. Luciakerk Ravenstein.

Recht tegenover de kerk door steegje. Servetstraat.
Nederlands Hervormde Kerk, Garnizoenskerk Ravenstein.

la, Nieuwstraat, la, Peperstraat. ra, weer onder 
stadspoort door, la, Maasdijk.

Kp 18, Kp 41
Neerlangel, St.-Jan de Doperkerk.

Kp 42 en een eindje verder kP 42 rechtsaf negeren en 
hier rd. Rotonde ra, Laagstraat.
Deursen/Dennenburg. St. Vincentiuskerk.

Weg vervolgen. Op rotonde ra richting Dieden. 
Eerste weg links is de Hertogstraat. Aan het eind ligt de 
St. Michaëlkerk.

De weg richting Dieden vervolgen. In Demen doorrijden 
tot aan St.-Willibrorduskerk Demen.

Vlak vóór de kerk la, omhoog en la Maasdijk.

Kp 43
Dieden. St.-Laurentiuskerk.

De Maasdijk volgen tot Megen.

Kp 35
In Megen kan nog een bezoek worden gebracht aan de 
kapel van het St.-Antoniusklooster, kloosterstraat 6.

Fietsroute Oss, Ravenstein en Megen, 
16 kerken, 50 kilometer  

Kerkenroute
kerken en torens bepalen het aanzien van Brabant. ze vertellen zon-
der woorden het verhaal van hun geschiedenis. om zoveel mogelijk 
Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen 
was er vorig jaar de Brabantse open kerkendag. op deze dag kon 
iedereen genieten van verschillende kerken. nu is er het Brabants 
kerkenboekske gratis verkrijgbaar bij verschillende vvv’s in Bra-
bant en te downloaden via www.openkerkenbrabant.nl.
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Fietsroute Oss, Ravenstein en Megen, 
16 kerken, 50 kilometer  

overLAngeL, KerKsTrAAT 20
De Antoniuskerk van de Utrechtse archi-
tect W.J. van Vogelpoel (1854-1855)
heeft een unieke toren met gietijzeren 
spits. De kerk is een schenking van de
wijnkopersfamilie De Bruijne en heeft een 
Smitsorgel uit 1858.

neerLoon, MAAsdijK 19
De Victorskerk uit 1821 is een traditione-
le zaalkerk met een toren uit de dertiende 
eeuw. De schilderachtig aan de dijk gele-
gen kerk heeft een Smitsorgel uit 1845.

rAvensTein, sT. LuciAsTrAAT 1
De Luciakerk is de enige echte barokkerk 
in Noord-Brabant. De centraalbouw
met smaller koor is in 1734 gebouwd. 
Uitwendig vallen de mansardedaken en
de twee koepeltjes op. Het inwendige is 

sober, met een barokaltaar en een
Smitsorgel. De apostelbeelden zijn in 
1912-1913 gemaakt door H. van der 
Geld.

rAvensTein, serveTsTrAAT 1
De hervormde kerk is in 1641 als garni-
zoenskerk gebouwd in gotische stijl.
De bakstenen kerk heeft boogramen. 
Inwendig domineert de bijzondere open
kapconstructie. De kansel is uit 1644, het 
orgel uit 1781. In deze kerk preekte
de bekende wandelende dominee Step-
hanus Hanewinckel.

neerLAngeL, sT.-jAnssTrAAT 2
Bij de oudste turfstenen toren van 
Noord-Brabant uit de elfde eeuw, is in 
1869 een eenvoudige neogotische kerk 
gebouwd. Het mooi aan de dijk gelegen

kerkje wordt door het gilde beheerd en is 
elke dag open.

deursen, LAAgsTrAAT 16
De neogotische Vincentiuskerk heeft een 
westtoren en is in 1874-1877 gebouwd 
naar ontwerp van C. van Dijk. De toren-
spits is in 1919 door F. de Beer ontwor-
pen.

deursen-dennenburg, 
hoogsTrAAT 36
Voor de voormalige Michaëlskerk zie de 
autoroute ‘Een middeleeuws kerkenland-
schap’.

deMen, MAAsdijK 69
Voor de Willibrorduskerk zie de ‘Cuypers-
route’.

dieden, MAAsdijK 79
Voor de kerk zie de autoroute ‘Een mid-
deleeuws kerkenlandschap’.

Megen, KLoosTersTrAAT 6
De openbare kapel van het Antonius-
klooster is van buiten een uiterst
eenvoudig bouwwerk uit 1670. Het in-
wendige is barok van sfeer en karakter,
met drie altaren, biechtstoelen, preekstoel 
en orgel op het paterskoor. Ernaast
de devotiekapel voor broeder Everard 
Witte, het heilig bruurke van Megen.

Wij wensen je veel 

plezier met fietsen

meer informatie en routes op: 
www.openkerkenbrabant.nl
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Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos Bloemen 

1. Hoeveel personen staan er op de voorpagina? 

2. In welke plaats start de fiets3daagse op woensdag?

3. Waar moeten we beter voor zorgen volgens Lotte van Erp?

4. Welke speurtocht is er op het kasteel voor kinderen?

5. Vanaf welke leeftijd mag je bezorger van DeMooiBernhezeKrant worden? 

6. Welk specialisme heeft Eva de Jong? 

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. stuur voor aanstaande maandag 23 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet 
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst ari-jenne.

puzzel mee & win!

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Levi en Lowieke zijn twee jonge kittens die vanwege hun vachtkleur he-
laas wat minder populair zijn. En dat terwijl een groot deel van alle kittens 
zwart-wit zijn. Wij vinden de zwart-witjes juist altijd erg grappig getekend 
en snappen niet dat mensen ze overslaan. Het karakter is natuurlijk be-
langrijker dan de kleur!
Gelukkig zijn het wel ontzettend lieve kittens. Levi is lekker ondernemend 
en niet snel bang. Zelfs als de stofzuiger voorbij komt, blijft hij gewoon 
zitten. Lowieke is net een hondje, hij loopt je het liefst de hele dag achter-
na. Hij begint al te spinnen als hij je ziet en vindt het, net als Levi, heerlijk 
om aandacht te krijgen. De twee broertjes vinden het erg leuk om samen te 
spelen en zijn echt maatjes voor het leven. Daarom willen ze graag samen 
verhuizen naar een nieuw huisje. 

Interesse? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl.

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

1 en 8 augustus verschijnt er geen krant
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Afgelopen zaterdag begon Glenn positief 
aan het weekend door zich in de kwalifi-
catieheat als tweede te kwalificeren voor 
de wedstrijd. In de heat hield hij onder 
andere Gautier Paulin, Max Anstie en Ro-
main Febvre achter zich en zag hiermee 
dat zijn snelheid goed was om mee te 
gaan strijden voor de ereplaatsen. In de 
eerste manche verliep de start niet vlek-
keloos maar toch nam Coldenhoff al snel 
de derde plaats in handen. Hij voerde de 
druk op bij Gautier Paulin maar omdat het 
circuit op veel plaatsen uit een ideale lijn 
bestond, kon Glenn nergens een plaats 
vinden om de Fransman te passeren. Het 
was wachten op een foutje en dit kwam 
in de slotfase. Paulin kwam ten val waar-
door Coldenhoff de tweede plaats over 
kon nemen en als tweede over de finish 
kwam. 
 
De start van de tweede manche was vele 
malen beter en ditmaal kon Glenn in de 
kopgroep aan de wedstrijd beginnen. In 
de eerste ronde stootte hij door naar de 
koppositie maar kreeg Jeffrey Herlings in 
zijn achterwiel mee. Vlak voor de finish 
kwam Herlings erlangs maar Glenn bleef 

hier rustig onder en bleef verder zijn ei-
gen wedstrijd rijden. Ondanks dat Gau-
tier Paulin en Max Anstie hem lang onder 
druk hielden, hield de crosser uit Heesch 
het hoofd koel en wist de tweede plaats 
vast te houden tot aan de finish.
 
Voor Coldenhoff was dit zijn eerste podi-
umplaats in de Dutch Masters competitie 
van 2018 en hij kan dus tevreden terug-
blikken op de dag. In de eindstand van 
het kampioenschap is hij op een vierde 
plaats geëindigd. Volgend weekend staat 
voor Glenn de Grand Prix van Tsjechië in 
Loket op het programma.

glenn coldenhoff 
sterk tweede in dutch Masters
LICHTENVOORDE/HEESCH - glenn coldenhoff van het red Bull kTm factory team 
heeft bij de finale van de dutch masters of motocross op de zwarte cross in lichten-
voorde zijn eerste podiumplaats van dit seizoen weten te behalen. coldenhoff kwam 
in beide manches sterk voor de dag en wist zowel in de eerste als de tweede manche 
op een tweede plaats over de finish te komen. 

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

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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jeugd clubkampioenschappen Tc Telro

de winnaars van alle categorieën

Oranje Dubbel:
1e: Bram Timmers en Noor 
Mezenberg
2e: Miek van Rooij en Maud 
Langens

Oranje Enkel:
1e: Miek van Rooij
2e: Noor Mezenberg

Groen Gemengd Dubbel:
1e: Jurre kappers en kaja van de 
Berg
2e: Raff van kortenhof en Liz 
van kortenhof

3e: Sam Mezenberg en Maaike 
van Rooij
4e: Teun van den Broek en Suus 
van den Broek

Groen Meisjes Dubbel:
1e: Suus van den Broek en Liz 
van kortenhof
2e: kaja van de Berg en Bo 
Verstegen

Groen Jongens Dubbel:
1e: Tjeu Aarts en Sil van 
Nistelrooy
2e: Jurre kappers en Giel 
kerkhof
3e: Daan Langens en Sam 

Mezenberg
4e: Seppe kok en Dirk Theijssen

Groen Meisjes Enkel:
1e: Liz van kortenhof
2e: Maaike van Rooij
3e: Suus van den Broek
4e: kaja van de Berg

Groen Jongens Enkel:
1e: Tjeu Aarts
2e: Seppe kok
3e: Giel kerkhof
4e: Luke Vink

Geel tot en met 14 Jongens 
Dubbel:

1e: Daan Cuypers en Mats 
Romme
2e: Wessel van der Wijst en 
Ebbe Verhoeven

Geel tot en met 14 Jongens 
Enkel:
1e: Ties Aarts
2e: Mats Romme

Geel tot en met 17 Gemengd 
Dubbel:
1e: Cas van Nistelrooy en Fen 
van Nistelrooy
2e: Wout kerkhof en Merel van 
Roosmalen

Geel tot en met 17 Meisjes 
Dubbel:
1e: Debra Ruijs en Maud van 
Dijk
2e: Fieke kappers en Fen van 
Nistelrooy

Geel tot en met 17 Jongens 
Dubbel:
1e: Ties Aarts en Cas van 
Nistelrooy
2e: Wout kerkhof en Bart van 
der Lee

Geel tot en met 17 Meisjes 
Enkel:
1e: Fen van Nistelrooy
2e: Maud van Dijk
3e: Merel van Roosmalen
4e: Debra Ruijs

Geel tot en met 17 Jongens 
Enkel:
1e: Cas van Nistelrooy
2e: Wout kerkhof

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums.

NISTELRODE - de clubkampioenschappen van de jeugd van Tc Telro zijn weer voorbij. Wel 54 kinderen 
hebben er aan meegedaan. het was een geweldige week! Prachtig weer, sportieve partijen, enthousiast 
publiek, veel gezelligheid en een heerlijke barbecue, georganiseerd door de jeugdleden die de jeugd-
commissie de hele week vrijwillig ondersteund hebben. verder nog een bedankje voor de scheidsrech-
ters die op de finaledag ervoor gezorgd hebben dat alle finales goed en eerlijk zijn verlopen.

MAASHORST 
OP díe FIETS
ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

WIN EEN
E-BIKE

MAASHORST-EVENTS  ORGANISEERT

FIETSROUTE 45 KM DOOR DE MAASHORST
START TUSSEN 9.00 EN 11.00 UUR

INSCHRIJVEN VIA WWW.MAASHORST-EVENTS.NL

KOSTEN: VOORINSCHRIJVING € 4,-. 
OP DE DAG ZELF € 5,-.

POP-UP
LUNCH

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

www.mooibernheze.nl

donderdAg 19 juLi
oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

voorlezen voor kleuters
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdAg 20 juLi
Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

Maan- en planeten bekijken
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2

ZATerdAg 21 juLi
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 8

Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

ZondAg 22 juLi
Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

rondleiding landgoed
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAndAg 23 juLi
bc de Klotbeek: vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdAg 24 juLi
Fiets3daagse Trv-bernheze
Start: Meierijsche Museumboer-
derij Heeswijk-Dinther
PAGINA 20 EN 21

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdAg 25 juLi
Fiets3daagse bernheze
Start: De Riethoeve Vorstenbosch
PAGINA 20 EN 21

walk&Talk
Bibliotheek Heesch

de Kleine Zeemeermin
De kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Liederentafel
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

donderdAg 26 juLi
Fiets3daagse bernheze
Start: Pannenkoekenhuis Heesch

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

vrijdAg 27 juLi
cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maansverduistering
Sterrenwacht Halley Heesch

ZATerdAg 28 juLi
Kerkplein afgesloten
St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

ZondAg 29 juLi
Maashorst Muziekdag
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

rondleiding landgoed
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAndAg 30 juLi
bc de Klotbeek: vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

poedja-bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdAg 31 juLi
Taijiwuxigong - guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

inschrijven jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdAg 1 AugusTus
deMooibernhezeKrant 
met vakantie

jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

voorleesochtend peuters
Bibliotheek Nistelrode

het grote piratenavontuur
De kersouwe Heeswijk-Dinther

vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

donderdAg 2 AugusTus
jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdAg 3 AugusTus
jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

ZATerdAg 4 AugusTus
jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

ZondAg 5 AugusTus
drumcirkel
Centrum Timmers ‘Hartje 
Maashorst’ Nistelrode

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

rondleiding landgoed
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAndAg 6 AugusTus 
bc de Klotbeek: vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdAg 7 AugusTus
Avonddriedaagse kleinschalig 
wonen
kloosterhof Nistelrode

Kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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fotograaf: 
Wim van der lubbe

maak jij ook graag foto’s? 
hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.

1 en 8 augustus verschijnt er geen krant1 en 8 augustus verschijnt er geen krant


