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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Wilhelmus voor rien van Daal, Nico van 
Heesch, en Jos van de Veerdonk
‘Dit WAS eeN ‘ONCe iN A LifetiMe’ erVAriNG’

Het is voor Rien van Daal, Nico 
van Heesch en Jos van de Veer-
donk een onvergetelijk biljartsei-
zoen geweest. De drie vrienden 
spelen als team driebanden. De 
heren spelen al twintig jaar met 
elkaar en hebben het spel of be-
ter, de keu goed tussen de vin-
gers. Een understatement. Vanaf 
de aftrap van het seizoen werden 
zij, door alle drie goede wedstrij-
den te spelen, poulekampioen, 
later districtskampioen en on-
langs kampioen van Midden-Ne-
derland. 
Dat maakte dat ze zich kwalifi-
ceerden voor deelname aan het 
NK in Nieuwegein. Daar stonden 
24 biljarttafels opgesteld, waar 
de heren individueel elk drie 
wedstrijden op moesten spelen, 
in aanloop naar een mogelijke 
finale. “Elke wedstrijd die we 
speelden was op een andere ta-
fel, elke keer tegen iemand van 
een ander team. slechts als je al-

les wint, is er zekerheid dat je de 
finale bereikt. Je weet echter dat 
er ook weleens een partij verlo-
ren wordt”, leggen de heren uit. 
als mentale ondersteuning wa-
ren schrijvers en plaatsgenoten 
Johny Gordijn en Norbert van de 
Pas erbij en ook Jan van schijn-

del was, zo wordt benadrukt, 
van onschatbare waarde. De 
goede flow waar het team het 
hele seizoen al inzat, was er ook 
deze dag. Na twee poules was 
er van de zes wedstrijden slechts 
een verloren. De derde poule was 
spannend. Rien won, maar Nico 
of Jos moest winnen om door te 
kunnen naar de finale. De winst 
van Jos was doorslaggevend voor 
het spelen van de finale. Eentje 
waarbij de heren gelijktijdig op 
drie biljarts moesten spelen. Nico 
won glorieus, Jos verloor en het 
lot lag aansluitend in handen van 
Rien. “Ik lag doorlopend achter, 
heb vervolgens om een pau-
ze gevraagd, me opgepept en 
aansluitend maakte ik drie keer 
achter elkaar een carambole. 
Daarmee kwam ik voor op mijn 
tegenstander en op de een of an-
dere manier ‘brak’ ik hem daar-
mee. Het bleef echt tot het laatst 
spannend, maar uiteindelijk wist 
ik de partij te winnen”, vertelt 
Rien. Daarmee was de titel in 
the pocket. Iets wat de heren 
nog nauwelijks kunnen bevatten. 
“We gingen voor het Wilhelmus 
en dat is ook echt voor ons ge-
speeld. Dat was toch een heel 
bijzonder moment”, klinkt het 
enthousiast. 

over de kansen het volgende 
speelseizoen zijn ze eerlijk: “Het 
is 32 jaar geleden dat er een team 
uit district s‘-Hertogenbosch een 
NK op zijn naam schreef. Uiter-
aard doen we ons best, maar we 
denken niet dat we dit kunstje 
volgend jaar weer kunnen flik-
ken.” 
opgetogen: “Dit was een ‘once 
in a lifetime’ ervaring.”

HEEsWIJK-DINTHER – Het is 32 jaar geleden dat het iemand uit district ’s-Hertogenbosch lukte en ze 
kunnen het nog steeds niet bevatten. Het is Rien van Daal, Nico van Heesch en Jos van de Veerdonk 
gelukt om alle 675 landelijk deelnemende teams in hun klasse te verslaan. als Team b2 van De Vroijke 
spelers van café De Zwaan werden zij, na een aantal bloedstollende partijen, recent Nederlands kampi-
oen driebanden in Nieuwegein. Niet alleen werden zij gehuldigd met een medaille en een enorme beker, 
ook het Wilhelmus werd speciaal voor de heren gespeeld en dat was, zo laten de mannen weten, een 
heel bijzonder moment.

Rien, Nico en Jos Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Rien: 
‘Ik lag doorlopend achter, 
heb vervolgens om een 
pauze gevraagd, 
me opgepept en 
aansluitend maakte 
ik drie keer achter 
elkaar een carambole’
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Dit jaar is het Zomeravondcon-
cert weer gepland op het kerk-
plein van Dinther. op deze avond 
zullen alle spelende leden van 
onze vereniging op het podium 
verschijnen. Het harmonieorkest 
speelt onder leiding van de nieu-
we dirigent adri Verhoeven. In 
april volgde hij de vertrekkende 
dirigent Eric swiggers op, afgelo-
pen zaterdag, 25 juni debuteerde 
adri tijdens het Lieverleefestival 
met een mooi concert, samen 
met Pater Moeskroen. Het op-
leidings- en opstaporkest speelt 
onder leiding van arian Deckers 
en ook de slagwerkgroepen zijn 
van de partij en staan onder de 
directie van Tonn van de Veer-
donk. Twee oude vertrouwde 
gezichten derhalve.

Naast de optredens van alle ge-
ledingen van onze muziekvereni-
ging, belooft het een hele bijzon-
dere avond te worden, omdat de 
vereniging drie jubilarissen in het 
zonnetje zet. Hiermee wordt er 
een feestelijk tintje aan dit con-
cert gegeven. 
De broers Peter en Carel van 
sleuwen vieren dit jaar hun gou-
den muziekjubileum. 50 jaar 
hebben zij zich in de voetspo-
ren van hun vader Harrie inge-
zet voor onze vereniging. Wim 
smits, de nestor van ons korps, 
is dit jaar 60 jaar bij onze vereni-
ging. Tijdens het concert zullen 
zij onderscheiden worden. 

Het concert begint om 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

eten, drinken uitgaan
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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.

Zomeractiviteiten

Lezing over achtergronden van 
natuurbehoud en -beheer
Deze lezing gaat over de achtergron-
den van natuurbeheer, wat is na-
tuur, wie bedenkt, wie betaalt, wie 
worden er bij betrokken (landbouw, 
waterschap, recreatie), wie realiseert 
en beheert onze natuur. Met enkele 

voorbeelden uit de directe omgeving 
krijgen we meer duidelijkheid.
Heesch - maandag 18 juli 
14.00 - 15.30 uur. Prijs: € 5,-

Kennismaking met bloesemreme-
dies, onder andere van Dr. Bach 
en Nederlandse remedies
De Bach-bloesemremedies zijn in de 
jaren ‘30 ontdekt door Dr. Bach. Hij 
was arts en homeopaat en hij zocht 
middelen in de natuur om de mens in 
balans te brengen.
Emoties kosten veel energie. De 
bloesemremedies proberen negatie-
ve emoties, zoals angst en verdriet 
om te zetten naar een positieve le-

vensinstelling. Je wordt er een ander 
mens van… Bloesemremedies kun 
je gebruiken voor fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel inzicht en even-
wicht. De remedies brengen rust en 
werken helend. Deze ochtend kies jij 
een remedie die ondersteunend voor 
jou werkt.
Heesch - dinsdag 26 juli 
10.00 - 12.00 uur. Prijs: € 15,-.

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

HAKBLOK; WAT IS DAT?  

l bijna 15 jaar verkopen wij uitsluitend scharrelvlees. 
Hiermee was ik in 2001 een van de weinige slagers die 
een bewuste keuze maakte. Nu, 15 jaar later, is gebleken 

dat steeds meer consumenten 
ook voor scharrelvlees 
kiezen. Ook u als consument, 
wordt u steeds meer bewust 
van wat er te koop is in ons 
vleeslandje.

In onze winkel krijgen wij 
nog dagelijks de vraag; “waar 
komt het vlees vandaan?
Heeft het vlees een goed leven gehad en is het vlees wel 
‘eerlijk’?’’
Logisch dat deze vragen bij u spelen; we hebben de afgelopen 
jaren nogal wat vleesschandalen gehad, toch? Daarom vind ik 

het belangrijk om u te informeren en te 
helpen bij het maken van een eerlijke en 
bewuste keuze. Maakt u de keuze met uw 
hart of met uw portemonnee?

En daarmee kom ik nu uit bij het hakblok.
Het hakblok, een centraal punt in de 
winkel, waar ik mijn karbonades hak, mijn 
biefstukjes afsnijd.
Een plek waar ons contact met u dagelijks 
plaatsvindt.
Daarom nodig ik u uit om samen een 
(H)eerlijk stukje vlees op tafel te krijgen, 
waarvan u gaat zeggen: “Dat smaakt weer 
als vroeger.”

Als toevoeging heb ik een recept van een (H)eerlijk stukje 
‘vergeten’ vlees.
Beenhouwersbiefstuk (longhaas) voor drie personen:
- 750 gram longhaas
- olijfolie
- zout
- peper
- aluminiumfolie
Laat de longhaas eerst een uurtje op kamertemperatuur komen.
Verwarm de oven voor op 170˚C. Braad de longhaas aan alle 
zijden kort aan in een hete pan met wat olijfolie en boter.
Bestrooi dan de longhaas met zout en peper.
En bak ze tot deze mooi bruin is.
Wikkel de longhaas in aluminiumfolie en leg dit zo’n acht 
minuten in de oven (rosé).
Haal de longhaas uit de oven en laat deze nog zo’n vier minuten 
rusten op het aanrecht. Snijd de longhaas tegen de draad in, in 
plakjes van ongeveer 1,5 cm.

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

A

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Bon Fromage buikspek! 

Ambachtelijker kan het niet..., 
een nachtje badderen in 
huisgemaakte marinade, 
afbakken in de oven en afl akken 
met een heerlijke stroop!

Komt u 
proeven?

zomeravondconcert 
Harmonie Sint Servaes

HEEsWIJK-DINTHER - Harmonie sint servaes houdt op zondag 17 
juli haar jaarlijkse Zomeravondconcert. In 2013 speelden we voor 
het laatst op het kerkplein in Dinther, dat wil zeggen, in Cultureel 
Centrum servaes, vanwege het slechte weer. De afgelopen jaren 
werd de tuin van de abdij van berne als plek gekozen voor het Zo-
meravondconcert, nadat de vereniging naar de oude drukkerij van 
de abdij verhuisde om daar De Muziekfabriek in te richten. 

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Wendy (drogist): ‘Goed voorbereid 
op vakantie, daar geven we graag 
een goed advies over!’
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Een boa, wat is dat precies?
Een boa is een buitengewoon 
opsporingsambtenaar met op-
sporingsbevoegdheid.
Dat houdt in dat een boa be-
paalde strafbare feiten mag op-
sporen en de politie met zijn/
haar kennis aanvult. boa’s heb-
ben een belangrijke rol als het 
gaat om de wet handhaven en 
criminaliteit tegengaan. 

De boa mag identiteiten contro-
leren, proces-verbaal opmaken, 
boetes uitschrijven en personen 
staande houden als deze wor-
den verdacht van een strafbaar 
feit. De functies en opsporings-
bevoegdheden die een buiten-
gewoon opsporingsambtenaar 
kan hebben, zijn ondergebracht 
in zes domeinen: 1. openbare 
Ruimte, 2. Milieu, Welzijn en 
Infrastructuur, 3. onderwijs, 4. 
openbaar Vervoer, 5. Werk, In-
komen en Zorg en 6. Generieke 
opsporing. 

Diana Chan
Chan begon ongeveer twaalf 
jaar geleden als boa in de ge-
meente Maassluis. De afgelopen 
vier jaar werkte ze in Uden en 
sinds drie maanden is ze fulltime 

actief in onze gemeente. Ze legt 
uit waarom ze voor dit werk ge-
kozen heeft: “Ik ben in de bevei-
liging werkzaam geweest. Maar 
ik wilde toch meer invloed uitoe-
fenen op het gedrag van mensen 
en bijdragen aan de leefbaarheid. 
Dat vind ik net iets meer uitda-
ging.” Chan is verantwoordelijk 
voor domein 1, openbare Ruim-
te. Haar takenpakket omschrijft 
ze als volgt: “Ik houd me bezig 
met alles wat met leefbaarheid 
te maken heeft. Dat is een heel 

breed begrip. Ik handhaaf de lo-
kale wetgeving en houd toezicht 
op de veiligheid en leefbaarheid 
op straat. Ik probeer ongewenst 
gedrag te veranderen in gewenst 
gedrag. Je merkt wel verschillen 
tussen werken in een grote of 
kleine gemeente, maar over het 
algemeen is het werk hetzelfde.”

“Vaak ontstaat het beeld dat wij 
alleen maar boetes uitschrijven, 
maar dat is echt pas het laatste 
onderdeel van het traject. Daar-
voor hebben we al heel veel in-
strumenten ingezet om tot een 
oplossing te komen. als er echt 
niets meer helpt, komt er een 
boete, maar dat is maar een van 
de vele middelen die we gebrui-
ken”, legt Chan uit. Tijdens haar 
werk onderhoudt ze nauw con-

tact met onder andere politie, 
brandweer, woningcorporaties 
en staatsbosbeheer: “Je pro-
beert elkaar te versterken waar 
mogelijk.”

Chan besteedt het groot-
ste gedeelte van haar tijd aan 
veel voorkomende ergernis-
sen aanpakken, zoals illegale 
afvaldumpingen, aanpak van 
hondenoverlast en verkeerd par-
keren. 

En misschien wel het belangrijk-
ste: Chan is het aanspreekpunt 
voor de mensen op straat. Chan 
sluit af: “Het bevalt goed in 
bernheze. Het is een mooie ge-
meente met veel buitengebied, 
ik heb het hier erg naar mijn zin.”

Verdomd het is alweer juli. Het jaar 2016 is 
reeds over de helft en zelf heb ik sinds mijn 
vorige bijdrage aan deze krant ook weer een 
levensjaar aan mijn inmiddels respectabele 
totaal toegevoegd. Al hebben we nog weinig 
mooi weer gehad, de zomervakantie staat voor 
de deur. Ik moet nog drie weken werken en 
dan lonkt de vrijheid. Mijn vrouw krijgt aan 
het eind van deze week al vakantie. 

Van schrijven en dichten komt momenteel niet veel. Enerzijds zit ik 
midden in de drukte van de laatste schoolweken, anderzijds is er de 
afleiding van het EK voetbal en de Tour de France. Bovendien spring ik, 
als het weer het enigszins toelaat, graag ook zelf op mijn racefiets. 

Gelukkig heb ik voor weken als deze een in de loop der jaren opgebouwd 
poëtisch archief. Voor deze keer heb ik daar het onderstaande sonnet 
uit gehaald. Ik denk dat meer mensen zich herkennen in de hierin 
beschreven ik-persoon. 

Ik

Ik ben, ik leef, ik loop, ik maak, ik eet,
Ik voel het stromen van mijn levenssappen 
Ik hoop, verwacht, probeer het soms te snappen
Ik denk dus ik besta, ik werk, ik zweet

Ik zwijg, ik praat, ik schreeuw, ik wens, ik heet
En daarom zet ik elke dag mijn stappen
Want elke dag begint weer een etappe 
En soms, heel soms, denk ik dat ik het weet

Ik hunker en ik koester en ik feest
Ik dans mee op het ritme van het leven
Soms ben ik bang, maar meestal onbevreesd

Ik wil, ik zal, met hart en ziel me geven
Ik ben totdat ik, eens, er ben geweest
Ik schrijf totdat ik, ooit, ben uitgeschreven

mooi van hans manders

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl 

SPECIALE
VOOR-OPRUIMING
bij Intratuin Veghel

HOGE 
KORTINGEN 

OP POTTERIE, 
LOUNGESETS EN 

BUITENSFEER-
ARTIKELEN

Kom langs voor alle actuele 
aanbiedingen in de vestiging.

Diana Chan  Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

Diana Chan, buitengewoon opsporings-
ambtenaar in Bernheze
bERNHEZE – De meeste mensen zijn wel bekend met de term ‘boa’. Maar wat doet een boa precies en 
wat zijn de bevoegdheden die daarbij horen? Diana Chan is een van de twee boa’s in bernheze. In een 
gesprek met ons legde ze uit wat ze doet.

‘Boetes uitschrijven 
is echt het laatste 

onderdeel 
van het traject’

Inleverpunten 
Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 
Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop 
Sparkling
Parkstraat 8
Nistelrode

Schoenreparatie aan 
huis in Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 
0413-293919

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*
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OPEN DAG
ZONDAG 7 JUNI

ALLEEN OP 7 JUNI PROFITEERT U VAN 

10% KORTING OP HET 

GEHELE ASSORTIMENT VAN:

Op de open dag heeft u de 
 mogelijkheid om een Balmain  specialist 
én een  topkapper u te laten voorzien 

van een make-over! 

Retselseweg 8 | 5473 HC Heeswijk-Dinther 
WWW.DCHAIRCOSMETICS.COM

De mannen van Schorem bij DC Haircosmetics

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen maandag waren de mannen van  
Schorem uit Rotterdam bij DC Haircosmetics op bezoek. Zij laten 
een man verlangen naar een bezoek aan de kapper, of zoals ze zelf 
benadrukken: barbier!

De mannen van Schorem zijn zichzelf, cool, rauw, staan vol met inkt 
en praten met een dik Rotterdams accent. 
Toch zijn het echte gentlemen met hun gelikte kledingstijl, uiterst 
klantgerichte houding en natuurlijk Slick kapsel, baard en snor.

16 juli
2016

 Summer Event

9.00 -15.00 uur

Voetcontrole: 
Laat je voeten controleren op de aanwezigheid 
van schimmels op huid of nagels en ontvang een 

kortingsbon van 15% op de behandeling

Gratis huidanalyse: meten is weten

Proefbehandeling: Venus Freeze (natuurlijke facelift) 

O.P.I. actie. Koop je favoriete nagellak 1 + 1 gratis

Zomer make-up: Laat je opmaken met de nieuwste zomerkleuren

Kromstraat 3
5388ES
Nistelrode

06-10433489
www.salonintense.nl
info@salonintense.nl

Breng je een introducé mee,
dan ligt er voor hem/haar

een leuke introductieaanbieding klaar!

Deze dag maak je tevens
kans op het winnen van een
mooie strandtas met inhoud
t.w.v. € 150,-

Wil je zeker zijn van een plekje 
bel dan voor een afspraak

10% korting op alle producten

 Foto’s: Lianne Gabriëls
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

met de BBQmet de BBQ
Brabanders breken

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

met de BBQmet de BBQ

Brabander Breker (BY BART)
Donkerbruin meergranen brood met oude Drielse kaas 

en ’n vleugje mosterd. Weer  zo’n heerlijk tapasbrood 

bij de BBQ, of alleen ’n salade 

of bij de borrel, of…
6-8 minuten opwarmen in de oven, 180ºC 2,95

tips van de bakkers

geldig t/m 13-7-2016 1,50
4 stuks

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

kwarkbolletjes
2,20

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
 

  
  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524

Kloosters werden veelal gesticht 
op plaatsen waar hulp aan zie-
ken en bejaarden nodig was. Zo 
ook hier, er kwam een paviljoen 
voor TBC-patiënten. Toen dat 
niet meer nodig was, werd het 
een bejaardenhuis. 

De zusters zijn weliswaar oud, 
maar dit hebben ze niet meege-
maakt. Zuster Jacobi Engelen en 
zuster Corry de Vette wonen het 
langst in Heeswijk-Dinther. 

Koken en wassen
In 1964 kwam zuster Corry de 
Vette uit Rome, waar zij in 1963 
assistentie had gegeven in de 
vorm van eten koken en de was 
doen voor het Nederlands Col-
lege tijdens het Concilie. “Bis-
schoppen, secretarissen en stu-
denten, ze sliepen niet allemaal 
in het gebouw van het college, 
maar ze kwamen wel eten en de 
was brengen.” Daarna volgde 
Cunera.
Zuster Jacobi werkte in de keu-

ken bij Cunera, met groenten 
uit de eigen tuin en veel werk. 
Reuzenpannen die een plek 
moesten krijgen op het fornuis 
en veel groenten om te wassen 
en snijden. Het aantal pannen 
werd groter naarmate het aantal 
inwoners groeide en de mensen 
ouder werden, met bijbehoren-
de diëten. Het zoeken naar een 
plek op het fornuis werd lasti-
ger. “Tegenwoordig vliegt het 
eten bijna vanzelf op tafel”, zegt 
zuster Jacobi. Tien jaar is zuster 

Jacobi weggeweest uit Hees-
wijk-Dinther voor gezinszorg. 
Daarna kwam ze terug om niet 
meer weg te gaan. 

Zieken en bejaarden
Na Rome ging zuster Corry, 
toen 38 jaar, de opleiding voor 
ziekenverzorgster volgen. Het 
kostte veel moeite, maar ze 
slaagde. Zes jaar verpleeghuis 

Cunera en daarna De Bongerd. 
Er kwamen 125 zusters binnen 
die verzorging nodig hadden. 
Hulp kwam van bejaardenver-

zorgsters, maar ook de saamho-
righeid was groot. Elkaar helpen 
was vanzelfsprekend. In de loop 
der jaren zijn de groepjes kleiner 
geworden en nu zijn er nog maar 
35 zusters. Hulp wordt verleend 
door mensen die in deeltijd wer-
ken en de organisatie is zakelij-
ker. De zusters hebben een grote 
verbondenheid, maar wanneer 
ze heengaan is daar het grote 

ongewisse. Niemand weet hoe 
de dood eruitziet. Een ding heb-
ben ze gemeen: ze willen mens-
waardig gaan!

Zusters JMJ-straat; erkenning voor jaren van inzet

Heeswijk-DintHer – Zes zusters met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar, 
maar hun geest is jong en beweeglijk. Een leven van toewijding en hard wer-
ken heeft eindelijk erkenning opgeleverd door de straat die vernoemd is naar 
de kloosterorde, die sedert 1904 veel werk in Heeswijk-Dinther en elders in 
de wereld heeft verzet. Het proces heeft zeven jaar in beslag genomen, maar 
dankzij het 80-jarig jubileum van zuster Regula van Kesteren en het bezoek 
van burgemeester Marieke Moorman daarbij, kwam het proces in een stroom-
versnelling. De zusters zijn content: “Als wij er straks allemaal niet meer zijn 
– en dat gaat snel nu – blijft de congregatie hier toch nog een beetje bestaan.”

in de vakantiekrant wordt het vervolg van het boeiende 
leven van de zusters van jMj gepubliceerd. Hou vooral 
wat tijd vrij voor de vakantiekrant, er zullen hele leuke en 
boeiende zaken in staan.

‘De saamhorigheid was groot’

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Het was feest toen burgemeester Moorman het straatnaambordje kwam onthullen Tekst: Martha Daams Foto’s: Lianne Gabriëls
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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 Bernhoven ziekenhuis 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging  
Geen dag dat we niet over je praten.
Geen dag dat we niet aan je denken.

Geen dag dat we je niet missen...

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die 
wij hebben gekregen na het plotselinge verlies van onze

Wouter van Lieshout
Hartverwarmend waren de lieve kaarten, bloemen, bezoekjes 
en telefoontjes. Indrukwekkend was het afscheid, waarbij zo 

velen aanwezig waren. Deze enorme belangstelling en 
warme betrokkenheid hebben ons ontzettend goed gedaan 

en geven ons veel troost de komende tijd!
Onze hartelijke dank hiervoor

Marie José
Timo, Isa en Lindsey

Familie van Lieshout
Familie van de Boom

PaROcHiENieUwS

Vind je het leuk om bij het 
kampvuur te zitten, te voetbal-
len, te zwemmen of te racen te-
gen leeftijdsgenoten? Dan is het 
zeilkamp van ons bisdom zeker 
iets voor jou! Vanuit de parochie 
De Goede Herder, dus vanuit 
de kerk in Geffen, Heesch, Nis-
telrode, Nuland, Vinkel en Vor-
stenbosch, kun je er nu ook bij 
zijn: van 16 t/m 23 augustus op 
het Holtuseiland. Het zeilkamp 
is niet duur, voor een hele week 
zeilen, eten en slapen betaal je 
maar € 220,-.
 
Wat meer informatie: al ja-
ren organiseert het bisdom van 
‘s-Hertogenbosch een zeilkamp 
voor jongens tussen de 12 en 18 

jaar oud. Ervaren instructeurs le-
ren je om te zeilen en er is een 
kamppriester die elke ochtend 
een korte viering houdt. behalve 
dat je leert om te zeilen, leer je 
ook iets meer over het christelij-
ke geloof. En dat geloof is veel 
dynamischer en opener dan je 
misschien denkt. als je mee wilt, 
is het niet nodig dat je elke zon-
dag naar de kerk gaat, maar je 
moet het geloof natuurlijk wel 
interessant vinden. Heb je in-
teresse, stuur dan een e-mailtje 
naar de pastoraal werkster an-
nemie bergsma: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.
Dan krijg je van haar nog veel 
meer informatie over dit zeil-
kamp toegestuurd.

Ga mee op zeilkamp!
Voor tieners uit de parochie De Goede Herder

HEEsCH/NIsTELRoDE/VoRsTENbosCH - Wil jij leren hoe je een 
zeilboot beheerst? of hoe je in de mast kunt klimmen met je blote 
handen en voeten? Hoe zou jij het vinden om nieuwe vrienden te 
maken en met zijn allen te overnachten in een woonboot op een 
onbewoond eiland in de Loosdrechtse plassen?

ViergeNeRAtieS

HEEsWIJK-DINTHER - overgrootmoeder Pieta Willems-Nuijen 
87 jaar, Mill, oma anja van de Wetering-Willems 53 jaar, Hees-
wijk-Dinther. Moeder Mandy van den Heuvel-van de Wetering 26 
jaar, Zeeland. shelby van den Heuvel 17 juni 2016 geboren te Zee-
land.

KBO Bernheze

HEEsCH – Je kunt met ons op 
pad van 10 oktober tot en met 
14 oktober. Vanaf de Misse rij-
den wij via een mooie route door 
belgië naar ons vakantieadres in 
Vianden in Luxemburg. 

Elke dag zijn er mooie excursies; 
we gaan onder andere Luxem-
burgstad bezichtigen, we zul-
len Trier aandoen en het mooie 
Klein Zwitserland bezoeken. Er 
is ook nog gelegenheid om het 
kasteel in Vianden te bezoeken. 
De route naar huis loopt door de 
ardennen, met ter afsluiting een 
diner. De reis is met volpension; 
alleen de eigen consumpties dien 
je zelf af te rekenen. De kosten 
voor deze reis bedragen € 375,- 
per persoon voor een tweeper-
soonskamer en € 435,- voor een 
eenpersoonskamer, bij een deel-
name van minimaal 40 personen. 

bij minder deelname zullen we  
€ 25,- extra per persoon moeten 
rekenen. bij deze reis dien je zelf, 
als je dat nodig vindt, een annu-
leringsverzekering af te sluiten.
Inschrijving: 8 juli in CC De Pas 
van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Je kunt het bedrag nu al overma-
ken aan de penningmeester van 
de Kbo. bankrekeningnummer 
NL84 Rabo 0120027119 o.v.v. 
vijfdaagse reis. Na betaling is je 
aanmelding definitief. bij de in-
schrijving dien je jouw gegevens, 
zoals initialen en naam zoals 
vermeld op je paspoort, geboor-
tedatum, adres en telefoonnum-
mer op te geven. Vermeld ook 
eventuele dieetwensen, gebruik 
rollator en de gegevens van het 
thuisfront. Dat kun je doen bij 
de inschrijving of via een e-mail 
naar: adrivanoss@gmail.com of 
r.leemhuis@hetnet.nl. 

Drielandenreis met KBO Heesch

Geboren

Rowan
29 juni 2016

Zoon van 
Marc en Mireille

Schoenmakerij Heesch 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Kipsaté

Runderschenkel Eigen gemaakte 
boterhamworst
100 gr. € 0,99

Pesto karbonade

100 gr. € 0,70

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

100 gr. € 1,35

Turks brood 

1,00

Zachte witte 
bollen

8 + 4
GRATIS

Voorgebakken brood op basis van desem en olijfolie

Groot assortiment rauwkostsalades
Lekker voor bij de bbq

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

AARDAPPELS (nieuwe oogst) 5 kilo  € 3.95
LIMOENEN 3 stuks  € 1.25
KIWI GREEN 10 stuks  € 2.95

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

Aardbeien-
vlaaitjes

3 + 1
GRATIS

100 gr. € 0,79

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

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

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

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

Vrijwilliger van de maand

Vrijwilligerscoördinator 
Joep Vonk bij HVCH

Een nieuwe functie
Vrijwilligerscoördinator is een 
nieuwe functie voor hem en ook 
voor HVCH. De club heeft on-
geveer vierhonderd vrijwilligers 
nodig en dan is dit initiatief geen 
overbodige luxe. 
Joep houdt zich bezig met het 
beleid ten aanzien van alle men-
sen die vrijwillig actief zijn bij de 
club.

Werven van vrijwilligers
Hij richt zich nu in hoofdzaak op 
het werven van vrijwilligers. Hoe 
doet hij dat? “Eerst informatie 
zoeken op internet, in gesprek 
gaan met een club die dit al lan-
ger doet en ook een cursus vol-
gen van de KNVb. Dit levert veel 
bruikbare tips op. Verder blijft 
het van belang om met grote 
regelmaat de behoefte aan vrij-

willigers onder de aandacht te 
brengen”, is het antwoord. on-
langs heeft hij samen met ande-
ren een foldertje gemaakt: ‘Wij 
komen handen tekort’. Deze fol-
der wordt via jeugdleiders aan de 
ouders uitgereikt. als er respons 
komt, dan wordt Joep meteen 
een actieve werver.

Honderd procent
“In het algemeen wil ik dat een 
karwei goed gaat, maar dat lukt 
nooit, als je kritisch bent. Het 
kost me dan moeite om daar af-
stand van te nemen en gewoon 
blij te zijn met dat gedeelte dat 
wel goed gelukt is”, vertelt Joep 
als ik vraag wat hij moeilijk vindt.

Geen probleem
Joeps huidige vrijwilligerswerk 
vraagt beduidend minder tijd dan 
zijn werk als wedstrijdsecretaris. 
Dat was in het begin even wen-
nen, maar nu is dat geen pro-
bleem meer. bij de biljartclub van 
de Kbo is Joep - naast biljarter 
- eenmaal in de drie weken ober. 
ook verwacht hij straks meer be-
zig te zijn met zijn kleinkind, als 
deze de voetbalschoenen aan-
trekt.

Een stellige overtuiging
Een stellige overtuiging van Joep 
is, dat in deze moderne tijd van 
mailen en appen, face-to-fa-
cecontact ontzettend belangrijk 
blijft. Je moet de mensen aan-
spreken. Verder denkt hij dat 
vrijwilligerswerk, naast veel ple-
zier, van veel waarde is voor ie-
mands sociaal functioneren in de 
toekomst en door het doen van 
vrijwilligerswerk kun je ook een-
zaamheid voorkomen.
De opmerking “Ik hoop dat veel 
mensen zich aanmelden als vrij-
williger”, is in deze context een 
goede afsluiter.

HEEsCH - Joep Vonk woont en werkt vanaf zijn dertigste in Heesch. Via zijn voetballende kinderen 
startte hij als vrijwilliger bij voetbalvereniging HVCH en werd hij jeugdleider. Inmiddels heeft hij als 
vrijwilliger een lange staat van dienst bij HVCH. Hij heeft onder andere het clubblad rondgebracht en 
de kantine schoongemaakt. Hij is trainer geweest en heeft vijftien jaar het ambt van wedstrijdsecretaris 
bekleed. op dit moment is Joep vrijwilligerscoördinator.

Joep Vonk Tekst: Annie van den Berg - vrijwilliger Ons Welzijn



  
Woensdag 6 juli 20168

Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu

Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55

Steeds vaker geven 
mensen aan, thuis te 
willen sterven. Hospice 
de Goudsbloem biedt 
een waardig (tijdelijk) 
alternatief voor de 
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of 
voor iemand die u 
dierbaar is meer 
informatie willen, of 
wilt u meer weten over 
vrijwilligerswerk, neem 
dan contact op. 

Als de zorg voor 
uw naaste (even) 
niet meer lukt…

Hospice De Goudsbloem

www.fireendesign.nl

OPEN DAGHERTOG JANPLEIN 28 
VRIJDAG 8 JULI10.00-20.00 UUR

ZATERDAG 9 JULI 10.00-16.00 UUR
OPEN DAG
ZONDAG 10 JULI

OP DE KERMIS 

BRADERIE 

IN ERP

Wij nodigen u uit op vrijdag 8 
en zaterdag 9 juli voor ons 
open huis aan het Hertog 
Janplein 28 in Erp.

Zondag 10 juli staan wij op de 
braderie van de kermis in Erp. 

Er is tijdens deze open dagen 
een demowagen van Nordic 
Fire aanwezig, wij geven 
gratis stookinstructies. 
Kom en bezoek onze open 
dagen of bezoek ons op de 
braderie van de kermis in Erp.

40% TOT 50% 
BESPAREN 
OP UW 
STOOKKOSTEN.

Het wordt nu wel 
heel aantrekkelijk 
om een pelletkachel 
aan te schaffen.

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp 
Tel. 0413 - 21 23 39 | info@fireendesign.nl

Het gastenverblijf is mede mo-
gelijk gemaakt met geld van 
stichting Roparun. 

Stichting Roparun en het UMC 
Utrecht wilden hiermee een 
deelnemend team en het goede 
doel bij elkaar brengen. 
Daarom mocht Running Team 
Bernheze proefslapen in het 
nieuwe gastenverblijf. Vanaf vrij-

dag zouden de eerste gasten ko-
men, dus de vraag aan het team 
was om alles te testen, zoals het 

bed, is alles aanwezig, werkt het 
allemaal en is het comfort opti-
maal.

Om het in stijl van de Roparun 
te doen, besloot Running Team 
Bernheze in run-bike-run vanaf 

Heesch naar het UMC in Utrecht 
te gaan. Binnendoor door de na-
tuur was het 65,9 km. 

Het was een mooie, indrukwek-
kende ervaring. Het gastenver-
blijf bevindt zich op de oncolo-
gische verpleegafdeling. 
Familie en naasten van patiën-
ten die daar behandeld worden, 
kunnen dus letterlijk in hun py-
jama en op sloffen naar hen toe. 
“Als team weten we dat we op 
een plaats hebben mogen slapen 
waar veel mensen een moeilijke 
tijd doormaken. Hoe mooi het 

ook was, je hoopt dat je er nooit 
hoeft te logeren” aldus Jeani-
ne van der Giessen, deelnemer 

team 181 en werknemer in het 
UMC Utrecht.

Running Team Bernheze ging proefslapen in 
gastenverblijf Cancer Center UMC Utrecht 

ROPARUN WAS ZWAAR, MAAR MENSEN MET 
KANKER HEBBEN HET VEEL ZWAARDER

UTRECHT/HEESCH – Met Pinksteren liep Running Team Bernheze, de Roparun, een loop van Parijs 
naar Rotterdam. Maar afgelopen donderdag stond er nog een speciale opdracht op de agenda van 
dit team. Het team was uitgekozen om het nieuwe gastenverblijf van het Cancer Center in het UMC 
Utrecht te komen testen. 
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Hallo, 
daar spring 
ik voor op 
mijn fiets

Gratis fietskrat bij besteding
vanaf € 40,- aan boodschappen. 
Alléén op zondag 10 juli 2016. 

Nistelrode, Parkstraat 10OP=OP!

Natuurbegraven bij natuurbe-
graafplaats Maashorst houdt in 
dat mensen bij leven hun plekje 
kunnen regelen. als het afscheid 
daar is, zorgt het team van na-
tuurbegraafplaats Maashorst in 
samenwerking met de uitvaart-
verzorger van de familie ervoor 
dat de plannen die vooraf be-
sproken zijn, worden uitgevoerd. 
Een grafsteen is niet mogelijk, 
mensen kunnen daarentegen 

kiezen voor een houten gedenk-
teken, met inscriptie naar keuze. 

De natuurbegraafplaats is volle-
dig ingericht als natuurgebied, 
zal beheerd worden als natuur-
gebied, en is 26 hectare groot. In 
oktober is het gebouw klaar dat 
enerzijds gaat fungeren als infor-
matiecentrum en waarin daar-
naast ceremonies en diensten 
kunnen worden gehouden. 

Roy van boekel legt uit wat vol-
gens hem het bijzondere ka-
rakter van natuurbegrafenissen 
is: “Natuur heeft kracht en is 
daarmee een hele mooie plek 
voor afscheid en herinnering. 
Mensen die kiezen voor een na-
tuurbegraafplaats kiezen voor 
eeuwigdurende grafrust in het 
natuurgebied. Wij vinden het 
heel belangrijk dat mensen, naast 
een reguliere begrafenis en een 

crematie, een derde keuzemo-
gelijkheid krijgen. Wij vinden het 
daarnaast belangrijk dat mensen 
zelf invulling kunnen geven aan 
hun afscheidsdienst.”

Mensen kunnen uiteenlopende 
redenen hebben om te kiezen 
voor een natuurgraf, zo licht 

Roy van boekel toe: “Het is een 
mooie plek in de natuur. Door de 
eeuwig durende grafrust neemt 
natuurbegraven zorgen weg van 
aflopende grafrechten en het 
grafonderhoud. Mensen kunnen 
hun eigen dienst of ceremonie 
vormgeven. En, misschien wel 
het belangrijkste, de nabestaan-
den worden op deze manier niet 
belast.”

op zondag 3 juli konden men-
sen vrijblijvend een kijkje komen 
nemen op natuurbegraafplaats 
Maashorst. De natuurbeheerder 
leidde de mensen rond in het na-
tuurgebied en de medewerkers 
beantwoordden de vele vragen 
van de bezoekers. Gerbine blan-
kers vertelt hierover: “Het is be-
langrijk de mensen te informeren. 
Dat doen we door heel duidelijk 
te vertellen wat de gebruiken en 

regels rondom natuurbegraven 
zijn. De bezoekers waren nieuws-
gierig naar het complete verhaal 
van natuurbegraven, want het is 
een nieuw fenomeen. Er kwamen 
veel vragen die te maken hebben 
met ontzorgen, dat is voor ieder-
een heel waardevol. ongeveer 
250 mensen hebben we deze dag 

mogen ontvangen. Het duurde 
eigenlijk van 11.00 tot 15.00 uur, 
maar om 10.15 uur waren er al 
veel bezoekers en om 16.45 uur 
spraken veel mensen ons nog aan 
op de parkeerplaats. Dat er zo-
veel belangstelling zou zijn, had-
den we niet verwacht.” Ze sluit 
af: “Mensen vragen vaak of ze in 
dit gebied mogen wandelen. Dan 
zeggen wij altijd: natuurlijk mag 
dat. Het gebied is vrij toeganke-
lijk voor iedereen.”

Franse baan 2
5374 Rs schaijk
0486 - 745 006
contact@maashorst.nl
www.maashorst.nl

sCHaIJK – In Nederland zijn heden ten dage 7 á 8 natuurbegraafplaatsen. Natuurbegraafplaats Maashorst 
is er daar sinds kort een van. Initiatiefnemer en eigenaar Roy van boekel, en locatiemanager Gerbine blan-
kers leggen uit waarom natuurbegraafplaats Maashorst in hun ogen geschikt is voor deze relatief nieuwe, 
en onbekende vorm van begraven. 

Roy en Gerbine  Tekst: Ramon Kézér Foto: Marcel van der Steen

Natuurbegraafplaats Maashorst:
respect voor de mens en respect voor de natuur

eenmalige kosten voor 
eeuwigdurend grafrecht

Natuurbegraven is in alles anders

NB Maashorst | Franse Baan 2 | 5374 RS Schaijk | 0486 - 745 006 | contact@maashorst.nl | www.maashorst.nl

De mens centraal en de natuur voorop. Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere natuurgebieden waar 
de ‘cyclus van het leven’ heel tastbaar aanwezig is. En hoe vreemd het ook mag klinken, daardoor is 
een natuurbegraafplaats geen plek waar de dood, maar juist hoop en nieuw leven regeert. 

Wat krijgt u daarvoor?
• Voor eeuwig betaald natuurgraf 
•  Notarieel vastgelegd en borging 

via het Kadaster 
• Boomschijf met gedenktekst 
•  Eeuwig onderhoud samen met 

Natuurmonumenten 
• Geen onderhoud aan het graf 
• Inclusief gebruik unieke gedenk-app 
• Rust, en geen bijkomende kosten 

Kom op zondag 3 juli van 11.00 tot 
15.00 vrijblijvend een kijkje nemen op 
natuurbegraafplaats Maashorst. Ervaar 
zelf waarom een natuurbegraafplaats zo 
bijzonder is en wat het anders maakt. 
Ons team geeft u alle uitleg en er zijn 
rondleidingen door onze natuurbeheerder. 
Uiteraard zijn hier geen kosten aan 
verbonden. Ko� ie met appelgebak staat 
voor u klaar!

Veel mensen kopen samen een natuurgraf. Om 
een mooi leven samen af te sluiten in de natuur. 
Maar ook om hun nabestaanden te ontzorgen 
zonder kosten of onderhoud aan het graf. 
Bovendien kunt u uw wensen nu al vastleggen 
en ontdekt u dat er alle vrijheid is om zaken te 
regelen. Precies zoals u dat wenst. 

Het eeuwigdurend grafrecht legt onze notaris 
vast in een akte en wordt bij het Kadaster aan 
de grond gekoppeld. Hierdoor bent u er zeker 
van dat alles grondig geregeld is, wat er ook 
gebeurt. De inschrijvingskosten zijn inbegre-
pen in het aankooptarief, maar u kunt ook voor 
een eigen notaris kiezen. 

Kom op 
zondag 3 juli 
kennismaken! 

Wat kost een eeuwig natuurgraf?
Graf  vanaf € 3.250,-
Urnengraf  vanaf € 2.000,-

Partner van

Steeds meer mensen willen of kunnen hun 
nabestaanden niet belasten met de zorg 
voor een uitvaart, terugkerende kosten en 
grafonderhoud. Daarom kiezen juist veel 
mensen bij leven voor een laatste rustplaats 
op natuurbegraafplaats Maashorst. En 
regelen en betalen hun plekje vooraf. Als 
het afscheid daar is, zorgt ons team samen 
met een uitvaartverzorger ervoor dat al uw 
wensen tot in de puntjes worden uitgevoerd. 
Een natuurbegraafplaats is wezenlijk anders 

dan een graf of uitvaart op het kerkhof of in 
een crematorium. Er kan bij ons veel meer. 
Niks in een ‘uurtje’ afscheid nemen, maar 
alle tijd in een sfeervolle ruimte. Of in de 
openlucht? Met livemuziek? Misschien zelfs 
met een borrel? Waar u ook voor kiest, alles 
verloopt precies zoals u het wilt. Er is nooit 
haast. En ‘dat kan niet’, bestaat bij ons niet.
Natuurbegraven staat voor vrijheid. 
Een natuurgraf op Maashorst vergt voor 
de nabestaanden geen onderhoud. Samen 

met Natuurmonumenten zorgen wij voor 
de natuur. Daar hebben uw nabestaanden 
dus geen enkel omkijken meer naar. Een 
fraaie boomschijf met inscriptie herinnert 
aan een leven. En aan het leven dat nieuw 
leven schenkt. Want wanneer u kiest voor 
natuurbegraven, maakt u het mogelijk dat 
nieuwe natuur wordt gecreëerd. Voor de 
eeuwigheid. 
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Door zijn kinderen, maar zeker ook uit eigen interesse, is eigenaar Frans van 
berkel enorm betrokken bij het Heesche verenigingsleven. al sinds de opening 
van de nieuwbouw van De Pas in 2004, draagt Frans het theater in CC De Pas 
een warm hart toe. Met grote regelmaat is hij samen met zijn vrouw te zien bij 
een van de theatervoorstellingen die in De Pas worden uitgevoerd. 

op theatergebied gaat de voorkeur van Frans uit naar cabaret en hij kijkt er nu al enorm naar uit om Guido 
Weijers volgend jaar weer eens in De Pas te zien. Inmiddels is zijn zoon Daan toegetreden tot het vloerenbe-
drijf en hij zal op termijn het bedrijf van zijn vader overnemen. Frans wil afsluitend nog eens benadrukken dat 
betrokkenheid van ondernemers nodig is om het Heesche verenigingsleven op peil te houden. Het warme hart 
van Van berkel voor De Pas, zou hij graag terugzien bij andere en nieuwe ondernemers, zodat ook zij zich in-
spannen voor het Heesche verenigingsleven. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de uitstraling en leefbaarheid 
van Heesch.

Ondernemer Frans van Berkel enorm
betrokken bij het Heesche verenigingsleven

HEESCH - Vloerenbedrijf Van Berkel is een ‘echt Heesch’ bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid 
tot een bedrijf dat ook buiten de gemeentegrenzen meer dan zijn mannetje staat. In Nederland 
is het bedrijf een bekende speler op de vloerenmarkt.

HEEsCH - afgelopen week was 
het slot van de actie van FIETs-
plezier met De bakkers Lamers. 

Elke week kon een klant een 
héérlijke aardbeienvlaai van De 
bakkers Lamers winnen, door 
naam en e-mailadres in te vullen 
op de achterzijde van de kassa-
bon van een aankoop bij FIETs-
plezier. Uit de glazen pot op de 
toonbank bij FIETsplezier werd 
elke week een winnaar getrok-
ken, de afgelopen week dus voor 
het laatst. Laatste winnaar is: 
Liz v.d. akker uit Heesch. 

Winkelactie fietSplezier Heesch & 
De Bakkers Lamers

Kinderen Piekobello, rebbels en 
toversteen volop in de blubber!

Naast allerlei activiteiten op Kin-
derdagverblijf Piekobello, bso 
De Rebbels en bso De Tover-
steen, werd er ook een Regionale 
Mudrace voor alle bso’s uit de 
regio Midden-brabant georgani-
seerd. over een heus modder-
parcours werd er geracet, waarbij 
kinderen volop door de modder 
moesten. En dat is belangrijk. 
Want waar en wanneer is er nog 
ruimte om te spelen in de natuur. 
Terwijl het wetenschappelijk is 
aangetoond dat buiten spelen, in 
de natuur, de ontwikkeling van 
kinderen enorm stimuleert. 

Wanneer kinderen vies mogen 
worden, nemen bijvoorbeeld 
creativiteit, nieuwsgierigheid 
en kwaliteit van spel toe. Het is 
goed voor het concentratiever-
mogen en kinderen leren beter 
omgaan met risico’s als vallen en 
uitglijden. En niet te vergeten: 
buitenspelen in een natuurrijke 
omgeving draagt bij aan een po-
sitievere houding en gedrag te-
genover natuur en milieu.

Hiernaast is het ook gewoon 
fantastisch om te doen, wat een 
plezier!

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

HEEsCH - Het is weer Nationale ModderDag op woensdag 29 juni.
ModderDag is bij Kinderopvang Humanitas zelfs Modderweek. 
ModderDag is ook contact met de natuur!

Eerste voorletter*

CHECK=€1
naar de film

De actie is geldig t/m 22 juli
Niet geldig op zondagmiddagen

Check alle voorwaarden op:  
   TakeTen.nl/check  

in neDerlanD is het BeDrij F een 
BekenDe sPeler oP De vloerenmarkt

Schoenmakerĳ 
Heesch

Gesloten van maandag 11 t/m 25 juli
in verband met

de geboorte van onze zoon Rowan

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Italiaanse koffie
Broodjes
Pasta’s
Pizza’s
Ambachtelijk Italiaans 
Schepijs
Zoetwaren
Nieuwe wijnen in assortiment
Nieuwe vleeswaren 

Dus op naar 
’t Dorp 70 in Heesch

KOM GEZELLIG 
OP ONS TERRAS ZITTEN

tussen de Oleanders en druiven
U kunt bij ons genieten

van heerlijke:

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 6 JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:30 16:00

Now You See Me 2: 
13:30 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:15

Warcraft: The Beginning 2D: 19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

DONDERDAG 7 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

VRIJDAG 8 JULI 2016 

Finding Dory (NL) 3D: 
16:00

The Junglebook 2D: 
16:00

Renesse 
16::00 19:00 21:30

The Ledgend of Tarzan 3D: 16:00  19:00 21:45

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Independence Day Resurgence:  18:45

Now You See Me 2: 
21:30

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
21:30

ZATERDAG 9  JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:15 16:00

Now You See Me 2: 
13:15 21:30

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

Renesse 
13:30 15:45 19:00 21:30

The Ledgend of Tarzan 3D: 16:00  19:00 21:45

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Independence Day Resurgence:  18:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
21:30

ZONDAG 10 JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:15  16:00

Now You See Me 2: 
13:15

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

Renesse 
13:30 15:45 19:45

The Junglebook 2D: 
16:00

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:30 

Independence Day Resurgence:  19:30

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

MAANDAG 11 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

DINSDAG 12 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

WOENSDAG 13 JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15

Angry Birds: De film: 
13:15

Ice Age 5:  

Collision Course 3D (NL): 13:45 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
14:00 16:15

Renesse 
16:00 20:00

The Ledgend of Tarzan: 16:00 

Ice Age 5:  

Collision Course 3D (OV): 18:15

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Cup of tea
Hanneke en Rina runnen tea- en 
lunchroom ’t Hof nu vier jaar. Het 
knusse restaurant ademt de sfeer 
van nostalgie, van lang vervlogen 
tijden, toen theedrinken nog een 
heuse ceremonie was. 
Stap je hier binnen, dan glijdt de 
hectiek en stress automatisch van 

je af. Het bloemetjesbehang, de 
kussentjes, de inrichting en de 
nostalgische theepotjes en -kop-
jes brengen je meteen tot rust. 

Hier moét niets en mag veel, dat 
zie je, dat voel je. Het is als thuis-
komen in een warm nest. 

Huisgemaakt 
Uniek in dit concept is dat Han-
neke en Rina alles zelf doen. Van 
bediening tot het maken van 
verse pesto, saté, soepjes, krui-
denboter (die je geproefd móet 
hebben), kip- of tonijnsalade, 
sausjes en dippers. Daarnaast or-
ganiseren zij allerlei activiteiten, 

waarbij de wensen van de klant 
altijd leidend zijn. Van babybor-
rel tot workshop, van high-tea 
tot feestje. Of je nu alleen, met 
tweeën of met veertig personen 
komt: bij ’t Hof zit je altijd goed. 

Pop-up-restaurant
Iedere laatste donderdag en vrij-
dag van de maand wordt ’t Hof 
een pop-up-restaurant met een 
kok uit wisselende landen. Elke 
keer verrassende wereldse ge-
rechten in een driegangenmenu, 
waarbij de gasten eten wat de 
kok op tafel zet. Reserveer je plek 
en schuif gezellig aan! 

Ernaartoe!
Ook zin om dit unieke restau-
rantje te ontdekken? ’t Hof zit 
in Oss in het straatje tussen de 
parkeerplaats aan het Heschepad 
en de voormalige V&D. Met de 

hele maand juli een leuk extra-
tje voor alle lezers van DeMooi-
BernhezeKrant: bij een bezoekje 
ontvang je een tegoedbon voor 
een gratis lekkernij bij je vol-
gend bezoek. Mooi meegeno-
men, want die volgende keer, die 
gaat er zéker komen. Enne... niet 
doorvertellen. Want zo’n parel-
tje... Precies.

Echt, ze bestaan. Van die pareltjes waar je puur voor je plezier naar binnen 
stapt. Waar je je meteen thuisvoelt. Waar je heel graag even gaat zitten, 
om rond te kijken en je te verwonderen, maar vooral ook om te genieten. 

OSS - Omdat het er zo knus is, omdat de gerechten zo lekker zijn en omdat de 
sfeer zo aangenaam is. ’t Hof in Oss: een beetje verstopt in een klein straatje 
vlakbij het centrum. Je moet het weten te vinden. En dat is maar goed ook, 
want zo’n pareltje, dat wil je eigenlijk het liefst gewoon voor jezelf houden.

Houtstraat 3
5341 GG Oss
0412-623008
www.hofhoutstraatoss.nl
 ‘t Hof in de Houtstraat ‘t Hof in de Houtstraat

Hanneke en Rina in het knusse ‘t Hof Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Hanneke Rina
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het taalcafé
Het is dinsdagochtend kwart over negen. Lang-
zaam stromen alle deelnemers van het taalcafé 
binnen. Elke dinsdag vindt in het pand van oNs 
welzijn aan De La sallestraat het taalcafé plaats. 
Een bijeenkomst voor mensen die hun Nederlandse 
spreekvaardigheid willen verbeteren. 

Nadat iedereen is gearriveerd, begint de ochtend 
met koffie en thee. De nadruk bij het taalcafé ligt 
op het begrijpen van woorden en het vormen van 
zinnen. De deelnemers vinden dit een lastig on-
derdeel. Tijdens de koffie en thee kletsen de deel-
nemers over het weekend en over actuele zaken. 
Rond tien uur splitst de groep in twee groepen voor 
een taalactiviteit. Elke week worden er verschillen-
de spelletjes gedaan om de spreekvaardigheid te 
oefenen. Deze keer staat het spel ‘Waar ben ik?’ en 
het oefenen met zinnen maken op het programma. 
bij de deelnemers is het spelletje ‘Wie/wat ben ik?’ 
favoriet. Hierbij moeten de deelnemers erachter 
komen wat of wie ze zijn door vragen te stellen aan 
elkaar. ook het naspelen van de markt valt in de 
smaak. Hier spelen de deelnemers een rollenspel als 
marktverkoper of koper. Vorige week hadden de 
deelnemers een excursie naar een tuin in Heesch.
op locatie deden ze een speurtocht om nieuwe 
woorden te ontdekken en te oefenen. 

om elf uur is het 
alweer tijd om 
te stoppen. alle 
deelnemers ne-
men afscheid en 
kletsen nog even 
na. Het was een 
gezellige en leer-
zame ochtend. 
Wil je meer in-

formatie over het taalcafé? Neem dan contact op 
met oNs welzijn via tel. 06-14342803.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Kort nieuws
reus van een Neus 
in De Kersouwe

HEEsWIJK-DINTHER - De zomer van 2016 wordt in Natuur-
theater De Kersouwe weer glorieus, als de jeugdtheatergroep 
De Kersouwe ‘Reus van een Neus’ speelt! De voorstelling is ge-
schikt voor dappere kadetten vanaf 4 jaar. De première is op 
woensdagmiddag 13 juli om 15.00 uur. Entree € 4,-, exclusief 
€ 0,50 servicekosten.

Feeën, trollen en Cyrano
De feeën uit de hemel moeten ervoor zorgen dat alles op aarde 
goed gaat. De stinkende trollen uit het moeras houden een oogje 
in het zeil en controleren de feeënadministratie. op een dag ont-
dekken zij een foutje… De feeën krijgen dan een dag om die fout 
op te lossen. ook is er Cyrano, hij studeert aan de kadettenmavo, 
is ietwat verlegen en kan rijmen als de beste. Zijn hart verliest hij 
aan een meisje die hem niet ziet staan. best gek eigenlijk, want hij 
heeft een reuzenneus! 
En meer gaan we niet aan jullie neus hangen! Kom het lekker zelf 
bekijken tijdens de première van ‘Reus van een Neus’ op woens-
dag 13 juli om 15.00 uur. of tijdens de voorstellingen op woens-
dagen 20 en 27 juli om 15.00 uur en zaterdagen 23 en 30 juli om 
19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie en voor kaartverkoop op 
www.kersouwe.nl.

Foto’s: Jos Dortmans

 

Hoe komt de honing in een potje terecht? 
 

Dat laten we zien bij Imkerij ’t Polleke!  
 

Kom en beleef het bijenhouden van dichtbij. 
Uitleg van het wel en wee van de bijen, bekijk de bijen 
achter glas en volg de demonstraties van onder andere 

wasgieten en honing slingeren. 
 

Proef en oordeel welke honing jij het lekkerste vindt! 
 

Maak je eigen kaars of een bijenhotel voor thuis.  
Geniet van een heerlijk honingijsje van de Cleefshoeve. 

 
Laat je door bijen verrassen! 

 
Gratis toegang! 

Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2016 
Van 10.00 tot 17.00 uur 

 
Locatie:  
Imkerij ’t Polleke 
Jan van den Boomstraat 7, Heeswijk 
 
Voor meer informatie:  
p.vdpol@home.nl 
0413-229384 / 06-45601696 

eigentijdse Gildekapel

De gekleurde glaspartijen ge-
ven overdag naar binnen een 
fraai effect. Terwijl in de avond 
de interieurverlichting het kleur-

effect naar buiten toont. In het 
gebouw staan de twee gildehei-
ligen (Henk Eikenaar), een beeld 
van st. Lambertus (Hans van der 

Pennen) en er komt een beeld 
van Maria, waar een kaarsje kan 
worden opgestoken. De toege-
paste primaire kleuren zetten het 
gebruik en de traditie van ver-
schillende befaamde Nederland-
se schilders voort.

Henk Eikenaar (1945) is vaak 
bekroond met prijzen voor zijn 
kunstzinnige bouwwerken. ook 
werd vanwege de ingebruikne-
ming van zijn object, een 300 
meter lange ‘geluidsmuur’ aan 
de Gotenpark te Tilburg, het 
muziekstuk Muurpartituur ge-
componeerd.

De kapel, die komende zater-
dag door bisschop Mutsaerts om 
11.30 uur wordt ingezegend, is 
dagelijks open en voor iedereen 
toegankelijk. bij de gemeente ligt 
het verzoek een fietsroute langs 
de kapel in de landelijk fietsroute 
op te nemen.

NIsTELRoDE - Met het ontwerp van de kapel door beeldend kunste-
naar Henk Eikenaar, is de aandacht duidelijk op Nistelrode gericht. 
Volledig anders dan de traditionele kapelvorm en uitgevoerd in pri-
maire kleuren, staat op de Gildenhof een bezienswaardig gebouw. 

   
Ben jij geboren in een 
ander land en ben jij 
voor de liefde in Bernheze 
komen wonen? 

Wij schrijven hier graag een mooi 
verhaal over, dus laat het ons weten 
via info@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

BBQ vlees
Diverse soorten

Calvé sauzen
Samba, knoflook, barbecue of whisky cocktail
3 flessen à 320 ml

3 VOOR

Jumbo siropen
Alle soorten
2 blikken à 750 ml
 

2 VOOR

Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

300

300

350

 

 

Lekker naar buiten

Alles ziet er anders uit...
...als de zon schijnt!
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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 afspraaak

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

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

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

 begin juli presenteert het RivM 
de resultaten van het onderzoek 
’veehouderij en gezondheid bij 
omwonenden’. Dit onderzoek 
vond plaats in brabant en Lim-
burg. in onze gemeente vooral 
in Heeswijk-Dinther. De centrale 
vraag hierin was of uitstoot door 
veehouderijen effect heeft op de 
gezondheid van mensen die in 
de buurt van deze veehouderij-
en wonen. Deelnemers aan dit 
onderzoek ontvangen van het 
RivM een samenvatting van de 
resultaten.

informatiebijeenkomst
De ggD nodigt alle inwoners van 
Bernheze uit voor de informatie-
bijeenkomst ‘Veehouderij en ge-
zondheid Omwonenden’. tijdens 
deze bijeenkomst presenteren de 

onderzoekers van het RiVM de 
belangrijkste resultaten van het 
onderzoek. Aansluitend is ruimte 
voor het stellen van vragen. 

Resultaten en vervolg
wat de uitkomsten betekenen 
en wat eventuele consequenties 
zijn voor beleid, wet- en regel-
geving, daarover moeten het 
Rijk, de provincie en gemeenten 
met elkaar in gesprek. De ko-
mende maanden zal pas duidelijk 
worden wat de diverse ministe-
ries, provincie, ggD en gemeen-
ten met de resultaten kunnen 
doen. Vragen hierover kunnen 
daarom tijdens deze avond nog 
niet beantwoord worden.

De ggD vindt het belangrijk om 
in het licht van deze resultaten 

samen met alle betrokkenen te 
kijken naar de resultaten, uitda-
gingen en mogelijkheden. Hierin 
nemen we ook graag uw vra-
gen, zorgen en ideeën mee. wilt 
u zich voor een goede organisatie 
van tevoren aanmelden?

Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden 
Uitnodiging informatiebijeenkomst

AGeNDA

14 juli 2016
19.30 uur
gemeenteraadsvergadering

OffiCiËLe BeKeNDMAKiNGeN

voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.

-  R.t.J. Janssen, 
geboren 27-04-1974

-  t.J. Lukawski, 
geboren 08-03-1985

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of financiële ge-

volgen hebben voor de betrokke-
nen. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van bovengenoem-
de personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Melding maken uitweg
-  J.c.M. van Rooij, gersteveld 22, 

5473 JD Heeswijk-Dinther, heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 

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

Steeds meer organisaties vragen 
om een kopie van uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of ver-
blijfsdocument. bijvoorbeeld als 
u een huurcontract of telefoon-
abonnement afsluit. U kunt 
meehelpen om fraude met de 
kopie te voorkomen. 

geef nooit zomaar uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of ver-
blijfsdocument af. Als iemand 
een kopie wil maken, vraag dan 
altijd waarom dit nodig is. geeft 
u een kopie af? Help dan mis-
bruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:
- dat het een kopie is;
-  aan welk bedrijf u de kopie 

geeft;
-  de datum waarop u de kopie 

afgeeft.
Meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/
identiteitsfraude

Laat u niet zomaar kopiëren
Voorkom fraude met een kopie van
uw identiteitsbewijs

zomerinzameling 
restafval gestart
vorige week is de zomerinza-
meling van restafval gestart. 
Dat betekent dat wij tot en met 
2 september 2016 uw restafval-
container elke week legen. 

Daarna geldt de normale op-
haalfrequentie weer. U kunt de 
actuele inzameldagen vinden in 
de Afvalstoffendienst-app of op 
uw Afvalkalender. De Afvalka-
lender kunt u downloaden via 
www.bernheze.org. 

wilt u een Afvalkalender op pa-
pier ontvangen, stuur dan een 
mail naar kcc@bernheze.org.

wanneer: woensdag 13 juli 2016 vanaf 19.30 uur 
voor wie: inwoners van gemeente Bernheze 
waar: Aula gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 
Heeswijk-Dinther
aanmelden: vóór maandag 11 juli 2016 via 
vgobijeenkomst@ggdhvb.nl
Vermeld hierbij s.v.p. met hoeveel personen u komt. 

Bij het ter perse gaan van deze DeMooiBernhezeKrant was 
nog niet bekend of het rapport op tijd beschikbaar zou komen. 
Mocht de bijeenkomst niet door kunnen gaan, dan publiceert 
GGD Hart voor Brabant dat op de website www.ggdhvb.nl.

Op 14 juli 2016 vindt er een raadsvergadering plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De vergade-
ring is openbaar en begint om 19.30 uur.

-  Opvang vluchtelingen in het cluster Oss-Bernheze 
-  Vaststelling plan van aanpak opvang (extra) 

vergunninghouders en overige woningzoekenden
-  Vaststelling jaarstukken 2015
-  Budgetoverheveling 2015 naar 2016
-  eerste bestuursrapportage 2016
-  Vaststelling woonvisie Bernheze 2016-2021
-  Vaststelling bestemmingsplan Pater van den elsenstraat 

ong. in Heeswijk-Dinther
-   centrumregeling wmo 

Brabant Noordoost-oost 2017
-  Verlenging centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant
-  Begroting 2017, jaarrekening en jaarverslag 2015 Regionaal 

Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
-  Programmabegroting 2017 en jaarverantwoording 2015 

Veiligheidsregio Brabant-Noord
-  Jaarrekening 2015 en begroting 2017 en meerjarenraming 

2018-2020 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord 
-  conceptbegroting 2017 en conceptjaarrekening 2015 

werkvoorzieningsschap
-  conceptjaarverslag/jaarrekening 2015 intergemeentelijke 

sociale dienst Optimisd
-  Begroting 2017 en jaarstukken 2015 ggD Hart voor Brabant
-  Jaarrekening en jaarverslag 2015 en conceptbegroting 2017 

Brabants Historisch informatie centrum (BHic)
-  Beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 2015 Regionale 

Ambulance Voorziening Brabant Midden-west-Noord (RAV)
-  conceptjaarrekening 2015 en conceptbegroting 2017 

Kleinschalig collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KcV)
-  Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Regionaal Bureau voor 

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost 
(RBL BNO)

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

GeMeeNterAAD

Brobbelbiesweg 2, 
Schaijk 

maashorstfair.nl

MAASHORSTFAIR 
31 juli 2016
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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.

OffiCiËLe BeKeNDMAKiNGeN

Laat u niet zomaar kopiëren
Voorkom fraude met een kopie van
uw identiteitsbewijs

uitweg naar de Veldstraat 31a in 
Heeswijk-Dinther. De melding is 
op 28 juni 2016 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 21 juni 2016.

-  A.A.c.J. van Bakel, Binnenweg 
12, 5384 Re Heesch, heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar de Nistelrodeseweg 
voor het perceel kadastraal be-
kend als Hee02 g 574. De mel-
ding is op 29 juni 2016 geac-
cepteerd. Verzenddatum: 29 juni 
2016.

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
-  Stichting RANJA voor het 

organiseren van een Kinderva-
kantieweek van 29 augustus 
tot en met 1 september 2016 
van 09.00 tot 16.00 uur en 
2 september 2016 van 09.00 
tot 24.00 uur op het terrein 
aan de Heibloemsedijk, 5473 
tc Heeswijk-Dinther. Van 29 
augustus tot en met 2 september 
2016 wordt er in de Heibloem-
sedijk (vanaf Zandkant) tussen 
09.00 en 10.30 uur en 15.00 tot 
16.30 uur eenrichtingsverkeer 
ingesteld. De beschikkingen zijn 
verzonden op 29 juni 2016

-  Stichting RANJA voor het 
organiseren van een Kinderva-
kantieweek van 29 augustus 
tot en met 2 september 2016 
van 09.00 tot 16.00 uur op 
een terrein aan de Schaapsdijk/
Donatusstraat, 5472 PD Loos-
broek. Van 29 augustus tot en 
met 2 september 2016 wordt de 
Donatusstraat en een gedeelte 
van de Schaapsdijk afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 29 juni 2016.

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

verkeersbesluit
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken in te stellen 
bij de walterus van Houtstraat 8, 
5388 cX Nistelrode
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp bestemmingsplan Ruimte-
voor-ruimtewoningen Deken van 
der cammenweg, Heesch
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de wet ruimtelijke ordening de 
terinzagelegging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan Ruim-
te-voor-ruimtewoningen aan de 
Deken van der cammenweg ong. 
(naast 31), 5384 LV Heesch..
inhoud: Realisatie van twee ruim-
te-voor-ruimtewoningen aan de 
Deken van der cammenweg op 
het perceel naast nummer 31.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Hotel The Duke, Nistelrode
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de wet ruimtelijke ordening de 
terinzagelegging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan Hotel 
the Duke, Nistelrode.
inhoud: golfclubthe Duke heeft 
het voornemen om het bestaan-
de clubgebouw aan de Slotense-
weg 11, 5388 Rc Nistelrode uit te 
breiden met een congresruimte en 
een hotelaccommodatie met circa 
20 kamers. Het ontwerpbestem-
mingsplan maakt deze plannen 
mogelijk. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Machinaal timmersbedrijf Van 

Heertum BV heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
timmerbedrijf op het adres 
Peelstraat 2b, 5476 LD Vorsten-
bosch.

-  Ketelaars Handelsonderneming 
heeft een melding Activitei-
tenbesluit ingediend voor het 
oprichten van een opleidingscen-
trum voor heftrucks, reachtrucks 
en containervrachtwagens op 
het adres De Morgenstond 6, 
5473 Hg Heeswijk-Dinther.

-  Van den Heuvel Aannemings-
bedrijf B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
aannemingsbedrijf op het adres 
Kruishoekstraat 13, Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

-  Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om met betrek-
king tot de inrichting Machinaal 
timmerbedrijf Van Heertum 
BV op het adres Peelstraat 2b, 
5476 LD Vorstenbosch maat-
werkvoorschriften op te stellen. 
Het betreft een ontwerpbesluit 
waarbij de uitgebreide procedure 
van toepassing is.

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

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
vorstenbosch
-  Kerkstraat 2

Plaatsen antenne-opstelpunt
Datum ontvangst: 27-06-2016

Nistelrode
-  ’t Broek 1 en 3

Bouw varkensstal
Datum ontvangst: 27-06-2016

-  Laar 53
Plaatsen gevelpui
Datum ontvangst: 30-06-2016

Heesch
-  Bosschebaan 46

Uitbouw slaapkamer
Datum ontvangst: 30-06-2016

-  ’t Dorp 58a
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 01-07-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  Denneboomstraat 6

Bouw woonhuis met garage
Verzenddatum: 27-06-2016

-  Kruishoekstraat 13
Oprichten loods
Verzenddatum: 01-07-2016

-  Broekhoek 44
Verbouw woning
Verzenddatum: 28-06-2016

vorstenbosch
-  Derpt 15

Verbouw schuur
Verzenddatum: 30-06-2016

Heeswijk-Dinther
-  Dodenhoeksestraat ong. Bedrij-

venterrein Retsel bouwkavel 10
Bouw bedrijfspand
Verzenddatum: 27-06-2016

-  galgenberg 9
Bouw woning
Verzenddatum: 30-06-2016

-  Fokkershoek 7
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 28-06-2016

Nistelrode
-  Dintherseweg 19

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening/realiseren 
kleinschalige recreatie in de vorm 
van gastenverblijf en boerderij-
terras
Verzenddatum: 27-06-2016

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

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

Heeswijk-Dinther
-  Abdijstraat 51

Verbouwen van een pand voor 
het realiseren van 5 apparte-
menten

Verzenddatum: 29-06-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situa-
tie, treedt ze zes weken na verzen-
ding van het besluit in werking. 
Heesch
-  elzenseloop achter graafsebaan 27

Kappen van 13 eiken en ber-
ken (nieuwbouw woningen)
Verzenddatum: 28-06-2016

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 2 weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van het 
besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  N279 t.p.v. het verhoogde fiets-

pad onder de Harry Kinnardbrug
Aanbrengen leuning

   Verzenddatum: 30-06-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerp gedoogbeschikking
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens een ge-
doogbeschikking af te geven aan:
Heesch
-  Kruishoekstraat 13/Zoggelse-

straat 32
Voor het omschakelen van de 
woonbestemming naar een 
bedrijfsbestemming/woning 
betrekken bij bedrijfsvoering
Verzenddatum: 30-06-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
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Samenloop voor Hoop Heesch
Petra van Teeffelen uit Heesch is samen met haar man 
eigenaar van het bedrijf Spoor.P “wij zorgen voor betere 
verkoopresultaten in het bedrijfsleven. Meer klanten, meer 
verkoop en meer omzet. Dat is de rode draad. Daarbij baseren 
we ons op meer dan 30 jaar ervaring in alle verkoopdisciplines”. 

De Heesche is verbonden aan vibb, (vrouwen in bedrijvig 
bernheze) en als vrijwilligster actief bij onder andere de 
werkgroep van Filmhuis De Pas. Ook als er handjes nodig 
zijn voor het goede doel is Petra vaak van de partij. Ze 
was actief bij Running Team bernheze tijdens de Roparun 
jl. mei en is nu frontvrouw bij de Samenloop voor Hoop 
Heesch, die onlangs werd gepresenteerd en in 2017 zijn 
beslag zal krijgen. Twee indringende evenementen waar 
geld inzamelen voor de strijd tegen kanker centraal staat. 
“iedereen kent wel iemand die met deze ziekte te maken 
heeft (gehad). Het spreekt bijna voor zich om dan iets te 
doen. Het is een mooie uitdaging om samen met heel 
veel andere vrijwilligers iets te organiseren. wat dat 
betreft sluiten de filosofie van D66 en mijn eigen geloof 
in hoe je zaken kunt veranderen en verbeteren naadloos 
op elkaar aan.”

alle verenigingen en stichtingen 
die voldoen aan de voorwaarden 
zijn uitgenodigd om deel te ne-
men aan de campagne. In 2015 
was de Rabobank Clubkas Cam-
pagne een groot succes. 489 
verenigingen en stichtingen uit 
de regio namen deel. Verenigin-
gen en stichtingen kunnen zich 
nu al inschrijven. aanmelden 
kan tot 1 oktober.

€ 300.000,- voor de Rabobank 
Clubkas Campagne
Dit jaar wordt er een bedrag 

van maar liefst € 300.000,- be-
schikbaar gesteld voor de Rabo-
bank Clubkas Campagne. Leden 
van Rabobank kunnen in okto-
ber hun stem uitbrengen op de 
vereniging(en) of stichting(en) 
die zij een warm hart toedra-
gen. Deze stemmen zijn geld 

waard. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging of stichting 
uitgebracht worden, des te meer 
geld deze vereniging of stichting 
krijgt. Het is dan ook in het be-
lang van de vereniging of stich-
ting om zoveel mogelijk stem-
men te werven. 

Meer informatie over de Ra-
bobank Clubkas Campagne en 
aanmelden om deel te nemen 
kan via de website van de bank 
www.rabobank.nl/ossbernheze.

rabobank Clubkas Cam-
pagne weer van start!
bERNHEZE - Rabobank oss bernheze draagt de samenleving een 
warm hart toe en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in 
de regio met de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte 
van de campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de 
verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst 
vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Mob-complex
Na de motie van 18 oktober 
2015, vluchtelingen opvangen 
in bestaand onroerend goed, is 
een intensieve tijd aangebroken. 
Duidelijk was voor de sP dat er, 
door de grote maatschappelij-
ke onrust, geen azc aan de Rui-
tersweg-West kon komen voor 
tien jaar. Veel emotie, meer dan 
4.300 handtekeningen. De sP 
heeft meermaals gewezen op de 
plek (Mob-complex) aan de sla-

broekseweg te Nistelrode. Daar 
zijn, op een bestaande locatie, 
mogelijkheden. Gelukkig wordt 
dat nu onderzocht en kijken we 
met elkaar of hier vluchtelingen 
tijdelijk kunnen worden opge-
vangen. 
De tijd in de noodopvang hoort 
zo kort mogelijk te zijn. In op-
vangcentra is integratie nauwe-
lijks mogelijk. Integratie kan echt 
starten als de mensen, die in ons 
land mogen blijven, snel een huis 

toegewezen krijgen. De sP pleit 
al jaren voor snelle procedures. 
Kansloze asielzoekers moeten 
snel terug naar het land van 
herkomst. Daar zijn vluchtelin-
genverdragen niet voor bedoeld. 
Het gaat juist om het helpen van 
echte oorlogsslachtoffers. op 14 
juli beslissen we, na zorgvuldig 
feitenonderzoek, of er maximaal 
300 vluchtelingen voor maximaal 
vijf jaar opgevangen gaan wor-
den.

SP: Vluchten kan niet meer

De vluchtelingencrisis houdt ons wereldwijd bezig. Mensen die huis en haard 
verlaten omdat er oorlogsdreiging is. om reden van medemenselijkheid, is 
hulp en opvang dringend nodig. De aard en vorm van opvang vereisen zorg-
vuldig handelen. We kennen de situatie Ruitersweg-West nog. Commissaris 
van de Koning Wim van der Donk deed een dringend beroep op de regio-
gemeenten. Hij vroeg om 500 plaatsen in het cluster oss en bernheze.

Cor van Erp, SP Bernheze, fractievoorzitter

• Vĳ verbenodigheden

Het betekent ook niet, dat iedere 
aanbieder via die kabel zijn dien-
sten kan gaan leveren. Het bedrijf 
dat het netwerk aanlegt, is ook 
het bedrijf dat bepaalt wie via 
dat netwerk hun diensten mogen 
gaan aanbieden. Dat kan zomaar 
eens de keuzevrijheid flink inper-
ken, met alle gevolgen van dien. 
Veel bernhezenaren zullen, als 
zij gebruik willen maken van het 

glasvezelnetwerk, moeten over-
stappen naar een andere provi-
der. En als je dat er dan voor over 
hebt, zou het - door het gebrek 
aan concurrenten - zomaar eens 
kunnen zijn, dat je meer dan een 
redelijke prijs gaat betalen voor 
de diensten via dat netwerk. 
Dit kan grotendeels voorkomen 
worden door goede afspraken te 
maken. Wij vragen de wethouder 

dat te doen.
Progressief bernheze wil dat de 
gemeente zich hard maakt voor 
een glasvezelnetwerk voor ieder-
een. Waar providers tegen rede-
lijke prijzen hun diensten kunnen 
leveren en inwoners tegen rede-
lijke prijzen hun diensten kunnen 
inkopen. Glashelder.
Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Glashelder

De gemeente bernheze heeft een nieuwe partner gevonden in haar voorne-
men de gehele gemeente, inclusief buitengebied en kleinere kernen, te ver-
glazen. Een stapje dichterbij iets moois, vinden wij van Progressief bernheze. 
Een aansluiting op een open glasvezelnetwerk voor iedere bernhezenaar die 
dat wil, is een van de punten waar wij ons al een flinke poos hard voor ma-
ken. of dit plan in dat voornemen past, is nog maar de vraag. Een glasvezel-
kabel op elke plek in onze gemeente betekent namelijk niet meteen dat ook 
iedereen, tegen een redelijke prijs, diensten via die kabel kan gaan afnemen. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

elke stem 
is geld waard
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informatie voor de kernen

4X OP RIJ*

VOORDELIGSTE 
SUPERMARKT 

van NEDERLAND

  

AANBIEDING
2.99

  420 G

1.99
  350 G

0.49
  PER STUK

0.49
  500 G

0.39
  PER STUK

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VR 8 T/M ZO 10 JULI

GEMARINEERDE 
GRILLFAKKELS*

GEMARINEERDE
FILETLAPJES*

GRAPEFRUITBROCCOLI IJSBERGSLA

*Bron: VARA KASSA boodschappentest
      14 mei 2016 
      17 januari 2015
      3 juni 2014
      28 september 2013

Kijkend naar de huidige woning-
markt valt op, dat met name in 
Heeswijk-Dinther een groot te-
kort is aan betaalbare woningen. 
Er is ten opzichte van de andere 
kernen een achterstand op het 
gebied van sociale (huur)wonin-
gen. 

In de nieuwe visie staat dat ook 
vermeld. Men wil een inhaalslag 
maken, maar uit de genoemde 
cijfers voor de nog te bouwen 

woningen blijkt dat echter niet 
of nauwelijks. Daar zullen wij van 
Politieke Partij blanco dus nog 
extra aandacht voor vragen. Jon-
geren moeten de kans hebben 
om in hun eigen dorp een huis 
te kopen. op die manier blijven 
de wijken vitaal en daarmee de 
scholen en de verenigingen. als 
jongeren noodgedwongen weg-
trekken, is dat het einde van de 
leefbaarheid van een dorp.

ook willen wij dat er voldoen-
de aandacht is voor wonen voor 
mensen met een zorgvraag of 
een beperking. Daar is behoefte 
aan, dus daar moeten we ook 
voor zorgen. En op het gebied 
van duurzaamheid moeten we 
een slag maken. Het zou mooi 
zijn als we een pilot kunnen star-
ten, met een wijkje met huizen, 
zonder gasaansluiting. De nieu-
we woonvisie moet echt toe-
komstgericht zijn.

Blanco: Huurhuis of duur huis?

bernheze krijgt een nieuwe woonvisie. Daarin wordt vastgelegd wat er de 
komende jaren aan huizen gebouwd gaat worden, en ook waar deze komen. 
belangrijk dus om te kijken waar behoefte aan is. bouwen voor leegstand 
willen we niet. Maar we willen wel dat ouderen kunnen blijven wonen en 
vooral ook dat jonge stellen in bernheze kunnen wonen.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

ook de niet-stemmers maakten 
een keus, waaronder veel jongeren, 
zij stemden niet. Het gevolg: een 
uitslag waar de ene helft van de 
burgers het mee eens was, de an-
dere helft niet. Veel mensen kregen 
spijt van hun keus. Met als gevolg, 
het land in rep en roer en politici die 
aftraden. Koningin Elizabeth riep 
de mensen op rustig te blijven. 

stem van de burger
In Nederland zou zo’n referen-

dum op deze manier niet kunnen. 
Gelukkig maar. In onze democra-
tie is de stem van de burger van 
groot belang. 

Niet alleen voor het kiezen van 
jouw volksvertegenwoordiger en 
zo invloed te hebben op beleid 
en besluitvorming in jouw ge-
meente, provincie en Nederland. 
Maar ook door het zelf aandra-
gen van een burgerinitiatief voor 
jouw buurt, dorp of gemeente.

Toekomstige politici
In Zijtaart was ik met een collega- 
raadslid gevraagd voor een 
speeddate met enthousiaste 
deelnemers aan de cursus Poli-
tiek actief in onze regio. Het is 
goed dat er veel belangstelling 
is voor politiek, een burger- of 
raadslidmaatschap in bernhe-
ze. als CDa bernheze, wensen 
wij alle toekomstige politici veel 
succes bij hun politieke keuze en 
werk voor onze gemeenteraad. 

CDA: Politiek actief

De kloof tussen burger en bestuur is groot, wordt groter, wordt kleiner. Zeg 
het maar. De laatste week zijn we wakker geschud door ontwikkelingen in 
het Verenigd Koninkrijk met het referendum in de hoofdrol. burgers hadden 
de keus uit twee mogelijkheden. In of uit de Europese Unie. De informatie 
was onduidelijk, soms onwaar. Met gezond verstand of emotie werden keu-
zes gemaakt. 

Esther van den Bogaart, raadslid CDA Bernheze

‘in nederland zou zo’n referendum op deze manier niet kunnen’

al jaren lopen wij achter de feiten 
aan als het gaat om het realiseren 
van goedkopere huurwoningen 
en de vraag die de VVD bernheze 
daarbij stelt is, of het aantal van 
200 wel voldoende zal blijken. 
ook pleiten wij voor een meer 
evenredige verdeling over de 
kernen. Heeswijk-Dinther heeft 
bijvoorbeeld, naar verhouding, 
veel minder sociale huurwonin-
gen.

In het Plan van aanpak ‘huis-
vesting statushouders’ is nog 
een extra aantal van 150 sociale 

huurwoningen voorzien voor zo-
wel statushouders als voor eigen 
inwoners. Daarbij wil de VVD dat 
er een ondergrens wordt aange-
houden voor het aantal sociale 
huurwoningen: voor onze ge-
meente een aantal van 2.345.

In de uitvoering zal aandacht 
worden besteed aan ‘onbezorgd 
wonen’ door onder andere de 
mogelijkheden voor mantelzorg 
uit te breiden. Er zal dus maxi-
male ruimte aan de ouderen 
worden geboden om zelfstandig 
of gezamenlijk hun woonomge-

ving te ontwikkelen. Daar staat 
de VVD bernheze volledig ach-
ter. Voorts zal er minimaal 5% 
van de nieuwbouwplannen wor-
den gereserveerd voor Collectief 
Particulier opdrachtgeverschap 
(CPo) en vrije kavels.
Voor de komende jaren zullen 
er nu prestatieafspraken moeten 
worden gemaakt met woning-
bouwcorporaties (wettelijk ver-
plicht), zodat er snel gebouwd 
gaat worden. 

Reacties, www.bernheze.vvd.nl/
contact.

VVD: Woningbouw naar behoefte

afgelopen week heeft de commissie Ruimtelijke Zaken de woonvisie 2016-
2021 van de gemeente bernheze besproken. In de woonvisie wordt beschreven 
hoe de gemeente de komende jaren tegemoet denkt te komen aan de wensen 
en behoeftes van onze inwoners. op 14 juli zal de gemeenteraad hierover een 
besluit nemen. In de visie wordt uitgegaan van de bouw van 900 extra wonin-
gen in deze periode, waarvan 200 sociale huurwoningen.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, 
Trouw en Brabants Dagblad. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed 
betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 260,- ; • startpremie van € 100,- ;  

• gratis de krant lezen; • gratis regenpak.                                    *min.leeftijd 15 jaar

Word bezorger!

Heeswijk-Dinther en Heesch
div. wijken beschikbaar

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

www.meermaashorst.nl
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Tekst?

juli - hooimaand Zie oplossing pagina 26

mooiBernhezertjes

te koop

nieuwe desso-
tapijttegels 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

Colorenta geeft 
kleur-, stijl- en make-
upadvies op maat
Zodat u er altijd op zijn mooist 
uitziet. ook leuk voor een 
workshop of vriendinnenavond, 
kleuranalyse of makeup-advies,
bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

ribstukken en 
braadworsten
hele kilo voor € 5,-
slagerij bert van Dinther 
Heistraat 8 oss.

printpapier
a-kwaliteit, a4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

gevraagd

oude/kapotte 
mobieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

Is er iemand die nog enkele 
weCkflessen met 
inmaak van de slaCht 
heeft. bijvoorbeeld worst, 
gehakballen, vlees of iets 
dergelijks. Heemkundekring de 
11 Rotten, 0412-456339 Heesch.

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

bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

aangeboden

een avondje uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

kapteijns partYverhuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
ook voor al uw dranken! 

de mooiste lampen 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
abdijstraat 12. 
5473 aE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

tuinhulp
Tuinonderhoud en -ontwerp. 
student tuinontwerpen heeft 
nog ruimte in de zomervakantie 
€ 10,- per uur.
bel gerust voor vragen.
iede.adu@gmail.com
06-28716632.

pediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

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

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: 
0413-293260.

Uw oude videobanden 
op dvd, op Usb-stick of op 
een harde schijf? ook het 
professioneel filmen 
van bedrijfspresentaties, 
productieprocessen, 
toneeluitvoeringen, speeches, 
optredens, etc. op een 
deskundige wijze verzorgd! 
Mail naar 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

Wegens sterfgeval 
inboedelverkoop 
zaterdag 9 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur.
abt. Moorsstraat 14, 5473 CM 
Heeswijk-Dinther
Meer informatie: 0413-292004.

‘De Rooie Hoeve’, beeldentuin,
Japanse tuin en Fazanterie.
zomerkorting kunst 
vanaf 20%. 
Zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
stoppelveldseweg 1, Heeswijk-
Dinther. Tel. 0413-224102

te huur

woonruimte in heesCh
06-53659317.

wilt u een zoekertje 
plaatsen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
office@demooibernhezekrant.nl 

of 0412-795170.

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

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

Oplossing
vorige week:
Ramon Kézér
uit Loosbroek

winnaar:
anita buunen

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

KOCCA DEMM
GUSTAV NO-NÀ
UNEXPECTED HEROES COSTER
TRANSFER JANE LUSKA
SOULMATE FOLLIE DI GARBO
MARYLEY DRYKORN
DRANELLA AMOR COLLECTION
JUFFROUW JANSEN COLETTE SOL
OSI  I LOVE CANDIES
MOMENT BY MOMENT UNLEADED
COPENHAGEN DE LUXE PLATINO
UzURII STARDUST AVENUE

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 
en natuur in de Maashorst
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Kort nieuws

i want to be in the Spot-
light van kinderkoor de 
Nistelnootjes op 17 juli

NIsTELRoDE - De kinderen van kinderkoor de Nistelnootjes 
zetten zondagmiddag 17 juli hun beste beentje voor. Na een 
schooljaar hard werken en repeteren willen de kinderen graag 
hun talenten laten zien. 

Dit keer met het thema ‘I want to be in the spotlight!’. Het be-
looft een wervelende voorstelling te worden voor jong en oud, 
met natuurlijk de nodige glitter en glamour!
Dit alles onder begeleiding van Delian Corssmit, Mirjam van 
Geelkerken en Tommy van Delst. Er zijn twee voorstellingen. Een 
om 13.30 uur en een om 15.30 uur in de bobz.
Kaartjes à € 4,50 zijn te bestellen via een mail aan 
edith.visser@home.nl. Graag duidelijk naam en aantal kaartjes 
vermelden. Wij zorgen er dan voor dat de kaartjes klaarliggen bij 
de kassa op 17 juli. En natuurlijk kunnen er aan de kassa ook nog 
kaartjes gekocht worden. Tot dan!

Afscheid ine Dortmans
bERNHEZE - Na 28 
jaar gewerkt te hebben 
als pedagogisch me-
dewerker bij stichting 
Piccino Peutercentra 
bernheze, voorheen de 
peuterspeelzaal, gaat 
juffrouw Ine op don-
derdag 21 juli afscheid 
nemen van haar peu-
ters, ouders en colle-
ga’s. 

Ine heeft zich in deze 
28 jaren met hart en 
ziel ingezet voor de 
peuters, zowel uit Vor-
stenbosch als uit Hees-
wijk-Dinther. samen 

met haar man Jan, gaat Ine nu van haar vrije tijd genieten. Vele 
hobby’s en hun zeven kleinkinderen slokken volgens Ine veel tijd 
op. De dag van haar afscheid wordt vooral voor Ine en haar peu-
ters een feestelijke dag. 

Uitloting 2016 obligaties
Heeswijk-Dinther - In 2009 heeft het parochiebestuur van de 
st. servatiusparochie te Dinther een obligatielening uitgegeven 
voor de restauratie en het behoud van de st. servatiuskerk. In-
dien je een of meer van de 589 uitgegeven obligaties hebt ge-
kocht, is het volgende wellicht van belang. 

Volgens het reglement van deze obligatielening wordt jaarlijks 
10% van deze lening afgelost. Notariskantoor Wedemeijer & Die-
lissen heeft in mei 2016 de volgende obligatienummers uitgeloot: 
6, 28, 32, 39, 61, 80, 85, 86, 105, 116, 121, 123, 125, 133, 179, 
186, 201, 209, 210, 222, 229, 233, 237, 241, 243, 246, 247, 
248, 250, 253, 261, 265, 278, 284, 288, 315, 365, 377, 382, 
391, 392, 420, 424, 426, 444, 448, 449, 450, 463, 465, 482, 
486, 498, 546, 559, 569, 586, 596, 600

Hoe te handelen met jouw uitgelote obligatie
als jouw obligatie uitgeloot is, betekent dit dat je € 50,- terug-
krijgt als je de obligatie binnen vier maanden inlevert. op jouw 
rekening wordt dan € 50,- gestort. Inleveren kan bij Jo van Hem-
men, Julianastraat 7 in Heeswijk-Dinther tot en met 15 oktober. 
Hierna is het niet meer mogelijk om de uitgelote obligaties in te 
leveren. Een andere mogelijkheid is om dit geld te schenken aan 
stichting behoud kerkgebouw st. servatius Dinther. Jouw geld 
wordt dan goed besteed aan het onderhoud van dit monument. 
als je dit wilt, hoef je verder niets te doen.

12.00 tot 13.00 uur HUISKAMERCONCERT
in Muziekschool Zieso

met de Blue Stars. En 1 ding is zeker: met de Blue Stars
is het altijd gezellig! Gratis toegang.

15.00 tot 16.00 uur VOORSPEELMIDDAG
van leerlingen van Muziekschool Zieso. 

Iedereen van harte welkom. Gratis toegang.

e
o

In de zomer zijn er 

WORKSHOPS EN 
KORTE CURSUSSEN, 

zoals sing-in voor peuters, 
meezing Verdi, noten lezen 

en keyboard spelen

Zondag 4 september

OPEN DAG 
BIJ MUZIEKSCHOOL 

ZIESO

Hou de site in de gaten! zieso-opmaat.nl - Mozartlaan 2 - Heesch

ZONDAG 10 JULI

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

25 jaar BV Bluumkesbuurt

Een groepje enthousiaste buurt-
bewoners van de wijk stond aan 
de basis van de oprichting van 
onze jubilerende buurtvereni-
ging. op 7 maart 1991 werd 
buurtvereniging bluumkesbuurt 
opgericht. op dit moment zijn 
er 56 gezinnen lid. Het doel was 

het stimuleren van een optimaal 
leefklimaat en het bevorderen 
van saamhorigheid en sociale 
contacten binnen de wijk tussen 
de bewoners onderling. Daarom 
is het zo leuk om als buurt ge-
zamenlijk iets te ondernemen. 
Dat kan een fietstocht zijn, een 

bowlingavond, een kookclinic 
voor de jeugd van 8 tot 12 jaar, 
een filmavond of een dagje sur-
vival voor de oudere jeugd en de 
paashaas en Zwarte Piet voor de 
allerkleinsten. Verder organise-
ren wij ieder jaar een kofferbak-
markt en sinds drie jaar gaan we 
in september, tijdens de Natio-
nale burendag, iets gezelligs met 
elkaar doen. 

binnen de vereniging is een 
groot aantal mensen actief om 
voor jong en oud leuke activitei-
ten te organiseren. We hebben 
hiervoor vele vrijwilligers in ver-
schillende commissies. Door het 
ophalen van oud papier is het 
mogelijk om van de opbrengst 
leuke activiteiten te organiseren. 
25 jaar buurtvereniging bluum-
kesbuurt, dat zijn 25 jaren sa-
men feesten, sporten, actief zijn, 
maar vooral gezelligheid. 

HEEsCH – buurtvereniging bluumkesbuurt bestaat 25 jaar. onder grote belangstelling was er op 2 juli een 
zeer geslaagd feest in een feesttent in de Narcislaan. De dag werd om 11.00 uur geopend met een fees-
telijke lunch. Voor het middagprogramma gingen we naar bike adventure voor een buitenactiviteit. bij 
terugkomst stond de frietkar klaar en daarna was er een feestavond met live muziek van The Piccadily’s. 

Foto: Arno Delissen

De uit 1977 stammende vlag 
voor Nistelrode en Vorstenbosch 
werd gebruikt tot eind 1993. In 
1994 werd Nistelrode immers 
onderdeel van bernheze en ver-
loor de lokale vlag zijn reden van 
bestaan. bovendien besloten 
burgemeester en wethouders 
dat deze vlag niet meer gebruikt 
mocht worden. Hetzelfde lot 
ondergingen tal van gemeente-
vlaggen door de samenvoeging 
van gemeenten. Het brabants 

Heem heeft gemeend dat vele 
kernen hun eigen identiteit 
zouden kunnen laten zien door 
opnieuw een vlag in te voeren, 
alsmede een dorpswapen. Het 
ontwerp hiervan diende echter 
wel aan een aantal voorwaarden 
te voldoen. Zo dient de vlag ui-
teraard op afstand goed herken-
baar te zijn, zonder een veelheid 
aan emblemen of veelvoudige 
verdeling. 

De vlag dient voorrang te ge-
ven aan plaatselijke/regionale 
kenmerkende kleuren en een 
nietszeggend ontwerp met enkel 
banen moet vermeden worden. 
De wapenkleuren blauw-geel, 
kleuren van de nationale vlag: 
rood-wit-blauw of provinciale 
vlag: rood-witte blokken dienen 

eveneens vermeden te worden. 
Er mag geen volledig (voorma-
lig) gemeentewapen in de vlag 
weergegeven worden, maar wel 
de kleuren en een kenmerkend 
deel van lokale wapens. Een 
voormalig gemeentewapen mag 
niet gebruikt worden. Vanzelf-
sprekend dienen de belangrijkste 
kenmerken op de voornaamste 
plaats te komen; de stokzijde. 

ontwerp
Heemkundekring Nistelvorst 
heeft besloten het wapen uit 16 
juli 1817 te behouden voor Nis-
telrode. Gebaseerd op dit wapen 
en rekening houdend met de cri-
teria van brabants Heem is een 
mooi ontwerp voor een nieuwe 
eigen vlag ontstaan. 
De vlag, die voldoet aan de ei-
genheid van het dorp, zal vanaf 
9 juli het karakter van dit dorp 
vertegenwoordigen bij feestelij-
ke gelegenheden. beleef het hij-
sen van deze vlag mee om 11.30 
uur aan de Hoge akkers.

Nisseroi krijgt een nieuwe vlag
NIsTELRoDE – Er zal een nieuwe vlag worden gehesen op het ter-
rein van de Gildenhof, speciaal voor Nistelrode. op zaterdag 9 juli 
ben je uitgenodigd aanwezig te zijn als de voorzitter van de dorps-
raad, arie Kemps om 11.30 uur aan Hoge akkers de nieuwe vlag 
voor het eerst feestelijk zal hijsen. 
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3
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1,49

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 6 juli t/m dinsdag 19 juli 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Sinaasappel
citroen of kokosnoot
Fruit gevuld

met ijs
2 stuks

150/175 ml 
Estiu

GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Dikke- of dunne

Frites
1 kilogram

Lutosa
Normaal 1,99

Gratis
spaar-
kaart
artikel

€ 13,89

9,99

Profburger
30 stuks

Vanreusel

Waterijs 
Spacerunner, cool twins of 
rainbow fruits
8, 10 of 12 stuks

Dedert

Vietnamese 
loempia
met saus
8 stuks

Diepvriesspecialist

Shaslick of 
Hawaï spies
9 stuks

Diepvriesspecialist

Tonijnsteaks
900 gram

Epic

3,29

€ 12,99

9,99

€ 1,19 
€ 1,29

€ 4,99

3,99

€ 7,99

5,99

Ook voor 
op de 
BBQ

2 voor

2,00

Schijndel • Boschweg 119 • 073-551 77 01
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15

Lekker bij de barbecue

VAN DOORN’S
DONKER
VLOER

2.50
2.83

fruittaartje
8 personenennn8888

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Acties zijn geldig van 27 juni 2016 tot en met 9 juli 2016.

9.95

CHEF!
Jon Favreau speelt in deze, door hem zelf ge-
schreven en geregisseerde feelgoodfilm, chef-kok 
Carl Casper. Hij runt de keuken van een goed-
lopend restaurant in Los Angeles, dat op safe 
speelt met klassieke gerechten. Wanneer er een 
restaurantcriticus komt, wil Carl experimenteren 
met een nieuw menu, maar zijn baas (Dustin Hof-
fman) laat dat niet toe.

Dus serveert Carl het vertrouwde menu, om ver-
volgens in de recensie af te worden geserveerd 
als fantasieloos en saai. De woedende Carl eist via 
Twitter een herkansing, maar die poging loopt zo 
rampzalig af, dat Carl in het restaurant luidruchtig 
ruzie met de criticus krijgt, iets wat gretig wordt 
vastgelegd door de mobiele telefoons van de gas-
ten. Carl is een hit op internet, maar hij is wel zijn 
baan kwijt.

Daardoor heeft hij wel meer tijd voor zijn zoontje 
Percy, die veel handiger is met sociale media. Zijn 
ex-vrouw Inez (Sofia Vergara) heeft medelijden 
met Carl en nodigt hem uit in Miami, waar haar 
vorige ex (Robert Downey jr.) een oude foodtruck 
voor hem klaar heeft staan. En wie de poster van 
Chef zag, weet al dat Carl zijn trots in zal slikken 
en zijn liefde voor het koken zal hervinden als be-
heerder van de foodtruck.

Aanvang 21.30 uur. Entree: € 7,50 (inclusief fles-
je wijn of bier voor tijdens de film)

Filmhuis de Pas presenteert 
vrijdag 15 juli de buitenfilm Chef

HEESCH - Wij vragen je een tuinstoel mee te brengen, want bij mooi weer 
wordt de film buiten vertoond.

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling, 
laat dit dan voor zondag 10 juli weten via info@de-pas.nl.
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299,00

  TOILETSET

 - GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET  

 RADIATOR

 BASE
- VERKRIJGBAAR IN

 DIVERSE AFMETINGEN

- IN VIJF KLEUREN

- PRIJS VANAF

  HARDSTEEN

 FONTEINSET

- HARDSTEEN FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

249,00

129,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 6 augustus  2016

In 2004 begon Deco Zonwe-
ring met een klein kantoor en 
showroom. al snel werd deze 
showroom uitgebouwd en kwam 
er ook een buitenshowroom bij. 

Deze buitenshowroom geeft 
klanten de mogelijkheid om de 
producten echt in een realistisch 
formaat en opstelling te bekijken. 
op deze manier weet je écht 

wat je koopt! al snel groeide de 
klantenkring van het zonwerings-
bedrijf en inmiddels wordt Deco 
Zonwering door honderden par-
ticulieren en bedrijven per jaar 

gevraagd om zonwering te leve-
ren. of het nu gaat om isolatie, 
inbraakpreventie of raamdeco-
ratie: bij Deco Zonwering krijgt 
de klant altijd een vakkundig en 
eerlijk advies. Daarnaast verzorgt 
Deco Zonwering desgewenst ook 
het opnemen van de juiste ma-

ten, heeft het bedrijf vakkundige 
monteurs die de zonwering net-
jes en snel komen monteren en is 
er een eigen storings- en service-
dienst voor reparaties en onder-
houd. Een hele zorg minder! 

om het jubileum toch te vieren, 
is Deco Zonwering nu een zeer 
voordelige actie gestart. De ge-

hele maand juli krijgen kopers 
van alle zonneschermen en wind-
vaste screens een afstandsbedie-
ning van somfy helemaal gratis! 
Tevens krijgt men 12,5% korting 
op kwalitatief hoogstaande bin-
nenzonwering en raamdecora-
tie van merken als Zonnelux en 
bece.

Zonweringspecialist Deco uit Heesch bestaat 12,5 jaar!

HeesCH - Deco Zonwering is inmiddels een begrip in Heesch en omstre-
ken. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien het bedrijf inmiddels alweer 12,5 
jaar aan de weg timmert op het gebied van binnen- en buitenzonwering en 
overkappingen. Het zonweringsbedrijf startte op 1 januari 2004 en kan deze 
zomer dus een bijzonder jubileum vieren. Heel veel tijd voor een feestje heb-
ben de oprichters en eigenaren André van der Horst en Gerwin Brands echter 
niet, want Deco Zonwering draait midden in het zomerseizoen op volle toe-
ren! En of dat nog niet genoeg is, wordt er op dit moment aan de locatie op de 
Nieuwstraat in Heesch ook nog gebouwd aan een grote nieuwe showroom 
van maar liefst 300 vierkante meter.

De nieuwe showroom zal in de loop van het volgend jaar de 
deuren openen. Voor meer informatie over Deco Zonwering 
en de actie, breng dan vooral een bezoek aan de website 
www.decozonwering.nl, de showroom aan de nieuwstraat 
19 in Heesch of bel 0412 - 480 490.

André en Gerwin

Rolluiken, raambekleding en overkappingen

Tendabox zonnescherm Stobag

De klant krij gt 
altij D vakkunDig 
en eerlij k aDvies

SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

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

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.6 16v titanium
   uitvoering 2008
Hyundai Matrix 1.6 16v 2003
Kia Picanto 5drs 2005
Mini cooper 1.6 airco 2007
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011

Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014

Suzuki SX4 1.6 automaat 52.000 km 
  airco 2007
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Corolla verso 1.6 16v 2002
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Twingo 1.2 16v airco,
  eco uitvoering 2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010

Volvo XC 70 5-drs automaat 2005www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

APK, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

AIRCOSERVICE 

€70,- ALL-IN

Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto
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

Hoe weet ik of een auto of ander voertuig gestolen is?
op de website van de RDW kun je controleren of een voertuig als gestolen geregistreerd staat. 
Zo kun je voorkomen dat je een gestolen voertuig koopt.

Voertuiggegevens online raadplegen
op de website van de RDW kun je je gegevens in het kentekenregister inzien. Je kunt zien of een auto 
of ander voertuig als gestolen geregistreerd staat. Maar ook wat de vervaldatum is voor de aPK en wat 
het brandstofverbruik is van het voertuig.

aansprakelijkheid voor gestolen voertuig
Is jouw eigen voertuig gestolen? Dan plaatst de politie een ‘gestolen-signaal’ in het kentekenregister 
van de RDW. Zolang het voertuig is gestolen ben je niet meer aansprakelijk voor de verplichtingen die 
bij de auto horen. Dit zijn bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting (mrb), wettelijke aansprakelijkheids-
verzekering (Wa-verzekering) en de aPK.

Gestolen voertuig teruggevonden
De politie verwijdert het ‘gestolen-signaal’ als jouw voertuig is teruggevonden. Je ontvangt daarna 
van de RDW een brief dat jouw aansprakelijkheid voor het voertuig automatisch weer ingaat. Dit is 
28 dagen nadat de politie het ‘gestolen-signaal’ heeft beëindigd. Tijdens deze 28 dagen mag je niet 
op de openbare weg komen met het voertuig. Is jouw voertuig teruggevonden en wil je er meteen 
van gebruik maken? Dan moet je de aansprakelijkheid eerder laten ingaan. Hiervoor kun je contact 
opnemen met de RDW.

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
0413-29 41 24
info@autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

De beste service en een uitstekende prijs krijgt u al 25 jaar bij ons. 
In juli & augustus krijgt u een

 - veilig op weg pakket - bij een grote onderhoudsbeurt GRATIS.
Een handige autotas met alles wat u onderweg nodig kunt hebben 

om veilig en comfortabel weer thuis te komen twv € 25,-

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door :

Autobedrijf Minnaar
Brouwersstraat 19 - 5473 Heeswijk - Dinther

0413-294124  / 06-33033343
info@autobedrijfminnaar.nl / werkplaats@autobedrijfminnaar.nl
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Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is een allround hovenier in Vorstenbosch, met meer 
dan 25 jaar ervaring in de aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren en 
bedrijven. Alle werkzaamheden worden verricht in goed overleg met de klant, 
en door vakbekwaam personeel uitgevoerd.

Samen met zijn vijf vakbekwame werknemers, is hij actief in de hele regio. “We 
hebben het hartstikke druk en dat staat niet los van het BBE,”vertelt Arie. “Ik heb 
9 jaar zitting gehad in de ondernemersvereniging van Vorstenbosch en een van 
mijn taken daar was het steunen van het BBE. Ik ken dus de club en het belang. Het 
achterliggende idee is veel meer dan een feestje voor ondernemers. 

Ondernemen is meer dan alleen maar werken. Soms moet je ook eens om je heen 
kijken en zorgen voor de juiste contacten, advies geven en krijgen. Het BBE is voor 
mij een goede plek om me te laten zien als bedrijf. Als ze je niet weten te vinden 
blijf je in de marge hangen. Het is niet alleen met hard werken te halen. Daarom 
ga ik me ook dit jaar zeker weer laten zien. Om te netwerken, maar natuurlijk ook 
voor het feest, dat hoort er bij.”

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

LAAT JE ZIEN ALS BEDRIJF
VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6 2011-2013

Ford Fiësta 1.3  ..................................... 2012

Ford Fiësta 1.6  ............................ 2003-2009

Ford Focus 1.0 74 kW ........................... 2013

Ford Focus 1.4i  .................................... 2007

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77 kW  .......................... 2012

Ford KA 1.3 ........................................... 2004

Kia  Rio 1.6 ........................................... 2006

Opel Corsa  ........................................... 2000

Opel Meriva 1.6  ................................... 2004

Peugeot 206 ......................................... 2007

Peugeot 207  ........................................ 2008

Renault Clio 1.2 ........................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4 drs .................. 2010-2011

VW Polo 1.4 .......................................... 2011

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.6D  .................................. 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013

De verzameling van Albert 

albert Dominicus
De heer Dominicus gaat al zijn 
hele leven naar de kerk. “Van 
vroeger uit al, het was verplicht 
om op zondag naar de kerk te 
gaan”, zegt Dominicus. Later 
was hij zelf van grote waarde 
voor de kerk. Dominicus nam in 
2013 - na twintig jaar - afscheid 
als koster in Vorstenbosch. In 
2009 ontving Dominicus uit 
handen van pastoor ouwens de 
pauselijke onderscheiding ‘Pro 
Ecclesia el Pontifice’, voor zijn 
totale verdiensten voor kerk en 
gemeenschap. Momenteel is 
Dominicus koster bij Laverhof in 
Heeswijk-Dinther. 

Dominicus hangt al zijn hele 
leven het christendom aan en 
toont veel respect voor ande-
re religies: “of je nou christen 
bent, protestant of moslim, dat 
maakt niets uit. In wezen is het 
allemaal hetzelfde. als je liefde 
hebt voor je naasten en de men-

sen waardeert, dan is het goed. 
En alles wat je er als mens bij-
doet, bijvoorbeeld naar de kerk 
gaan, dat is de verantwoorde-
lijkheid van eenieder. Ik ben nog 
van de oude stempel zeggen 
mijn kinderen, omdat ik nog ie-
dere zondag naar de kerk ga.”

Verzameling
Dominicus beschrijft hoe hij der-
tig jaar geleden begon met zijn 
verzameling: “Ik ben begonnen 
met devotieprentjes. als je voor 
de Lieve Heer of voor de kerk 
iets goeds deed, dan kreeg je 
zo’n prentje. Vroeger gingen wij 
bijvoorbeeld iedere eerste vrij-
dag van de maand naar de kerk. 
als je dat volhield, kreeg je van 
de nonnen of van de priester een 
devotieprentje. Zo ben ik begon-
nen. Toen vond ik het eerste 
beeldje mooi, daarna vond ik het 
tweede beeldje mooi en daarna 
ben ik kruisbeelden gaan verza-
melen. Daarna ben ik alles gaan 

verzamelen wat met het chris-
tendom te maken heeft.” Do-
minicus leidt ons door zijn huis 
en toont zijn indrukwekkende 
verzameling aan voornamelijk 
beelden. “Ik hou van dingen van 
vroeger, dat vind ik leuk”, zegt 
Dominicus.

Heb jij thuis beelden, plaatjes of 
andere voorwerpen die met het 
christendom te maken hebben 
en doe je er eigenlijk niks mee? 
of is er een andere reden dat 
je deze voorwerpen niet meer 
in huis wilt of kunt hebben? 
Neem dan contact op met albert 
Dominicus: 0413-362343.

VoRsTENbosCH – albert Dominicus verzamelt alles wat met het christendom te maken heeft. Dertig 
jaar geleden begon hij daarmee en inmiddels heeft hij een rijke verzameling aan beelden, rozenkransen, 
devotieprentjes en andere christendom gerelateerde zaken. albert nodigde ons bij hem thuis uit om zijn 
verzameling te laten zien en wil de mensen in bernheze aansporen contact met hem op te nemen als zij 
de verzameling van albert aan kunnen vullen: “Ik zou het zonde vinden als mensen dingen weggooien 
die goed passen in mijn verzameling. Dit is mijn hobby.”

Albert Dominicus toont zijn christelijke verzameling  Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Michel Roefs

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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Grootmoeders keuken

Niet iedereen heeft zin om elke dag uren in de keuken te 
staan. Vooral zomers is het makkelijk om gewoon maar 
wat sla, tomaat en komkommer door elkaar te husselen. 
Een vinaigrettesaus, blikje ansjovis, eitje, restje koude 
aardappelen of de boontjes van gisteren erbij en je hebt een 
heerlijke maaltijd op tafel. Begrijpelijk ook. “Je eet niet elke 
dag kaviaar”, zei een bekende Franse kok ooit. 

In Frankrijk woedt 
er momenteel een 
discussie tussen de 
‘modernen’ (makkelijk) 
en de ‘traditionelen’ 
(bewerkelijk). Een 
vraagstuk dat de culinaire 
samenleving hier tot op 
het bot verdeelt. Een 

schisma dreigt. De ‘ratatouille’ van ‘grand-mère’ tegenover 
de voorverpakte groente of diepvriesmaaltijden van (een 
buitenshuis werkende) ‘maman’. 
Vroeger was alles beter. In Frankrijk kunnen ze uren over de 
origine van, om het even welk streekgerecht (met ganzenvet 
en bonen) praten. Een paar kilometer verderop heeft men 
immers alweer een andere bereidingswijze. ‘Vroeger’ 
roept warme gevoelens op. En het warmste gevoel hoort 
bij ‘grand-mère’. Symbool van een rijk culinair verleden. 
Zoals grootmoeders’ appeltaart met veel boter, suiker en 
kaneel. ‘Formidable’. “De dag dat ‘maman’ me vertelde 
dat oma’s appelen te gaar zouden zijn, vergalde mijn jonge 
leven”, vertelde een radioluisteraar tijdens het programma 
‘Savoureux et vite prêt idées gourmandes pour tous les 
jours’ (snelle recepten). Een zekere nostalgie is de Fransen 
niet vreemd, maar goed gedaan kan niet beter. Als de 
basisbeginselen maar in acht worden genomen. Dat laatste 
begint te wringen. Huisgemaakt is namelijk geen zekerheid 
meer nu de traditionele keuken steeds meer terrein verliest. 
‘Thuis bereid’ staat op het spel. De Franse overheid 
onderkent het probleem en heeft een nieuw keurmerk 
in het leven geroepen om de culinaire reputatie van het 
land zeker te stellen. Belangrijk, omdat ook steeds meer 
professionele spijshuizen kiezen voor ‘formule’ en gemak. 
Ontdooien van ingevroren maaltijden en ingekocht kant en 
klaar is geen uitzondering meer. Volgens onderzoek maakt 
een derde van de restaurants zich hieraan schuldig en wordt 
oma’s stoofpot allengs ‘verrijkt’ met blikjes tomaat en 
champignons. 
Het logo, een koekenpan met een dakje erboven, mogen 
restaurants aan de gevel hangen als er ambachtelijk wordt 
gekookt. Dan zie je meteen, het is ‘huisgemaakt’. Dat 
het speelt, hebben we zelf ervaren in ons eigen ‘les Trois 
Becs’. Prachtige ambiance, sympathiek geprijsd, succesvol 
concept. Het restaurant zit dan ook wekelijks helemaal vol. 
Maar werd er een paar jaar geleden nog volgens ‘grand-
mère‘ of - vooruit - maman’s receptuur gekookt, nu vind je 
steeds meer ‘prefab’ op je bordje. Mooi opgemaakt dat wel, 
maar de ‘ouderwetse’ Franse smaken zijn niet meegegroeid. 
Onlangs spraken we Christian Deloraine, gitaarbouwer, 
bon vivant en manusje van alles te Pont, bij ‘La Fontaine 
Minerale’. Waren de boel aan het renoveren. Nieuwe 
verlichting, nieuwe pui. Hij was bezig met het barmeubel. 
En zo kwam het gesprek op de keuken. We vertelden dat we 
er een week geleden nog zo voortreffelijk gegeten hadden. 
“Bon”, dat kwam volgens Christian, omdat hier nog met 
het hart gekookt werd. Sloeg met de rechterhand op zijn 
borst. Bezieling was het. Versproducten als vis, vlees, 
kruiden, pasta’s, olijfolie en tomaten is één. De tijd nemen 
om te koken en de tijd nemen om te eten, de mediterrane 
wijze van leven, het andere. Beleving centraal. “Moet weer 
leuk worden. Het tafelen kan uren duren, en dat proef je.” 
“Absolument.” “Allez Christian à bientôt!” 
www.lacolline.nl. 

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
zijn een aantal geleden 
begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, 
Zuid-Frankrijk.

luChtpost
drÔme frankrijk

Viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken
HEEsCH - aan het Langven was 
het donderdagavond 30 juni 
weer een drukte van belang. ook 
deze avond had voor de jeugd-
vissers het een en ander in petto. 

Na de loting en het gereedma-
ken van de stekken, bleef het 
gelukkig nog even droog, maar 
het laatste uur van de wedstrijd 
stroomde het water met bakken 
naar beneden. onze vissers trok-
ken zich terug onder hun vispa-
raplu of capuchon, maar visten 
stug verder. 

Voor het publiek was het iets 
minder gezellig; vorige week lag 
een biertje voor de hand, maar 
deze keer was dat eerder warme 
chocolademelk. De vangsten wa-
ren, net als het weer, zeer wisse-

lend; zo werd er aan de ene zijde 
van de vijver niets gevangen en 
aan de andere kant zwommen de 
karpers bij wijze van spreken zelf 
het leefnet in.

De uitslag van de jongste jeugd
1. Thijs Dielissen
2. Luca van Erp
3. Vincent Govers
4. Tijmen Dappers
5. Joey Govers
6. Robin v.d. Laar

De uitslag van de oudste jeugd
1. Roy Dollevoet
2. brian v.d. Helm
3. stijn Leemreize
4. Max van Grinsven
5. Rick Hartogs
6. Joris v.d. Wetering
7. Mike Nederkoorn

De totale vangst bedroeg 95 vis-
sen met een totaal gewicht van 
4800 gram.

Kom ook eens mee vissen! We 
helpen je graag en zien je dan op 
7 juli om 18.30 uur aan de vijver 
op het Langven. Neem vooraf 
even contact op met Jan olie-
meulen via de mail 
debleeken@planet.nl.

vissen

Foto: Marlies Nederkoorn

Geslaagd open Jeu de 
boulestoernooi Die Lé
Chris en Nelly van Deutekom uit Uden winnen de eerste prijs

Met in totaal 36 teams uit Nis-
telrode, schaijk, Zeeland, Uden, 
boekel, berlicum en Dommelen, 
werd gespeeld om de dagprijzen 
en – uiteraard - om de punten 
voor de Regiobokaal 2016. Het 
werd een gezellig en sportief 
toernooi, waarbij men tussen de 
wedstrijden door ook nog gerui-
me tijd met het zonnetje erbij op 
het buitenterras kon vertoeven.

Even na 16.00 uur konden alle 
uitslagen verwerkt worden en de 
einduitslag worden opgemaakt.

Met dankzegging aan de wed-
strijdcommissie, de activiteiten-
commissie, de barcommissie, de 
scheidsrechter en de fotograaf, 
vond aansluitend de prijsuitrei-
king plaats. Chris en Nelly van 
Deutekom uit Uden bleven met 
vier gewonnen wedstrijden en 
een doelsaldo van +35, Kees en 
ans van oosten nipt voor.

De eindstand was:
1e plaats (4 gewonnen +35) 
Chris en Nelly van Deutekom. 
Torpedos uit Uden.

2e plaats (4 gewonnen +26) 
Kees en ans van oosten.  
Die Lé uit Nistelrode.
3e plaats (3 gewonnen +26) Kok 
Westerman en Ger Kruysters. 
Dommels boeleke.

Hierna werd er nog even gezellig 
nagebuurt en zijn wij tevreden 
over dit een geslaagde open jeu 
de boulestoernooi.

NIsTELRoDE – De Regiobokaal 2016 stond op de agenda bij jeu de 
boulesclub Die Lé tijdens het open jeu de boulestoernooi van za-
terdag 2 juli. Met als weersverwachting ‘overwegend bewolkt weer 
met af en toe een bui’ waren de weergoden - met slechts een korte 
bui van zo’n tien minuten - ons uiteindelijk goed gezind. 

jeu de boules

team De Hoogvliegers van Mari v.d. Brand 
wint HDL jeu de boulestoernooi

Uiteindelijk werd er door de 
teams van Hans van Daal ‘Het 
Mansvolk’ en het team ‘De but-
sers’ van ad brekelmans gestre-
den om de 3e en 4e plaats. De 
butsers wonnen met overmacht, 
zodat ze met een 3e prijs kon-

den pronken. Het Mansvolk is al 
jaren een sterk team, vorig jaar 
waren ze de winnaars, maar dit 
jaar moesten ze toch toezien hoe 
ze met 13 - 4 het onderspit delf-
den.
De finale was tussen De Hoog-

vliegers met Mari v.d. brand, Ton 
Hanegraaf en bart v.d. Wetering 
als hoofdrolspelers en - heel 
verrassend - het team van Tiny 
Voets, met Jan Korsten en Ger-
da Langenhuijsen, die deze dag 
uitstekend spel lieten zien. Toch 
moest het team van Tiny toezien 
hoe De Hoogvliegers met 13 – 5 
wonnen. Niet geheel verrassend, 
omdat de Hoogvliegers vorig 
jaar ook al in de finale stonden 
en toen 2e werden. Dit toernooi 
wisten ze ook alle wedstrijden 
met groot verschil te winnen en 
daarom zijn Tiny, Jan en Gerda 
ook heel tevreden met de 2e 
plaats. We zien weer terug op 
een geslaagd en gezellig toer-
nooi.

Het sint Willebrordusgilde.

HEEsWIJK-DINTHER/LoosbRoEK - Tussen de buien door, werd op zondag 26 juni het HDL jeu de 
boulestoernooi op het terrein van het sint Willebrordusgilde gespeeld. Er werd gespeeld in vier poules, 
waarvan de winnaars doorstroomden naar de halve finales. 

jeu de boules
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BerNHeze SPOrtief

EXTRA KOOPZONDAG 10 JULI
Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en promoteams aanwezig van Campingaz en SodaStream

12:00-17:00 UUR

DWS 
Texas
koepeltent
Praktische 
2-3 persoons 
koepeltent voorzien 
van vaste luifel. 
Gewicht: ± 3,1 kg
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Safarica
Beachparty
vouwstoel
Compact opvouwbare 
strandstoel

Bardani 
Orinoco relaxstoel
Comfortabele en stabiele relaxstoel om lekker 
in te relaxen. Degelijk stalen frame voorzien van 
poedercoating.

Outdoorchef 
City Charcoal 
Klassieke kogel 
houtskoolbarbecue. 
Eenvoudig wisselen tussen 
direct en indirect grillen.

Dakine
Central 26L rugzak
Back to school! Ruime schoolrugzak.

incl. filterpomp

Safarica Sunny
strandtent
Deze afsluitbare strandtent beschermt 
u op het strand tegen zon en wind.
Voorzien van een vast 
grondzeil en 
UV40-coating.

Intex
Easy Set Zwembad
Eenvoudig op te zetten zwembad met 
fi lterpomp. Afmetingen: 
Ø 244 x 76 cm 

incl. filterpomp

55,-
75,-

14,99
59,-
79,99

39,99

29,99
39,-

50,-
99,-

49,99
69,95

Clubkampioenschappen 
Sine-Cura weer een succes!

Er werd dit jaar op vijf toestellen 
geturnd. Naast de olympische 
toestellen, sprong, brug, balk 
en vloer, werd er ook nog mi-
ni-trampoline gesprongen. Gijs 
van Liempd, oud penningmees-
ter van de vereniging, reikte de 
prijzen uit. De winnaars kregen 
een grote beker, alle andere kin-
deren een mooie medaille en 
een diploma met behaalde pun-
ten. Het publiek heeft kunnen 
genieten van fraaie oefeningen. 
Er kan teruggekeken worden op 

een zeer geslaagde wedstrijd.

De volgende prijzen zijn behaald:
5-jarigen: 1e Karlijn van den 
Hurk. 
6-jarigen: 1e bo van Doorn, 
2e Neel van der Doelen.
7-jarigen: 1e Lynn van Kessel, 
2e Nikki Hanegraaf, 3e saar van 
Doorn, 4e Indy Verberne, 
5e Eefke van Hout, 6e Nova van 
Kempen.
8-jarigen: 1e Thije van Nistelrooij 
en Marith van den Hurk, 2e bo 

Naus, 3e Noor bosch, 4e Eefke 
van Nuland, 5e Guusje Roovers.
9-jarigen: 1e Dana van Domme-
len.
10-jarigen: 1e Leahyanne van 
Krieken, 2e Maud de Mol.
11-jarigen: 1e sophie van Zoggel
12-jarigen: 1e Lotte van Krieken
onderbouw selectie: 1e Lynn 
van Doorn, 2e Iris van den broek.
bovenbouw selectie: 1e Nina 
Eijmberts, 2e Jelke de Wit, 
3e Famke Voets en 4e Nina Ver-
hoeven.

HEEsWIJK-DINTHER - ongeveer 60 turnsters en een turner, in de leeftijd van 5 tot 22 jaar, namen zon-
dag 3 juli deel aan de clubkampioenschappen van sine-Cura. Een wedstrijd met een feestelijk tintje, 
daar de vereniging dit jaar 40 jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan hebben de trainsters van sine-Cura 
een nieuw sporttenue gekregen. Wave begeleiding, Vobra Petfoods en Peeters borduurwerk, dank voor 
de sponsoring! 

turnen

EMMERCoMPasCUUM/HEEsCH - 
Glenn Coldenhoff van het Red 
bull KTM Factoryteam heeft de 
vierde wedstrijd om de Dutch 
Masters of Motocross in Emmer-
compascuum weten te winnen. 

De rijder uit Heesch kwam in de 
eerste manche net iets tekort om 
te kunnen winnen, maar wist in 
de tweede manche de snelle Rus 
Evgeny bobryshev te verslaan en 
werd de verdiende winnaar.

Glenn Coldenhoff wint de 
Dutch Masters MX1

Foto: Luc Wright

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

De jeugdclubkampioenschappen 
worden gehouden van 23 tot en 
met 30 juli. Je kunt je inschrij-
ven voor de leeftijdscategorieën 
rood, oranje, groen, 11 tot en 
met 14 jaar, en 11 tot en met 17 
jaar. Je mag aan maximaal drie 
onderdelen meedoen, dus een 
enkel, een dubbel en een ge-
mengd dubbel.

Je kunt je tot en met 8 juli in-
schrijven via www.toernooi.nl. 
Doe mee en misschien word 

jij wel de nieuwe jeugdclub- 
kampioen van TC Telro!

Jeugdclubkampioenschappen 
bij tC telro
NIsTELRoDE – ben jij jeugdlid bij tennisclub Telro en heb jij zin 
om tijdens de zomervakantie je beste beentje voor te zetten op de 
tennisbaan? ben je klaar om het op te nemen tegen de leeftijdsge-
noten van je eigen club? schrijf je dan snel in voor de jeugdclub- 
kampioenschappen!
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DE OPLOSSINGStal Het Kantje

Stal Het Kantje iS een bedrijf wat zicH ricHt 
op Het geven van manege leSSen aan zowel 

Kinderen alS volwaSSenen. 

• Lessen in klein groepsverband (maximaal 6 personen)
• Minimale leeftijd is 6 jaar

Ook is het mogelijk om bij Stal Het Kantje je kinderfeestje te houden.
Je komt dan gezellig de paarden verzorgen, paardrijden en kunstjes doen 
op het paard. Na afloop is het mogelijk om met zijn allen frietjes te eten. 

Graag tot snel, Pamela van Dijk en Mitchel Vissers

Voor meer informatie:

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - info@stalhetkantje.nl - 06-10509094

www.stalhetkantje.nl

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-

Twee viertallen van Ponyclub De Kleine Heemskinderen kringkampioen

Elke wedstrijd wordt verreden 
door vier dressuuramazones, 
die hun kür tegelijkertijd en syn-
chroon uitvoeren. Het viertal on-
der leiding van commandant Sha-
ron Schoonenberg,  bestaande uit 
Fabienne van Heumen, Floor van 
der Bruggen, Nine van Nuland, 
en de zussen Lotte en Evi van de 
Broek won de vier eerste wedstrij-
den en is daarom niet meer in te 
halen door de concurrentie. Het is 
namelijk zo dat de beste drie resul-
taten meetellen voor het kampi-

oenschap. Ook het andere viertal 
werd kringkampioen: Anne-Sofie 
de Lorijn, Macy van der Heijden, 
Jill van der Wielen en Romy van 
der Burcht onder leiding van com-
mandant Renee van Oort. Een 
topprestatie van beide viertallen! 
Beide viertallen zouden afgelopen 
zondag gehuldigd worden in Vol-
kel, bij de laatste wedstrijd. Door 
de slechte weersomstandigheden 
is de wedstrijd afgelast. De KNHS 
Kring Noord-Oost-Brabant laat 
weten dat de huldiging van de 

kringkampioenen plaatsvindt op 
een nader te bepalen moment. 
Omdat beide viertallen kringkam-
pioen zijn geworden, mogen ze 
op 13 augustus deelnemen aan 
de Brabantse Kampioenschappen 
in Nijnsel. Daar gaan ze het opne-
men tegen andere kringkampioe-
nen. Als ze het heel goed doen, 
mogen ze later dit jaar zelfs naar 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen. Als ze net zo hard trainen als 
voor de selectiewedstrijden, zit 
een goed resultaat er vast in!

NISTELRODE – Ponyclub De Kleine Heemskinderen vaardigde deze zomercompetitie twee viertallen af 
om mee te doen aan de selectiewedstrijden afdelingsdressuur van de Kring Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS) Noord-Oost-Brabant. De selectiewedstrijden zijn de wedstrijden die 
meetellen voor het kampioenschap. En dat verliep fantastisch: beide viertallen zijn kringkampioen ge-
worden, een geweldige prestatie!

Tekst: Ramon Kézér

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

Zaterdag waren de divisioning-
wedstrijden, waarbij Esther, Nien-
ke en Josefien in de ochtend hun 
oefeningen mochten laten zien. 
’s Middags was het de beurt aan 
Mark. Alle vier hebben ze het 
super gedaan! Aan de hand van 
deze behaalde resultaten werden 
de gymnasten ingedeeld voor 
zondag. Na de wedstrijden gin-
gen we in de bus naar het Olym-

pisch Dorp om te eten en voor de 
feestavond. En wat een feest was 
dat, ze hebben gedanst en ge-
zongen en vooral heel erg geno-
ten. Zondagochtend vertrokken 
de gymnasten en coaches naar 
Nijmegen om de echte wedstrijd 
te turnen. Esther liet daar een 
supermooie oefening zien op de 
balk en behaalde daarmee een 
gouden medaille! Nienke heeft 

iedereen weten te verbazen door 
alle oefeningen te turnen en wist 
daarmee zelfs op elk toestel een 
medaille te behalen! Josefien 
werd ingedeeld in de divisie met 
de sterkste tegenstanders, maar 
heeft het erg goed gedaan door 
allround een bronzen medaille 
binnen te halen! Mark heeft een 
goede vloeroefening laten zien 
en behaalde hiermee een gou-
den medaille. In totaal namen de 
gymnasten 9 gouden, 2 zilveren 
en 6 bronzen medailles mee naar 
huis! De coaches zijn dan ook su-
per trots dat de gymnasten mee 
hebben gedaan aan dit evene-
ment, waar plezier voorop staat!

Vierde plaats voor Julian 
NIJMEGEN/HEESCH - Op 1, 2 en 
3 juli zijn de Special Olympics 
Nationale Spelen 2016 gehou-
den, in Nijmegen, Groesbeek en 
Wijchen. Dit is een sportevene-
ment voor mensen met een ver-
standelijke beperking, autisme, 
PDD-NOS en ADHD.

De 13-jarige Julian van Hooff uit 
Heesch heeft meegedaan met 
het onderdeel paardrijden. Julian 
krijgt pas sinds januari paardrij-
les, bij manege De Binckhorst in 
Rosmalen. 

Hij heeft uiteindelijk de 4e plaats 
weten te bemachtigen, en is heel 
trots met dit bereikte resultaat.

HGC Heesch: 

NIJMEGEN/HEESCH – Maar liefst vier gymnasten van de Special 
Gym groep van HGC deden op 1, 2 en 3 juli mee aan de Speci-
al Olympics in Nijmegen. Zij werden begeleid door twee coaches: 
Vicky en Demi. Vrijdagavond was er een leuke openingsceremonie, 
het olympisch vuur werd aangestoken, de eed werd afgelegd en 
Frans Bauer kwam optreden.

Gym
17 medailles 
bij Special 
Olympics

paardensport
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BerNHeze SPOrtief

aagje Psychologen
ambachtelijke slagerij Van den Tillart
autobedrijf alfred van Dijk
autobedrijf Langens
autobedrijf Minnaar
autobedrijf Timmermans
autorijschool Van sleuwen
badkamermarkt.nl b.V.
balletstudio Hanneke van der stappen
bernheze Makelaars & adviseurs
bevers Installatietechniek b.V.
bevers steencentrum b.V.
boetiek24.nl
boslo Investment
brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangers & 

autoschade
Cleefshoeve
Cor van schaijk aannemings- en 

Transportmaatschappij b.V.
Cranen b.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.o./The Readshop sparkling
Danaque Haarstudio
De bakkers Lamers
De schaapskooi
DressUp Instyle
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke

Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion accountancy bernheze
Fysio steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders bV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit b.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens bV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just be beauty & balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - bso De Rebbels en 

bso De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport

Kinderopvang De benjamin
Kinderopvang Het beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
Mandalart
Mario supersize.nl
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen en Tassen
MG service
oefentherapie Cesar
ontmoetingsplek De Nistel
oovb adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas banden en accu’s
Plaza ‘t supertje
Podotherapie van den Heuvel

Praktijk Marneffe
Raamdecoratietotaalmarkt.nl b.V.
Rabobank oss - bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer bV
Runningtherapie bernheze.
RWP audio · Video · Lighting
samarpana
service apotheek Nistelrode
sport- & Healthclub Meer sports
stavast
‘t sfeerhuys bloem & styling
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject Van Lieshout Dier & Tuin VoF
Van Mook, De Echte bakker
Van schayk V.o.F.
Van schijndel Tegelhandel
Van soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & sport
Van Tilburg online
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

 
Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE sTEUN VaN oNDERsTaaNDE bEDRIJVEN GEVEN oNLINE EEN GRaTIs PoDIUM VooR aLLE VERENIGINGEN EN sTICHTINGEN:

Clubtitels verdeeld

Dat was onder andere het geval 
in de finalepoule van groeps-
winnaars. De drie duo’s die in 
de eerste ronde als groepswin-
naar uit de bus kwamen, namen 
het in die poule tegen elkaar op 

voor de plaatsen een tot en met 
drie op de ranglijst. Elke wed-
strijd opnieuw was finalewaar-
dig en leverde een gelijkspel op. 

op basis van gescoorde punten 
werd het verschil gemaakt en 
konden de titels toch verdeeld 
worden. sander van den Helm 
en Lambert Lambooy wisten 
samen de meeste punten te ma-
ken en de minste tegenpunten 
te incasseren en mogen zich de 

clubkampioenen van het seizoen 
2015/2016 noemen. De duo’s 
Reni van der Wielen en Dennis 
van den berg (2e) en Carlo brug-

man en Harm van Vucht (3e) 
maken de top-3 van de ranglijst 
compleet.

De complete ranglijst en meer 
informatie over de Heesche bad-
minton Vereniging is te vinden 
op www.hbv-heesch.nl.

HEEsCH - In sporthal ’t Vijfeiken werd op donderdag 30 juni gestreden om de clubkampioentitels van 
de Heesche badminton Vereniging. In twee poulerondes werd uitgemaakt wie aan het eind van de 
avond naar huis zouden gaan als clubkampioenen van het seizoen 2015/2016. Tweeëneenhalf uur lang 
werd op de banen van de sporthal gestreden voor een goede plek op de ranglijst. In verschillende pou-
les konden winnaars en achtervolgers zich enkel onderscheiden op basis van gemaakte punten.

badminton

In een spannende finale, waar-
in de teams tot het uiterste ge-
concentreerd waren, kwam 
judoteam Zuid-Nederland met 
3-0 voor tegen het team van 
Dijkman sport. Lauke uit Hees-
wijk-Dinther trad aan in de vier-
de partij, tegen regerend Neder-
lands kampioen Emma Nalbat 
uit siddeburen. 
Lauke, die traint bij JC berlicum, 
ging razendsnel van start en 
scoorde tweemaal met wazari, 

waardoor de 4-0 en algehele 
overwinning een feit was. Lauke 
Proficiat.

Lauke Brouwers Nederlands 
kampioen judo jeugdteams -15
NIJMEGEN/HEEsWIJK-DINTHER - In het Triavium in Nijmegen zijn 
afgelopen weekend de wedstrijden judo gehouden om de Neder-
landse titel bij de jeugdteams. Judoteam Zuid-Nederland, waarvoor 
Lauke brouwers uitkomt in de klasse -52 kg, versloeg daarbij judo-
team Haaglanden met 5-2 en ook Terwinselen delfde het onderspit, 
met 4-3.

budo

Modern, professioneel 
zwemonderwijs

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Start nog voor de 
zomervakantie met zwemles

Start nog voor de 
zomervakantie met zwemlesMeerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Heeft u binnenkort een tuinfeestje?
Dan is deze houten staantafel met krukken 
iets voor u! Daarnaast hebben we 
verschillende dierenhokken te koop 
waaronder dit kippenhok. 

Wij zien u graag bij van 

Lieshout Dier & Tuin!

Sander van den Helm en 
Lambert Lambooy clubkampioen

HGC Heesch: 
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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 7 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Oud papier
Dorp Vorstenbosch

Inloopochtend voor
(ex-)borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
 
VRIJDAG 8 JULI

Inschrijfdag: Drielandenreis 
KBO Heesch
Heesch
PAGINA 6

Song Valley
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 9 JULI

Zilveren jubileum Gilde
Hoge Schuts Nistelrode

Familieopstellingen 
bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Open dag: 
Imkerij ’t Polleke
Jan van den Boomstraat 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Marco V & Thomas 
Newson and friends
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 10 JULI

Zieso: Huiskamerconcert 
& voorspeelmiddag
Huize Heelwijk Heesch
 
Zilveren jubileum Gilde
Hoge Schuts Nistelrode

Open dag: 
Imkerij ’t Polleke
Jan van den Boomstraat 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Baby Blue
Parkeerplaats Lunenburg 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
 
MAANDAG 11 JULI

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Start: Zomerdagen bij 
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

DINSDAG 12 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden
 
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatieavond Vormsel
Kerkstraat 2 Heesch
 
WOENSDAG 13 JULI

5a Helma van de Rakt: 
Frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode

Zomerse fietstocht
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

DONDERDAG 14 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden
 
Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 15 JULI

Gala groep 8
Dorpshuis Nistelrode

Workshop: High Tea
De Eijnderic Heesch

Bingo met Ballen
CC De Wis Loosbroek

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

Nielson & Band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Buitenfilm: CHEF
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20

ZATERDAG 16 JULI

Summer Breeze
Dorpsstraat 15 Loosbroek
 
Nisseroi aan de kook
Nistelrode

Stef Bos & Band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Summer Event
Intense 
feel good-look amazing
Kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 4
 
ZONDAG 17 JULI

Natuurfeest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

De Nistelnootjes: I want to 
be in the Spotlight
De Bobz Nistelrode
PAGINA 19

Zomeravondconcert 
Harmonie Sint Servaes
Kerkplein Heeswijk-DInther
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 18 JULI

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
vrouwenlijnen bij 
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing: Achtergronden van 
natuurbehoud en beheer
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

DINSDAG 19 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

Notenkrakers 
zomeravondconcert
Meester Loeffenplein 
Vorstenbosch

Dokter op Dinsdag @ 
Bernhoven: Hartinfarct
Ziekenhuis Bernhoven Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 20 JULI

Workshop: Hapjes voor 
verjaardagen
De Eijnderic Heeswijk-Dinther

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Reiki-oefenavond bij 
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 21 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 23 JULI

Start: TC Telro 
jeugdclubkampioen-
schappen
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

ZONDAG 24 JULI

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 25 JULI

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Bon Dieu!
Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 26 JULI

Kennismaking met 
Bloesemremedies 
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 27 JULI

Workshop: De Oosterse 
keuken
De Eijnderic Heesch

Herinner je wie jij bent...
Zomercursus bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12


