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FOLDERS DEZE WEEK

DE WiT UIT SCHIJNDEL
vaN TiLbURG MODE & 
SPORT UIT NISTELRODE
Hb FOODS UIT HEESCH

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 13

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium

onder één dak!

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN

KUNSTSTOF KOZĲ NEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

entree gratis bij zomernacht Festival 

Sinds enkele jaren doneert het 
Zomernacht Festival een geldbe-
drag aan een goed doel. Dit jaar 

is er gekozen voor het Running 
Team Bernheze. De leden van dit 
team, woonachtig in Nistelrode 

en Heesch, gaan in 2018 voor de 
tweede keer de Roparun lopen. 
De Roparun is een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer van 
Parijs en Hamburg naar Rotter-
dam waarbij mensen, in team-
verband, een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld 
op te halen voor mensen met 
kanker. Een gedeelte van het 
team zal zaterdag vrijwillig ach-
ter de bar staan om een tegen-
prestatie voor het geldbedrag te 
leveren. 

Er zijn genoeg ingrediënten om 
er ook dit jaar weer een knallend 
festival van te maken. Geef je 
zintuigen goed de kost en kom 
met je vrienden en familie genie-
ten van een spetterend Zomer-
nacht Festival.

ZOMERNacHT FESTivaL
Zaterdag 26 augustus van 19.00 
tot 1.00 uur - Entree gratis -
Raadhuisplein Nistelrode
www.zomernachtnistelrode.nl.

NISTELRODE - Over enkele dagen, zaterdag 26 augustus, gaat een van de leukste festivals van Nis-
telrode en omgeving weer zorgen voor een SUPER avond! De 26e editie van het Zomernacht Festival 
wordt grandioos gevierd en zorgt voor een onvergetelijke avond met niet de minste namen. The velvet 
Roses zal deze avond starten, waarna een optreden van het Nisseroise Dj Duo ‘Flabbergasted’ volgt en 
‘The Hottub Heroes’ het Raadhuisplein laten springen. Mocht de tent dan nog niet zijn afgebroken, dan 
gaat Tony junior daar wel voor zorgen. be there!

The Velvet Roses

De fietstocht gaat door de Maas-
horst en omgeving. Onderweg is 
het genieten van bos en paarse 
heide, van groene weilanden 
en mooie vergezichten. Allerlei 
Maashorst Betrokken Onderne-
mers, die aan de route hun be-
drijf hebben, zorgen voor een 

afwisselend en leuk programma 
voor de fietsers die even willen 
pauzeren. Het is teveel om op te 
noemen, maar hierbij toch een 
kleine greep uit het grote aan-
bod.

Nog nooit een riek in je handen 
gehad? Even die fiets parke-
ren en wat aardappels rooien. 
Je krijgt ze in een zakje mee. 
Fietsen over een pad door de 
blauwe zone en ervaren hoe je 
gezond oud kunt worden, een 
uniek klimpark ontdekken of op 
ontdekkingstocht gaan door een 
museum in een eeuwenoude, 
nog levende abdij. 
Een biologisch soepje eten on-
derweg of meehelpen bramen 
plukken. Een kunstenaar ont-
moeten en een expositie van sie-
raden bekijken. Even meehelpen 
een fiets oppimpen is ook een 
vrolijke bezigheid of afstappen 
om aan een speurtocht mee te 

doen over het terrein van een 
speelboerderij. Ooit in een paar-
denpension of pompoenkweke-
rij geweest? Zondag 27 augus-
tus is jouw kans. Ook kun je dan 
Maashorstrangers ontmoeten 
die alles kunnen vertellen over 
wisenten, taurossen en exmoor-
ponys. Leuk is het om daarna 
vanaf de uitkijkpost de wisenten 
te spotten. Het is boeiend om te 
zien hoe een rituele zweethut 
wordt gebouwd of om je voeten 

in een badje af te koelen. Neem 
een kijkje in een kookstudio en 
geniet van een glaasje of hapje 
op een sfeervol terras met live 
muziek. Bak een pizza buiten 
in een oven of ruik de boerderij 
via een heuse reukdoos en proef 
verse melk uit een melkauto-
maat. 

De vlogger die meefietst zal 
ogen te kort komen om van alles 
filmpjes te maken.

Maashorst Op Díe Fiets: 
een tocht vol verrassingen

zondag 27 augustus Fietstocht van maashorst events

MAASHORST - De fietsliefhebbers die zondag 27 augustus meedoen aan Maashorst Op Díe Fiets, kunnen het beste maar lekker vroeg 
starten. Er is onderweg zoveel te zien, te doen en te proeven, dat het jammer zou zijn als door tijdgebrek dingen overgeslagen moeten 
worden. vanaf zeven locaties kan gestart worden.

Er zijn dit jaar meerdere startplaatsen verspreid over de regio. Starten kan tussen 9.00 en 10.30 uur vanaf:
• De Heische Hoeve, Heideweg 1a in Loosbroek; 20/40 kilometer
• Even Resorts/ De Mastworp, bedafseweg 22 in Uden; 20/40 kilometer (ook fietsverhuur)
• Museum voor Religieuze kunst, veghelsedijk 25 in Uden; 40/60 kilometer
• De brabantse Hoeve, Zeelandsedijk 29 in volkel; 40/60 kilometer
• café zaal ’t Oventje, voor-Oventje 32 in Zeeland; 40/60 kilometer
• charmecamping Hartje Groen, Udensedreef 14 in Schaijk; 40/60 kilometer
• De Nistel, Piet Geersdijk 2 in Nistelrode; 20/40 kilometer.

De deelname voor Maashorts Op Díe Fiets is € 5,- per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Aanmelden voor de afwisselende fietstocht kan via www.maashorst-events.nl.
Heb je vragen? Bel Thea van Leeuwen, 06-28883138.
• Er zijn twee routes uitgezet (Landerd/Uden 40 kilomter en Uden/Bernheze 20 kilometer)
• Meld je aan voor Maashorst… Op díe fiets bij de juiste startlocatie; zie boven.
• Vergeet bij voorinschrijving je emailbevestiging niet.
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