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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.

VLEES IS MIJN PASSIE 

k ben slager in hart en nieren. Vlees is mijn passie, hier 
haal ik mijn energie uit. Vroeger haalde je bij menig slager 
al meer dan alleen vlees, toen verkochten wij bijvoorbeeld 

naast vlees ook broodbeleg, zoals hagelslag en de welbekende 
potjes Nutella. Ook kon de klant bij ons terecht voor de 
groenten van HAK, en potjes appelmoes, blikken soep en de 
standaard kruiden van Verstegen.
In deze tijd neemt men al deze producten met de wekelijkse 
boodschappen mee, dus verdwijnen ze uit de slagerij. De 
slagerijen van nu worden steeds meer speciaalzaken en richten 
zich op ambacht en exclusiviteit. Altijd zijn zij, en dus wij ook, 
op zoek naar producten die in ons assortiment passen, om dit 
te verbreden en een nog completer aanbod te geven aan u als 
klant. Onlangs kwamen we zo’n product tegen: De Boerenkaas 
van Ravenswaard.
Een kaas met een verhaal, daar houden wij van. Wij verkopen 
alleen producten waar wij achter staan en de herkomst van 
weten. Kaasboerderij Ravenswaard is een oud familiebedrijf 

gelegen in het hartje van het land van Maas 
en Waal. Ze maken er al meer dan 40 jaar 
boerenkaas, waarvan 15 jaar biologisch, 
direct van de rauwe melk van de koeien op 
hun land.
Hun ambachtelijk boerenbedrijf heeft altijd 
al milieuvriendelijk geboerd, het ecologisch 
boeren zit hen al generaties in het bloed. 
Dit uit ideële overwegingen; boer en boerin 
dienen verantwoordelijk te zijn voor de 
ontwikkeling van aarde, plant en dier. 
De natuurlijke kringloop dient in stand te 
worden gehouden.
Biologische bedrijfsvoering betekent dat er 
geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen op 
de weiden gebruikt worden en dit resulteert 

dus in een lagere opbrengst van het grasland. De grond wordt 
gezond en vruchtbaar gehouden middels eigen mest, biologische 
compost en andere alternatieven. Zoveel mogelijk water wordt 
hergebruikt door middel van een eigen waterzuivering.
Voor het vee betekent biologische bedrijfsvoering dat, behalve 
een goede verzorging, er geen preventieve geneesmiddelen 
worden gebruikt. Voor de kaas zelf betekent het een veel 
gezonder en smakelijk product. De kaas wordt van een zuivere, 
rauwe melk gemaakt en er worden geen conserveringsmiddelen, 
smaak- of kleurstoffen toegevoegd. Puur natuur dus, dat naar 
gelang het weer en het seizoen altijd weer anders zal smaken en 
nooit zal vervelen. Ik zou zeggen, kom eens lekker proeven bij 
ons in de winkel… Wij zijn tijdens de vakantieperiode gewoon 
geopend. Tevens wensen wij iedereen een fijne vakantie toe 
en dan heb ik nog een tip: in onze winkel hebben wij een 
assortiment vakantievlees in blik, makkelijk voor onderweg of op 
de camping. 

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

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Meer informatie op: www.sentiment.nl 

BIJNA VAKANTIE
van 10 t/m 13 augustus

een 4-gangen all-in menu
voor € 50,- per persoon.

Dit betekent een volledig verzorgd diner 
inclusief welkomstdrankje, wijn, bier en/of 

frisdrank tijdens het diner en koffie of thee na.

I TERRASJE PIKKEN?

Op een paar mooie weken in het 
voorjaar na mogen we wel stellen dat 
de zomer tot nu toe een kwakkelzomer 
is. Met af en toe enkele mooie dagen 
tussendoor komen de fervente 
terrasjesliefhebbers niet helemaal 
aan hun trekken. Maar op die mooie 

zomerdag gaan we dan ook met zijn allen los. Alsof we van 
alles in te halen hebben trekken we massaal naar de stranden. 
En voor degenen die het dichter bij huis houden zijn daar 
natuurlijk de terrassen. De ene nog mooier dan de andere; alles 
is voorhanden. Loungebanken, gezellige ‘stamtafels’, lekkere 
zitjes en als het in de avond wat kouder wordt, gaat gewoon 
de terrasverwarming aan. In een gezellige, met mooie parasols 
overdekte, omgeving doen we wat we het liefste doen; met een 
lekker drankje en een hapje mensen kijken en lekker bijkletsen 
met vrienden en bekenden. Oh, duurde die zomer maar tot 
december. Het is u misschien al opgevallen dat wij ook bij `t 
Pumpke het terras hebben vernieuwd en uitgebreid. En tot eind 
augustus hebben we in de weekenden een zomerprogramma 
met onder andere live muziek. Op een mooie dag is het er dan 
ook gezellig druk tot in de late avond. Zo kunt u ook in eigen 
land genieten van het vakantiegevoel! 

Biertje? 
Behalve op ons terras zijn wij bij `t Pumpke ook heel trots op 
onze nieuwe uitgebreide bierkaart. Voor de liefhebber echt een 
must om die eens te komen bekijken en natuurlijk te proeven. 
Omdat het moeilijk zal zijn een keuze te maken uit de maar 
liefst ruim 25 biersoorten op tap en fles, hebben wij een speciale 
actie voor de vrijdagmiddag samengesteld. Deze is van 15.00 
tot 17.00 uur. U krijgt drie geselecteerde biersoorten geserveerd 
voor slechts € 10,-. Daarbij krijgt u dan een portie snackhapjes. 
Onze medewerkers hebben een speciale training bijgewoond, 
zodat zij u alle informatie over de diverse soorten bier kunnen 
geven. En als het weer echt meezit en u zit lekker: onze keuken 

is tot 21.00 uur geopend! Als dat geen goed 
begin van het weekend is ....

Met vriendelijke groet, 
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

COLUMN
MARITA

BBQ-tips
• Laat het vlees 

voor bereiding op 
kamertemperatuur 

komen.
• Prik nooit onnodig 

in het vlees.
• Laat het vlees 

een paar minuten 
rusten als het van de 

barbecue komt. 
Dit komt de smaak 

ten goede.
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Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

KUNST & KITSCH
‘Schiet nou maar op met je verhaal, meneer de antiek-professor. Ik 
kijk nu wel heel geïnteresseerd naar je en knik heel vriendelijk, maar 
eigenlijk gaat het me stiekem maar om één ding. Ik ben echt niet het 
halve land doorgereisd met dit onding, wat amper in mijn auto paste, 
om uit te vinden waar het gemaakt is, door wie het gemaakt is en in 
welke tijd we het moeten plaatsen. Sterker nog, ik vind het gewoon 
een afzichtelijk ding wat terecht ver weggestopt op zolder lag. Ik wil 
het gewoon nu weten en niet na je ellenlange verhaal. Wat is het 
waard?’

Ik geef het bij deze toe, Tussen Kunst en Kitsch is mijn guilty 
pleasure. Ik kan eindeloos naar het herhalende tafereel van dit 
televisieprogramma kijken. De verwachtingsvolle blik van een meneer 
die de zolder heeft opgeruimd en de oerlelijke, maar stokoude 
koekoeksklok van zijn betovergrootmoeder heeft meegenomen naar de 
studio en die nu wordt gekeurd door de kenners. Heel correct zit hij 
dan te knikken en te hummen in de richting van de presentator terwijl 
de kunstkenner zijn schat aan het becommentariëren is.  Je hoort af en 
toe zelfs een semi-oprechte ‘oooohhhh, interessant….’ van de eigenaar 
van het kunstwerk tussendoor, maar dat is echt schijn. 

In de ogen van de gasten zie ik voornamelijk allen maar dollartekens. 
Hoe sociaal wenselijk ze zich ook gedragen voor het oog van de 
camera’s, de ogen bedriegen niet. De gasten aan tafel maken het af en 
toe zo bont door te beweren dat het kunststuk echt emotionele waarde 
voor ze heeft en nooit verkocht zal worden. Dat geloof ik best als je 
een prul in handen hebt, maar echt niet als je een verloren gewaande 
Van Gogh op je zolder hebt liggen.

Dan ga je hem natuurlijk na de uitzending heel sociaal wenselijk 
gewoon verpatsen aan de hoogste bieder.

COLUMN
D’N BLIEKER

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Blood, sweat & beers voor 
De Eikenhoek
Brascross op een freesmachine zonder frees en een maaimachine zonder maaier

Ze zijn allemaal actief bij carna-
valsvereniging De Eikenhoek, 
maar daarbuiten ook echte vrien-
den, die buiten het carnavalssei-
zoen met elkaar optrekken en 
graag op stap gaan. De 24-uurs 
solexrace is een feestje dat Jos en 
Gerda Geene, Pascal de Wit en 
Pieter en Daniëlle van Bergen dan 
ook al jaren meepikken. Zoals 
bij velen, werd verleden jaar ter 
plekke besloten om dit jaar mee 
te doen. Waar net zovelen dat na 
afloop - weer nuchter - snel ver-
geten, doen Jos en Pascal en Pie-
ter en Daniëlle dit jaar wel mee. 
Sterker nog. De carnavalswagen 
was nauwelijks ontmanteld of 
het viertal schreef zich al in voor 
deelname aan de Brascross. Die 
kent dit jaar, naast luier-, snot-
neus-, brommercross en drie en 
een quad klasse, ook een snevel-
bokkenklasse licht en zwaar. 

Het viertal heeft zich ingeschre-
ven voor de snevelbokkenklasse 
licht en deze is hen op het lijf ge-
schreven. “Dat refereert aan car-
naval, is ludiek en past dus goed 
bij ons. De zware klasse zijn au-
to’s en dergelijke. Wij hebben 
een freesmachine zonder frees 
en een (zit)maaimachine zonder 
maaier”, wordt verteld om la-
chend toe te voegen: “We doen 

het als team, want Jos komt met 
zijn frees de bult niet over zon-
der dat Pascal hem erover heen 
helpt.” Zo lacherig als er over 
gedaan wordt, zo serieus wordt 
er toch werk gemaakt van het 
hele gebeuren. Zo zijn er over-
al onderdelen verzameld, wordt 
er gesleuteld, zijn er zelfs spe-
ciale kleding en petjes geregeld 
en is er een logo ontworpen. 
‘Blood, sweat & beers’ laat zich 

lezen, oftewel bloed, zweet en 
bier. “We gaan onze ‘machines’ 
omtoveren tot carnavalswagens, 
refererend aan het thema van 
carnaval ‘’t skônste fisje in d’n 
omtrek’, zo wordt gemeld om 
gelijk ook een tipje van de sluier 
op te lichten. “Dat wordt uiter-
aard iets met schuim, shampoo, 
schoon en suiver, dat schrijf je 
toch met een s?” 

Al maanden wordt er tijdens 
het bierelieren, wat staat voor 
de avondjes waarop er een pils-
je gedronken wordt, nagedacht 
over hoe het hele spul eruit 
moet komen te zien. “Tijdens die 
avonden ontstaan de beste idee-

en”, beweert het viertal. Er zijn 
zelfs al trainingen geweest om 
de apparaten die intussen ietsje 
sneller gaan, te testen en gevoel 
te krijgen met hun vervoersmid-
del. “We zijn al wezen trainen op 
het circuit. Jos komt nog steeds 
niet alleen de bult over, maar het 
komt goed”, weten ze. 

Wie wil zien hoe het er uitein-
delijk uitziet, kan dat komen be-

kijken op zaterdag en zondag, 
want dan moet er twee keer een 
kwartier per dag gereden wor-
den. Erna wordt de winst of het 
verlies gevierd, want feest wordt 
het in elk geval. 
Geheel in stijl wordt er - on-
danks de geringe afstand - niet 
naar huis gegaan, maar het hele 
weekend gekampeerd op het 
rennerskwartier. Of het een een-
malige actie wordt, ligt aan de 
organisatie. Jos, Pascal, Pieter en 
Daniëlle lachend: “We laten ons 
graag uitdagen door de organi-
satie om volgend jaar weer mee 
te doen.” Dan: “Dat zou het 11e 
jaar zijn en dat is een carnavals-
getal.”

HEESWIJK-DINTHER – Het zijn dorstige en actief betrokken types die proberen geen enkel plaatselijk 
feestje te missen. 24 uur op een solex zitten en het avondprogramma missen is teveel gevraagd. Deel-
name met twee teams aan de Brascross van de jubilerende 24-uurs solexrace op 26, 27 en 28 augustus 
biedt uitkomst. Jos Geene, Pascal de Wit en Pieter en Daniëlle van Bergen zijn daarom druk aan het sleu-
telen aan een maaimachine zonder maaier en een freesmachine zonder frees, want meedoen zullen ze…

Jos Geene, Pascal de Wit, Pieter en Daniëlle van Bergen Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘We zijn al wezen trainen op het circuit’

Je hoort af en toe zelfs 
een semi-oprechte 

‘ooooohhhh, interessant’
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Waarom wielrenners géén
haren op hun benen hebben
Je komt ze overal tegen, kleine 
of grote groepen wielrenners. 
Als je in de gelegenheid bent 
om iets beter te kijken terwijl 
ze voorbij zoeven, dan zie je dat 
de meesten volledig onthaarde 
benen hebben. Glad, gespierd 
en zongebruind. Behalve dat ik 
er graag naar mag kijken en de 
sportiviteit van de heren alleen 
maar toejuich, fascineert het 
me als ontharingsspecialist na-
tuurlijk enorm. Hoog tijd om de 
werkelijke redenen hiervan te 
ontrafelen. 
Wat blijkt is, zoals wij men-
sen zijn, dat ook deze mannen 
kuddegedrag vertonen. Elke 
zichzelf serieus nemende wiel-
renner hoort gladde benen te 
hebben, dit is al een traditie zo-
lang als de sport bestaat. Noem 
het een onuitgesproken wet. 
Waar ook niet over gesproken 

wordt is hoé ze zichzelf dan 
ontharen. Nee, als man zoek je 
dat zelf uit, en sta je te klun-
zen met het zoveel-
ste scheermesje of 
waxstrips. Bijna 
niemand deelt 
zijn eventueel 
ontdekte gehei-
me middel over 
hoe zijn benen 
zo perfect glad 
zijn zonder snij-
wonden. Hoogste tijd 
om ook hier de boel open te 
gooien.
Over het voordeel van aero-
dynamica (sneller rijden door 
minder luchtweerstand) zijn de 
meningen verdeeld. De prakti-
sche voordelen berusten meer 
op de behandeling na de helaas 
regelmatig voorkomende val-
partijen. Haren houden meer 
vuil vast, verhogen het risico 
op infectie en zijn vervelend bij 
het aanleggen van een verband 
of pleisters of het verwijderen 
daarvan. Veel wielrenners la-
ten hun benen masseren en ook 
dan zitten die haren gewoon in 
de weg, zijn ze alleen maar tot 
last. Maar bovenal blijkt het 
esthetische doel de hoofdzaak 
zijn.
Het feit dat dan ook de hele 

benen onthaard worden, is 
heel eenvoudig. Het ziet er een 

béétje vreemd uit om alleen 
onthaarde onderbenen 

te hebben. Kun je 
het jezelf voor-
stellen aan het 
zwembad? 
Komen we bij 
de behandeling 
zelf. Wij dames 

weten allang wat 
een ellende het is 

om de benen te moeten 
scheren of harsen. Toch zijn 

we er mee opgegroeid, en er op 
een of andere manier handig in 
geworden. Maar onverwacht 
naar de sauna, zwembad of in 
een kort rokje vergt altijd een 
voorbereiding of bewustwor-
ding of de haren wel goed weg 
zijn. Daarom kiest een steeds 
grotere groep (ook mannen) 
voor tenminste duurzaam ont-
haren of liever nog definitief 
ontharen. Is het niet slimmer 
als het taboe doorbroken wordt 
en ze erover gaan communi-
ceren zoals de vrouwen wel 
doen? Leve de emancipatie!
Mail voor meer informatie naar 
info@annelies-aarts.nl 

Sportieve groet,

COLUMN DICHT OP DE HUID

Over het 
voordeel van 
aerodynamica 

zijn de meningen 
verdeeld

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

 

   Huize Heelwijk 
   Mozartlaan 2, Heesch 

   Kamer 0.044  bgg 

Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871 
   Iedereen is op afspraak welkom 

Website: www.peduca.nl  E-mail: info@peduca.nl 

Behandeling van alle voetproblemen 

 

’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode  0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

Wij wensen iedereen een fijne 
vakantie en staan 29 augustus 
weer voor u klaar.

Wij gaan na de vakantie in de 
salon starten met het bleken 
van tanden (zonder peroxide).
Houd onze Facebookpagina
in de gaten voor leuke acties die 
er aan komen.

De gehele maand september 
hebben wij allerlei acties 
vanwege ons 1-jarig jubileum

Winnaar beeld MaashorstFair!

NISTELRODE - Tijdens de MaashorstFair 
had Wereldwinkel Nistelrode een mooie 
actie: Raad het land van herkomst van 
deze prachtige vaas: de kip! 

Voor slechts € 1,- kon je meedoen aan 
deze actie. Woensdag 3 augustus is er uit 
de juiste loten één lot getrokken en vrijdag 
5 augustus was de prijsuitreiking.
Ans Boeijen uit Schaijk is de gelukkige 
winnaar van deze mooie vaas. Het land 
van herkomst is Mexico! 

De vaas is gemaakt van aardewerk. Mexi-
co kent van oudsher een gebruik van pot-
ten voor dagelijks gebruik, voornamelijk 
om het schaarse water koel te houden 
in extreem warm klimaat. Na de aanleg 
van een waterleiding zijn pottenbakkers 
op zoek gegaan naar meer decoratieve 
toepassingen van hun handnijverheid. 
Gebruikmakend van oude technieken 
worden vandaag de dag voorwerpen 
met mallen of schopschijf vervaardigd en 
geverfd met natuurlijke pigmenten.

Antoinette van Mill en de winnares Ans Boeijen

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

nu 

6,-
normaal 8,90 

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes
    naar keuze, 

1 Frans stokbrood
OOK TIJDENS DE VAKANTIE 
ZIJN WIJ NORMAAL GEOPEND
VANAF 07.00 UUR

’n volle zak met 20 stuks 
vakantiebroodjes en 1 Frans stokbrood

De hele zomer lang genieten van verse 
geurende broodjes en ’n knapperig stokbrood.

 Makkelijk onderweg, heerlijk bij ’n picknick 
en natuurlijk bij het ontbijt

Iedereen is er gek op;
daar weten Maik en Toine 

        alles  van.

ze zijn er gek op
zo’n sixpack

De natuurquiz bleek een uitda-
ging voor jong en oud. Ruim 
70 personen hebben uiteindelijk 
een deelnameformulier ingele-
verd. Na zorgvuldige correctie 
bleken drie personen het formu-
lier foutloos te hebben ingevuld. 
Veel inzenders hielden de zwarte 
kraai voor een raaf. Deze laatste 
is echter nog een paar maatjes 
groter...

De uitslag
Wilde zwijnen komen al op di-

verse plaatsen in Brabant voor. 
Das, haas, steenuil, een vos eet 
meer dan alleen muizen, zwarte 
kraai, ree, egel, konijn, een bever 
is zeker niet hetzelfde als een be-
verrat, zwarte specht, houtduif, 
kerkuil en patrijs. 

Uit de drie goede inzenders 
kwam na loting als winnaar Jiri 
de Mol uit Nistelrode uit de hoge 
hoed. De fraaie ANWB-natuur-
gids is inmiddels aan de gelukki-
ge winnaar overhandigd.

Uitslag Natuurquiz Wild-
beheer MaashorstFair 

MAASHORST - Het diorama in de stand van de gezamenlijke Wild-
beheereenheden op de Maashorst had afgelopen zondag zeker niet 
te klagen over de belangstelling. Een continue stroom van belang-
stellenden liet zich uitgebreid informeren over de fauna en het wild-
beheer op en rond het Maashorstgebied.

De gelukkige winnaar met zijn vader, die samen vele uurtjes wandelend en 
onderzoekend op de Maashorst doorbrengen

Programma Maashorstcup is bekend

Op vrijdagavond is de speelduur 
van de wedstrijden 90 minuten. 
Op zondag 2 x 25 minuten. De 
ploegen zijn verdeeld over drie 
poules. De drie winnaars daar-
van spelen een shoot-out om de 
uiteindelijke winnaar te bepalen. 
Deze ontvangt een (wissel-)tro-
fee en een teambuildingsuitje, 
dat beschikbaar is gesteld door 
een van de ondernemers uit de 
Maashorst, namelijk ‘Los door 
het bos’.

NISTELRODE - Op vrijdag 12 en zondag 14 augustus wordt op ons sportpark gestreden om de Maas-
horstcup. Deelnemers zijn verenigingen die afkomstig zijn uit een van de gemeenten die aan natuurge-
bied De Maashorst grenzen. De 12 deelnemers zijn: Achilles Reek, Avesteijn, Cito, DAW, FC De Rakt, 
Festilent, VV Heeswijk, Herpinia, Nooit Gedacht, RKSV Prinses Irene, Vorstenbossche Boys en WHV. 

VRIJDAGAVOND: 
18:45 uur:  VV Heeswijk - Nooit Gedacht
18:45 uur:  Achilles Reek - Vorstenbossche Boys
18:45 uur:  Herpinia - Festilent 
18:45 uur:  Cito - Avesteyn
20.30 uur:  RKSV Prinses Irene - DAW
20.30 uur:  WHV - FC De Rakt 

 
ZONDAG: 
11:30 uur:  RKSV Prinses Irene - Nooit Gedacht
11:30 uur:  WHV - Festilent 
11:30 uur:  Cito - Vorstenbossche Boys 
12:45 uur:  VV Heeswijk - DAW 
12:45 uur:  Herpinia - FC De Rakt
12:45 uur:  Achilles Reek - Avesteyn 
14.00 uur:  Achilles Reek - Cito 
14.00 uur:  Herpinia - WHV 
14.00 uur:  VV Heeswijk - RKSV Prinses Irene 
15.15 uur:  DAW - Nooit Gedacht  
15.15 uur:  FC De Rakt - Festilent 
15.15 uur:  Avesteyn - Vorstenbossche Boys
16:30 uur  Shoot-out, ieder team vijf stuks tussen de drie 
 poulewinnaars om winnaar te bepalen

V.l.n.r. Hennie v.d. Heijden, Joop v.d. Heijden, René Timmers eigenaar Los door het bos, die aan de winnaar een 
teambuildingsactiviteit aanbiedt, Adri van Lokven en Antoon v.d. Ven
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Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven...

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, 
eenvoud en eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van 

mijn zorgzame vrouw, ons mam, onze lieve schoonmoeder
en trotse oma

Marietje Langenhuizen - van Vonderen
q Reek, 25 december 1936          † Schaijk,  5 augustus 2016

echtgenote van
Piet Langenhuizen

Piet Langenhuizen

Twan en Marieke
  Luc, Jody, Esmay
Mieke 
  Stijn, Mees, Floor
Marcel en Mariska
  Lisa, Anne, Stef, Teun
Vincent en Nicole
  Seth
Mark en Silvia
  Toon, Mieke

Pastoor J. Groenenstraat 25
5388 GA  Nistelrode

Marietje is overgebracht naar het mortuarium aan de Lindestraat 6 
te Nistelrode, alwaar u haar een persoonlijke groet kunt brengen op 
woensdag 10 augustus, tussen 18.30 uur en 20.00 uur.

De herdenkingsdienst, waarvoor wij u uitnodigen zal plaatsvinden op 
donderdag 11 augustus, om 14.15 uur, in Crematorium 'Rosmalen', 
Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen.

Na de herdenkingsdienst is er de mogelijkheid om met een onverpakte 
bloem de laatste groet te brengen aan Marietje. Dit in plaats van een 
bloemstuk.

Eenieder die Marietje een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

KBO Bernheze
Koffieochtend 
in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Iedere 
vierde donderdag van de maand, 
van 10.00 – 11.30 uur, wordt in 
CC Servaes een koffieochtend 
georganiseerd voor senioren. 
De gastvrouwen Jannie van Rix-
tel, Nelly van Hemmen en Annie 
Oosterholt ontvangen u graag 
met een gratis kopje koffie. 

De parochie Dinther heeft een 
heleboel oude(re) foto’s, die leuk 
zijn om te bekijken en vooral ook 
om te duiden welke mensen er 
bij welke gelegenheid op te zien 
zijn. Ria van Hemmen brengt 
een aantal foto’s mee naar de 
koffieochtend op donderdag 25 
augustus. Interessant! 
Iedereen is van harte welkom en 
vooraf aanmelden is niet nodig.

Liederentafel 
in Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Woens-
dag 3 augustus was het zover. 
’s Avonds was er helaas geen 
buitenprogramma mogelijk. Het 
regende al de hele dag. Daarom 
was het mooi dat de Liederen-
tafel kon doorgaan in Cultureel 
Centrum Servaes. 

Muziekgroep Ut Bont gezel-
schap uit Odiliapeel presenteer-
de deze avond met verve. Het 
plezier dat de groep uitstraalde 
enthousiasmeerde de ongeveer 
100 aanwezigen. 

Zij zongen volop mee met be-
kende liedjes van vroeger en uit 
de huidige tijd. Het werd een 
genoeglijke avond. KBO-Dinther 
is blij deze bijzondere activiteit 
midden in de zomerse vakantie-
tijd te hebben kunnen organise-
ren. Volgend jaar wellicht weer!

KBO Heesch en 
Ons Platform

HEESCH - Een programma voor 
mensen die niet gewend zijn om 
met een computer te werken.
Dat klinkt veelbelovend, maar 
is het écht zo’n eenvoudig pro-
gramma? Dat zou toch wel ge-
weldig zijn. De beste manier om 
daarachter te komen is zelf eens 
naar een uitleg te gaan. In CC 
De Pas is er voor KBO-leden de 
mogelijkheid om onder begelei-
ding van geduldige leraren ken-
nis te maken met Ons Platform. 

Je leert stap voor stap met dit 
programma te werken. Het is dé 
manier om zo lang mogelijk in je 
eigen huis te blijven wonen en 
daarbij gebruik te kunnen blijven 
maken van allerlei diensten om 
je heen door de computer te ge-

bruiken. En daar is dit program-
ma voor gemaakt: bankieren, 
mailen met je kleinkinderen of 
de krant lezen wordt een fluit-
tje van een cent! Recent hebben 
twee dames van rond de 86 de 
lessen enthousiast gevolgd, dus 
dat zegt genoeg. 

Desgewenst kun je gebruikma-
ken van een rondje van vier gra-
tis lessen en daarvoor moet je je 
natuurlijk wel even opgeven.

Stuur een e-mail naar 
activiteiten@kboheesch.nl met 
de vermelding ‘kennismaken 
met Ons Platform’ met je naam, 
adres en telefoonnummer. Je 
kunt ook bellen naar Peter Gom-
mers, telefoon 06-44978123.
Grijp deze kans!

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering

• de basiscursus: hoe een com-
puter werkt, onder andere le-
ren klikken en slepen met de 
muis, het toetsenbord, typen, 
websites bekijken;

• het internet op: websites be-
kijken, zoeken met een zoek-
machine, invullen van een 
online formulier, e-mailen en 
downloaden.

Wilt u kennismaken met inter-
netmogelijkheden? Meld u dan 

aan bij de informatiebalie van 
uw bibliotheek. U krijgt les in 
kleine groepjes. Op een vaste 
tijd in de week, op computers 
van de bibliotheek. Tijdens de 
les wordt geoefend en iedereen 
werkt in zijn eigen tempo. 

Aanmelden via: 
contactheesch@nobb.nl, 
contactheeswijkdinther@nobb.nl 
en contactnistelrode@nobb.nl.
Deelname is gratis! Bij afronding 
van de cursus ontvangt u een 
certificaat.

Cursus Klik en Tik
BERNHEZE - Zoeken op het internet, online formulieren invullen, 
downloaden... Als u daar weinig of niets vanaf weet, kunt u zich bij 
de bibliotheken in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode opgeven 
voor de cursus ‘Klik en Tik’: 

DE BESTE MANIER 
OM DAARACHTER 

TE KOMEN
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’T PUMPKE PRESENTEERT
EETFEEST NISSEROI 
ZATERDAG 13 AUGUSTUS

NISTELRODE - Op zaterdag 13 augustus zal vanaf 14.00 uur op het Raadhuisplein in Nistelrode 
voor de eerste keer het Eetfeest Nisseroi plaats vinden. Eetfeest Nisseroi is het eerste en enige 
Foodfestival in Nisseroi. Eetcafé ‘t Pumpke en Du-Bio halen deze zomertrend naar het gezelligste 
plein van het dorp.

Tijdens Eetfeest Nisseroi kun je genieten van heerlijk eten en drinken van 5 verschillende foodtrucks! 
Elke foodtruck heeft zijn eigen specialiteit, zodat alle gerechten goed op elkaar aansluiten. Zo kun je 
genieten van vers bereide en heerlijke koffie, lekkere seizoensgebonden soep, op locatie gemaakte 
friet, diverse vegetarische- en vleesgerechten en een heerlijk toetje: voor ieder wat wils!

We zijn trots dat Boomshakalak Soundsystem op deze dag voor de sfeer zal zorgen. Dit nationaal 
bekende DJ-collectief staat bekend om zomerse muziek en maakt overal een feestje van. Een aantal 
leden heeft hun roots in Nistelrode dus Nisseroiser kan het niet! Naast de muziek en al het lekkere 
eten en drinken is er natuurlijk ook voldoende vertier voor kinderen.

Idols voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
Doe mee en laat je horen op zondag 4 september tussen 13.30 en 18.30 uur!

Jaarlijks organiseert de Dinther-
se parochie in samenwerking 
met CC Servaes een bruisend 
tuinfeest voor jong en oud in 
de Ontmoetingstuin achter de  

St. Servatiuskerk. Een festijn met 
hapjes, drankjes, streekproduc-
ten, een luchtkussen voor de 
jeugd en de kans om de kerk-
toren te beklimmen. Het evene-

ment is al jaren een ‘hit’. “Het is 
een ontmoetingsfeest voor jong 
en oud en is er echt op gericht 
om iedereen, in de schaduw van 
de kerk, in een relaxte sfeer bij el-

kaar te brengen”, vertelt pastoor 
Joost Jansen. Volgens genoem-
de wordt er, net als voorgaande 
jaren, gezorgd voor allerlei acti-
viteiten. Naast het al eerder ge-
noemde staat er echter dit jaar 
ook een gloednieuwe wedstrijd 
op het menu en er komt bijzon-
dere visite. 

“Speciaal voor kinderen en jon-
geren van 6 tot 18 jaar organise-
ren we Idols. Dat is een zangta-
lentenwedstrijd. We zijn op zoek 
naar jongens en meisjes die live 
voor een groot publiek en een 
vakjury gaan zingen. Die bestaat 
onder andere uit Nadja van Driel 
en Henk Habraken”, zegt pas-
toor Jansen. Het optreden mag 
door de deelnemende artiesten 
zelf ingevuld worden. 
Kinderen/jongeren kunnen zich 
zelf begeleiden met een muziek-
instrument, met een geluidband 
zingen of zelfs een complete 
band meebrengen. 

Ze mogen alleen een optreden 
verzorgen, maar er ook voor kie-
zen om het met twee of drie te 
doen. De organisatie zorgt voor 
een goede geluidsinstallatie. 

“De jury gaat niet alleen luiste-
ren of er goed gezongen wordt, 
maar kijkt ook naar de uitstraling 
en performance”, weet de pas-
toor. Uiteraard wordt bij het be-
oordelen van de optredens ook 
de leeftijd van de diverse kan-
didaten meegenomen. Er wordt 
gestreden om eeuwige roem in 

combinatie met een beker. Deze 
wordt na het juryberaad, op het 
einde van de middag uitgereikt 
door niemand minder dan Maan. 
Zij won The Voice of Holland. 
Het is niet het enige waar zij voor 
uitgenodigd is, want uiteraard 
gaat ook zij een optreden verzor-
gen. De organisatie laat weten te 
hopen dat veel jongeren de ge-
legenheid aangrijpen om mee te 
doen.

Henk Habraken en Nadja van Driel oefenen zelf  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar, die live kunnen én durven zingen, 
zijn uitgenodigd om hun talenten aan een groot publiek én een vakjury te laten horen. Dat kan tijdens 
de eerste editie van Idols op zondag 4 september tijdens het Tuinfeest in de Ontmoetingstuin in Hees-
wijk-Dinther. Niemand minder dan Maan, de winnares van The Voice of Holland, is gestrikt voor de 
prijsuitreiking en uiteraard gaat ook zij zich laten horen.

Inschrijven is mogelijk tot 
3 september 19.00 uur. 
“Er is talent genoeg, dus laat 
je horen”, roept de pastoor 
op. Voor meer informatie of 
aanmelden: 
nadjavandriel@gmail.com of 
j.jansen@abdijvanberne.nl.

The Voice of Holland-winnares;
Maan reikt de prijzen uit en 
zal ook een optreden verzorgen

12 augustus: LIVE MUZIEK (FACTOR 3)

13 augustus: EETFEEST MET BOOMSHAKALAK (DU-BIO)

19 augustus: LIVE MUZIEK (ACOUSTIC ENERGY)

20 augustus: LIVE MUZIEK (JEROEN)

28 augustus: LIVE MUZIEK (JEROEN)www.eetcafetpumpke.nl

EEN LEKKER

ZOMERPROGRAMMA

De entree is gratis!
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DE LAATSTE KERMIS 2016 VAN BERNHEZE KOMT ER AAN

• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek

12 T/M 15
AUGUSTUS

KERMISEXPLOITANTEN IN LOOSBROEK

Fam. van Tuijl-Verstappen - Autoscooter
P. Verbruggen - Gebakkraam
Verstappen funfairs - Surfing-Snelheidsmolen
Verstappen funfairs - Fotoschietsalon
A.J.M. Hoefnagels - Draaimolen
VOF C. Overkamp en zn - X-treme cranes
H.P.L. Stroucken - Suikerspin en snoepgoed
VOF Verstappen - Lijntrek

Romina geniet van het kermisleven
‘Al is het niet elk jaar vanzelfsprekend, wij kunnen ook genieten van een welverdiende vakantie’ 

De familie Hendriks, de ouders 
van Romina, heeft zich altijd 
toegelegd op de verkoop van 
etenswaren; oliebollen, snoep, 
suikerspin, nootjes; ofwel de ge-
brande pinda’s. Zover de 28-jari-
ge Romina weet is ze de vierde 
generatie kermisexploitant van 
moederskant en ook haar man, 
Henny, komt van moederskant 
al zeker vier generaties terug van 
een kermisfamilie. Hun zoontje is 
drie dus daar is nog niets van te 

zeggen, maar als ik Romina vraag 
wat ze graag zou willen voor de 
toekomst, dan is ze tevreden met 
hoe het is en voor later is wonen 
in een huis nog een mooi streven. 

Romina is opgegroeid in Voe-
rendaal in Limburg bij haar oma. 
Terwijl haar ouders de kost ver-
dienden op de kermis doorliep ze 
de lagere school in Voerendaal en 
volgde er ballet- en muziekles-
sen. Als het maar even kon stond 

ze in de kraam bij haar ouders 
en toen ze de middelbare school 
doorlopen had was het voor haar 
klaar met school. Haar ouders, 
met name haar oma, hoopte dat 
ze door zou leren, maar de vonk 
was al overgeslagen naar de ker-
mis én op de kermis, want toen 
Romina 16 was leerde ze Henny 
kennen. Ze wilde zo snel moge-
lijk kermissen draaien en zo ge-
schiedde. 
Henny’s ouders hadden attrac-

ties, zoals een snelheidsmolen, de 
boaster, en de pusher, waarmee 
ze op de grotere kermissen ston-
den. Romina’s ouders hadden 
etenswaren en stonden voor-
namelijk op de kleinere kermis-
sen. “Als je uit een kermisfamilie 

komt, heb je een bepaald leven 
en dat klikt dan ook vaak met ie-
mand die hetzelfde leven heeft. 
Niet iedereen wil ook alle week-
enden werken, of soms zeven 
dagen in de week”, vertelt Ro-
mina. Vanaf 2009 probeerde ze 
ook een tijd de attractie toen ze 
net samen waren. “Maar ik ben 
duidelijk van de verkoop, laat mij 
maar bezig zijn en met de men-
sen contact maken. Van stilzitten 
werd ik echt heel moe.” 

Kleine jongen
Terwijl Romina en Henny de ker-
missen draaien; de suikerspin, 
in de oliebollenkraam of in de 
kraam met gebakken noten die 
ze nu hebben, is hun 3-jarige 
zoon bij overgrootoma die op 
haar 78ste nog hartstikke kwiek 
is. “Zij zou het liefst nog in de 
wagen verkopen”, lacht ze. “Ge-
lukkig vind mijn zoontje het he-
lemaal goed. Hij weet niet beter 

en ook al vind ik het soms best 
wel lastig, ik weet ook dat het zo 
goed is.”
De familie Stroucken-Hendriks 
kent alle kermissen in Bernheze, 
waar ze al vanaf 2010 staan en 
ook na dit jaar, nog twee jaar 
plek hebben.

LOOSBROEK - Het vrolijke gezicht van Romina Stroucken is een extra reden om bij de suikerspinkraam 
langs te gaan. De suikerspin is zoetigheid die van oudsher een echt kermislekkernij is. “Het is een groot 
verschil – het verkopen van etenswaren of het hebben van een attractie”, vertelt Romina. “Ik geniet van 
de verkoop en het contact met de mensen.” Zij stond in alle kernen van Bernheze en met veel plezier 
aanstaande week in Loosbroek.

Romina Stroucken Tekst en foto: @DMBK

‘Laat mij maar 
bezig zijn en met 
de mensen contact 
maken’

DeMooiBernhezeKrant ziet het door een ‘zonnige bril’ de komende twee weken... tot 31 augustus

Foto’s: Lianne Gabriëls
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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 in de vakantie gesloten
Het politieloket in het gemeentehuis is tot en met 2 september 2016 gesloten. 

In deze periode kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844, www.politie.nl.

U kunt dit voorkomen door 
goed op te letten en ramen en 
deuren goed af te sluiten. Zet al-
leen ramen en deuren open van 
ruimten waar u direct controle 

op hebt. Doe ook wc-raam-
pjes dicht wanneer u weggaat. 
Maak uw woning voor insluipers 
‘onaantrekkelijk’. Een handtas, 
smartphone of laptop in het zicht 
trekt de aandacht van een inslui-
per. Tevens kunnen autosleutels 
die van buitenaf zichtbaar op 
het kastje in de hal liggen, aan-
leiding zijn voor een insluiper om 
proberen binnen te komen.

Babbeltrucs
Ook babbeltrucs komen voor in 
onze gemeente. Babbeltrucs zijn 
smoesjes waarmee oplichters 
proberen mensen te beroven. Ze 
komen aan de deur of spreken 
mensen aan op straat. Oplich-
ters zien er vaak betrouwbaar uit 
en willen uw vertrouwen win-

nen. Bijvoorbeeld door zich an-
ders voor te doen of een zielig 
verhaal te vertellen. Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat ze van de bank 
zijn of van de thuiszorg, dat ze 
de meterstand komen opnemen 
of ze vragen of hun kind bij u 
naar het toilet mag. 

Tips
- Gebruik een kierstandhouder 

als er iemand voor de deur 
staat die u niet kent. 

- Vraag wie de persoon is en 
wat deze komt doen. Vraag 
bij twijfel om een legitima-
tie, ook als hij zegt namens 
de gemeente, een bedrijf of 
een instelling te komen. Als u 
dan nog twijfelt, kunt u bellen 
naar het betreffende bedrijf of 
de instantie. 

- Aan onverwachts bezoek (bij-
voorbeeld een elektriciteits-
bedrijf) kunt u ook vragen 
om op ander tijdstip terug te 
komen. Zorg dat er dan meer-
dere mensen in huis zijn. 

- Medewerkers van een instel-

ling zoals een bank, een ver-
zekeringsmaatschappij of zelfs 
de thuiszorg komen nooit 
onaangekondigd bij u aan de 
deur. Hiervoor wordt altijd een 
afspraak gemaakt. 

- Maak bij woongebouwen met 
een centrale toegang alleen 
de deur open voor uw eigen 
bezoek.

Bel 112 bij verdachte situaties
Om insluipers of personen die 
met een babbeltruc proberen 
binnen te komen op heterdaad 
te kunnen betrappen, heeft de 
politie uw hulp nodig. Bel altijd 
112 als u in uw buurt iets ver-
dachts ziet of hoort. 

Wees alert op elke vreemde situ-
atie, ook al lijkt het voor u onbe-
langrijk. Let op personen die niet 
in uw buurt thuishoren en die 
bijzonder veel aandacht hebben 
voor de huizen en/of de omge-
ving. Noteer hoe ze eruit zien. 
En noteer ook merk, type en 
kenteken van hun voertuigen.

Hou dieven buiten de deur
Gemeente en politie waarschuwen voor insluiping en babbeltrucs

Uit cijfers van het Woning Inbraken Team van de politie blijkt dat 
er in de zomer veel insluipingen plaatsvinden. Het is mooi en warm 
weer, mensen brengen tijd door in de tuin en ramen en deuren staan 
vaak open. Begrijpelijk, want het is warm in de woning en het loopt 
gemakkelijk in en uit als u in de tuin zit. Maar deze openstaande 
ramen of deuren zijn een uitgelezen kans voor dieven om eenvoudig 
uw woning binnen te sluipen en spullen mee te nemen. 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Events Factory voor het orga-

niseren van een Summer Fair/
Pasar Malam op 3 september 
2016 van 11.00 tot 19.00 uur 
en Foodies & Goodies op 25 
september 2016 van 12.00 tot 
19.00 uur op De Misse, 5384 
BZ Heesch. De Misse is op 3 en 
25 september 2016 van 6.00 
tot 21.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 3 augustus 
2016.

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

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

Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Koninklijke Fanfare Sint Willi-

brord voor het organiseren van 
een fi etstocht in Bernheze op 
4 september 2016 van 12.30 
tot 17.30 uur. De toestemming 
is verzonden op 3 augustus 
2016.

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

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerp-wijzigingsplan 
Kantje 8 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpwijzigings-
plan Kantje 8, 5388XB Nistelrode 
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke or-
dening).
Inhoud: Het plan betreft het om-
zetten van een ‘agrarisch bedrijf’ 
naar ‘wonen’ en het realiseren 
van een paardenbak met pad-
docks.

Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtel i jkeplannen.nl, 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
Kantje8-ow01.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Vaststelling wijzigingsplan 
Edmundus van Dintherstraat 
ong. Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethou-
ders hebben het wijzigingsplan 
Edmundus van Dintherstraat ong. 
in Heeswijk-Dinther ongewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl NL.IMRO.1721.
WPEdmvDintherOng-vg01
Inhoud: Het plan betreft het op-
richten van een nieuwe woning 
aan Edmundus van Dinther-
straat ongenummerd in Hees-
wijk-Dinther.
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtel i jkeplannen.nl, 
NL. IMRO.1721.WPEdmvD-
intherOng-vg01
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-

gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

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:
- PSV Parchival Bernheze heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het oprichten 
van een inrichting t.b.v. het 
beoefenen van paardensport 
op het adres Kerkweg ong. in 
Heesch.

- Wim de Groot heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een vleeskalverenhouderij op 
het adres Loo 33, 5388 SB Nis-
telrode

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Maasstraat 1
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 29-07-2016
- Broekstraat 4
 Wijzigen bijgebouw naar man-

telzorgwoning
 Datum ontvangst: 01-08-2016
Heesch
- Veldbeemd 4
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 02-08-2016
- Zoggelsestraat 74
 Bouwen agrarische bedrijfshal
 Datum ontvangst: 04-08-2016
- Donkervoortseloop 67
 Bouwen tuinhuis met overkap-

ping
 Datum ontvangst: 04-08-2016
- Cereslaan12b
 Verbouwen bedrijfspand tot 

fysiotherapie praktijk
 Datum ontvangst: 04-08-2016
- Biezenloop 87
 Plaatsen keetwagen, biobox, 

hoogwerker
 Datum ontvangst: 05-08-2016

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.

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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GEMEENTEBERICHTEN

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.

Nistelrode
- Kantje 40
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
 Datum ontvangst: 02-08-2016
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Vorstenbosch
- Rietdijk (naast 8) en Peelstraat 

(t.o. 2 t/m 6)
 Kappen 4 populieren, 2 elzen 

en 1 stob (ontsluiting nieuw-
bouw weg en woningen)

 Verzenddatum: 01-08-2016
- Kampweg 11

Nieuwbouw woning met garage
 Verzenddatum: 09-08-2016

Loosbroek
- Krommedelseweg ong.
 Bouw woonhuis met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 09-08-2016
- Bosschebaan 3-5
 Veranderen varkenshouderij
 Verzenddatum: 09-08-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Molenweg 2 en 4
 Wijzigen varkensstal en mi-

lieuneutrale melding 
 Verzenddatum: 04-08-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Loosbroek
- Bergmolen 48
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum:14-06-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

www.bernheze.org

Afsluitingen voor verplaatsing verkeer 
N279 ‘s-Hertogenbosch - Veghel

De aansluiting van de Kapel-
straat op de N279 is in het week-
end van vrijdagavond 29 juli 
22.30 uur tot en met maandag-
ochtend 15 augustus 05.00 uur 
afgesloten voor het autoverkeer. 
In het weekend van vrijdag 12 
augustus 21.00 uur tot en met 
maandag 15 augustus 05.00 
uur is ook de aansluiting van de 
Runweg op de N279 afgesloten 
voor het autoverkeer. 

Na dat weekend zijn nieu-
we, tijdelijke kruisingen van de 
N279 met de Kapelstraat en de 
Runweg ingericht en voorzien 
van verkeerslichten. Alleen bij 
de aansluiting bij Middelrode 
kan het verkeer vanuit Veghel 
naar Middelrode rechtstreeks 
gebruikmaken van de nieuwe 
aansluiting. Deze verkeerssitua-
tie is tot het einde van 2016 in 
gebruik. Tijdens het weekend 
van vrijdag 12 augustus 21.00 
uur t/m maandag 15 augustus 
05.00 uur wordt het verkeer 
op de N279 van en naar Berli-

cum en Middelrode omgeleid 
via Beusingsedijk/Hasseltsedijk, 
ten westen van Berlicum en 
via de Heeswijkseweg in Hees-
wijk-Dinther (via aansluiting 
Heeswijk-Dinther Zuid).

Aansluiting Middelrode
De aansluiting Middelrode is nog 
niet volledig in gebruik, aange-
zien aan de kanaalzijde de toe- 
en afrit nog gebouwd moeten 

worden. Verkeer vanuit Veghel 
naar Middelrode kan hier direct 
van de aansluiting gebruikma-
ken. Verkeer vanuit ’s-Herto-
genbosch richting Middelrode 
rijdt via de tijdelijke kruising, die 
is geregeld met verkeerslichten. 
Het verkeer vanuit Middelrode 
richting ’s-Hertogenbosch en 
Veghel rijdt ook via deze tijde-
lijke kruising. Deze verkeerssitu-
atie is tot eind 2016 in gebruik, 
zoals is te zien in figuur 1. Ook 

de parallelweg tussen de Laan 
van Seldensate en de Kapelstraat 
is eind december 2016 gereed. 
Direct na de schoolvakantie, 
op maandag 5 september is de 
Milrooijsebrug weer beschikbaar 
voor voetgangers en fietsers. 
Aan het einde van dit jaar is de 
brug weer in gebruik voor het 
autoverkeer. Tot die tijd wordt 
het autoverkeer op de N279 van 
en naar Schijndel omgeleid via 

de Steeg (Harry Kinnardbrug) bij 
Heeswijk-Dinther. Deze omlei-
ding geldt ook voor het verkeer 
van en naar bedrijventerrein 
Nieuwe Molenheide in Schijndel.
Meer informatie over de verbre-
ding van de N279-Noord tussen 
’s-Hertogenbosch en Veghel en de 
omleidingsroutes is te vinden op
www.werkenaann279noord.nl.
Op die website zijn ook impres-
sies te zien van de nieuwe N279 
en de diverse aansluitingen.

HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 15 augustus rijdt het verkeer op de N279 ook tussen de brug Nijvelaar en 
de aansluiting Middelrode over de nieuwe noordbaan, net zoals dat nu al het geval is tussen de aan-
sluiting Middelrode en de aansluiting A50. Door het verplaatsen van het verkeer naar de nieuwe rijbaan 
ontstaat ruimte voor de aannemer om op de plek waar nu de ‘oude’ N279 ligt, de nieuwe zuidelijke 
rijbaan en de op- en afritten te bouwen. Om dit verplaatsen van het verkeer mogelijk te maken wordt 
de N279 in twee weekenden afgesloten voor verkeer. 

Nieuwe zuidelijke rijbaan
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Tekst?

VAKANTIE-ONTMOETING Zie oplossing pagina 19

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

Woordzoeker 
O Z Y H W S R L R L N J N C Z A  
F A T P M A E T M D I T A A S E  
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T B A N A A N O S B N N O I N Y  
M R S D U S A N A O S O U E Z V  
B X T E Q T A I F P B R O N N O  
U Z A I M A H N H M P E P T E R  
E T N S U B E S A G T E R C H M  
P I J E K R E R J N R P L O E F  
T I E S O K F I E Z A J S Y O T  
O T H C U R V E I S S A P F S W  
I R R N N A T K P S T H I E E S  
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A I I R I E D S C V R S N T S R  
E Z D O C Y O D F D R G D U E R  
T E P G I L J R S I P D L D C I  

 
 

	

Zoek: ANANAS, BANAAN, BES, BOSBES, BRAAM, CITROEN, DADEL, DRUIF, 

FRAMBOOS, GRAPEFRUIT, KASTANJE, KUMQUAT, LIMOEN, NOOT, PASSIEVRUCHT, 

PERZIK, APPEL, PEER, VIJG, PRUIM

WOORDZOEKER

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

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Sandra Gelder-
land-van Mierlo

uit Heesch

Winnaar:
Wendie v.d. Elzen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Wij wensen iedereen
een mooie vakantietijd!

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

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

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.

BLOEMBOEKETTEN 
Uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Vanaf heden ook lelies 
voor € 5,-. 
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

DE HELE ZOMER OPEN!
Voor al uw bloemenwensen
Bloemboetiek de Koning
Boschweg 117
5481 ED Schijndel
Tel. 073-5430210
info@bloemboetiek.nl
Ook via onze website
www.bloemboetiek.nl.

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. 

GEPANEERDE SCHNITZELS
€ 1,10 per stuk. 
Spareribs € 6,50 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss. 
tel. 0412-454536. 

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

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

GEBRUIKTE/OUDE 
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

OUDE/KAPOTTE 
MOBIELTJES VOOR STG. 
OPKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

OVERIGE

‘T MEDIAHUYS NISTELRODE 
is gesloten van 10 t/m 26 
augustus. Fijne vakantie.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm 
 van 349,- nu 279,-
HS 45  60 cm 
 van 369,- nu 299,-
Onze vakantieOpeningStijden 

zijn: van 8 t/m 28 augustus 
ma t/m vr van 08:00 t/m 17:00 uur 

geopend en zaterdag van  
08:00 tot 16:00 uur
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Kom ook bankieren 
bij de meest 

klantgerichte bank
* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. 

Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*

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

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

17 en 24 

augustus

verschijnt er 

geen krant.

31 augustus zijn 

we er weer!

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER

Zonnige finisch op Plein 1969
Jeugd- en gezinsvierdaagse

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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BERNHEZE BOUWT

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Ontwerpen, 
installeren en 
onderhouden

is ons vak

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

HEESCH - Frans is er heel stellig in: “Lange tijd zochten we al naar een groene energieleverancier. Er is 
voldoende keuze, maar wat ze doen is niet altijd even duidelijk. Bovendien is het onpersoonlijk. BECO laat 
zichzelf zien en door lid te worden krijg je inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatie. Het wordt een 
stukje van jezelf.” Sinds 2015 hebben Frans (67) en Anke (63) Smits uit Heesch duurzame groene energie 
van BECO.

Minder energie gebruiken staat 
voorop bij Frans en Anke. Een 
goede spouwmuurisolatie leverde 
al meteen 400 kuub minder gas-
verbruik op. Sinds kort hebben ze 
12 zonnepanelen en wordt er op 
inductie in plaats van op gas ge-
kookt. 

“Bij ons staat op de eerste plaats 
een gezonde en bewoonbare 
wereld”, zeggen Frans en Anke. 
“We willen toch niet dat onze 
kleinkinderen straks niet meer 

zonder zuurstofmasker kunnen 
leven? Natuurlijk moet het wel 
betaalbaar zijn en als je het terug 
kunt verdienen, dan is dat hele-
maal meegenomen.”

Sinds de bijeenkomst in april van 
BECO met Marianne Minnesma 
van Urgenda zijn ze echt ‘wak-
ker geschud’. “Haar gedreven-
heid zou als een sneeuwbaleffect 
verder moeten gaan door onze 
gemeenschap”, zegt Frans. “Als 
onze kleinkinderen straks vragen 

waarom we niet eerder windmo-
lens hebben geplaatst, moeten 
wij dan zeggen dat we ze niet 
zo mooi vonden?”, was een van 
haar uitspraken. Het is goed om 
op lokaal niveau met energie en 
duurzaamheid bezig te zijn. De 
grote jongens staan te ver van 
ons af. 
Net als zo’n energiekoffer van 
BECO, een mooie service toch, 
inzicht hebben in je eigen ener-
gieverbruik; dat is belangrijk”, 
sluit Frans af.

‘Groene energie van BECO en gas in 
de grond laten, waar het hoort’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

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

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

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

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

COLUMN
ONNO

HOOGTE 
‘NORMAAL 
MAATSCHAPPE-
LIJK RISICO’ 
BIJ PLANSCHADE?
In deze rubriek heb ik al diverse malen 
aandacht besteed aan planschade. U 
weet inmiddels dat voor een succesvol 
beroep op planschade aan een heel 
aantal voorwaarden voldaan moet 
worden. Een aspect dat regelmatig 
onderwerp van discussie vormt is het 

‘normaal maatschappelijk risico’.

Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij 
planschade worden bepaald?
Op 2 maart jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State hier weer een interessante uitspraak over gedaan. In 
deze uitspraak ging het om een bestemmingsplan dat een drietal 
vrijstaande woningen mogelijk maakte. Duidelijk was dat er sprake 
was van planschade als gevolg van extra verstening van de omgeving, 
een beperking van het uitzicht, aantasting van de privacy en een 

intensivering van het gebruik. Maar de vraag was of deze schade 
volledig binnen het normaal maatschappelijk risico viel.
De Rechter stelde om te beginnen, dat voor het beantwoorden van 
deze vraag in eerste instantie van belang is, of de ontwikkeling (van 
de drie woningen) ‘als een normale maatschappelijke ontwikkeling’ 
beschouwd kan worden. Zogenaamde inbreiding van woningen in een 
woonkern wordt door de rechter als zo’n normale maatschappelijke 
ontwikkeling aangemerkt. Als dat zo is, dan had hiermee rekening 
gehouden moeten/kunnen worden.
Verder is van belang of een ontwikkeling in de lijn der verwachtingen 
lag. Hiervoor is dan weer van belang of de ontwikkeling naar aard 
en omvang past binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en 
binnen het tot dan toe gevoerde beleid.

Overigens wil het nog niet zeggen, dat als een ontwikkeling in de lijn 
der verwachting lag, dat de daaruit voortvloeiende schade dan ook 
automatisch geheel onder het normaal maatschappelijk risico valt. 
Er zal ook gekeken moeten worden of de schade onevenredig is in 
verhouding tot de waarde van de woning.
Dan resteert de vraag hoe hoog het ‘normaal maatschappelijk risico’ 
is. 
In de wet is een drempel vastgesteld van 2% van de oorspronkelijke 
waarde van het object. De rechter heeft echter inmiddels diverse 
malen bepaald, dat onder bepaalde omstandigheden een drempel 
van 5% aanvaardbaar kan zijn. Het gaat dan (onder andere) om de 
volgende omstandigheden (bij een planologische maatregel waarbij de 
bouw van acht woningen mogelijk werd gemaakt):
• het terrein waar de acht woningen mogelijk zijn gemaakt ligt 

in centrum/dorps milieu en is geheel door (woon)bebouwing 
omgeven;

• de bouw van woningen op een inbreidingslocatie is een normale 
maatschappelijke ontwikkeling in Nederland;

• het terrein heeft al de bestemming ‘Woondoeleinden’; alleen nog 
geen bouwvlak;

• de bebouwing past goed in het karakter van de buurt en sluit aan 
op de plaatselijke situatie.

Kortom: Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

DREMPEL VAN 5% MAATSCHAPPELIJK 
RISICO KAN AANVAARDBAAR ZIJN 

VOLGENS RECHTER 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

www.gedekeukens.nl

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huisprijsopgave aan huis
Een super fijne relaxte vakantie. Maandag 29 augustus zijn wij weer geopend

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Nieuwe patiowoningen in Heeswijk-Dinther

Nu is het tweede deel van het 
plan opgestart; er zullen zes pa-
tiowoningen gebouwd worden. 
De groep bouwers is dus zelf op-
drachtgever/ontwikkelaar met 
veel inspraak en zeggenschap. 
Je kunt goedkoper bouwen door 
samen plannen te maken/te re-
aliseren en gezamenlijk inkopen 
te doen. 

Er zijn al handtekeningen ge-
plaatst; de architect De Bie & De 
Bie is zo goed als klaar met de zes 
ontwerpen. Het plan wordt nu 
heel concreet. Er is nog slechts 
een patiowoning beschikbaar/
te koop. 
Door snel aan te haken kan er 
nog volop inspraak en zeggen-
schap zijn!

Indien er interesse is kan je op-
vragen bij:
Aad van Leeuwen 06-51260431 
(algemene en technische info)
Ben Dobbelsteen 0413-292857 
(deelnemer).

HEESWIJK-DINTHER - Waar jaren geleden de lagere (meisjes-)-
school Cunera en het VGLO stonden, aan de Abdijstraat, is nu het 
eerste gedeelte van een cpo-project, collectief particulier opdracht-
geverschap, gerealiseerd. Aan de Teerlingstraat zijn nu elf woningen 
voor starters gebouwd.

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
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Schijndel • van 1 t/m 27 augustus 
geopend tot 15.00 uur
Sint-Michielsgestel, Boxtel en 's-Hertogenbosch • 
van 1 t/m 27 augustus geopend tot 14.00 uur
Heeswijk-Dinther • van 1 t/m 6 augustus geopend 
tot 14.00 uur. Van 8 t/m 27 augustus gesloten.

Krenten
bollen

Zomerse
   aanbiedingen

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Acties zijn geldig van 25 juli 2016 tot en met 3 september 2016.

Alle zachte
broodjes

7+3
gratis
7+3
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggratis

4+2
gratis

STOKBROOD
2.50
2.83

tomaat/olijf
STOKBROOD

Ties en Trijntje op vakantieTies en Trijntje op vakantie / Yvon Jaspers  / Yvon Jaspers 
met tekeningen van Philip Hopmanmet tekeningen van Philip Hopman

‘Ties en Trijntje op vakantie’ bevat 24 korte verhalen die prettig voor te le-
zen zijn. De kinderen van de schrijfster fungeerden als inspiratiebron.

Ties en Trijntje gaan kamperen. Ze vissen in het meertje en bakken broodjes 
aan een stok boven het kampvuur. En als het ’s nachts regent, klinkt het 
alsof er allemaal kleine muisjes over de tent trippelen. Het is een geweldi-
ge vakantie, vol avontuur met veel herkenbare emoties. Ook de illustraties 
zijn voor jonge kinderen heel herkenbaar en ook erg kleurrijk. Kortom een 
ontzettend leuk boek om mee te nemen op vakantie of gewoon voor thuis!

Op zoek naar vleermuizen 
in het donker
NISTELRODE - Natuurcentrum 
De Maashorst organiseert op 
zaterdagavond 27 augustus om 
20.00 uur een vleermuizen-
wandeling. Vleermuiskenners 
gaan samen met de wandelaars 
op zoek naar de verschillende 
vleermuizen die leven in Na-
tuurgebied De Maashorst. 

Met een speciaal apparaat, een 
‘batdetector’, worden de dier-
tjes opgespoord. De wandeling 
duurt ca. 1,5 uur. Deelname kost 
€ 3,50 voor volwassenen en 
€ 2,50 voor kinderen. 
Reserveren kan via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of telefonisch: 0412-611945.

In Natuurgebied De Maashorst 
komen diverse soorten vleermui-
zen voor. De specialisten leggen 
uit wat de verschillen zijn, waar 
en hoe ze wonen en waarvan ze 
leven. Veel mensen denken dat 
vleermuizen gevaarlijk zijn. Dat 
blijkt erg mee te vallen, als je 
het diertje tenminste niet met de 
handen aanraakt. Overdag sla-
pen vleermuizen hangend met 
hun kopje naar beneden. Als het 

donker wordt vliegen ze uit om 
insecten te vangen. Vleermuizen 
zijn vliegend in de schemering 
goed te zien. Ze vliegen razend-
snel, maar ze botsen nergens 
tegenaan. Dat komt doordat 
ze ultrasone geluiden maken. 
Vleermuisgeluiden zijn voor 
mensenoren niet waarneembaar, 
omdat deze geluiden te hoog 
zijn. 

Maar met een ‘batdetector’ wor-
den de geluiden hoorbaar. Het is 
erg leuk en spannend om in het 
bijna donker op pad te gaan, ze-
ker omdat er géén zaklampen 
gebruikt mogen worden. Stevige 
schoenen worden aanbevolen. 
Om zeker te zijn van deelname 
is het zinvol om van tevoren te-
lefonisch of via de website van 
het natuurcentrum te reserveren.
Er kunnen maximaal 50 deelne-
mers mee.

OP JACHT MET 
EEN BATDETECTOR

Er is in enkele weken tijd weer veel veranderd op onze dierenweide. 
Er zijn veel dieren geboren maar helaas zijn er ook weer een paar 
weggegaan. Zo is Dolly het schaap er bijvoorbeeld niet meer en ook 
twee jonge kameroenschapen zijn weg. Wel hebben we twee nieuwe 
jonge hertjes op onze dierenweide en ook enkele schattige, pas ge-
boren, jonge geitenbokjes.

Op een nacht kreeg de dierenweide opeens bezoek van wat kabou-
ters en een trol die het hier erg mooi vonden, zo mooi dat zij besloten 
bij onze vijver te komen wonen! Ze hebben het inmiddels erg naar 
hun zin. 

Lijkt het je leuk om een handje mee te helpen bij onze dierenweide? 
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die van aanpakken weten! 

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers 
die van aanpakken weten! 
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Ten eerste mogen de snacks 
geen zouten en suikers bevatten. 
Daarnaast is het belangrijk dat de 
snacks uit 100% natuurlijke be-
standdelen bestaan. Dit houdt in, 
dat de snacks geen kleur-, geur- 
en smaakstoffen en onnatuurlijke 
conserveringsmiddelen bevatten. 
Hier kunnen dieren namelijk hef-
tig op reageren. 

Daarnaast zijn honden echte 
vleeseters. Ga dus voor snacks 
of tussendoortjes met een hoog 
vlees- of visaandeel en zo min 
mogelijk granen. 

Een goed voorbeeld van een 
verantwoorde beloning zijn de 
vleesrepen van Renske Natuur-

lijke Diervoeding. Deze heerlijke 
repen bestaan voor 97% uit ge-
droogd vlees of vis. Daarnaast 
bevatten ze 3% groenten. De 
repen zijn dus geheel vrij van glu-
ten, granen, chemische conserve-
ringsmiddelen en kleur-, geur- en 
smaakstoffen! 

De vleesrepen zijn gemakkelijk 
in kleinere stukjes te scheuren en 
zijn erg goed voor de tanden van 
de hond.

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

BIJ 2 ARTIKELEN

BIJ 4 ARTIKELEN

BIJ 3 ARTIKELEN

10%

20%

BIJ 5 OF MEER 
ARTIKELEN

40%

30%

MOOI
KORTING 
STAPELEN

EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!* 
ONLINE IS ALLE SALE 50% AFGEPRIJSD.**

*M.u.v. accessoires   **Op de originele verkoopprijs.

NOG 

4 
DAGEN!

Verantwoord snacken!
BERNHEZE - Het is erg leuk en belangrijk uw hond af en toe te be-
lonen met iets lekkers. Gewoon als tussendoortje maar zeker ook 
tijdens de training! Dit belonen wilt u natuurlijk op een gezonde 
en verantwoorde manier doen. Veel tussendoortjes en snacks voor 
huisdieren zijn echter erg ongezond. Waar moet u op letten bij het 
geven van snacks of tussendoortjes? 

Nu bij DISCUS HEESCH, PET PLUS VEGHEL en GEENEN DIERVOEDERS VORSTENBOSCH, 
3 voor € 10.- op vertoon van dit artikel (uitgeknipt of een foto op uw mobiele telefoon)! Deze 
actie geldt ook in combinatie met andere gezonde beloningen van Renske met uitzondering van de 
crunchy lam beloningskoekjes. U kunt t/m 24 augustus 2016 gebruikmaken van deze actie.

WAAR MOET U OP LETTEN BIJ HET GEVEN VAN EEN SNACK?

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
Belasting betalen in Box 3? Echt niet!

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd
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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 3 sept.  2016

Nistelrodese kampioenschappen 
jeu de boules 

Wij nodigen graag iedereen uit 
om hieraan deel te nemen. Ook 
kinderen zijn welkom. Een team 
bestaat uit twee personen (dou-
bletten), waarvan minimaal een 
persoon uit Nistelrode komt of er 
woonachtig is. Tevens geldt als 
voorwaarde dat minimaal 1 van 
de 2 leden geen lid is van jeu de 
boulesclub Die Lé.
Inschrijven is mogelijk vanaf he-
den tot 10.00 uur op de wed-
strijddag zelf. Het inschrijfgeld 
bedraagt slechts € 4,- per team 
en kan op de wedstrijddag wor-

den voldaan. 
Heeft u (nog) geen partner voor 
deelname dan kunt u toch in-
schrijven. Wij zorgen dan voor 
een partner. 
De opzet is hetzelfde als voor-
gaande jaren, aanwezig om 
10.00 uur en dan om 10.30 uur 
beginnen de wedstrijden waarbij 
alle teams vier wedstrijden spe-
len, twee voor en twee na de 
pauze. Aan de hand van de uit-
slagen wordt het eindklassement 
opgemaakt. Rond 16.00 uur 
vindt de prijsuitreiking plaats. Bij 

slecht weer zal het toernooi in 
de jeu de bouleshal plaatsvinden 
en zal er indien nodig op tijd ge-
speeld worden.
Wij begroeten u graag op zater-
dag 3 september op het gildeter-
rein De Gildenhof en hopen op 
een grote opkomst, zodat in een 
gezellige en sportieve sfeer om 
het Nistelrodese kampioenschap 
Jeu de Boules 2016 kan worden 
gestreden.
Voor nadere informatie en voor 
opgave kunt u contact opnemen 
met:
1. Gilde St. Antonius Abt - 
 St. Catharina: Gerard den 

Brok: g.denbrok@home.nl
2. Jeu de boulesclub Die Lé: 
 Jos Bongers: 
 josbongers@hotmail.com
Ps. Vanaf nu is het mogelijk om 
op donderdagmiddag (vanaf 
13.30 uur) en/of - avond (vanaf 
19.30 uur) op het gildeterrein te 
oefenen.

NISTELRODE - Dit jaar vinden op zaterdag 3 september voor de 18e achtereenvolgende keer de jaarlijkse 
Nistelrodese Kampioenschappen jeu de boules plaats. Georganiseerd door het Gilde St. Antonius Abt -  
St. Catharina met medewerking van de jeu de boulesclub Die Lé.

Zij wist met haar pony Ribbon’s 
Mr. Gregor beslag te leggen op 
de kampioenstitel in de categorie 
C klasse M1. Isabelle van Liempt 
heeft een prachtige prestatie 
neergezet door reservekampioen 
te worden in de klasse CB met 
haar pony Sharon.

Voor de Brabantse Kampioen-
schappen, die op 13 en 14 au-
gustus plaats gaan vinden in 
Nijnsel, hebben zich de volgen-
de combinaties van De Valianten 
geplaatst:
Pony’s dressuur: Ilse Rietbergen 
met Ribbon’s Mr. Gregor CM1; 
Isabelle van Liempt met Sharon 
CB;  
Niels Rietbergen met Bubbly 
BL1; Veere van Lamoen met Ma-
dena CB.
Pony springen: Geertje van Aarle 
met Boebas DL

Paarden dressuur: Lieke Dort-
mans met Zachery van de Hei-
meriete klasse M2.
Van harte gefeliciteerd met deze 
prestaties en héél veel succes 
toegewenst op de Brabantse 
Kampioenschappen!

Kringkampioen 
Ilse Rietbergen
HEESWIJK-DINTHER - Dit zomerseizoen is er door de ruiters en 
amazones van ruitersportvereniging De Valianten weer fanatiek 
gestreden in de selectiewedstrijden om het kringkampioenschap 
van kring Noordoost-Brabant. Ook afvaardiging naar de Brabantse 
Kampioenschappen stond hierbij op het spel. Ilse Rietbergen is hier-
in met vlag en wimpel geslaagd. 

paardrijden

Raivo Dankers sluit het Europees Kampioenschap 125cc in 
de top tien af 
FRAUENFELD/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport-team heeft zijn goede vorm van 
de afgelopen weken verder weten te zetten in de laatste wedstrijd om het Europees Kampioenschap 125cc 
in het Zwitserse Frauenfeld. De rijder uit Heesch kwam in de eerste manche na een valpartij in de laatste 
ronde op een achtste plaats over de finish. In de tweede manche reed hij opnieuw in de top tien totdat een 
kleine schuiver, waarbij hij onder de motor kwam te liggen, hem vele plaatsen kostte. Dankers gooide zijn 
hart in de strijd en vocht zich in het resterende deel van de wedstrijd nog terug naar een dertiende plaats.
Met een 8-13 in de manches eindigde hij op een negende plaats in het dagklassement. In de eindstand om 
het Europees Kampioenschap is de rijder uit Heesch op een vijftiende plaats geëindigd. Zoals het er nu naar 
uitziet zal Raivo volgende week maandag van start gaan in een wedstrijd om het Belgisch Kampioenschap 
op de Keiheuvel in Mol.

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

ROMMELMARKT
BERGHEM

Zondag 18 september is weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in 
buurtschap ‘‘t Tuureind.

Het is een gezellige markt met een mooi 
terras. Voor een hapje of drankje. En zeker 
niet te vergeten de beroemde appeltaart. 

De markt is zowel binnen als buiten. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tevens is een grote collectie POMPOENEN 
te koop in alle kleuren en maten. 

De markt is geopend van 
9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Halvemorgenstraat 15 Berghem.
Nabij spoorweg overgang 

Berghem-Herpen.

Info kraamhuur:
Francien Nelissen 06-53163504

www.meermaashorst.nl

Magazine over 
mens, dier en 
natuur 
in de Maashorst

www.facebook.com/
Meer-Maashorst
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BERNHEZE SPORTIEF

1.99

1.99

1.99

2.79

0.99
v   van 1.69

0.99
v   van 1.69

3.99
v   van 5.19

0.99
v   van 1.69

0.79
v   van 0.99

0.99
v   van 1.69

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
125 g

BLAUWE
BESSEN*

125 g

FRAM-
BOZEN*

Per kilo

SHOARMA
VLEES*

Per pak
NUTELLA & GO

125 g
BRAMEN*

Per stuk

AMBACH-
TELIJKE
BOL

125 g

RODE
BESSEN*

Per stuk

HALVE KERSEN-
VLAAI* 500 g

KIPDIJFILET*

2 x 130 g

IRISH HEREFORD
BURGERS*NIEUW!

Vrijdag
 12-08 t/m 

zondag 
14-08

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

Maandag 
08-08 t/m 

zondag 
14-08

NIEUW!

Natuurlijk

Aldi!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Thierry Pittens wint het 
Europees Kampioenschap Enduro in Letland
ENDURO/VORSTENBOSCH - 
Thierry Pittens van Pittens Ra-
cing heeft de derde wedstrijd 
om het Europees Kampioen-
schap Enduro in het Letse Ogre 
weten te winnen. 

Pittens finishte op de eerste dag 
als tweede maar wist de twee-
de dag met ruime voorsprong 
te winnen en pakte hiermee de 
eindzege in de E1-klasse. We-
sley kwam op de eerste dag ten 
val en dit had tot gevolg dat zijn 
koppelingskabel eruit schoot. 
Voor Wesley betekende dit het 
einde van de wedstrijd. Op de 
tweede dag kwam hij sterk terug 
en wist hij achtste te worden in 
de E2-klasse. 
 
Commentaar Wesley Pittens: ‘’Ik 
voel dat ik nog niet ben waar ik 
wil staan. Ik ging de wedstrijd in 
met als doelstelling om lekker te 

rijden. Met een achtste plaats in 
deze drukbezette klasse kijk ik 
tevreden terug. Ik weet nu wat 
me te doen staat en wil in Ne-
derland straks 110% fit voor de 

dag komen.’’
De laatste wedstrijd om het Eu-
ropees Kampioenschap Enduro 
wordt op 28 en 29 oktober ver-
reden in Harfsen.

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

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

Glenn Coldenhoff scoort top 
drie-plaats in de Grand Prix van Zwitserland

Nadat Coldenhoff in de eerste 
manche op een elfde plaats over 
de finish was gekomen, pakte hij 
in de tweede manche een goede 
start en reed lang netjes mee in 
de kopgroep. Strak rijdend kon 
hij in de slotfase profiteren van 
een fout van Antonio Cairoli en 
kwam op een mooie derde plaats 
over de finish. 

Met een 11-3 in de manches 
eindigde Glenn op een vijfde 
plaats in het dagklassement. In 
de tussenstand om het wereld-
kampioenschap blijft hij op een 
achtste plaats staan en heeft een 
achterstand van slechts 1 punt 
op Valentin Guillod. Op 27 en 28 
augustus staat de eerstvolgende 
Grand Prix op het programma op 
het TT circuit van Assen.

FRAUENFELD/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM 
Factory-team heeft in de vijftiende wedstrijd om het wereldkam-
pioenschap MXGP in het Zwitserse Frauenfeld een top drie-plaats 
weten te behalen. 

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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 11 AUGUSTUS

TRV-Bernheze: 
Fiets3daagse
Bernheze

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Live muziek: Factor 3
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Maashorstcup
Sportpark De Schellen 
Nistelrode
PAGINA 5

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek
PAGINA 8

Eetfeest Nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 7

ZONDAG 14 AUGUSTUS

Maashorstcup
Sportpark De Schellen 
Nistelrode
PAGINA 5

Kermis
Loosbroek
PAGINA 8

Excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 15 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek
PAGINA 8

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 16 AUGUSTUS

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kermis
Loosbroek
PAGINA 8

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

GEEN UITGAVE 
DEMOOIBERNHEZEKRANT

Excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Bende van 4
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 19 AUGUSTUS

Live muziek: 
Acoustic Energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 7

Reiki 2 bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Live muziek: Jeroen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 7

Paul de Munnik
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 21 AUGUSTUS

Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 22 AUGUSTUS

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
echtscheidingen
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

DINSDAG 23 AUGUSTUS

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

GEEN UITGAVE 
DEMOOIBERNHEZEKRANT

Start: Van Tilburg 
Voetbaldagen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Reiki 1 bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Oh nee, niet weer een 
boek
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 26 AUGUSTUS

24-uurs Solexrace
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Leon Verdonschot 
ontvangt Novastar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

24-uurs Solexrace
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Jeu de 
Bouleskampioenschap
‘t Gildebergske Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

Op zoek naar vleermuizen 
in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 16

Zomernacht festival
Raadhuisplein Nistelrode

ZONDAG 28 AUGUSTUS

Live muziek: Jeroen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 7

24-uurs Solexrace
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Open dag: Zaal Kerkzicht
Molenhoeven 43 Loosbroek
PAGINA 2

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 29 AUGUSTUS

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Start: Mini Heesch
Achter het Bomenpark Heesch

Familieopstellingen, 
Ouder-Kind relatie
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

Start: 
Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek

DINSDAG 30 AUGUSTUS

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

A midsummer night’s 
dream
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

Start KinderVakantieWeek 
Vorstenbosch
Blokhut De Roets Vorstenbosch

Theatergroep Graasland: 
Brrr
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familiefilm op ‘t witte 
doek van Nesterlé
CC Nesterlé Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

Golftoernooi Bernheze 
Open 2016
The Duke Nistelrode

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Banden kerk 
Heesch

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Fijne vakantie 
en tot over twee weken!

17 en 24 

augustus

verschijnt er 

geen krant.

31 augustus zijn 

we er weer!

tot over twee weken


