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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 11

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Terrasoverkapping op maat?
Bezoek onze buitenshowroom

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Fijne vakantie 
   en tot over twee weken

De komende twee weken verschijnt DeMooiBernhezeKrant niet. 

Maar… de eerstvolgende krant zal alweer op woensdag 15 augustus 

bij je in de bus vallen. Graag willen we onze lezers en klanten 

bedanken voor de vele positieve reacties die wij steeds mogen 

ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 

Wij blijven ons best doen om er een verrassend en interessant 

weekblad van te maken. Wij gaan nieuwe, frisse ideeën opdoen 

zodat we er weer vol energie tegenaan kunnen en datgene doen wat 

we graag doen en waar we goed in zijn; voor en door Bernhezenaren, 

DeMooiBernhezekrant bij jou op de deurmat krijgen. 

Wij wensen alle lezers en relaties een hele fijne zomer toe!

Heidi en Rian en het hele team van DeMooiBernhezeKrant.

Geniet er van!!Geniet er van!!Geniet er van!!Geniet er van!!
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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.

OPGEMAAKT IS 
LEKKER

Op een zonnige middag of 
sfeervolle avond genieten 
van een wijntje of biertje in 
combinatie met een mooi 
opgemaakte borrelplank. Een 
lekkere combinatie van kaas, 
vleeswaren en wat zoet/zuur 

eventueel aangevuld met verse vijgen of vijgenbrood. 
Op een borrelplank kun je beginnen met een aantal lekkere 
blokjes kaas: bijvoorbeeld ‘Aangenaam Heesch’ of het 
kaaspareltje. Dan maak je een keuze tussen een aantal 
lekkere hamsoorten: zoals bijvoorbeeld een San Danielle 
ham - lekker dun gesneden. Vervolgens kun je er een aantal 
blokjes Maastrichts Gehaktbrood aan toevoegen en de basis 
is gevormd. Ben je toe aan iets anders of krijg je bezoek 
dat je graag wilt verrassen? Dan maken wij voor jou graag 
mooie schotels op met de lekkerste huzarensalade uit de 
regio met heerlijke zomerse producten zoals vers fruit en 
rauwkostsalade zoals op de foto’s!

Thuisblijven kan ook heel erg lekker 
zijn! Met deze heerlijke zomerse 
temperaturen, zonovergoten 
middagen en lange zwoele avonden 
voelt het als een extra vakantie! Je 
kunt ook gewoon blijven winkelen 
bij je eigen vertrouwde kaaswinkel 
en wij adviseren je heel graag in en 
bij je keuze om deze middagen en 
avonden nog gezelliger te maken.
En ga je toch op reis? Dan hebben 
wij heerlijke proefstukjes kaas in 
de aanbieding om, al dan niet 
gevacumeerd, mee te nemen naar de 
landen waar je op bezoek gaat! 

TIP: Ga je bij bekenden op vakantie?  
Denk dan eens aan een heerlijk 
Nederlands (of Aangenaam Heesch) 

souvenier om mee te nemen, wij vacumeren graag een stuk 
kaas, zodat je het langer kunt bewaren. 

Wijs ook de vakantiegangers, die genieten van deze 
prachtige omgeving, op onze winkels in Oss en Heesch om 
nader kennis te maken. Wij staan graag voor hen klaar.

Gedurende de hele zomervakantie zijn we gewoon geopend 
en laten je graag proeven! 

Fijne zonnige zomer gewenst!
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

Maashorst Muziekdag

Op deze zomerse zondag heeft 
het natuurcentrum twee loka-
le zangers uitgenodigd om hun 
mooie Brabantse liederen ten 
gehore te brengen. 
Annelieke en Jan zingen liedjes 
van onder andere Ad de Laat en 
Guus Meeuwis. Beide zangers 
zingen ook zelfgeschreven lied-
jes. De Liempdse troubadour Jan 
put zijn inspiratie uit het leven 
van alledag. In Brabants dialect 
zingt hij zijn eigen liedjes en be-
geleidt zichzelf op de gitaar. Ie-
dereen die van cultuurhistorie en 

het Brabantse dialect houdt zal 
genieten van zijn zang. 
Annelieke omschrijft haar werk 
als sfeervol, gezellig, spranke-
lend, stijlvol, Brabants met een 
zachte g, herkenning, melodieus, 
muzikaal en veelzijdig. Akoes-
tisch kleine en rustige liedjes wis-
selt zij af met een vrolijk en vlot 
repertoire. 
Iedereen, jong en wellicht wat 
ouder, is op 29 juli van harte wel-
kom op het mooie terras van het 
natuurcentrum om te genieten 
van de Brabantse gezelligheid!

SLABROEK - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zondag 
29 juli in zomerse sferen de Maashorst Muziekdag. Van 10.30 tot 
16.00 uur is er gezellige Brabantse muziek op het erf te beluisteren. 
Annelieke Merx en Jan van der Heijden zingen fijne luisterliedjes 
en echte meezingers. Zoek een plek op het ruime terras met koffie, 
fris of een ijsje en geniet van de Brabantse sfeer. Zoals altijd is de 
toegang gratis. Meer informatie is te vinden op www.natuurcen-
trumdemaashorst.nl.

Jan van der HeijdenAnnelieke Merxtips om af te koelen  

Eet fruit
Je lichaam koelt af door te 
transpireren. Hiermee drijf 
je de warmte uit je lichaam. 
Tijdens het zweten verlies je 
het nodige vocht, maar ook 
zouten, die je daarna weer 
aan moet vullen. 

Gelukkig bestaat er fruit om 
dit vocht- en zouttekort aan 
te vullen. 
Naast de suikermeloen, 
appels, mango, bananen, 
aardbeien, frambozen, 
blauwe bessen en zwarte 
bessen, is de beste vrucht 
hiervoor de watermeloen, 
uitstekend afkoelvoedsel. Raadhuisplein 7 - 5388 GM - Nistelrode

0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl

EETCAFÉ
‘T PUMPKE

PRESENTS
VRIJDAG 27 JULI VANAF 20.00 UUR

2 THOUGHTS ACOUSTIC

ZATERDAG 28 JULI VANAF 20.00 UUR
DJONINA MULDER

ZATERDAG 4 AUGUSTUS VANAF 20.00 UUR
2 THOUGHTS ACOUSTIC

VRIJDAG 10 AUGUSTUS VANAF 20.00 UUR
NIKENIA

ZATERDAG 11 AUGUSTUS VANAF 20.00 UUR
DJONINA MULDER
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Online interactief leren
overal en altijd

Abdij van Berne draagt bij 
aan generaal Kapittel
FEESTELIJK ONTHAAL VOOR 120 NORBERTIJNEN VANUIT DE HELE WERELD

Als uitstapje komen zij zondag 
29 juli om 10.30 uur samen bij de 
Abdij van Berne voor het bijwo-
nen van een eucharistieviering 
waar iedereen van harte voor 
is uitgenodigd. De gelegenheid 
wordt ook aangegrepen om van-
af 13.30 uur de nieuwe Abt-ge-
neraal de naar hem vernoemde 
Quadrupel aan te bieden, waar-
na aansluitend iedereen welkom 
is om bij het proeflokaal het glas 
te heffen omlijst door muziek 
van de Kabelgat Ramblers, dj 
Forty Five en de HD-bigband. 

Abt Denis Hendrickx van de Ab-
dij van Berne is secretaris van het 
Generaal Kapittel. Dat is de be-
langrijkste internationale verga-
dering van de orde van Norbertij-
nen die eens in de zes jaar wordt 
gehouden waarbij er dit keer niet 
alleen een nieuw bestuur, maar 
ook een Abt-generaal gekozen 
gaat worden. 

De bijeenkomst is van internati-
onale allure. De abt en een ge-
kozen vertegenwoordiger van 
iedere abdij en vertegenwoordi-
gers van zustergemeenschappen 
van de orde vormen samen het 
Generaal Kapittel. Dit zesjaar-
lijkse overleg vindt dit keer in 
Nederland plaats van 22 juli tot 
en met 4 augustus in abdij Rol-
duc bij Kerkrade. “Van Australië 
en India, Zuid-Afrika en Con-
go, Brazilië, Noord-Amerika en 
Canada en de meeste Europese 
landen. Tijdens deze internatio-
nale bestuursvergadering wordt 
een nieuw dagelijks bestuur voor 
de orde gekozen en bijzonder 
dit keer is ook dat een nieuwe 

Abt-generaal gekozen zal wor-
den. Iedereen die lid is van de 
orde is daarvoor in principe kan-
didaat. Hoe een en ander te werk 
gaat is allemaal officieel vastge-
legd in het reglement dat offici-
eel heet: de constituties van de 
orde. De vernieuwing van deze 
constituties vormen dit keer ook 
een belangrijk onderwerp van de 
beraadslagingen. Bij de verkie-
zing van personen zijn er maxi-
maal vier stemrondes. Als er na 
drie rondes nog geen kandidaat 
uit de bus is gekomen kan er al-
leen nog gestemd worden voor 
de twee kandidaten die bij de 
derde ronde de meeste stem-
men hadden behaald. Bij de vier-
de ronde is er dus altijd iemand 
gekozen die het stemmenaantal 
van 50% +1 heeft. En als de 
stemmen staken is degene geko-
zen die de oudste in leeftijd is”, 
verduidelijkt Hendrickx. 

Het Generaal Kapittel wordt 
gehouden in Rolduc maar als 
bijzonder uitstapje staat zon-
dag 29 juli een bezoek aan de 
Abdij van Berne op de agenda 
waar de nieuwe Abt-generaal 
op speciale wijze in het zonnetje 
wordt gezet. Om 10.30 uur is er 
een eucharistieviering die wordt 

voorgegaan door de bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, Gerard 
de Korte. Omstreeks 13.15 uur 
wordt er door het plaatselijke gil-
de een vendelgroet gebracht aan 
de Abt-generaal waarna de naar 
hem vernoemde Abt-generaal 
Quadrupel wordt aangeboden. 
Een en ander wordt muzikaal 
omlijst door muziekvereniging 
Servaes. 
Het internationale gezelschap 
begeeft zich aanstonds naar het 
proeflokaal waar met elkaar het 
glas geheven wordt. Vervolgens 
vervolgt het gezelschap haar 
weg. Ook na het vertrek wordt 
de introductie van het nieuwe 
vijfde Berne Abdijbiertje ver-
der gevierd, muzikaal omlijst 
door de Kabelgat Ramblers en 
de HD-bigband. Zowel voor de 
kerkdienst als de lancering van de 
Quadrupel en het vervolgfeest is 
iedereen van harte welkom.

Om alles organisatorisch goed 
op de rit te zetten, heeft Hen-
dricks het de afgelopen jaren 
ontzettend druk gehad en nog 
is hij bezig met de laatste lood-
jes maar: “De ontmoeting met 
al die gelijkgezinden vanuit de 
hele wereld is bijzonder. Dat we 
als Abdij van Berne iedereen mo-
gen ontvangen is verder ook heel 
speciaal”, meldt hij en besluit la-
chend: “Ik verheug me er echt 
op, maar gelijktijdig ben ik ook 
aan het aftellen, want om alles 
in goede banen te leiden is een 
hele klus.” 

HEESWIJK-DINTHER - Eind 
juli wordt in Nederland het 
Generaal Kapittel gehouden 
waarbij 120 Norbertijnen 
vanuit de hele wereld samen 
komen om te stemmen over 
een nieuw bestuur en dit 
keer ook een Abt-generaal. 

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

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

CoLUMn

U heeft vast wel eens gehoord dat het drinken van citroen-
water goed is. Maar kent u de voordelen hiervan? Alles wat te 
maken heeft met een verstoorde zuurgraad wordt beïnvloed 
door het drinken van citroensap. Een Amerikaanse hoogleraar 
zei eens: “Er is maar een ziektebeeld in onze wereld en dat is 
een verstoorde zuurgraad.”

Alle ziektebeelden, alle pijnen en zelfs kanker hebben te maken 
met een afwijkende zuurgraad oftewel pH waarde en zijn dus 
op die manier ook te beïnvloeden. En dat door zoiets simpels 
als een citroen.

Citroen is lekker fris over de sla of rauwkost en heerlijk bij vis. 
Vooral op een lege maag een halve citroen met warm water 
doet wonderen in je lichaam. 

• Het reinigt het lichaam en spoelt het hele systeem door
• Het bevordert gewichtsverlies doordat het de spijsvertering 

verbeterd. Door de pectine in citroensap heb je minder 
honger en zul je de hele dag minder eten

• Citroensap is rijk aan flavonoïden, kalium, antioxidanten, 
eiwitten en de vitaminen B en C waardoor het een krachtig 
wapen is tegen virussen en het immuunsysteem opbouwt

• Citroensap ondersteunt het lymfestelsel
• Citroensap gaat verstopping tegen en bevordert een 

regelmatige stoelgang
• Citroensap bevat kalium die het citraatgehalte in uw urine 

verhoogt; dit voorkomt de vorming van nierstenen
• De pijn als gevolg van galstenen vermindert als je 

citroenwater bij het eten drinkt
• De zuurgraad van de maag verbeterd
• Citroenwater vermindert urinezuur in de gewrichten, 

waardoor ontstekingen verminderen
• Doordat citroen de zuurgraad verbetert zullen ontstekingen in 

het maagdarmkanaal positief reageren
• Citroen verhoogt de hardheid van de nagels en de witte 

vlekjes verdwijnen
• Spierpijn na een harde training wordt verminderd
• Het helpt elke vorm van voedselvergiftiging te voorkomen
• Alcoholverlangens worden minder door het drinken van 

citroenwater. 

Met deze warmte in Nederland zie je dat de natuur uitdroogt, 
maar je lichaam droogt ook uit. Let goed op de hoeveelheid die 
je drinkt en doe een paar druppels verse citroen in het water. 
In het buitenland zie je de citroen veel vaker, in de restaurants 
wordt er veel mee gewerkt en er zit bijna standaard een schijfje 
citroen in het glas water wat je besteld. 

Wij wensen u een fijne vakantie toe!
In september beginnen we weer met de lezingen en tot die 
tijd kunt u gebruik maken van het gratis spreekuur, iedere 
maandag van 13.00 tot 14.00 uur. Wel even aanmelden graag. 

Mocht u ons nodig hebben of vragen hebben; wij zijn er de 
hele zomer. 

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

CiTRoenen 
en WARMTe

Heb je een hulpvraag? Wil je 
graag iets betekenen voor een 
ander? Wil je klaarstaan voor 
een zwaarbelaste mantelzorger? 
Ben je zelf graag in contact met 
de medemens en heb je graag 
een uurtje over voor de ander? 

Houd je van fietsen, een wande-
ling, een praatje maken of een 

spelletje doen? Of een andere 
hobby die je wilt delen?

Wellicht ben je bij ons aan het 
goede adres en zoeken wij jou! 
Neem eens een kijkje op onze 
website en vandaaruit kun je ge-
heel vrijblijvend meer informatie 
opvragen! We horen graag van 
jou! www.blinkuit.nl.

Blink zoekt vrijwilligers!

BERNHEZE - Blink levert onbetaalde zorg in Noord-Oost Brabant 
door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een lichamelijke, ver-
standelijke of sociale beperking én mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. Ons doel is het ontlasten van de mantelzorger en de 
hulpvrager ondersteuning te bieden bij het participeren in de sa-
menleving.

FLeur (12) en Iris (15)

HEESWIJK-DINTHER - Ton Lunenburg, 62 jaar, liep dit jaar voor de 
vierde keer de Vierdaagse als sponsorloper. Bij het maken van de foto 
tijdens de Vierdaagse vraagt Ton ons: “Ik hoopt dit jaar zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor een van de Ronald McDonald huizen 
in Nederland. De lezers van DeMooiBernhezeKrant kunnen me nog 
steunen en kunnen voor meer informatie kijken op 
www.facebook.com/ton.lunenburg.”

Ton Lunenburg 

Foto: Marcel van der Steen
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Teams van twee tot en met vijf personen kunnen deelnemen aan deze 
leerzame en vermakelijke quiz. Voorbereiding is absoluut niet nodig, ver-
trouw op je gezonde verstand of op dat van je teamgenoten. En voorop 
staat dat meedoen belangrijker is dan winnen!

De eerstvolgende Pubquiz bij CC De Pas is op 
vrijdag 31 augustus in het café. De avond be-
gint om 20.00 uur en meedoen is gratis. Lijkt 
het je leuk om samen met vrienden of familie 
(maximaal vijf personen per team) mee te doen 
aan deze leuke quiz? Meld jouw team dan snel 
aan via info@de-pas.nl onder vermelding van 
‘deelname pubquiz’. Wacht niet te lang want 
vol=vol!

Pubquiz: Meedoen is belang-
rijker dan winnen…

HEESCH - In het café van CC De Pas gaan op vrijdag 31 au-
gustus diverse teams weer de strijd aan met elkaar. In een 
quiz met verschillende categorieën, met meerkeuze- en open 
vragen, wordt de kennis van de aanwezigen getest. De beste 
teams gaan door naar de finaleronde.

Theatergroep de Kersouwe 
speelt Lucifer
een HeMeLs sTUK VoL DUiVeLse DiLeMMA’s

Het verhaal in een notedop
Aartsengel Gabriël worstelt met 
een burn-out waardoor het in 
de hemel een uitgebluste boel 
is waar de bureaucratie hoogtij 
viert. Lucifer en zijn trawanten 
zien hierdoor kans om de hemel 
na duizenden jaren weer over te 
nemen. Met populistische praat-
jes die steeds meer gehoor krij-
gen. Da’s geen goed nieuws voor 
de mensheid, zij zou daar wel 
eens zwaar voor moeten gaan 
boeten. Lucifer lijkt een heel eind 
op weg als Lin, een nieuwkomer 
in de hemel met een journalis-
tieke achtergrond, op zoek gaat 
naar de antwoorden. Kan zij het 
tij op tijd keren? 

Een nieuwe regisseur die straalt
In januari is de spelersgroep be-
gonnen met repeteren. Eerst 
volgden de leesrondes, daarna 
de rolverdeling. Rowdy Pelgrim is 
de regisseur en staat dit jaar voor 
het eerst voor de groep. “Sterker 
nog”, vertelt hij, “dit is de eerste 
keer dat ik regisseer in een open-
luchttheater. Dan kom je erachter 
dat er geen licht uit kan op zon-
dagmiddagen, je geen doek kunt 
laten vallen of decorstukken in-
eens laten verschijnen. Het geeft 
beperkingen, maar er zijn ook 
heel veel kansen. De ruimte is 
enorm! En de groep fantastisch. 
Met deze groep kan ik echt wel 
uit de voeten”. Rowdy straalt als 
hij over het stuk spreekt. 

Een stuk in mensentaal
“Het stuk is heel mooi geschre-
ven. In echte mensentaal. Dat 
maakt het gemakkelijker om je in 

je rol in te leven”, zegt Hans Ke-
nens die de rol van Gabriël voor 
zijn rekening neemt. Youri Weijts 
kruipt in de rol van zijn tegen-
pool, de duivel. “Het is altijd leu-

ker om de donkere kant van het 
leven te mogen spelen. Slechteri-
ken zijn gewoon leuker en vetter 
om te doen. Maar het knappe 
van dit stuk is dat de lijn tussen 
goed en kwaad heel erg dun is. 
Vaak is er geen duidelijke plus of 
min. Het ligt er heel erg aan hoe 
je de zaken bekijkt. Welke bril je 
wilt opzetten”. Dat is vooral het 
dilemma dat de speelgroep met 
Lucifer belicht. 

Première 12 augustus
Lucifer is een heerlijk eigentijds 

stuk dat losjes is gebaseerd op 
het origineel van Vondel. Speciaal 
geschreven voor Theatergroep 
de Kersouwe door de talentvolle 
Bossche schrijver Lucas de Waard. 

De regie is in handen van Rowdy 
Pelgrim die met Lucifer zijn de-
buut maakt in de Kersouwe. 

De première vindt plaats op 
zondagmiddag 12 augustus. De 
voorstelling wordt tevens ge-
speeld op 17 augustus (avond), 
19 augustus (middag), 24 augus-
tus (avond), 26 augustus (mid-
dag), 31 augustus (avond) en 2 
september (middag). 

Kaarten kun je bestellen via 
www.kersouwe.nl/lucifer.

HEESWIJK-DINTHER - Het barst van de dilemma’s deze zomer in de bossen van Heeswijk. Theatergroep 
de Kersouwe speelt Lucifer, een eigen productie geschreven door Lucas de Waard en geregisseerd door 
Rowdy Pelgrim. Een stuk vol dillema’s over goed en kwaad met levensvragen over wat nu het juiste is: 
hemels of duivels. En dat allemaal in een toegankelijk en vlot geschreven stuk in het mooiste open-
luchttheater van Nederland. 

‘Dit is de eerste keer dat ik regisseer 
in een openluchttheater’

HEESCH - Familiekoor is een 
enthousiast koor van ongeveer 
twintig leden bestaande uit 
jeugd tot middelbare leeftijd. 

Ze verzorgen de communie-, 
vormsel- en kerstviering in de 
Petrus Bandenkerk of ze treden 
op op speciaal verzoek. Ze repe-
teren één keer in de drie weken 

op zondagavond van 19.00 tot 
21.00 uur onder leiding van diri-
gent Tom Overtoom. 

Ze zijn op zoek naar een organist 
of pianist of gitarist die hen kan 
begeleiden bij het oefenen van 
de liederen en tijdens de viering. 
Mail bij interesse naar annemie-
kevanderwielen@gmail.com.

Familiekoor uit Heesch 
zoekt muzikale begeleiding

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Diverse teams gaan de strijd aan met elkaar
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Voor u, naast u, met u

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

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl
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Avonddriedaagse kleinschalig wonen 
Kloosterhof Laarstede
NISTELRODE - Voor de bewo-
ners van de Kloosterhof Laar-
stede, afdeling kleinschalig wo-
nen, zal er dit jaar wederom een 
avonddriedaagse plaatsvinden. 

Na het succes van de afgelopen 
jaren, wordt dit nu ook weer mo-
gelijk gemaakt door de inzet van 
familie en de vele vrijwilligers uit 
het dorp. Dit wandelevenement 
zal plaatsvinden op dinsdag 7, 
woensdag 8 en vrijdag 10 au-
gustus en er wordt gestart rond 
18.00 uur vanaf de Kloosterhof. 
Uiteraard alleen als het goed 
weer is!

Moderne Burenhulp
Ouderwetse burenhulp is lang niet meer zo vanzelfsprekend. Graag 
Gedaan! vult dat gat op. Maakt niet uit wat het is: boodschapje doen, 
oppassen, naar de dokter of het ziekenhuis brengen, noem maar op. 
Zo’n klusje kan eenmalig zijn, zoals het hierboven genoemde dok-
tersbezoek, maar vaak ontstaat toch een wat langdurigere band. Dan 
wordt er bijvoorbeeld elke week naar de supermarkt gegaan voor 
een oudere die niet meer zo goed ter been is. Op deze manier zetten 
een kleine veertig vrijwilligers zich in voor anderen.

Frans van Nostrum, Ineke Hosli en Maria van Lent zijn de coördinato-
ren van Graag Gedaan! Frans neemt Nistelrode voor z’n rekening en 
Ineke en Maria doen Heesch. 
Op mijn vraag wat dit vrijwilligerswerk nou zo leuk maakt, antwoordt 
Maria: “De uitdaging om oplossingen te bedenken en de bevrediging 
daarvan.’ Frans en Ineke sluiten zich daarbij aan “En bovendien is het 
heel erg fijn om mensen met een klein beetje moeite zo ontzettend blij 
te maken.” Wel eens rare vragen gehad?, wil ik nog wel weten. “Valt 
mee, de hond uitlaten misschien. En er was ook eens een oudere die 
een doorzichtig dakje van golfplaten had dat erg vies was geworden; 
kleine moeite voor één van onze vrijwilligers om dat ding even schoon 
te spuiten. Geen punt allemaal.” 

Wat de vrijwilligers van Graag Gedaan! 
niet doen zijn klusjes voor mensen die 
voldoende geld hebben om een bedrijf in 
te huren of een taxi te betalen. Bij Graag 
Gedaan! zijn ze wel goed maar niet gek...

Graag Gedaan! is te bereiken via ONS 
welzijn, 088-3742525 op werkdagen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.
Zin om ook vrijwilliger te worden? 
Bel Maria! 06-27033843.

Marion Vos

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

Locatie bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Coördinatoren Graag Gedaan

OVER KINDEREN 
EN SCHEIDING

Kort voor het begin van de zomervakantie 
gaf ik op de school van mijn dochter een 
mini-college over ‘kinderen en scheiding’. 
Het was onderdeel van een middag 
college tour waarin ouders leerlingen in 
de bovenbouw van de basisschool iets 
vertellen over hun beroep. 
Het zijn vaak kinderen van gescheiden 
ouders die mijn college volgen, maar soms 

ook een vriendinnetje dat meer van de situatie wil begrijpen. 
Aan een klein groepje probeer ik met name duidelijk te maken 
dat je niet de enige bent als je ouders gaan scheiden: per 
jaar krijgen 70.000 kinderen in ons land te maken met de 
scheiding van hun ouders. 
Na de zomervakantie, de periode in het jaar dat er een ‘piek’ 
aan echtscheidingen is, zal dus weer een flink aantal kinderen 
hiermee worden geconfronteerd. 
Een scheiding betekent een hele verandering in het leven van 
een kind. Toch zetten we in het mini-college ook op een rij 
wat hetzelfde blijft, en wat er wél goed gaat. Mijn doel is 
om het onderwerp bespreekbaar te maken voor kinderen. En 
ze wegwijs te maken in hun situatie. Daarom vertel ik welke 
rechten kinderen hebben - en wat ze dus van hun vader en 
moeder mogen verwachten – en bespreken we tips.
Uiteindelijk wil iedereen dat het de kinderen goed gaat. 
Vooral door ‘vechtscheidingen’ lopen kinderen schade op. Wat 
dat begrip precies inhoudt is eigenlijk niet duidelijk. Maar als 
tijdens het mini-college de vingers de lucht in schieten omdat 
een kind wil vertellen over de vele ruzies thuis, of als het van 
teveel ‘volwassen’ details op de hoogte is, dan is dat al wel 
zorgelijk. Duidelijk is dat kinderen daar veel last van hebben. 
Het geruststellende is dat de meeste kinderen wel over een 
scheiding heen komen als de ouders het goed met elkaar 
regelen. Aandacht hebben voor goed scheiden betekent 
in mijn praktijk dat kinderen een hoofdthema zijn in de 
scheidingsbemiddeling. Met het ouderschapsplan als ‘belofte’ 
van ouders aan hun kinderen hoe ze zich na de scheiding 
tegenover hen zullen gedragen. Zo stel je de belangen van 
kinderen zo goed mogelijk veilig. 

Bernadette Dijk - 06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMn
Bernadette

gaf ik op de school van mijn dochter een 

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Nistelrode vakantie:
tot en met zondag 5 augustus

Vorstenbosch vakantie van:
vrijdag 27 juli 16.00 uur 

tot en met zondag 12 augustus

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

Geldig t/m 
4 augustus 

2018

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

Lemon cake

2,95
Frisse zomercake

Hypotheek oversluiten?
Wanneer heeft u voor het laatst naar uw hypotheek gekeken? Voor wie nog een 
korte looptijd op zijn hypotheek heeft, is dit hét moment om aan oversluiten te 
denken. De hypotheekrentes staan namelijk nog altijd op historisch lage pun-
ten, maar de kans dat dit binnenkort gaat veranderen zit er wel in. De rente gaat 
de laatste tijd nog wel omlaag maar de daling is beperkt.

U moet er wel rekening mee houden dat het oversluiten wel wat geld kan kosten. 
De boeterente kan namelijk een paar duizend euro bedragen. Ook is er de moge-
lijkheid te kiezen voor een rentemiddeling.

Vermogensrendementsheffing voor de rechter
De Bond voor Belastingbetalers start een nieuwe collectieve procedure tegen de vermogensrendements-
heffing. Ze doet dit voor mensen die tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de definitieve aanslag 
over 2017.

Wilt u bezwaar maken tegen de berekening van Box 3 op uw 
definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017? Dan moet u dat binnen 
zes weken doen na de datum op uw definitieve aanslag. U kunt online 
bezwaar maken met uw DigiD. 
Gaat u daarvoor naar de site van de Belastingdienst.

Voor meer informatie: www.faara.nl

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

open dag Alpacafarm
Vorstenbosch
Officiële opening met extra activiteiten

In verband met de opening is er 
ook een supergave prijs te win-
nen; een weekendverblijf in de 
schitterende vakantiewoning die 
uitkijkt op één van de alpacawei-
des, inclusief deelname aan de 
alpacawandeling. Kans maken 
hierop kan via de Facebookpa-
gina of het Instagram account 
van Alpacafarm Vorstenbosch. 
En let op... je hebt twee keer zo-
veel kans om te winnen als je op 
de open dag komt en daar ook 

je naam achterlaat! De basis van 
Alpacafarm Vorstenbosch is de 
alpacafokkerij, maar vanaf 5 au-
gustus zijn er steeds meer recre-
atiemogelijkheden. Je kunt er op 
reservering terecht voor groeps-
uitjes, zoals de alpacawande-
lingen of een rondleiding, maar 
ook voor een high tea of lekkere 
lunch. 
Vanaf de opening zal de alpaca-
farm ieder weekend van 9.30 uur 
tot 17.00 uur geopend zijn voor 
bezoekers.

Voor meer informatie en 
reserveringen kijk je op 
www.alpacavorstenbosch.nl.

VORSTENBOSCH – De alpaca’s op de Leeghandseweg zijn inmiddels gewend aan de aandacht die ze 
krijgen. Wekelijks worden er alpacawandelingen georganiseerd door de Maashorst. Echter de afgelopen 
periode is er ook hard gewerkt aan de realisatie van de horecagelegenheid; de Alpacabar. “Daarnaast 
hebben we onze weides opnieuw ingericht, zodat die toegankelijk zijn voor bezoekers”, vertellen Wil-
lem-Mathijs en Anne. Ze weten enorm veel over de alpaca’s te vertellen en delen dat graag met anderen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de officiële opening en open dag op 5 augustus tussen 9.30 en 
17.00 uur. Je kunt die dag onder andere op de foto met een alpaca en aanschuiven bij één van de vilt-
workshops. Op www.alpacavorstenbosch.nl is het volledige programma te vinden.

 5 augustus
OPEN DAG

van 9.30 
tot 17.00 uur

De spelers hoefden geen in-
schrijfgeld te betalen. Zij kregen 
een consumptiebon, er was iets 
lekkers bij de koffie en later op 
de middag kwam men met bit-
terballen rond. Er werd in twee 
lijnen gespeeld. De sterkte van 
de spelers was in beide lijnen ge-
lijk.

De prijzen waren over het hele 
veld verdeeld zodat ook minder 
goede spelers kans maakten op 
een prijs. In de rode lijn werd 
en Jan Gloudemans en Antoon 
van de Kamp de nummer een. 

In de groene lijn waren dat Mies 
Spierings en Maricus de Vries. 
Zij gingen met een goed gevul-

de mand met lekker luxe dingen 
naar huis. 
Na afloop was er voor iedereen 
een stuk chocola met uiteraard 
de wens voor een goede vakan-
tie.

Vakantie Drive KBo Heesch 
HEESCH - Voordat CC De Pas in verband met de vakantie voor veer-
tien dagen gesloten wordt, vindt op de laatste woensdag de tradi-
tionele vakantie drive plaats. Deze keer geen vrije inloop, door het 
plotseling overlijden van Diny van de Akker, die heel lang bij de 
organisatie van deze KBO-Bridge activiteit betrokken was. De uit-
bundigheid van andere jaren was ver te zoeken. Er was een hoekje 
ingericht om Diny te herdenken.

DE STERKTE VAN 
DE SPELERS WAS IN 
BEIDE LIJNEN GELIJK
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Voor het vierde jaar alweer vertrekt Angela deze zomer met haar man 
naar de provincie Zeeland. “We hebben daar een seizoensplaats op een 
camping vlak aan zee. Het idee is om twee of drie weken in juli te gaan.” 
Een strakke planning hebben de twee niet. “We gaan sowieso lekker 
wandelen en fietsen. De rest laten we graag aan het toeval over.” Voor 
Angela is de vakantie vrij snel geslaagd. “Hopelijk treffen we mooi weer. 
Als we dan ook nog eens lekker kunnen eten en het is gezellig, dan kan de 
vakantie echt niet meer stuk.” 

ANGELA
VAN GOGH (51)
uit heesch

‘We hebben daar een seizoensplaats
op een camping vlak aan zee’

NIJMEGEN - Is het weer tijd voor een 
mannenavond? Nodig de ‘mannen’ dan 
uit voor een spannende ‘Players Only 
avond’ op vrijdag 27 juli in Holland Nij-
megen. 

Een Men’s Night met extra spellen, ex-
tra uitdagingen én John de Wolf! Daag 

op deze avond uw vrienden uit voor een 
spannende voetbalquiz met oud-voetbal-
ler en trainer John de Wolf als quizmaster. 
Of speel gratis een speelronde bij Ameri-
kaanse Roulette en maak daarmee kans 
op twee bioscoopkaarten voor de nieuw-

ste Mission Impossible film. Wordt het spel 
u even te spannend? Neem dan plaats in 
de barbershop en laat u op ontspannende 
wijze verzorgen door de barbier. 

Uiteraard mag een glas bier niet ontbre-
ken. Speciaal voor deze avond bieden we 
een bierproeverij aan. Bovendien maakt 

u met de loterij ook nog eens gratis kans 
op Bongo Sensatie cadeaubonnen. Welke 
player daagt u deze avond uit? 

Graag tot ziens op 27 juli in Holland Casi-
no Nijmegen.

Men’s night met John de Wolf

Laat u op ontspannede wijze 
verzorgen door de barbier

De Dames van Hurkmans
in finale verkiezing
‘Onafhankelijk Autobedrijf van 
het Jaar 2018-2019’
DENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - 
De jury heeft gesproken en daarmee 
zijn de drie finalisten van de verkiezing 
‘Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 
2018-2019’ bekend. Mariëlle en Janita 
Hurkmans uit Heeswijk-Dinther van De 
Dames van Hurkmans uit ’s Hertogen-
bosch, hebben één van de drie finale-
plekken weten te bemachtigen. Deze 
verkiezing, op initiatief van BOVAG, 
wordt dit jaar voor de twaalfde keer ge-
organiseerd. Tijdens het jaarcongres van 
BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, 
op 9 oktober, is de ontknoping van de 
verkiezing. Mariëlle en Janita Hurkmans

Terwijl gewone eiken-
bomen veel krom 
hout bevatten, 
heeft de ‘Quercus 
Heeswijk’ een lan-

ge rechte stam. Dit 
levert meer bruikbaar 

hout per boom op. 

Langs de lanen rondom het kasteel en 
op enkele Brabantse wegen is deze 

19e-eeuwse eikensoort nog te vinden. 
Vanuit de Heeswijkse eikels zijn in de af-
gelopen winter zaailingen opgekweekt. 
Nu zijn ze geschikt voor de verkoop. In 
het kasteel kijkt de baron vanaf zijn staat-
sieportret goedkeurend neer op zijn eigen 
eikenboompjes.

De Heeswijks Eik is te koop voor € 15,-. 
De opbrengst komt ten goede aan de res-
tauratie van de kasteeltuin.

start verkoop Heeswijkse eik
HEESWIJK-DINTHER - Kasteel Heeswijk verkoopt in de winkel nu ook Heeswijkse 
eikjes. Baron André ontwikkelde omstreeks 1850 deze bijzondere boomsoort om de 
houtwinning in Brabant te verbeteren. Om de restauratie van de kasteeltuin te be-
kostigen, zijn 500 zaailingen met een genummerd certificaat van echtheid te koop. 
De potjes zijn beschilderd bij de zorgboerderij Looz-Corswaremhoeve op Landgoed 
Heeswijk.
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Loosbroek kermis met vol programma in café Kerkzicht

Tijdens de kermis van 10 tot en 
met 14 augustus zijn ze nog een 
keer in Loosbroek, deze keer 
om het feest van Café Kerkzicht 
compleet te maken. 

De twee nieuwe uitbaters van 
Café Kerkzicht, Claudia en Kai 
hebben een vol programma en 
beginnen hiermee al op vrijdag. 

Op vrijdag start het weekend 
met ‘Heegelsleek en Fatboys nie 

slim’, op zaterdag ‘The Velvet 
Rosés & DJ Ashtonn’, op zondag 
komt DJ MarcelV die al vanaf 
zijn 11e jaar op de schoolfeest-
jes draaide en voor de muziek 
zorgde. Hij komt van net over de 

grens van Bernheze uit Middel-
rode. In zijn vrije tijd produceert 
hij zijn eigen housemuziek en 
mixed muziek in zijn eigen stu-
dio. 

Hij draaide op Daydream in Bel-
gië en op 7th Sunday festval op 
Hollandse bodem, maar deze 
zondag de 12e augustus zal hij 
het plein van Loosbroek los ma-
ken met zijn muziek.

Op maandag draait DJ ROB B 
met carpool karaoke en de 
Game Night met alle shots voor 
€ 1,- zal op dinsdag een knallen-
de afsluiting zijn.

LOOSBROEK – De laatste kermis van Bernheze strijkt neer in Loosbroek van 10 tot en met 14 augustus. 
De vakantieperiode is aangebroken en in elke kern van Bernheze is er een kermis geweest, behalve 
in Loosbroek. Toch hebben de meeste kermisexploitanten al menigmaal van de gastvrijheid mogen 
genieten in Loosbroek, want daar is de standplaats ook in de weken dat ze in de andere kernen hun 
kermis-exploitatie opzetten.

Op dinsdag een knallende afsluiting
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Bernhezenaren tijdens 
de Vierdaagse in Nijmegen

Foto-
reportage

10

FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN
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In oktober 2018 verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van de 

gemeente Bernheze, natuurlijk 
met foto’s uit de gemeente. Ook 
dit jaar organiseren we een fo-
towedstrijd. Heeft u een mooie 
plek of een leuk evenement in 
onze gemeente gefotografeerd? 
Stuur de foto dan voor 27 juli 
2018 naar ons op en maak kans 
op een prijs.

Op www.bernheze.org (zoek-
term: fotowedstrijd) vindt u de 
voorwaarden. 

pRAKTisCHe inFoRMATie

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

geMeenTeBeRiCHTen

oFFiCiËLe BeKenDMAKingen

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende persoon niet meer 
woont op het adres in de ge-
meente Bernheze waar hij/zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschre-
ven. Het onderzoek van de af-
deling Burgerzaken leverde geen 
resultaat op. Het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van de persoons-
gegevens ambtshalve te beëindi-
gen. Dit kan voor deze persoon 
grote persoonlijke en/of fi nanci-
ele gevolgen hebben. Het forme-

le besluit tot uitschrijving wordt 
gepubliceerd op de gemeentepa-
gina’s in deze krant en op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.
- A. Durtka, geboren 
 03-12-1992
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze persoon of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412, e-mail: 
gemeente@bernheze.org.

Drank- en horecawet

Er is aan de heer Marinus Jo-
sephus Antonius Clemens Ma-
ria Verkuijlen & mevrouw Maria 

Francisca Antoinette Verkuij-
len-Oppermans & mevrouw 
Geertruida Cornelia Johanna 
Van Biesen een drank- en hore-
cavergunning verleend voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf 
‘Halte 5 Lunchroom-Cafetaria’, 
Plein 1969 82, 5473 CW Hees-
wijk-Dinther. De vergunning is 
verzonden op 18 juli 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Historische Re-enactment Ver-

eniging Nederland voor het or-
ganiseren van het evenement 
Kasteel Heeswijk Bevrijd! Op 
29 en 30 september 2018 van 
10.00 tot 17.00 uur en Chateau 
Heeswijk Liberé! op 28 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur op lo-
catie Kasteel 4, 5473 VA Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn 20 juli 2018 verzonden.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Nistelrodeseweg 69 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Nistelrodeseweg 
69’ Heesch, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Nistelweg69-OW01).
Dit plan regelt de verplaatsing 
van het bouwblok ter plaatse. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpwijzigingsplan 
Grolderseweg 5 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan op basis van ar-
tikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening 
voor ‘Grolderseweg 5 Heesch’.
Het plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de 
code NL.IMRO.1721WGrolderse-
weg5-ow01. Het plan betreft het 
wijzigen van de functieaanduiding 
‘agrarisch bedrijf’ naar ‘bedrijf’ aan 
Grolderseweg 5 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan Kleinwijk ong. 
Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 5 juli 2018 het bestemmings-
plan ‘Kleinwijk ong. Nistelrode’ 
gewijzigd is vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder 
code NL.IMRO.1721.BPKlein-
wijkong-vg01.Tevens besloot de 
raad geen exploitatieplan voor 
het bestemmingsplan vast te 
stellen.
Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie van een woning moge-
lijk aan Kleinwijk in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Zwarte Molen 2, 
Nistelrode
Het college van burgemeester 

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

Vol (st)oere activiteiten 
de herfstvakantie door!
Oerfestival De Maashorst is het 
vervolg op het Oerweekend dat 
vorig jaar werd georganiseerd 
ter lancering van De Maashorst 
als het Oergebied in Brabant. 

Vorig jaar lag de nadruk op een 
divers aanbod van beleefactivi-
teiten dwars door De Maashorst 
heen. Dit jaar is er bewust voor 
gekozen om activiteiten meer te 
bundelen vanaf een paar centra-
le festivallocaties. Van zondag 

tot en met vrijdag in de herfstva-
kantie staat er elke dag een an-
dere locatie centraal. Naast een 
breed aanbod van beleefactivi-
teiten op het gebied van natuur 
en cultuur(historie), is er op elke 
festivallocatie vermaak voor jong 
en oud en maakt lekker eten uit 
de streek en gezellige muziek het 
festivalsfeertje compleet.

Doelstellingen Oerfestival 
De Maashorst
Wat Oerfestival De Maashorst 
bijzonder maakt is dat het geen 
directe commerciële doelstelling 
heeft. Initiatiefnemers zijn Stich-
ting Maashorst in Uitvoering en 
de week van de Natuur (een ini-
tiatief van gemeente Oss en het 
Waterschap). 

De programmering laten we 
grotendeels over aan de Maas-
horstcommunity. Doelstelling is 
enerzijds om mensen bewust te 
maken van het belang van de 
natuur, vanuit de gedachte dat 
je de natuur pas kunt waarderen 
als je ervan kunt genieten. An-
derzijds bieden we een podium 
aan ondernemers en partijen uit 
het gebied die zich verbonden 
voelen met De Maashorst om 
zich te presenteren. Uiteindelijk 
is het doel om gezamenlijk De 
Maashorst op de kaart te zetten.

Jij hoort er ook bij!
Ondernemers en partijen die ook 
graag mee willen doen, kunnen 
zich nog tot 1 september aan-
melden via 
www.oerfestivaldemaashorst.nl.

In de herfstvakantie zetten we De Maashorst op de kaart met Oer-
festival De Maashorst. Een festival met karakter dat past bij het 
oergebied in Brabant; stoer, spannend, ruw en echt. 

Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fi ets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. 

U kunt voor de registratie tijdens 
de openingstijden terecht in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, of bellen 14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
Bent u uw paspoort of id-kaart 
kwijt of is het gestolen? U hoeft 
geen aangifte meer te doen bij 
de politie. U moet wel een ver-
klaring van vermissing afl eggen 
bij de gemeente. Dit is gratis en 
kan digitaal. Bent u uw rijbewijs 
kwijt? U hoeft geen aangifte 
meer te doen. Bij de aanvraag 
van een nieuw rijbewijs nemen 
we de aangifte van vermissing 
van het oude rijbewijs direct mee.

gevonden en verloren voorwerpenUw foto in de gemeentegids?

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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pRoCeDURes
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

geMeenTeBeRiCHTen

en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 5 juli 2018 het be-
stemmingsplan Zwarte Molen 2 
gewijzigd heeft vastgesteld. In 
de vergadering van 15 mei 2018 
besloot het college om voor 
meerdere woningen in plange-
bied Zwarte Molen 2 een hogere 
grenswaarde vast te stellen.
Inhoud: het bestemmingsplan 
maakt de bouw van woningen 
en bijbehorende voorzieningen 
in het plangebied mogelijk.
Inzage: Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (NL.IMRO.1721.BPZwar-
teMolen2-VG01). 
Inwerkingtreding: het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

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:
- M. Geurts Grondwerken heeft 

een melding Activiteitenbesluit 

ingediend voor het verande-
ren van een grondwerkbedrijf 
op het adres Graafsebaan 24, 
5384 RT Heesch.

- Van den Heuvel Aannemings-
bedrijf B.V. voor het verande-
ren van een aannemingsbedrijf 
op het adres Kruishoekstraat 
13, 5384 TK Heesch.

- Remote Rental bv voor het 
veranderen van een facilitair 
bedrijf voor evenementen op 
het adres Kruishoekstraat 15, 
5384 TK Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit maatwerkvoorschriften
- Het college van burgemeester 

en wethouders heeft besloten 
om voor de inrichting Van den 
Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. 
op het adres Kruishoekstraat 
13, 5384 TK Heesch maat-
werkvoorschriften op te stellen.

- Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
om voor de inrichting Remote 
Rental bv op het adres Kruis-
hoekstraat 15, 5384 TK Heesch
maatwerkvoorschriften op te 
stellen. 

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Heesch
- Ruitersweg-Oost ong.
 Bouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 16-07-2018
- ’t Dorp 54
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (kamerver-
huur)

 Datum ontvangst: 18-07-2018 
- Achterste Groes Sectie F nr. 

327, 329, 330, 763
 Aanleg zonnepark en handelen 

in strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Datum ontvangst: 19-07-2018
Heeswijk-Dinther
- Kleijne Hove ong. kavel KA03
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 17-07-2018
- De Flerusstraat 9
 Verbouwen/vergroten woning
 Datum ontvangst: 18-07-2018
- Heilarensestraat ong.
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 19-07-2018
Nistelrode
- Molenhoeve 15
 Verbouwen en uitbreiden 

champignonkwekerij/hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 19-07-2018
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.
Nistelrode
- Delst 13
 Herbouw woonhuis en hande-

len in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 17-07-2018
Heesch
- Aardenbaan 7
 Intrekken omgevingsvergun-

ning beperkte milieutoets
 Verzenddatum: 17-07-2018
Heeswijk-Dinther
- Den Dolvert 3
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (kamerverhuur)
 Verzenddatum: 18-07-2018
- Julianastraat 3
 Realisatie nagel/brow bar in 

garage
 Verzenddatum: 19-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Maxend 39
 Oprichten agrarisch bedrijfsge-

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

Tijdelijke vergunningen
Heesch
- Wijststraat ong. (tussen nr. 12 

en 14)
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 18-07-2018
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 4c
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit

 Verzenddatum: 19-07-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing
Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Vorstenbosch
- Sectie E nr. 2378
 Tijdelijk plaatsen prefab unit 

voor huisvesting (Kinderop-
vang)

 Verzenddatum: 17-07-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
Heesch
- Grolderseweg 20
 Veranderen milieu en handelen 

met gevolgen beschermde na-
tuurgebieden

 Verzendatum: 20-07-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BeRnHeZe.oRg

Automatisch uw bank geboekt? Echt wel! 
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

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

1 en 8 
augustusverschijnt er geen krant
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Tekst?

VAKAnTie...BAAnTJe Zie oplossing pagina 16

wieis 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
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:
Jan Timmers 
uit Nistelrode

Winnaar:
Annie van Dinther
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

23-7-2018 woordzoekermaken.nl

http://woordzoekermaken.nl/print.php?t=Strand&w=12&h=12&p=P,D,S,R,V,P,Y,V,R,U,C,S,O,D,T,W,A,T,E,R,G,P,P,T,L,A,A,R,O,K,N,G,Y,K,R,R,B,Y,… 1/1

Strand
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

GETIJ HAAI HOED
JACHT KORAAL KRAB
PALMBOOM STROMINGEN WATER
ZEILBOOT

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: GETIJ, HAAI, HOED, JACHT, KORAAL, KRAB, PALMBOOM 
STROMINGEN, WATER, ZEILBOOT

WooRDZoeKeR: 

Te Koop

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

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

AAngeBoDen

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

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

pRoBLeMen MeT UW HonD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

UW LeVensVeRHAAL/
geBeURTenis/Reis op 
pApieR? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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

geVRAAgD

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

Te HUUR

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

VRiJe eTAge 2 KAMeRs
en keuken, met gebruik van 
douche. € 760,- inclusief gas, 
licht en water. In Schijndel.
Tel. 06-28097141.

gRATis

BRUine LeRen BAnK
Nistelrode. Informatie:
06-29286296.
Gratis af te halen.

MOOIBERNHEZERTJES

WiLT U een ZoeKeRTJe pLAATsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

winnaars bloemenpuzzel vakantiekrant:

Antwoord: GRAPJE
Winnaar: Riek Hommeles

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Antwoord: ZOMERS
Winnaar: Wim van Tilburg
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Jumbo Wiegmans Heesch

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 11

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Terrasoverkapping op maat?

Bezoek onze buitenshowroom

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij

Van Weert Rondhout B.V.

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval

• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:

- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen

- Grondwerken woning- 

 en utiliteitsbouw

Onze kracht:

- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 

u te maken. U zult versteld staan!

Fijne vakantie 

   en tot over twee weken

De komende twee weken verschijnt DeMooiBernhezeKrant niet. 

Maar… de eerstvolgende krant zal alweer op woensdag 15 augustus 

bij je in de bus vallen. Graag willen we onze lezers en klanten 

bedanken voor de vele positieve reacties die wij steeds mogen 

ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 

Wij blijven ons best doen om er een verrassend en interessant 

weekblad van te maken. Wij gaan nieuwe, frisse ideeën opdoen 

zodat we er weer vol energie tegenaan kunnen en datgene doen wat 

we graag doen en waar we goed in zijn; voor en door Bernhezenaren, 

DeMooiBernhezekrant bij u op de deurmat krijgen. 

Wij wensen alle lezers en relaties een hele fijne zomer toe!

Namens Heidi en Rian en het hele team van DeMooiBernhezeKrant.

Geniet er van!!Geniet er van!!Geniet er van!!Geniet er van!!

Het Mediahuys is gesloten 
van woensdag 25 juli 
13.00 uur tot en met 
zondag 12 augustus
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Tegen inlevering van deze knipbon: 

Bij besteding van € 10,-

één graTis sofTijs
en/of bij besteding van een 
kleine box friet (3 personen) 
2 snacks graTis 
(keuze uit frikandel of kroket)

Geldig tot en met zondag 19 augustus 2018

KNIPBONNEN...

Als hij brak terugkomt uit Terschelling, is de vakantie van Toon geslaagd. “Dan weet 
je dat het goed is geweest.” In de meivakantie was hij nog in Spanje te vinden. “Zulke 
bestemmingen moet je niet bezoeken in juli of augustus. Dan is het daar écht te 
warm.” Vandaar dat Toon het dichter bij huis zoekt. Behalve de trip van een week naar 
Terschelling met vrienden gaat hij deze zomer naar zijn opa en oma in Frankrijk. 

“In Terschelling zitten we op de camping. We gaan er veel uit. Het mooie aan dit eiland 
vind ik dat er geen ouders te bekennen zijn. Je bent hier lekker onder de jeugd. De 
mensen zijn nieuw, het is immers niet je eigen dorp. Alles bij elkaar betekent dit gewoon 
dat we volle bak losgaan.” Na deze trip heeft de Nistelrodenaar één dag de tijd om zich 
te herpakken. Daarna neemt hij het vliegtuig naar Frankrijk, om daar bij zijn opa en oma 
verder tot rust te komen aan het zwembad of nog wat rond te struinen. Daar kan hij zich 
op verheugen. “Ook vrienden van mijn ouders komen die kant op. Ik ben al vanaf ‘nul’ 
bevriend met hun dochters. Het is net familie, héél gezellig.” 

TOON VAN DEN HURK (18)
uit nistelrode

Tweede kopje
koffie of Thee

graTis
tegen inlevering van deze bon

Zondag 5 augustus 2018
tijdens de officiële opening:

Antwoord: ZOMERS
Winnaar: Wim van Tilburg

Knip ze uit, stop ze in je portemonnee 
en laat je verrassen door het aanbod.

Monique komt oorspronkelijk 
uit Den Haag en verhuisde voor 
de liefde naar het gemoedelijke 
zuiden. Na jaren hard werken in 
de zorg wordt ze afgekeurd met 
de diagnose klassiek autisme. Tot 
overmaat van ramp volgt direct 
daarna een vervelende echtschei-

ding. Je kunt van minder van slag 
raken. 
Met haar zus bezoekt ze wel 
eens een kringloopwinkel in Den 
Haag en later ook in Oss. Wat 
daar opvalt is de nette winkel en 
de ontspannen sfeer. Met steeds 
meer plezier gaat Monique

er met regelmaat shoppen. Lang-
zaam ontstaat het idee om te 
solliciteren als vrijwilliger want 
thuis komen de muren op haar 
af. Vrijdag de dertiende in juli 
2006 blijkt een geluksdag want 
Monique begint in het kleding-
magazijn in Oss. In deze gecon-

troleerde omgeving voelt ze zich 
op haar gemak met fijne collega’s 
op een werkplek waar ruimte is 
om jezelf te zijn. 

In 2013 slaat het noodlot toe; 
een herseninfarct maakt het 
functioneren in de hectische sa-
menleving nog lastiger. 
De kringloopwinkel in Oss is in-
middels ook flink gegroeid. Te 
groot voor Monique voor wie 
het nu extra moeilijk is en daar-
door snel gespannen en angstig 
wordt. 

Gelukkig opent Kringloopbedrij-
ven Maasland een vestiging in 
Heesch en na een korte perio-
de van gedwongen thuiszitten 
vormt Kringloopbedrijf Bernheze 
nu al weer vier jaar een veilige 
werkplek. Het gaat zo goed dat 
Monique inmiddels ook in de 
winkel en achter de kassa werkt. 
“Ik werk het liefst zo veel moge-
lijk. Niet alleen omdat het goed 
voor me is, maar ook omdat ik 
trots ben op het kringloopbedrijf 
en de mensen die hier werken. 
We hebben met z’n allen echt iets 
unieks neergezet.” Thuis in Ros-
malen weten buren en kennissen 
ook van het vrijwilligerswerk van 
Monique: “Met enige regelma-
tig worden bij mij heel bruikbare 
spulletjes afgegeven om mee te 
nemen naar ‘mijn’ winkel.” 

Kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze 
en Landerd zamelt het kringloop-
bedrijf gebruikte goederen en 
kleding in. Bruikbare spullen wor-
den gesorteerd en na eventuele 
reparatie te koop aangeboden 
in de winkels in Oss en Heesch. 
Het kringloopbedrijf heeft geen 
winstoogmerk; de opbrengsten 

worden gebruikt om mensen 
die om wat voor reden dan ook 
meer afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, een baan, scholing of 
leerwerktraject aan te bieden in 
een veilige omgeving. Op deze 
manier draagt Kringloopbedrij-
ven Maasland bij aan het soci-
ale klimaat in de deelnemende 
gemeenten en bovendien wordt 
door het stimuleren van herge-
bruik een substantiële bijdrage 
geleverd aan het milieu.

Meer informatie: 
www.kringloopbernheze.nl 
of bel 0412-626111.

De mensen bij het kringloopbedrijf
OSS/BERNHEZE - In een serie artikelen worden verschillende mensen aan jou voorgesteld die op de 
een of andere manier zijn verbonden aan Kringloopbedrijven Maasland. De ene keer als medewerker, 
de andere keer als stagiaire of als vaste bezoeker. Deze keer Monique Sijtsema, die al twaalf jaar als 
vrijwilligster werkzaam is bij het kringloopbedrijf. 

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GOED 
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOEKEN, 
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN 
NOG VEEL MEER!

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

Een veilige 
werkplek voor 

Monique

Monique Sijtsema

‘In Terschelling zitten we op de 
camping. We gaan er veel uit’

Iedere tweede zaterdag van de maand:

Schapenvacht vilten
www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl
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Openingstijden 23 juli tot en met 12 augustus:

Donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 22.00 uur.
Vanaf 13 augustus: ook op woensdag van 12.00 tot 21.00 uur.

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
info@cafedeschaapskooi.nl - www.cafedeschaapskooi.nl

Halley open tijdens totale maansverduistering

De maansverduistering begint al 
om 20.24 uur. In het uur daar-
na schuift de maan langzaam de 
aardschaduw in, maar daarvan 
kunnen we niets zien. De maan 
komt namelijk pas om 21.30 uur 
op. Als het dan niet bewolkt is, 
zien we de totaal verduisterde 
maan als een oranje- of roodach-
tige schijf aan de oostelijke hori-
zon verschijnen. De maan klimt 
aan de hemel en het duurt tot 

23.13 uur voordat hij de aard-
schaduw begint te verlaten. 
Vervolgens is de maan nog ruim 
een uur bezig helemaal de scha-
duw te geraken. De donkere, 
rode gloed verdwijnt en het felle 
schijnsel van de volle maan krijgt 
weer de overhand. Sterrenwacht 
Halley is tijdens de eclips voor ie-
dereen open; met de telescopen 
is dit fenomeen mooi te volgen, 
mits het niet bewolkt is. 

Mars
Gedurende de maansverduiste-
ring is er bij Sterrenwacht Hal-
ley de gelegenheid om ook de 
planeet Mars door de telescoop 
te bekijken. Zijn helderheid en 
schijnbare diameter zijn in deze 
periode enorm groot, omdat 
Mars de aarde heel dicht nadert. 
Op 27 juli bedraagt de afstand 
aarde-Mars slechts 57,6 miljoen 
kilometer. In 2003 kwam Mars 

korte tijd nog iets meer naar ons 
toe, tot op 56 miljoen kilometer 
afstand. In de 60.000 jaar daar-
voor was hij nooit zo dicht in de 
buurt geweest. 

Op Mars, door zijn kleur ook wel 
Rode Planeet genoemd, zijn nu 
met telescopen oppervlaktede-
tails te zien, die we anders niet 
kunnen onderscheiden. Andere 
planeten die je deze avond kunt 
observeren zijn Venus, Jupiter en 
Saturnus. 

Sterrenwacht Halley is op 27 juli 
voor belangstellenden geopend 
van 21.00 uur tot het einde van 

de eclips. Entree: € 5,- (tot en 
met twaalf jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch.

HEESCH - Een bijzonder hemelverschijnsel doet zich op vrijdagavond 27 juli voor: een totale maansver-
duistering of maaneclips. De volle maan beweegt dan enkele uren door de schaduw van de aarde. Per 
jaar kunnen twee of drie maansverduisteringen plaatsvinden, maar die zijn lang niet allemaal vanuit 
ons land zichtbaar. Die van 27 juli is de enige eclips die we hier dit jaar wel kunnen meemaken. Ook 
met Mars is wat aan de hand: hij staat namelijk uitzonderlijk dichtbij de aarde… 

Maansverduistering
 Foto: Rob van Mackelenbergh

De toekomst van Anne-Mieke 
en Monique was in hun kleuter-
tijd al zichtbaar. Anne-Mieke’s 
vader zong alle dagen met zijn 
kinderen en al vroeg was zingen 
ook haar grootste passie. Extra 
leuk vond ze het om heel hoog 
te zingen. Op haar vijfde had 
ze haar eerste optredens: haar 
juf bracht haar tijdens het speel- 
kwartiertje naar de kloosterzus-
ters en daar zong ze dan de ster-
ren van de hemel.

Monique was ook altijd aan het 
zingen. Als ze huilde gingen haar 
oudere zussen meestal een lied-
je zingen met allemaal fouten 
erin. Dan snikte Monique: “Zo 
moet dat liedje niet!” “Oh nee? 
Hoe moet dat liedje dan?” En zo 

zong Monique door haar tranen 
het liedje góéd. 

Na de middelbare school is An-
ne-Mieke niet naar het conser-
vatorium gegaan. In die tijd was 
de financiële toekomst van een 
musicus erg ongewis en daarom 
koos ze voor de studie Frans. Na 
deze studie heeft ze de muzikale 
‘schade’ ingehaald door intensief 
zanglessen te nemen van gere-
nommeerde zangpedagogen als 
Anneke Hageman, Renée Karto-
dirdjo, Jeanette van de Beld en 
Margo van Laack.

Monique is na de middelbare 
school wel naar het conservato-
rium gegaan. Ze studeerde piano 
bij Herman Uhlhorn en kamer-

muziek bij Eli Goren en Alban Bär.
Zondag 29 juli voeren An-
ne-Mieke en Monique onder 
andere Frauenliebe und -Leben 
uit van Robert Schumann.

Uurtje Klassiek Laverhof
Met Sopraan Anne-Mieke Post-Smetsers 

HEESWIJK-DINTHER - Anne-Mieke Post-Smetsers (sopraan) en Monique van de Ven (piano) treden 
zondag 29 juli op in het ‘Uurtje Klassiek’ van Laverhof in Heeswijk-Dinther. Het concert begint om 
15.00 uur en vindt plaats in de grote inpandige kapel. Iedereen is van harte welkom. De toegang is een 
vrijwillige bijdrage. 

Anne-Mieke Post-Smetsers en 
Monique van de Ven

Leeghandseweg 12 - 5476 VD Vorstenbosch - 06 23073883
info@alpacavorstenbosch.nl - www.alpacavorstenbosch.nl

Openingstijden
Na 5 augustus, iedere zaterdag en zondag geopend

van 9.30 uur tot 17.00 uur.

D
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Het grote piratenavontuur in 
natuurtheater de Kersouwe

Piraten op avontuur
De vader van Jules is op mysteri-
euze wijze verdwenen terwijl hij 
op zoek was naar de schat der 
zeven zeeën. Sinds die dag doet 
Jules er alles aan om aanwijzin-
gen te verzamelen en erachter te 
komen waar zijn vader is. 

Als hij tijdens een warme zomer-
avond op zijn zusje moet passen 
wordt zij ontvoert door de ge-
mene Piraat Pirossa. 

Hij denkt dat zij de sleutel is om 
de beroemde schat te vinden. 
Samen met de stoere Piraat Elize 
moet Jules de piratenwereld in-
duiken om zijn zusje te redden.

Zomervakantie: woensdagmid-
dag jeugdtheater in de Kersouwe
In de zomervakantie is er elke 
woensdagmiddag een leuke, 
spannende, lieve, vermake-
lijke jeugdvoorstelling te zien 

in Natuurtheater de Kersou-
we. De voorstellingen begin-
nen om 15.00 uur en eindigen 

plm. 17.00 uur. Entree is slechts  
€ 5,- per persoon. Kijk voor meer 
informatie op www.kersouwe.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Het Grote Piratenavontuur is een spannende familiemusical vol spetterende mu-
ziek, zeewaardige avonturen en een flinke vloedgolf humor. Woensdag 1 augustus, aanvang 15.00 uur. 
Entree € 5,-. Kaarten te bestellen op www.kersouwe.nl.

Erfdijk 20 - 5373 KV Herpen - 06-22822934
info@gastenverblijfhetvoorhuis.nl - www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl

• workshops
• vergaderingen
• overnachtingen

Natuurlijk sfeervol genieten
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Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

week 30 t/m 33

wij zijn ook tijdens
de bouwvak open!

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

bernheze bouwt

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!

De uitverkoop is weer 
begonnen! Ook bij ons staan 
de komende twee maanden 
in het teken van de SALE, we 
zien het op al onze afdelingen 
terugkomen.

Natuurlijk bij onze woon-
accessoires van Riverdale, 
PTMD en Rivièra Maison. Hier 
moet plaats gemaakt worden 
voor de nieuwe collectie die 
we eind augustus binnen 
verwachten; kortingen lopen 
hier op tot 70%. Bij onze 
andere afdelingen hebben 
we ook volop koopjes en 
aanbiedingen.

Bij Profijt meubel, waar altijd al 
de laagste prijs geldt, zijn hier 
nog extra voordelige artikelen 
aan toegevoegd. Zo hebben 

we diverse 
banken groot 
ingekocht 

waardoor 
we ze nog 

voordeliger aan kunnen 
bieden. Ook hebben we nog 
een heel aantal show-/voorraad 
modellen banken, stoelen, 
fauteuils en meubels die voor 
een mooi prijsje weg mogen.

Ook bij de slaapkamers en 
keukens hebben we mooie 
producten ingekocht voor 
superprijzen. Zo vind je bij de 
keukens mooie apparatuur 
van AEG en Siemens voor 
superscherpe prijzen. En bij 
onze slaapkamerafdeling 
hebben we al een complete 
boxspring op 120 x 200 
vanaf € 795,-. Maar ook op 
het gebied van dekbedden, 
kussens en kasten hebben we 
mooie aanbiedingen. En als 
klap op de vuurpijl; al onze 
dekbedovertrekken 2 halen 1 
betalen!

Dus reden genoeg voor een 
bezoekje aan onze winkel 
waar de koffie of thee met iets 
lekkers voor u klaar staat.
 

Column Albertine

we diverse 
banken groot 
ingekocht 

waardoor 
we ze nog 

Sale!

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Slaapkamer-
trend van 
deze zomer: 
Atelier stijl

Persoonlijkheid wordt steeds 
belangrijker in huis, dus ook 
in de slaapkamer. Een trend 
die hier goed bij past is de 
atelier stijl. Met kunst, prints, 
foto’s of tekeningen van de 
kids zorg je voor een persoon-
lijk en kunstzinnig tintje in de 
slaapkamer. 

Houd je van afwisselen? Met 
een fotolijstplank is een ex-
positie gemakkelijk te ver-
anderen. Ook een leuk idee: 
zet een schildersezel neer en 
zet er een canvas doek op of 
een mooi schilderij. Zwart en 
wit gaan goed samen bij deze 
trend, maar ook linnen, can-
vas, hout en beton zijn fijne 
aanvullingen.

Bron: VTwonen

HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. Servatiuskerk in 
Dinther zal op zaterdag 28 juli afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit 
geldt zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer. De af-
sluiting zal gemarkeerd worden met rood-witte linten.

De afsluiting duurt 24 uur. De toegang is gedurende deze tijd voor 
iedereen verboden. Deze mededeling wordt geplaatst zodat je daar 
rekening mee kunt houden. Bij dringende gevallen kun je contact 
opnemen met Mari van Zutphen, 06-51229214.

Afsluiting kerkplein st. servatiuskerk 
Dinther

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

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Het Dorp 58, 5384 MC Heesch, 0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 
9.30-17.30 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is 
onze ambitie

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Duurzaam 
en design: 
de trend van 
deze zomer
Sommige kleuren, materialen 
en vormen zorgen ervoor dat 
je sneller ontspant. Groentin-
ten, vergrijsde pastels en or-
ganische vormen bevorderen 
een relaxt gevoel in de slaap-
kamer. Omdat een bed het 
grootste deel van de slaapka-
merruimte in beslag neemt is 
het geen overbodige luxe ook 
hierin een weloverwogen keu-
ze te maken. 

Door de grote keuze aan kleu-
ren en stijlmogelijkheden is 
het tegenwoordig helemaal 
naar wens samen stellen van 
een slaapkamer bij vele leve-
ranciers te realiseren. 

Misschien ga je wel voor een 
natuurlijke linnenlook, voor 
rustgevend warm grijs of puur 
wit. Kies je voor een duurza-
me oplossing met eerlijke en 
100% recyclebare materialen. 
Ook dat is mogelijk en lekker 
duurzaam.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
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I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

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

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Tienjarig jubileum p. Zegers bestratingen 
en grondwerken

Ook beschikt hij nu over een 
mooi machinepark waardoor er 
breed gewerkt kan worden. De 
mobiele kraan, tractor en kipper, 
minigraver, loaders en de bussen 
vol gereedschap kunnen worden 
ingezet. Er wordt zowel voor 
bedrijven als voor particulieren 
gewerkt. Het aanbod kan beke-
ken worden op www.pzegers.nl. 
Deze website wordt momenteel 
vernieuwd.

Aankomende vakmannen kun-
nen bij P. Zegers bestratingen en 
grondwerken in de leer; het be-
drijf is een gecertificeerd leerbe-
drijf. Paul hoopt de aankomende 
jaren zijn bedrijf met veel plezier 
te blijven voortzetten en te blij-
ven vernieuwen. 
Het tienjarig jubileum wordt nog 
met het vaste team gevierd; dit 
staat na de vakantie op de agen-

da want nu is net de welverdien-
de vakantie begonnen!

Iedereen een fijne vakantie en 
graag tot ziens!

06-50265859
info@pzegers.nl
www.pzegers.nl. 

HEESCH - Afgelopen maandag was voor Paul Zegers, eigenaar van P. Zegers bestratingen en grond-
werken, een bijzondere dag. Het was die dag exact tien jaar geleden dat hij zijn bedrijf opstartte. Paul 
begon in 2008 als zzp’er en in de eerste jaren verhuurde hij zichzelf met een Caddy vol gereedschap aan 
grotere bedrijven. Tegenwoordig neemt Paul ook zelf projecten aan en wordt er ook nog op basis van 
regie gewerkt. Paul kan dit niet meer alleen en werkt nu dan ook met een vast team van vier personen. 

1o
JAAR

Paul Zegers trots op zijn machinepark

‘Kennis is macht, maar 
enthousiasme brengt iets in gang’

Richard Branson
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HEEEY JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Mail voor meer informatie naar bezorging@bernhezemedia.com 

INVALKRACHTEN
15 augustus Nistelrode. Ongeveer 260 kranten
Toon van Durenlaan, gedeelte Delst, Pastoor J. Groenstraat, Kloosterhof, 
Tramstraat, gedeelte Maxend, Laarhof, De Wilgen, gedeelte Laar, 
Lindestraat, Hazenveld. 
15 augustus Heesch. Ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, Nistelrodeseweg, Goorstraat, 
Hoefstraat, Langven, Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.

NIEUWE BEZORGERS
Vanaf 15 augustus Heesch. Ongeveer 200 kranten
Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof,
Muldershof, Louisehof, Geerhof, Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.
Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder Robberstraat,
Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
Vanaf 15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 280 kranten
Windberg, de Essenburgh, Schuurakker, Mariëngaard, de Streepen, het Geleer, de Schans,
Nieuwlandsestraat, Hoendersteeg, het Geerke, de Bariks en de Passie.

Pal in de zon, op een bankje in het centrum van Loosbroek, zit Cor te 
genieten van de strakblauwe lucht. Na een wandeltocht van twaalf 
kilometer is hij toe aan een pauze. “Straks op naar Heeswijk-Dinther 
en dan weer terug naar Veghel. Dat is 26 kilometer in totaal. Een mooie 
afstand met het oog op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, 
een tocht met gemiddeld twintig kilometer per dag op de planning. 

Dit idee zit al lang in mijn hoofd.” Zo ziet de vakantie van Vilé er dus 
uit. Begin september begint hij aan de reis van zes tot acht weken lang. 
Helemaal alleen dit keer. “Ik heb deze tocht één keer vaker gelopen. 
Dat was in 1998. Ik liep toen samen met een aantal dames. Ik kon hun 
tempo niet bijhouden en huppelde er eigenlijk maar wat achteraan. Dat 
had ik niet moeten doen. Zij hadden getraind, ik niet. Maar ik besloot 
destijds toch te gaan omdat ik zwaar depressief was en afleiding nodig 
had. Om eerlijk te zijn was ik toen blij dat ik thuis was. Maar ik zag wel 
dat dit een hele mooie ervaring kan zijn, ten minste als je de rust vindt 
en in een andere wereld terechtkomt. Je kunt je de ontlading op het 
einde van zo’n tocht voorstellen.” Inmiddels zit Vilé weer goed in zijn vel. 
Wandelen draagt daar aan bij. “Mijn gezondheid is nu goed, dus als ik de 
pelgrimsroute nog een keer wil lopen, moet ik dat nú doen.”

COR VILÉ (69)
uit Veghel, aan 
het wandelen in 
Loosbroek
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kun je de agenda op onze website bekijken.
Wil je jouw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kun je deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DonDeRDAg 26 JULi
Fiets3daagse Bernheze
Start: Pannenkoekenhuis Heesch

Thema-opstelling
Centrum MAIA Nistelrode

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRiJDAg 27 JULi
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maansverduistering
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 16

2 Toughts acoustic
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 2

ZATeRDAg 28 JULi
Kerkplein afgesloten
St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

Djonina Mulder
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 2

ZonDAg 29 JULi
Maashorst Mind-Walk
Parkeerplaats De Maashorst 
Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 7

Maashorst Muziekdag
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 2

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

introductie van Abt-generaal 
Quadrupel
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAnDAg 30 JULi
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDAg 31 JULi
Thema-opstelling
Centrum MAIA Nistelrode

Taijiwuxigong - guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

inschrijven Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 1 AUgUsTUs
DeMooiBernhezeKrant 
met vakantie

Jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 7

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Voorleesochtend peuters
Bibliotheek Nistelrode

Het grote piratenavontuur
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDeRDAg 2 AUgUsTUs
Jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Zomer Mind-Walk
Parkeerplaats De Maashorst 
Nistelrode

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRiJDAg 3 AUgUsTUs
Jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

ZATeRDAg 4 AUgUsTUs
Jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

2 Toughts acoustic
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 2

ZonDAg 5 AUgUsTUs
Drumcirkel
Centrum Timmers 
‘Hartje Maashorst’ Nistelrode

open dag Alpacafarm
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 7

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAnDAg 6 AUgUsTUs
Zomer Mind-Walk
Parkeerplaats De Maashorst 
Nistelrode

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDAg 7 AUgUsTUs
Bodyscan
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Avonddriedaagse kleinschalig 
wonen
Kloosterhof Nistelrode
PAGINA 6

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 8 AUgUsTUs
DeMooiBernhezeKrant 
met vakantie

Jozijna voor botox, 
fillers of advies
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Broer & Zus
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Avonddriedaagse kleinschalig 
wonen
Kloosterhof Nistelrode

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDeRDAg 9 AUgUsTUs
Zomer Mind-Walk
Centrum MAIA Nistelrode

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Avonddriedaagse 
kleinschalig wonen
Kloosterhof Nistelrode

VRiJDAg 10 AUgUsTUs
Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lil’ Kleine 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 2

ZATeRDAg 11 AUgUsTUs
Kermis
Loosbroek
PAGINA 9

Djonina
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 2

ZonDAg 12 AUgUsTUs
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Loosbroek
PAGINA 9

Lucifer 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAnDAg 13 AUgUsTUs
Kindervakantieweek 
nistelrode
Achter de Berg Nistelrode

Mini Heesch
Bomenpark Heesch

Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek

Kermis
Loosbroek
PAGINA 9

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Verstopte 
bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

poedja-Bardo 
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDAg 14 AUgUsTUs
Kindervakantieweek 
nistelrode
Achter de Berg Nistelrode

Mini Heesch
Bomenpark Heesch

speciale zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek

Kermis
Loosbroek
PAGINA 9

guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 15 AUgUsTUs
Kindervakantieweek 
nistelrode
Achter de Berg Nistelrode

Mini Heesch
Bomenpark Heesch

Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek

Jozijna voor botox, 
fillers of advies
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Hakim op z’n best
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
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1 en 8 augustus verschijnt er geen krant

Lucifer 

Fijne 
vakantie 
en tot 15 

augustus!


