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ACER DÖNER - HEESCH
UiTGEDAAGD - HEESCH

FOLDERS DEZE WEEK

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

www.fietsplezierheesch.nl
’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

 Op alle zadels 
10% korting

TRV-Bernheze.nl
29, 30 & 31 juli 
Fiets3daagse

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Zaterdag 5 juli alles 50%

Bram Ronnes terug op school 
voor spreekbeurt ‘Olympic Day’

NISTELRODE – Topvolleyballer 
Bram Ronnes gaf vrijdag 27 juni 
een spreekbeurt op basisschool de 
Beekgraaf in Nistelrode. Hij ver-
telde honderduit over zijn olym-
pisch avontuur in Peking in 2008. 

jaarlijks wordt op 23 juni in meer 
dan 160 landen Olympic Day ge-
vierd. Een feestelijke dag ter ere 
van het ontstaan van de moderne 
Olympische Spelen. Op initiatief 
van NOC*NSF geven topsporters 
op basisscholen in heel Nederland 

spreekbeurten. 
Met deze spreekbeurten vertellen 
de sporters over hun topsporterva-
ringen, bijvoorbeeld op de Olym-
pische en Paralympische Spelen en 
leren de kinderen over de Olympi-
sche idealen en waarden. 

Boeiend
Bram Ronnes groeide deels op in 
Nistelrode, samen met zijn broers 
joost en Gijs. Hij kwam deze dag 
vertellen over zijn olympisch avon-
tuur in Peking in 2008. De kin-

deren van groepen 7 en 8 zaten 
muisstil te luisteren naar zijn boei-
ende verhaal. 
Over hoe het allemaal begonnen 
is, hoe hard het werken is om top-
sporter te zijn, over de hoogtepun-
ten maar zeker ook over de diep-
tepunten. 
Hoe belangrijk het is om jezelf te 
vertrouwen maar nog meer over 
het belang van vertrouwen in je 
medespeler. Over je eigen inzet 
en die van je sportpartner. Dit alles 
vertelde Bram zeer gepassioneerd 

en enthousiast. Bram had ook en-
kele medailles meegenomen om te 
laten zien. 

Na een boeiend verhaal en enorm 
veel brandende vragen van alle 
kinderen, werd het tijd voor Bram 
om te gaan. Natuurlijk wilden alle 
leerlingen van groepen 7 en 8 nog 
even met de topsporter op de foto! 
Buiten op de speelplaats is de ont-
moeting tussen beiden vastgelegd.

Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

Bram Ronnes temidden van de leerlingen groepen 7 en 8 van BS de Beekgraaf Tekst en foto: Debby van Nistelrooy

Voetbalpuzzel
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In week 
31 en 32 verschijnt er geen krant
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

ONS NIEUWE CONCEPT 
AL GEPROBEERD?

3-gangen menu
Keuze uit de gehele kaart

€ 23,50

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Nieuwe meNukaart!

Mooi lekker van 
Orangerie Van Tilburg

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

Elke dag opnieuw 
grenzeloos    lekker

Broodjes wit en bruin 7 + 3 gratis
Krentenbollen 4 + 2 gratis

Vakantiesluiting:
Van 28 juli t/m 16 augustus

zijn wij gesloten.

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

PIKANT GEKRUIDE KIPREEPJES 
MET PAPRIKA, PIKANTE SAUS, 
FRISSE SALADE EN FRITES

Hete kipmenu

PIKANT GEKRUIDE KIPREEPJES 

€ 7,95

EEN KIJKJE IN ONZE EETWINKEL

a weken van 
verbouwen en 

aanpassen, was eind februari 
het moment daar dat we 
van start konden met onze 
Eetwinkel. Nu zijn we 
inmiddels enkele maanden 
verder en we kunnen tevreden 
zijn over de afgelopen periode. 
We hebben inmiddels al veel 
mensen mogen begroeten 
en de reacties die we ontvangen zijn erg positief, erg leuk om 
te ervaren. Mensen komen op werkdagen in de lunchpauze een 
heerlijk broodje afhalen of nemen plaats in de Eetwinkel aan de 
eetbar of aan een tafeltje voor een smakelijke onderbreking van 
hun fietstocht, voor een uitgebreide koude of warme lunch. 
Denkt u hierbij b.v. aan een heerlijke kop soep en een broodje 

met beleg naar keuze, een saté-menu of een 
uitsmijter. 
De kaart biedt veel lekkers. Ook diverse 
bedrijven in de regio Heesch hebben inmiddels 
kennisgemaakt met uitbreiding van onze 
service en maken hiervan graag gebruik door 
broodjes te bestellen voor de lunch of een 
bijeenkomst. U kunt uw bestelling telefonisch 
of per mail plaatsen en we komen de bestelling 
op het gewenste tijdstip bezorgen. Graag 
laten we u kennismaken met onze broodjes en 
hele broden. Het betreffen 100% natuurlijke, 
handgemaakte broodjes, zonder E-nummers 
en broodverbeteraars. Een puur natuurlijk en 
eerlijk sneetje brood of broodje. 
We verrassen u graag met telkens weer een 

andere smakelijke aanbieding, zoals vanaf vandaag: Een Broodje 
Labrys voor de prijs van € 5,-
3 sneetjes brood, naar uw keuze, heerlijk royaal belegd met 
pastrami, golfetta (parma-salami) en serrano-ham

Loopt u gerust eens binnen, we zien u graag tegemoet.
Riny van Esch

WIST u dat...

N

c
o
lu

m
n

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

Advertorial

Die avond gaat de Zon om 22.00 
uur onder, waarna al gauw de pla-
neten Mars en Saturnus zichtbaar 
worden. Met de grote telescoop 
zijn oppervlaktekenmerken op 
Mars te onderscheiden en de rin-
gen en een paar manen van Satur-
nus. 
Wat later verschijnen de helderste 
sterren. En als het donker is, zijn 
sterrenbeelden te herkennen, zoals 
Grote en Kleine Beer, Zwaan, Lier, 
Noorderkroon en Draak.

Het moet wel onbewolkt zijn om 
dit alles te kunnen zien.
In de publiekspresentatie en het 
planetarium vertellen Halleyleden 
allerlei wetenswaardigheden over 
de Maan, de Zon, de planeten 
en nog veel meer, met indruk-
wekkende beelden erbij. In het 
planetarium kan bovendien een 
spectaculaire reis door de kosmos 
gemaakt worden.
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren t/m 12 jaar: € 3,-).

Publieksavond Sterren-
wacht Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 4 juli voor publiek 
geopend. Het programma van deze publieksavond begint om 21.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel 

Meer informatie: www.sterrenwachthalley.nl of 0412-454999.

Boodschappenlijstje 

300 gram gerapste belegen kaas

2 eieren
1 theelepel bakpoeder
25 gram bloem + om te bestuiven

Zonnebloemolie om te frituren

BEREiDiNG
Klop de eieren met het bakpoeder 
los met een vork of garde. Voeg de 
kaas toe en meng alles goed door 
elkaar. Doe de bloem erbij zodat er 
een stevig mengsel ontstaat. Doe 
wat bloem op je handen en een 
bordje en maak balletjes van het 
kaasmengsel.

ORANJE KA ASBALLETJE
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Voor haar pensioen was zij al ac-
tief in het begeleiden van kinderen 
met een rugzakje. Dit sprak haar 
erg aan. Zij vond én vindt dat heel 
plezierig om te doen. Ria stelt: 
“Mogelijk heb ik er wel op aange-
stuurd, maar ik ben gevraagd dit 
op vrijwillige basis te blijven doen 
na mijn pensioen. Ik ondersteunde 
al enkele kinderen van groep 7 en 
kon deze na mijn pensioen  goed 
begeleiden tot en met groep 8. 

Voor de kinderen, de school en 
mijzelf een fijne ontwikkeling. 
Deze begeleiding zou anders niet 
meer hebben kunnen plaatsvin-
den.” Hierbij merkt Ria nadruk-

kelijk op dat zij niet een betaalde 
baan van iemand inneemt. Dat zou 
zij niet willen. 

De Max(s)eintjes
“Ook verzorg ik al jaren de Max(s)
eintjes (dit is de tweewekelijkse 
berichtgeving aan de ouders over 

schoolse activiteiten en verwante 
zaken via de website). Hiervoor 
verzamel ik de gegevens en zorg 
voor een mooie layout met de juis-
te vermelding en uitleg. Zo blijf ik 
alert en voel ik mij betrokken.”

Alle lof
Al pratende komt Ria bij de goed 
functionerende oudervereniging 
van de school. Deze vereniging 
organiseert ontzettend veel. Ria 
vindt het prachtig hoe de ouder-
vereniging ouders weet te motive-
ren en te mobiliseren voor allerlei 
taken. Voor de ouders en de ou-
dervereniging alle lof.

Het parochieblaadje
“Verder stel ik het parochieblaadje 
samen met onder andere het pas-
toorspraatje en misintenties. Dit 
blaadje komt met de hulp van twee 
stencilmakers, een hoofdbezorger 
en 74 bezorgers elke week bij de 
mensen thuis. Verbazingwekkend 

hoe goed dat gaat en het is plezie-
rig om te doen.”

De zonnebloem
Al grappend merkt Ria op: “Het 
was nog niet genoeg. Daarom ben 
ik sinds 1 januari secretaris voor De 
Zonnebloem afdeling Nistelrode. 
De Zonnebloem heeft een mooie 
doelgroep om voor bezig te zijn, 
vind ik.” Ria licht het werk van De 

Zonnebloem toe en vertelt hoe be-
langrijk daarbij het werk is van de 
bezoekvrijwilligers, de maandelijk-
se Zonneochtend en de jaarlijkse 
groepsactiviteit.

Bijna vergeten
“Oh ja, elke woensdagochtend oe-

fen ik met een Russische migrante 
een uurtje de Nederlandse taal. Zij 
is heel leergierig en gedreven. Dat 
maakt het leuk om te doen”. De 
opmerking van Ria, dat ze hoopt al 
dit vrijwilligerswerk nog vele jaren 
te kunnen doen, vormt de afslui-
ting van het gesprek.

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

scHoolfotogRaaf

De dag des oordeels. Aan het begin van het schooljaar maakte ik me er 
al zorgen voor. Elke dag als ik naar huis liep, was ik blij dat de meester 
zijn onheilspellende boodschap niet had verkondigd. Ik kreeg gelukkig 
nog een dag uitstel, dacht ik dan. De man met zijn verschrikkelijke 
flitsmachine was nog niet gesignaleerd op school. De man die mij 
nachtmerries opleverde. De schoolfotograaf.

Natuurlijk wist ik dat ik uiteindelijk toch een keer de sigaar was. Dat ik 
schoorvoetend de lange weg naar de stoel van de schoolfotograaf zou 
moeten gaan bewandelen. Het waren op zich altijd aardige mannen 
die al die kinderen in sneltreinvaart op de gevoelige plaat zetten, maar 
ik had bij voorbaat al een hartgrondige hekel aan ze. Ik wilde helemaal 
niet op de foto en al helemaal niet voor zo’n flapdrol die ik helemaal 
niet kende. Met zijn zoetsappig gelul dat ik er zo schattig uit zag. Daar 
ging ik niet vrolijker van kijken.

Ik was altijd heel blij als het fotomoment weer ten einde was. Maar 
dan begon eigenlijk het ergste pas, het lange wachten voordat je je 
pasfoto mee naar huis mocht nemen. Helaas ben ik voor het digitale 
tijdperk geboren, dus ik moest gewoon geduld hebben tot het rolletje 
van de camera ontwikkeld was. 
Dat betekende drie weken lang midden in de nacht wakker schrikken 
met in gedachten een totaal mislukte foto die natuurlijk, alsof ie goed 
gelukt was, pontificaal in een lijstje in de huiskamer werd opgehangen. 
Ik kon de ingehouden lachbuien van het familiebezoek van binnenkort 
al zachtjes horen in mijn dromen.

Helaas is mijn cameravrees nooit meer verdwenen. Zelfs nu je foto’s 
direct van je digitale toestel kunt verwijderen en je een ideaal plaatje 
kunt fabriceren, schiet ik altijd weg als er een camera op me gericht 
wordt. Nu heb ik de keus, gelukkig.

Column
D’n Blieker

VRĲ WILLIGER van de maand

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Kersen uit de streek
en meer! 

4-gangen menu € 32,50 p.p. 
Exclusief dranken

Geldig van 2 t/m 6 juli 2014

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

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Ria en de kinderen aan het werk

Ria van den Akker: 
een enthousiaste vrijwillige begeleidster
NISTELRODE - Ria van den Akker is nu vrijwilligster op basisschool ’t Maxend in Nistelrode, na er bijna 44 
jaar als groepsleerkracht werkzaam te zijn geweest. Op bezoek bij Ria vertelt zij enthousiast. 

‘Voor de kinderen, de school en mij zelf een fi jne ontwikkeling’

Boodschappenlijstje 

300 gram gerapste belegen kaas

2 eieren
1 theelepel bakpoeder
25 gram bloem + om te bestuiven

Zonnebloemolie om te frituren

25 MiNUTEN
20 TOT 24 STUKS

Het recept voor de 
ideale oranje snack voor 

de WK wedstrijd van 
aankomende zaterdag. 

Verhit de olie in een frituurpan of 
pan met dikke bodem tot ongeveer 
180 graden. Bak de balletjes in por-
ties in circa 4 minuten goudbruin. 
Laat ze uitlekken en serveer ze 
warm.

Bron: www.leukerecepten.nl

ORANJE KA ASBALLETJE

‘Helaas Ben ik Voor Het DiGitale 
tij dperk geBoren en moest wacHten 
tot Het roLLetJe ontwikkeLd was’
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, Care

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

H A A R S T U D I O
Openingstijden:

Di 13.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraakwww.facebook.com/DanaqueHaarstudio

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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De Streepen 2 - Heeswijk-Dinther 
06-44746074

info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug

AED verkoop, advies, training - EHBO cursus 
via E-learning én praktijk.
Oók: EHBO aan kinderen
Verplicht voor gastouders en kinderopvang

Altijd een AED binnen bereik:
- Bij u thuis
- In de buurt Altijd een AED binnen bereik:

-  BIJ U THUIS
-  IN UW BUURT
-  BIJ UW BEDRIJF
-  BIJ UW VERENIGING

WWW.AED-THUIS.NL

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Heeswijk-Dinther - 06-44648681 - 0413-291070 - aed-thuis@home.nl

www.aed-thuis.nl

De avond is bedoeld voor patiën-
ten en hun familie, voor professio-
nals en overige belangstellenden in 
de regio Noordoost-Brabant.

Tussen 2007 en 2013 zijn 50.000-
100.000 mensen besmet geraakt 
met Q-koorts (inschatting op basis 
van testen bij Sanquin). Een deel 
van hen ondervindt daarvan nog 
dagelijks de gevolgen. Landelijk 
zijn ruim 220 patiënten met chro-
nische Q-koorts geregistreerd. Bij 
hen is Q-koorts nog steeds sluime-
rend aanwezig en kan de bacterie 
bij lage weerstand alsnog toeslaan. 
Zij slikken permanent antibiotica. 
Daarnaast kampen minstens 800 
mensen met QVS. Velen moeten 
hun studie, baan of bedrijf opge-

ven, omdat ze al jaren last hebben 
van extreme vermoeidheid, con-
centratie- en geheugenproblemen, 
hoofdpijn en spier- en gewrichts-
pijnen. 
Die aanhoudende gezondheids-
problemen gaan vaak gepaard met 
financiële, relationele en psychi-
sche problemen. Niet in de laatste 
plaats omdat betreffende patiën-
ten vaak stuiten op een muur van 
onbegrip in hun omgeving en bij 
instanties, door onbekendheid met 
Q-koorts.

Programma
De informatiebijeenkomst wordt 
geopend door Annemieke de 
Groot, directeur van Q-support. Zij 
gaat in op de problematiek rond 

Q-koorts en de dienstverlening 
van Q-support. Q-koortsdeskun-
dige Alfons Olde Loohuis infor-
meert over chronische Q-koorts en 
QVS. Internist Chantal Bleeker van 
Radboudumc belicht de Q-koorts-
poli en de Qure-studie, het onder-
zoek naar de beste behandeling 
van QVS. Michel van den Berg, 
voorzitter van Q-uestion, Stichting 
voor mensen met Q-koorts, vertelt 
wat de patiëntenorganisatie men-
sen met Q-koorts biedt. Tijdens de 

avond wordt ook een drietal film-
pjes getoond waarin Q-koortspati-
enten hun verhaal doen. Q-koort-
spatiënten kunnen vragen stellen 
en zich aanmelden bij Q-support 
voor advies en begeleiding.

De avond begint om 19.00 uur. 
Aanmelden via aanmelden@
q-support.nu of 073-6100 010.

Meer informatie: 
www.q-support.nu.

informatieavond over Q-koorts in Zeeland
ZEELAND - De Q-koortsepidemie is voorbij, maar niet voor iedereen. 
Nog dagelijks worstelen veel mensen met de gevolgen in de vorm van 
chronische Q-koorts of het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS). 
Daarom houdt stichting Q-support op maandag 7 juli in dorpshuis De 
Garf in Zeeland een informatieavond. 

HEESCH – EHBO-vereniging Joh’s 
Roncalli in Heesch verzorgt begin 
september een opleidingscursus 
voor het eenheidsdiploma EHBO. 
Hiervoor zijn nog plaatsen vrij. 

De cursus wordt gegeven op vijf-
tien woensdagavonden van 19.30-
21.30 uur. Een ervaren, gediplo-
meerde instructeur geeft de lessen 
in het clubgebouw aan ’t Dorp in 
Heesch. De kosten inclusief exa-
men en materialen zijn € 150,- per 
cursist. Bij de meeste ziekenfond-
sen kan de cursus gedeclareerd 
worden. 

- Aspecten: Verbandleer, hartre-
animatie, AED, shock.

- Een jaar gratis lidmaatschap van 
de EHBO vereniging joh’s Ron-
calli.

Cursus Reanimatie en AED
- Twee avonden, in overleg, van 

19.30 - 21.30 uur.
- Kosten, inclusief materiaal: 
 € 47,50 per cursist.
- Certificaat getekend door erva-

ren, gediplomeerde instructeur.

- Lidmaatschap € 10,- per jaar, 
om jaarlijks de ‘Reanimatie en 
AED’ te herhalen.

Cursus kinder EHBO
- Vier avonden, in overleg, van 

19.30 - 21.30 uur.
- Kosten, inclusief materiaal: 
 € 65,- per cursist.
- Certificaat getekend door erva-

ren instructeur.
- Mogelijkheid om jaarlijks de 

herhalingslessen te blijven vol-
gen.

Voor meer info/opgave: jacintha 
Verstegen, secretariaat@ehbo-
heesch.nl of 0412-453279.

EHBO-cursus in Heesch

Collecte 
Rode Kruis 
NISTELRODE - De collecte t.b.v. 
het Rode Kruis heeft in Nistelro-
de € 1255,75 opgebracht. 

Dit geld wordt besteed binnen de 
regio Maasland, waar zo’n 190 
vrijwilligers actief zijn voor:
-  Het organiseren van activitei-

ten voor mensen met een be-
perking en chronisch zieken, of 
mensen die in ‘n sociaal isole-
ment zitten.

- Medische hulp en assistentie 
door gekwalificeerde EHBO-
ers.

- Opleidingen EHBO cursussen 
voor jeugd en jongeren.

Bereken uw Recht Plus
Optimisd is sinds kort ook aange-
sloten op Bereken uw Recht Plus. 
Hierdoor kunnen een aantal mini-
maregelingen van Optimisd voort-
aan ook direct digitaal worden 
aangevraagd. Door in te loggen 
met DigiD is het mogelijk de rege-
lingen meteen aan te vragen. De 
aanvragen komen dan direct in het 
afhandelingsysteem van Optimisd.

Hoe werkt het?
Ga naar www.optimisd.nl en klik 

op de button ‘Bereken uw Recht’ 
(rechts onderaan). In het program-
ma staan vragen over bijvoorbeeld 
uw gezinssamenstelling, het inko-
men en het vermogen.

Het programma berekent vervol-
gens of u misschien recht hebt op 
een tegemoetkoming. U krijgt te 
zien van welke regelingen u moge-
lijk gebruik kunt maken. 

Zo kunt u vanuit huis dan digitaal 
een aanvraag indienen.

Bereken uw recht

Ben lief 
voor je lichaam, 
dan is je lichaam 

lief voor jou

BERNHEZE – Optimisd werkt al enige tijd met de applicatie ‘Bereken uw 
recht’. Hiermee kunnen inwoners uit de gemeenten Bernheze, Schijn-
del, Sint-Michielsgestel en Veghel met een laag inkomen op de website 
nagaan voor welke vergoedingen zij mogelijk in aanmerking komen.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers:

WIE JARIG IS TRAKTEERT…

geldt van 3-7 t/m9-7-2014

Bij aankoop van

2 broden naar keuze

Copacabana 
stokbrood
Apart lekker stokbroodje 

met ’n pittige marinade

1,00 normaal 2,50

Aardbeienslof 
Heerlijke bodem met frangipane, 

room uit eigen bakkerij 

en verse aardbeien,  8,95   € 5,95

WIE JARIG IS TRAKTEERT…
De bakkers Lamers bestaan dit jaar 40 jaar…en dat gaan we met u vieren. 4 weken lang hebben we heerlijke aanbiedingen 
die je niet kunt laten liggen. En als extra verrassing kunt u sparen voor één van onze fantastische “Outdoor Kitchens” 
oftewel zeer luxe uitgevoerde BBQ’s. Zoals u ziet hebben wij hem al uitgeprobeerd en wij kunnen zeggen…
die wil iedereen wel op zijn/haar terras. Wilt u ook kans maken op zo’n prachtige Boretti BBQ? Bij elke € 5,00 ontvangt 
u een stempel en met elke volle kaart maakt u meer kans bij de trekking. 

Buitenkansje: maak kans op 

deze outdoor KITCHEN/BBQ! 

Wij verloten er 2.

Twee vrijwilligersmedailles in 
een familie

Een onderscheiding die in de loop 
van het jaar wordt uitgereikt ver-
dient nadere toelichting. Ed uit 
Heeswijk-Dinther en zus Yvonne 
uit Veghel lichten dit graag toe. 
Beiden zijn vrijwilliger bij SIGMA 
(snel inzetbare groep ter medische 
assistentie) van het Rode Kruis bin-
nen regio 5 Brabant Noord. In die 
hoedanigheid worden zij ingezet 
voor hulpverlening onder ramp-
omstandigheden. 

Ze helpen bij evacuatie, vangen 
mensen op bij levensbedreigende 
situaties en stabiliseren eventu-
ele slachtoffers zodat ambulances 
sneller kunnen werken. Bij een 
oproep laten ze alles vallen, snel-
len naar Den Bosch voor passende 
kleding en de auto van het Rode 
Kruis. Daarin zitten een opblaas-
bare tent en alle benodigdheden. 

Inzet
Het SIGMA wordt ingezet bij  
rampen en dreigende rampen zo-
als in Oss op de school waar kinde-
ren onwel werden door dampen, 
de bommelding op het station in 
’s-Hertogenbosch, de brand bij 
MEKO in Boxtel. Ook bij grote 
evenementen wordt SIGMA inge-
zet. Als binnenkort de vierdaagse 
in Nijmegen gelopen wordt, staan 
Ed en Yvonne in Cuyk de wande-
laars op te wachten die onwel zijn 
geworden. Voor blaren komen zij 
niet in actie, maar voor hartklach-
ten, hypoglykemie en andere ern-
stige verschijnselen wel. 

Om deze ‘hobby’ uit te kunnen 
oefenen hebben zij EHBO diploma, 
met daarnaast een 1,5 jaar du-
rende SOSA opleiding (ambulan-
cechauffeur) en GHOR opleiding 

(Gewonden onder Rampomstan-
digheden) van het Rode Kruis, met 
elk jaar terugkomdagen. Ed heeft 
toestemming van werkgever DHL 
om zich in te zetten en bij Yvonne 
is het verlengstuk van haar werk 
als instructrice Eerste Hulpverle-
ning.

Verrassend
Tijdens de jaarlijkse teambuilding 
dag met partners van het Rode 
Kruis maakte Etienne Geurts van 
het Rode Kruis gebruik van de ge-
legenheid om Ed en Yvonne de on-
derscheiding op te spelden. 

De verrassing was groot en hoe-
wel broer en zus dit doen omdat 
ze graag mensen helpen, zijn ze blij 
met de erkenning die SIGMA, de 
werkgever van Ed en het thuisfront 
van beiden op deze manier krijgen. 

HEESWIjK-DINTHER – De ‘Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid’ werd uitgereikt aan Ed en 
Yvonne van Grinsven voor de wijze waarop zij tien jaar werkzaamheden hebben verricht als vrijwilliger in 
parate dienst bij de rampenhulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.

Ed en Yvonne van Grinsven met oorkonde en lintje Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

NISTELRODE – In 1976 nam Roel Poort de kapsalon van Van de 
Water over. Bijna 40 jaar zorgde hij dat veel Nistelrodenaren er 
netjes geknipt bij liepen. Samen met zijn ondernemende buren en 
belangstellenden kon hij deze speciale laatste dag, van een on-
verwacht verrassingsfeestje genieten. Zaterdag 28 juni werd in het 
bijzijn van deze buren de laatste klant geknipt. 

De kapsalon naast de modegigant op ‘t Laar tussen Van Tilburg 
Mode en Marya Schoenen in, zal een nieuwe bestemming krijgen. 
De eigenaar van het pand is enthousiast bezig om te zorgen voor 
een goede bestemming van de A-locatie: “Er moet een flinke reno-
vatie gedaan worden of misschien wordt het helemaal gesloopt en 
opnieuw opgebouwd. 
Op de begane grond komt in ieder geval een horeca gedeelte, een 
geheel nieuw concept. Geen eetcafé, restaurant of bar, dat is zeker. 
Maar als het concept klaar is en we meer weten, komen we daar 
graag op terug.” Er wordt verwacht dat einde 2015 alles klaar zal 
zijn. Roel Poort zal intussen samen met zijn vrouw gaan genieten 
van een welverdiend pensioen.

Verrassingsfeest Roel Poort
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VERRASSEND 
EN GOEDKOOP
kringloopbernheze.nl

Geslaagde scootmobieltocht

HEESCH - Op een stralende don-
derdagmiddag ging de eerste 
scootmobieltocht - georganiseerd 
door Horizon Heesch - van start. 

Een groep van 22 personen startte 
donderdag met deze bijzondere 
rondrit. De uitgezette route begon 

op De Misse in Heesch en ging 
richting het Bomenpark. Horizon 
Heesch had de nodige voorbe-
reidingen getroffen om de tocht 
te laten slagen. De paden waren 
goed te berijden, de overhangen-
de braamtakken en brandnetels 
geknipt en de uitwerpselen van 

paarden geruimd. Maar het be-
langrijkste van alles was toch dat 
de scootmobielrijders er veel zin in 
hadden om samen op pad te gaan.
Na een aantal kilometers was er 
een eerste stop om bij dit zonnige 
weer de dorst te lessen en een ver-
snapering te nuttigen in de mooie 

KBO Bernheze
KBO HEESCH
Deelnemen aan de samenleving

Participatie en 
WMO deel 4
HEESCH - In de hiervoor versche-
nen stukjes over participatie en 
WMO onderwerp hebben we het 
gehad over participatie (deel 1) 
en de betekenis daarvan, namelijk 
het deelnemen van de burger aan 
de samenleving.

In deel 2 kwam de financiering 
van de zorg aan de orde, het blijkt 
dat 30% van de inkomsten van 
de rijksoverheid aan zorg besteed 
wordt en dat dit bedrag alleen 
maar toeneemt. Er moet iets ge-
beuren om de kosten van de zorg 
beheersbaar te houden.
Deel 3 ging hierop in. Behalve het 
meedoen (participatie) is het ver-
sterken van de sociale samenhang 
op lokaal niveau het credo. 
De centrale overheid heeft de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, 
WMO in het leven geroepen en 
verordonneert dat gemeenten 
deze wet gaat uitvoeren. Hiertoe 
heeft het naar de gemeenten toe 
negen prestatievelden vastgesteld 

waarop de gemeenten beleid moe-
ten gaan ontwikkelen: 

1. het bevorderen van de sociale 
samenhang en leefbaarheid in 
dorpen, wijken en buurten; 

2. op preventie gerichte onder-
steuning van jeugdigen met 
problemen met opgroeien en 
van ouders met problemen met 
opvoeden; 

3. het geven van informatie, ad-
vies en cliëntondersteuning; 

4. het ondersteunen van mantel-
zorgers, daaronder begrepen 
steun bij het vinden van ade-
quate oplossingen indien zij hun 
taken tijdelijk niet kunnen waar-
nemen, alsmede het ondersteu-
nen van vrijwilligers; 

5. het bevorderen van de deel-
name aan het maatschappelijke 
verkeer en het bevorderen van 
het zelfstandig functioneren van 
mensen met een beperking of 
een chronisch psychisch pro-
bleem en van mensen met een 
psychosociaal probleem; 

6. het verlenen van voorzieningen 
aan mensen met een beper-
king of een chronisch psychisch 

probleem of een psychosociaal 
probleem ten behoeve van het 
behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname 
aan het maatschappelijke ver-
keer; 

7. het bieden van maatschappe-
lijke opvang, waaronder vrou-
wenopvang en het voeren van 
beleid ter bestrijding van ge-
weld dat door iemand uit de 
huiselijke kring van het slachtof-
fer is gepleegd; 

8. het bevorderen van openbare 
geestelijke gezondheidszorg, 
met uitzondering van het bie-
den van psychosociale hulp bij 
rampen. 

9. het bevorderen van verslavings-
beleid. 

Wij hopen dat u door het lezen 
van deze en voorgaande teksten 
een beetje inzicht heeft gekregen 
in hoe onze rijksoverheid de zorg 
voor de toekomst heeft ingericht, 
maar ook welke taak onze ge-
meente en niet te vergeten wij zelf 
op onze schouders gelegd hebben 
gekregen.
KBO-Heesch blijft u informeren, 

ook waar het de lokale WMO-ont-
wikkelingen betreft.

Ouderen zijn net 
burgers! 

HEESCH - Het einde van het ou-
derenbeleid is in zicht en de da-
gen zijn geteld voor oude verwor-
ven rechten. De maatschappelijke 
veranderingen die momenteel in 
de samenleving worden doorge-
voerd, hebben grote gevolgen 
voor burgers. 

Zijn ouderen niet gewoon bur-
gers met bijbehorende rechten en 
plichten? Ouderen zijn straks niet 
meer separaat in beeld, maar net 
zoals alle andere burgers gewoon 
gebruiker van een voorziening of 
bewoner van een wijk. Burgers 
nemen steeds vaker gezamenlijk 
het initiatief om de regie over hun 
leven in eigen hand te nemen. Dit 
verandert de verhouding tussen 
burgers, samenleving en overheid.
Het is juist nu noodzaak om hierbij 
aan te sluiten door samen te wer-

ken. Zelf te komen tot een bredere 
integrale belangenbehartiging. Een 
platform te bieden voor initiatie-
ven op het gebied van burgerparti-
cipatie en cliëntparticipatie. Stimu-
leren en initialiseren, waar nodig. 
Maatschappelijke discussies over 
de verhouding tussen burgers, 
overheid en instellingen stimule-
ren. Van daaruit juist op wijkniveau 
de verbindingen leggen en nieuwe 
vormen van belangenbehartiging 
inzetten in de huidige participatie-
samenleving, waarbij senioren zelf 
nog meer een bijdrage leveren aan 
de samenleving. 

We moeten gezamenlijk een op-
lossing zoeken via solidariteit en 
meer zeggenschap hebben over de 
manier waarop ondersteuning en 
zorg worden geregeld. De publieke 
zaak is niet langer het monopolie 
van de overheid, maar wordt een 
zaak van de maatschappij zelf, zo-
als dat tot ver in de jaren 60 van 
de twintigste eeuw ook het geval 
was. 

Bron: Hans-Martin Don, KBO debat 
16 juni 2014

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

natuur. 

Daarna ging de route verder rich-
ting camping De Holenberg in 
Schaijk. Hier werd iedereen gastvrij 
ontvangen en getrakteerd op kof-
fie en appelgebak met slagroom. 
Daarna werd de route vervolgd 
door de prachtig groene Maas-
horst en bij Natuurcentrum De 
Maashorst (voorheen Slabroek) in 
Nistelrode werd weer aangelegd 
voor een glaasje fris op het terras. 
Tijdens deze stop werden enkele 
accu’s van de scootmobielen voor-
zien van stroom. 

Daarna was het de hoogste tijd om 
terug te keren naar huis. Gezien 
deze geslaagde scootmobielrit is 
er alle reden om aan te nemen dat 
het niet bij deze ene rit blijft.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 10 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

100 gram Schouderham € 1,39 

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Wilde bosperziken 500 gram € 0,98
Andijvie gesneden 500 gram € 0,95
Frieslanders aardappels 5 kilo € 2,95

Groot assortiment rauwkostsalades 
lekker voor bij de BBQ

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Kipvinken 4 +1 gratis 
500 gram Gevulde varkens� let
 €  4,99

NIEUW NIEUW
Bij aankoop van 2 broden:

Speltstokbrood 
2 stuks

Voorgebakken stokbrood
1,50

Oranje 
middelsoezen 

 4 voor

Kies de goede uitslag en 
win… een gratis gebakje 

naar keuze

Kokos
makronen 

4 + 2 GRATIS

Poule mee en maak kans op leuke prijzen, check onze Facebook pagina

4,00

Zachte witte 
voetbollen 

8 + 4 GRATIS

Harrie en iet Zonnenberg - 
Bongers 60 jaar getrouwd

Harrie en Iet trouwden op 1 juli 
1954 voor de wet en op 14 juli 
1954 voor de kerk. Ze immigreer-
den naar Frankrijk, waar Harrie 
werkte op een boerderij. In Frank-
rijk zijn vijf dochters geboren. Na 
acht jaar wilden ze zelf een bedrijf 
beginnen en besloten dit in Ne-
derland te doen. In 1962 hebben 
ze een boerderij gekocht in de La-
riestraat in Heeswijk en hun leven 
bestond uit hard werken. In Neder-
land zijn nog drie kinderen gebo-
ren. De zevende, de één na jong-
ste, was eindelijk een zoon. Deze 
zoon wilde het bedrijf én daarmee 

hun levenswerk voortzetten.
Toen de kinderen allemaal uit huis 
waren, hebben ze in 1998 een huis 
gekocht in de Willebrordstraat, 
waar ze nog steeds wonen en ge-
nieten van hun welverdiende rust, 
vrije tijd en hobby’s. Harrie gaat 
bijna elke morgen naar de boer-
derij om daar wat werkzaamheden 
te doen. Wat eerst zijn werk was, 
is nu zijn hobby geworden. Daar-
naast gaan ze regelmatig fietsen 
en kaarten ze graag met vrienden. 
Ook genieten ze volop van hun 
twintig kleinkinderen en negen 
achterkleinkinderen, kortom ze 

zijn nooit zonder kleine kinderen 
geweest en zijn dan ook blij als er 
een van hen langskomt, de koffie 
staat dan klaar en een koekje hoort 
daar bij.

Enkele weken geleden vertelde 
een dochter tegen Iet dat ze blij 
en trots mag zijn dat ze 60 jaar 
getrouwd zijn, hierop volgde een 
mooi antwoord. Iet zei: “Blij wel 
maar trots is niet het goede woord. 
Wij hebben geluk gehad dat we 
dit mogen halen, daar zijn we heel 
dankbaar voor. je hebt er namelijk 
geen zeggenschap over.”

HEESWIjK-DINTHER - Harrie Zonnenberg werd geboren op 25 september 1927 in Herpen, groeide op in het 
plaatsje Zeeland als de een na oudste zoon in een gezin van 15 kinderen. Iet Bongers zag het levenslicht op 
8 juli 1932 en is geboren en getogen in Zeeland in een gezin van acht kinderen. 

Menzel 35 - 5388 SX Nistelrode - Tel. 0412-613225
www.leonkerkhoftuinaanleg.nl

Het 20-jarig bestaan van Leon Kerkhof 
Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud 
werd een feest om niet te vergeten. 

Wij bedanken iedereen die hieraan meegewerkt heeft;
door middel van kaartjes, felicitaties en/of de 

aanwezigheid tijdens onze open dag.

Bedankt!
Léon & Natasja Kerkhof

Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de 
MS Collecte met 37 collectanten 
gehouden. Wij zijn dolblij met dit 

aantal collectanten! Maar om bij 
iedere voordeur aan te bellen, zijn 
er zeker nog 85 collectanten no-
dig. Aanmelden als collectant kan 

bij het Nationaal MS Fonds, 
info@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839.

Voor meer informatie: www.natio-
naalmsfonds.nl. Een donatie, klein 
of groot, is welkom op giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 no-
vember.

Extra handen nodig in Heesch, 
Heeswijk Dinther en Nistelrode!
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE – Zeg Multiple Sclerose 
(MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De 
chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van 
vooroordelen af.
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 Gratis 

gymtas* 

t.w.v. € ,5.99 

         

Nu 20% korting op al 
je schoolspullen. 
Uitgezonderd aanbiedingen en boeken. 
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel, 
de kortingspas ligt voor je klaar. 

* Bij besteding van minimaal €15.00, 
 Maximaal 1 tas per klant. Uitsluitend verkrijgbaar 
 in de winkel, zolang de voorraad strekt. OP =OP 

Actie  is alleen geldig bij 
Bruna Heesch,
‘t Dorp 61a Heesch

Blij met

Geslaagde ‘Verkeer Op Weg Dag’

Alle kinderen begonnen met een 
ontbijtje op school. Ieder kind had 
een ontbijtdoos voor een ander 

klasgenootje gemaakt. De leukste, 
liefste en mooiste dingen zaten in 
sommige dozen, naast natuurlijk 

de lekkere boterham met pasta of 
boterhamworst.

Ouders, opa’s en oma’s, buurman-
nen, leerlingen van het Hooghuis 
uit Oss, die de opleiding ‘Sport 
Dienstverlening en Veiligheid’ vol-

gen, politieagenten en brandweer-
mannen waren druk in de weer.
Er waren parcours uitgezet waar 
kinderen met een skelter, step of 
eigen fiets wat meters af konden 
leggen met de daarbij behorende 
obstakels of opdrachten. Ook kon-

den ze een kijkje nemen in een 
politiewagen, brandweerauto en 
zelfs een ME-bus, ervaren wat een 
chauffeur juist niet ziet in de ‘dode’ 
hoek of een tandem in elkaar zet-
ten en kijken naar een leuke voor-
stelling.

VORSTENBOSCH – Het was een gezellige drukte onlangs op een och-
tend op basisschool ‘Op Weg’ in Vorstenbosch tijdens de ‘Verkeer Op 
Weg Dag’. 

Modderweek in Bernheze

HEESCH HEESCH HEESWiJK-DiNTHER HEESWiJK-DiNTHER

NiSTELRODE

Remedial Teaching op maat!          
   Klasse-RT

   Oude Torenweg 8 - 5388 RE  Nistelrode    T. 0412-617144 - M. 06-17188290
   jeaninemaas@klasse-rt.nl -  www.klasse-rt.nl

Begeleiding voor leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs
Individueel en in kleine groepjes

Kinderen voelen, ontdekken, spelen, koken, gooien en glijden volop in de modder en ze vinden het prachtig! Toen de we-
gen nog niet allemaal verhard waren en er overal braakliggende terreinen tussen de huizen lagen, was modder iets wat je 
vanzelf tegenkwam. Kinderen hebben het nodig om te voelen en ervaren wat de inhoud van woorden en hun betekenis-
sen zijn. Daarom is de modderweek ingevoerd. Ze genieten van het voelen en ontdekken spelenderwijs dat modder glib-
berig is, dat je er vies van wordt, dat je erin uit kunt glijden, maar dat het ook heel leuk is om er in te spelen. En in modder 
spelen is ook nog eens ontspannend.  Meer foto’s op: www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl

Jong geleerd
is oud gedaan

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Alleen geldig op 
4 en 5 juli 2014.
Geldig zolang de 
voorraad sterkt. 
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Stichting

Japanse tuin
Beeldentuin

Sierfazanten
Tuinterras
Speeltuin

Stichting de Fazanterie de Rooie Hoeve | Stoppelveldseweg 1 | 5473 RR Heeswijk-Dinther  
T. 0413-224102 | www.derooiehoeve.nl | Openingstijden zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur

Op facebook zijn de acties in volle gang naar aanleiding van 
het 35-jarig jubileum en ook de nieuwe website 
www.rainbowcentre.nl is online. 

Geef het goede antwoord van deze 
vraag op de facebookpagina 

www.facebook.nl en ‘like’ de 
pagina. 
Dit zorgt dat je kans 
maakt op een van 

deze drie waardebonnen 
van € 15,-.

Bowling Rainbow
Bent u ook 35 jaar 

tussen 14 juni en 14 juli? 
Dan vieren we samen feest. 
U mag met drie introducés

EEN UUR GRATIS BOWLEN

Eethuys AnyTyme
Bij een bestelling van € 35,- of meer

ontvangt u een tegoedbon voor 

EEN UUR GRATIS BOWLEN 
t.w.v. € 19,-

35 jaar35 jaar
Welke bedrijven zijn nu 

gevestigd op de plek waar 
eens dit bedrijf stond?

JUBILEUMACTIES

Rainbow Centre - Laar 35, 5388 HC Nistelrode - 0412 617 042 - www.rainbowcentre.nl

Geef het goede antwoord van deze 

Eethuys AnyTyme

T/m 14 juli is het feest bij Rainbow Centre

Kringloop Heesch houdt grote schoonmaak
Wees er snel bij voor de koopjeszaterdag op 5 juli

Totdat de verhuizing daadwer-
kelijk kan plaatsvinden, kunt u in 
de Kromstraat terecht voor leuke 
dingen, tegen bespottelijk lage 
prijzen. Afrekenen kan er contant 
of per pin, zowel de kleine als de 

grotere aankopen, net wat u wilt. 
In de winkel staat alles ingedeeld 
in wonen, speelgoed, boeken, sla-
pen, kleding en nog veel meer. De 
regelmatige bezoekers weten dat 
ondertussen. Die weten ook dat 

het echtpaar Van Lith altijd tijd 
heeft om de weg te wijzen of voor 
een praatje. 

Overzichtelijk
Wellicht hebt u plannen om klei-

ner te gaan wonen of wilt u ein-
delijk eens de zolder grondig leeg-
halen. Aarzel niet om Kringloop 
Heesch te bellen: 0412-474500 of  
06-47964331. Uw spullen worden 
gratis opgehaald en u kunt zelfs 
laten ontruimen of bezemschoon 
laten opleveren. Voor het bezem-
schoon opleveren van een huis 
kunt u een offerte laten maken. 
De kosten zullen u ongetwijfeld 
aanspreken. De spullen die inge-

leverd worden, of uit een ontrui-
ming komen, worden nagekeken 
en gerepareerd of schoon gemaakt 
voordat ze de winkel in gaan. Wat 
niet bruikbaar is, wordt afgevoerd.

Buitenkansje
Kringloop Heesch gaat deze zomer 
vakantie vieren, maar niet voordat 
Frans en Nancy van Lith iedereen 
de kans heeft gegeven mooie din-
gen te kopen tegen de helft van de 
prijs. 

De aanbieding is maar één dag 
geldig, dus zorg dat u op 5 juli de 
agenda leeg hebt en sla uw slag. 
Leuk om een kastje of tafel aan te 
schaffen; die op te pimpen en na 

de vakantie in een studentenkamer 
te laten pronken. Bij speelgoed en 
boeken zijn er heel veel mogelijk-
heden om uw (klein)kinderen een 
plezier mee te doen, vooral als 
de vakantie wellicht in het water 
dreigt te vallen.

Nancy en Frans van Lith in de overzichtelijke boekenafdeling Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

 ‘Leuk om een 
kastje of tafel 
in de vakantie op 
te pimpen’

HEESCH – Het pand van de Kringloop aan de Kromstraat in Heesch staat te koop. Niet omdat Nancy en Frans 
van Lith stoppen met hun winkel. Integendeel, ze hebben na drie jaar echt de smaak te pakken en de winkel 
wordt gevonden door mensen uit Bernheze, Schaijk, Geffen en omgeving. Als het pand verkocht wordt, ver-
huist de Kringloop naar een groter pand; ook in Heesch.

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch is dicht van 
20 juli t/m 17 augustus.
Openingstijden:  ma/wo/do/vr 
12.00-17.00 uur en 
za 10.00-15.00 uur
Dinsdag gesloten
Koopjeszaterdag:
5 juli 10.00 -15.00 uur
Betalen: Pin of contant

Brouwerstraat 19
5473 HB  Heeswijk-Dinther

T 0413-294124 F 0413-294172
I www.autobedrijfminnaar.nl

In & Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
APK-keuringstation,

Onderhoud en reparatie van alle merken
Erkend requal dealer

Brouwerstraat 19
5473 HB  Heeswijk-Dinther

T 0413-294124 F 0413-294172
I www.autobedrijfminnaar.nl

In & Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
APK-keuringstation,

Onderhoud en reparatie van alle merken
Erkend requal dealer

In- & verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
APK-keuringsstation

Onderhoud en reparatie van alle merken
Erkend Requal dealer

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

Zaterdag 
5 juli 

alles 50%

Advertorial
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ZATERDAG 5 JULi

NEDERLAND – COSTA RiCA 
Arena Fonte Nova, Salvador 22.00 uur

De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant is niets te groot. Ook 
het vuur voor oranje niet. Daarom nu de Voetbalpuzzel. Zet de gevraagde letter van ieder antwoord in de juiste bal, dit vormt 
de oplossing. De oplossing kun je voor maandag 7 juli 12.00 uur sturen naar: info@demooibernhezekrant.nl. We verloten een 
prachtige, toepasselijke prijs, aangeboden door Restaurant de Leygraaf uit Heeswijk-Dinther, onder de juiste inzenders. 
Vergeet dus niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

Vragen:

1. Wie maakte als verdediger een doelpunt in de poulefase van het WK 2014? (5e letter)

2. Wat is het doelsaldo van het Nederlands elftal in de poulefase van het WK 2014? (2e letter)

3. Wie was de aanvoerder van het Nederlans elftal in de wedstrijd tegen Chili. (2e letter)

4. Wie is de keeperstrainer van het Nederlands elftal op het WK 2014? (1e letter)

5. wat is de voornaam van de vrouw van Arjen Robben? (4e letter)

6. Welke kleur heeft het Nike logo op het thuis shirtje van het Nederlands elftal? (1e letter)

7. Welk team is er laatste geworden in de poule van Nederland op het WK 2014? (4e letter)

8. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘substituto’ in het Nederlands? (2e letter)

9. Hoeveel doelpunten maakte Clarence Seedorf ooit voor het Nederlands elftal? (2 de letter)

10. Wie staat er in de topscoorders aller tijden van Nederland op plek 15? (4e letter)

11. Wat is de naam van de bal, op het WK 2014? (7e letter)

HUP BERNHEZE!

11. Wat is de naam van de bal, op het WK 2014? (7e letter)11. Wat is de naam van de bal, op het WK 2014? (7e letter)11. Wat is de naam van de bal, op het WK 2014? (7e letter)11. Wat is de naam van de bal, op het WK 2014? (7e letter)

10

6
1 3 7 4 8 5

11
9

2

Winnaar 3-GANGEN 
VERRASSiNGSMENU

(WK puzzel van week 26 )

Antwoord was 
penaltystip

Uit alle juiste inzendingen 
hebben we 

onderstaande naam geloot;
Carlijn van Zutphen

DIRK KUYT

ARJAN ROBBEN

De winnaar van de WK puzzel kan zich verheugen op

KLAVERBLADROUTE VOOR 2 PERSONEN 
MET 5-GANGEN VERRASSiNGSDiNER

t.w.v. € 37,50 p.p. (excl. drankjes)

DE KLAVERBLADROUTE BESTAAT UiT: een dag van 6 à 7 uur, waarin u op een geweldige manier kunt genieten 
van wandelen of fietsen in de natuur van cultuur en culinaire hoogstandjes. Inclusief 5-gangen verrassingsdiner. 

Het restaurant is het middelpunt van waaruit vier culinaire wandelroutes en fietsroutes zijn uitgestippeld. 
Ook heeft het restaurant een heerlijk menu samengesteld. 

Allround horecabedrijf ‘De Leygraaf’ ligt in het natuurrijke Heeswijk-Dinther. De veelzijdige gastvrijheid laat zich ook zien 
in het aanbod waar de winnaar van de WK puzzel zich op mag verheugen. Zeven dagen per week kunt u genieten van 
heerlijke zomerse salades, à la carte menukaart de proeverij, of kom met uw kinderen, die van een heerlijk kinder-keuze-
menu kunnen genieten. Restaurant de Leygraaf zorgt van ontbijt, lunch, brunch tot aan het diner dat u niets te kort komt.

Ga eens kijken naar alle mogelijkheden op www.leygraaf.nl 
Meerstraat 45a - 5473 VX Heeswijk - Tel: 0413 - 29 30 16

De winnaar van de WK puzzel kan zich verheugen op

KLAVERBLADROUTE VOOR 2 PERSONEN 
Prijs

De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant is niets te groot. Ook 
het vuur voor oranje niet. Daarom nu de Voetbalpuzzel. Zet de gevraagde letter van ieder antwoord in de juiste bal, dit vormt 

Voetbalpuzzel
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FEESTJE?
www.partysetje.nl

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Mexicano’s nu 5 stuks 
van € 4,50 voor € 3,50

Diepvries- & Versproducten

 HB FOODS 
VIERT FEEST 

MET ORANJE

WK-PRET: GENIET VAN 
DE (BITTER)BALLEN!
Maar spoel frituurvet niet door de wc!

Nu het WK op volle toeren draait, herhaalt water-
schap Aa en Maas de boodschap die het jaarlijks 
vanwege oliebollentijd tegen oud en nieuw ver-
kondigt: vet en olie in het riool zorgen voor storin-
gen en het schoonmaken kan voor huishoudens, 
gemeenten en waterschap in de papieren lopen.
Zelf merkt het waterschap weinig van de grotere 
hoeveelheden olie en vet op de rioolwaterzuive-
ringsinstallaties, omdat de aanvoer daar enorm is 
verdund. Een gemiddelde rioolwaterzuiveringsin-
stallatie verwerkt namelijk miljoenen liters afval-
water per dag. Problemen met vet doen zich met 
name voor in afvoerleidingen van woningen en bij 
de rioolgemalen die het afvalwater wegpompen. 
Daar treden ook storingen op door ophoping van 
bijvoorbeeld vochtige toiletdoekjes.

Genieten
Afgedankt frituurvet kan in de originele verpakking 
(of lege wasmiddelverpakking) worden gegoten 
en worden ingeleverd bij een milieustraat. Hierna 
wordt het duurzaam verwerkt tot bijvoorbeeld bio-

brandstof en zo snijdt het mes aan twee kanten.
Waterschap Aa en Maas wenst iedereen uiteraard 
een fantastisch WK en hoopt dat Oranje ‘gesmeerd’ 
verder bekert! Dus genieten van die ballen!
Kijk voor meer informatie op 
www.frituurvetrecyclehet.nl.

Oranje bekert lustig verder en Nederland heeft de Oranjekoorts flink te pakken. Omdat hongerige fans 
tijdens de wedstrijd ook schreeuwen om een lekkere bitterbal, kroket of frikandel, is het tijd voor een 
belangrijke boodschap: spoel gebruikt frituurvet en olie niet weg door toilet of gootsteen. Zo voorkom 
je een nare verstopping van je afvoer en storingen aan rioolgemalen.

ROBIN VAN PERSIE

KLAAS JAN HUNTELAAR

WESLEY SNEYDER

Boodschappenlijstje 

2 theelepels olijfolie
4 kipfilets in blokjes gesneden

1 doosje champignons in plakjes gesneden

1 ui fijngesneden
3 tenen knoflook fijngesneden of geperst

1 takje verse tijm
1 theelepel zwarte peper

1 blik tomatenblokjes
2 eetlepels droge witte wijn

Voor 
4 personen

COSTARICAANS RECEPT

BEREiDiNG
Verhit de olijfolie in een koekenpan. 
Bak de stukjes kipfilet lekker bruin. 
Doe de champignons, ui en knoflook in de pan en bak al roerend 
10 minuten. Doe de peper en tijm erbij. 
Voeg de tomatenblokjes erbij, roer alles goed door elkaar en breng 
aan de kook. Zet dan het vuur laag, dek de pan af en laat ongeveer 
10 minuten sudderen totdat de kip gaar is.
Heerlijk met rijst en een frisse salade.

WiN: Een volledig verzorgde barbecue voor 

10 personen! 
Aangeboden door DeMooiBernhezeKrant en BBQenzo.nl 

DeMooiBernhezeKrant WK-actie!
Win een volledig verzorgde barbecue voor 10 
personen, aangeboden door BBQenzo.nl! Hoe? 
Door je gaafste, gekste, mooiste WK-foto op te 
sturen! Niet één foto is te gek. Denk bijvoor-
beeld aan een versierde straat, een uitgedoste 
outfi t of een bijzondere foto, gemaakt bij het 
kijken van Nederland tijdens het WK Voetbal. 

Hoe kun je meedoen?
De actie loopt, zolang Nederland deelneemt aan 
het WK. Vliegt het Nederlands team eruit? Dan 
wordt de winnende foto bekendgemaakt. Deze 
geluksvogel wint een barbecue voor 10 perso-
nen van BBQenzo.nl. 
Stuur je foto van minimaal 300 DPI of 1 
MB op naar info@demooibernhezekrant.nl 
of geef hem af op kantoor: Laar 28 in Nistelrode.

FOTOWEDSTRIJD

WiN:WiN: Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor 

FOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJD
Scoren met Oranje! 
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Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de 
WMO of een te hoge eigen 
bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker
NISTELRODE - Bevolkingsonderzoek Zuid start op donderdag 10 juli 
met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nistelrode. 
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee 
jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg sta-
dium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is 
vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoekscentrum staat 
tot begin augustus 2014 op het parkeerterrein achter CC Nesterlé aan 
de Parkstraat in Nistelrode. Meer info: www.bevolkingsonderzoekzuid.nl 

www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, Veghel
(0413) 34 40 43
Openingstijden: zie site

*Vraag naar de voorwaarden.

6%op

BTW
 vakkundige
 installatie!*

Optimale hygiëne met 
Villeroy & Boch DirectFlush

Wandcloset
V&B Subway 2.0

(open spoelrand)

uitgevoerd met 
DirectFlush

nu gratis*

Tekst?

De oplossing van vorige week

Ook uw kinderfeestje viert u 
bij Marvy’s speelwereld!

Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren

Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.

Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl

www.marvys-speelwereld.nl
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

HET GROOTSTE AANBOD TUINHUISJES, 
BERGINGEN EN OVERKAPPINGEN!

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media
• Thelma kado’s

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

www.bbqenzo.nl Telefoon 0800-2008

Speciaal voor de wedstrijd Nederland-Costa Rica 
krijgt u bij iedere bestelling

een BBQenzo juichsjaal gratis!

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

Deze cursus is voor iedereen die 
een digitale camera heeft of graag 
meer wil weten over de digitale 
fotografie en het bewerken van 
foto’s. De cursus wordt gegeven in 
9 lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
en/of maandagochtend van 9.30 
tot 11.30 uur. In overleg kan er 
ook op andere dagen les gegeven 
worden.
De cursus wordt gegeven in kleine 
groepjes, waardoor er meer indivi-
duele aandacht gegeven kan wor-

den.

Nieuw: Voor ouderen worden er 
speciale cursussen fotografie en 
foto bewerken gegeven.
Kijk voor meer informatie over de 
cursussen op www.jolandonkers-
fotografie.nl en download de pdf 
met informatie.

Als je vragen hebt kun je natuurlijk 
altijd bellen of mailen.
jolan Donkers:
T. 06-22064638 of 
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Nieuwe cursus: Digitale fotografie en fotobewerking 
LOOSBROEK - Meteen na de zomervakantie start in Loosbroek weer 
een nieuwe basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je 
meedoen, schrijf dan nu in.

Advertorial

BERNHEZE – De dienst van Google Mijn Bedrijf (My Business), 
werd geïntroduceerd in juni. Een update van Google Places en 
Google+ Local die het makkelijk maakt om je bedrijfsgegevens 
aan te passen om de vindbaarheid en zoekresultaten te verbete-
ren.

Een kosteloze en eenvoudige manier om je doelgroep te berei-
ken via de mega zoekmachine Google. Met Google Mijn Bedrijf 
(Google My Business) kun je jouw vermelding in Google-produc-
ten als Google Maps aanpassen. Daarnaast kun je ook in contact komen met je klanten en pagina-
inzichten bekijken. 

Wat je allemaal kunt met Google Mijn Bedrijf?
Bedrijfsgegevens bijwerken, vanuit één plaats mooie foto’s toevoegen van uw bedrijf.

Een virtuele rondleiding plaatsen
Direct contact met fans en klanten door nieuwsberichten, evenementen en andere updates te delen.
Beoordelingen bijhouden op internet en reageren op Google-beoordelingen.
Gegevens beheren met een Andriod- en iPhone-app. 
Meer informatie over uw communicatiemogelijkheden: www.bernhezemedia.com.

Verbeter de zichtbaarheid van je bedrijf 
met Google Mijn bedrijf

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Naam: JAN RAAIMAKERS

Leeftijd: 60 jaar.

Woonachtig: Heesch.

Politieke Partij: SP.

Waarom raadslid: Ik wil niet aan 
de kant staan, maar meedoen.

Opleiding: Diverse technische 
mbo opleidingen.

Huidig beroep: Teamleider 
technische dienst Van Voorden 
Gieterij.

Hobby’s: Fotografie, motorrijden.

Missie: Een socialere wereld kan 
in Bernheze beginnen!

Naam: MARKO KONINGS
Leeftijd: 47 jaar.
Woonachtig: Dinther.
Politieke Partij: Blanco lijst 7.
Waarom raadslid: Om mee 
te kunnen werken aan een 
gemeente waarin de mensen 
graag willen wonen. We hebben 
het hier over het algemeen 
goed, dat moet ook zo blijven. 
Maar sommige zaken kunnen en 
moeten ook beter.
Opleiding: Van origine 
elektronica en informatica, later 
is daar logistiek bijgekomen.
Huidig beroep: Logistiek analist 
bij Canon Nederland.
Hobby’s: Politiek, saxofoon 
spelen, schrijven, mis dienen, 
tuinieren, uitstapjes.
Missie: Luisteren naar de 
wensen en meningen van 
de mensen om mij heen. En 
met deze informatie zo goed 
mogelijk proberen onze dorpen 
nog mooier te maken, met 
bloeiende verenigingen en een 
maatschappij waarin mensen 
samen de verantwoordelijkheid 
dragen voor elkaar. De mensen 
kunnen het niet alleen, maar de 
gemeente ook niet.

Raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

Agrifood Capital
In deze regio produceren we van 
oudsher voedsel. Daar liggen nieu-
we kansen voor werkgelegenheid. 
In de samenwerking tussen over-
heid, bedrijfsleven en onderwijs 
kunnen er nieuwe ideeën en pro-
jecten ontstaan. Agrifood Capital 
dient dan zeker geen praathuis te 
zijn. Praten gebeurt al op genoeg 
plaatsen. Bernheze investeert flink 
in de Agrifood Capital organisatie. 
Dat gemeenschapsgeld dient ren-

dement op te leveren in de vorm 
van werkgelegenheid. Eventuele 
winsten worden direct geherinves-
teerd in nieuwe projecten. Een per-
fecte aanjager van kansrijke initia-
tieven.

Bestuurder 
Door de BV structuur is er sprake 
eventuele bonussen en andere bij-
zondere beloningen voor de be-
stuurder. Daar heeft de SP wel be-
zwaar tegen. Risico’s die met publiek 

geld gefinancierd worden, kunnen 
niet leiden tot excessieve belonin-
gen. Het is belangrijk dat we daar 
niet in mee gaan. Agrifood Capital 
gaat voor maximale inzet van geld 
ten behoeve van de werkgelegen-
heidsprojecten. Op dat gebied ligt 
een grote uitdaging. Veel mensen 
zijn werkloos. Die willen een baan. 
Straks komen daar nog de WSW-
ers en de WA-jongers bij. Die willen 
graag een passende baan. Voor hen 
ook kansen in Agrifood Capital.

SP: Agrifood Capital voor 
werkgelegenheid

BERNHEZE - Deze regio zit dringend verlegen om impulsen voor de economie. 
Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Daarvoor hebben alle be-
trokkenen elkaar hard nodig. Binnen de gevormde Agrifood Capital organisatie 
gaan overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Bundeling van krach-
ten biedt kansen in dit speelveld. De SP heeft wel bedenkingen bij de BV struc-
tuur met betrekking tot mogelijke bonussen voor bestuurders. Dat moet uitge-
sloten worden.

Jan Prinssen, Raadslid SP

IBN heeft in 2013 een positief maatschappelijk rendement be-

haald. Dit rendement wordt be-
stemd met een maatschappelijk 
doel. Dat wil zeggen dat de be-
haalde resultaten worden ingezet 
om de missie van IBN te realiseren: 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt succesvol naar betaald 
werk brengen. De twaalf gemeen-
ten in het werkgebied van IBN 
krijgen in totaal ruim 1,7 miljoen 
euro dividend toegekend. Met dit 
bedrag kunnen zij extra werkgele-
genheid creëren voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De eerste cheque is uitgereikt 
aan Rien Wijdeven, die behalve 
wethouder ook waarnemend be-
stuursvoorzitter van het Werk-
voorzieningschap Noordoost Bra-
bant is.

Cheque van iBN voor gemeente Bernheze

Maarten Gielen overhandigt de eerste cheque aan Rien Wijdeven

Dat maakt het commissiewerk 
meteen zo interessant. Ook deze 
keer waren er weer insprekers, 
goed dat inwoners van Bernheze 
gebruik maken van deze mogelijk-
heid om hun belangen als inwoner 
kracht bij te zetten. Op dit moment 
is het WK voetbal in volle gang, net 
als bij het voetbal kan ook strategie 
bepalend zijn om iets te bereiken 
in de politiek, alleen wordt het niet 
uitgedrukt in een 5-3-2 of 4-4-
3 systeem. Uiteraard zijn we ook 
inhoudelijk verder gegaan op een 

aantal voorstellen om knelgevallen 
op te lossen, mensen te laten on-
dernemen in het buitengebied, en 
verval in het buitengebied probe-
ren te voorkomen. 

Woningbouw Heeswijk-Dinther
Daarnaast zijn er ook nog ontwik-
kelingen in het kerkdorp Heeswijk-
Dinther besproken. Er lijkt een 
einde te komen aan de lege plek 
bij voormalig Ter Weer. En nu ho-
pen dat de gemeenschap zich gaat 
roeren en zich gaat melden voor de 

woningen boven de nieuwe super-
markt, zodat een mooi plan gerea-
liseerd kan worden. Helaas kunnen 
we wetgevingstechnisch niet meer, 
vandaar ons beroep op mogelijke 
nieuwe bewoners. Ook zal het be-
stemmingsplan De Windberg vast-
gesteld gaan worden, zodat de ge-
meente de mogelijkheid biedt ook 
in Heeswijk-Dinther huizen te gaan 
bouwen. Nu maar hopen dat  de 
markt de verkoop op gang brengt 
en mogelijk gemaakte ontwikkelin-
gen tot realisatie gaan leiden.

CDA: Ondernemen in het 
buitengebied

BERNHEZE - Als lid van de commissie Ruimtelijke Zaken weer de eerste com-
missievergadering gehad. Een volle, maar leuke agenda, met voor sommigen 
individuele belangen. Maar achter deze individuele belangen moeten we in de 
commissie deze belangen afwegen om te toetsen aan (soms toekomstig) beleid. 

Erwin van Kessel, commissielid Ruimtelijke Zaken, CDA Bernheze

Ontbijt tot 11 uur
t/m vrijdag 11 juli 2014

1.50

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

BERNHEZE/UDEN – Wethouder Rien Wijdeven ontving op woensdag 
25 juni een cheque ter waarde van € 152.079,- van IBN. 
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“BECO was niet alleen de goed-
koopste, maar ook de meest vei-
lige optie. Bij BECO krijg je 10 jaar 
garantie op het product en 25 jaar 
opbrengstgarantie. Daarom heb-
ben wij voor BECO gekozen en 
zijn zeer tevreden over de manier 
waarop Dennis van Zutphen ons 
heeft geadviseerd en de panelen 
bij ons heeft geïnstalleerd”, laten 
Bert en Paul weten.
De twee heren hebben door ver-
schillende aanbieders offertes laten 
maken en BECO won het op prijs 
én kwaliteit. Van Zutphen Elektro 
is één van de vaste BECO-instal-
lateurs. “Ook ik ben enthousiast 

over het zonnepanelenpakket van 
BECO,” aldus Dennis. “Het nieuwe 
pakket dat BECO aanbiedt heeft 
een uitstekende kwaliteit zonnepa-
nelen. De omvormer, die nodig is 
om van zonne-energie netstroom 
te maken, is ook één van de beste. 
De verzekerde opbrengstgarantie 
van 25 jaar en de 10 jaar product-
garantie maakt het totale BECO-
pakket heel interessant!”

Teruggave 
Het is volgens Dennis altijd inte-
ressant om uit te laten rekenen of 
zonnepanelen van BECO rendabel 
zijn. “Meten is immers weten! En 

niet geschoten is altijd mis! Tegen-
woordig kunnen particulieren de 
BTW terugvragen en dat betekent 
dat de zonnepanelen veel sneller 
zijn terugverdiend. Extra interes-
sant en dus nog meer de moeite 
waard om het uit te laten rekenen. 
Mijn volgende BECO zonnepane-
len installatieproject staat volgen-
de week op de agenda: bij Emil en 
Anne van Menzel in Loosbroek.”

Waarom BECO?
“Als installateur ben ik met BECO 
in zee gegaan, omdat de filosofie 
van de Bernhezer Energiecoöpera-
tie aansluit bij mijn denken: ener-
gie betaalbaar houden, schone en 
duurzame energie gebruiken en 
ook voor in de toekomst dichtbij 
zelf produceren, lokale werkge-
legenheid genereren door met 
Bernhezer installateurs te werken 
en door samen te werken aan cre-
atieve oplossingen in het zuiniger 
omgaan met energie. De BECO 
vrijwilligers zetten zich hier volop 
voor in onder het motto ‘BECO, 
samen voor duurzame energie!’ 
Op prijs en kwaliteit komen ze al 
als winnaars uit de bus en ik heb er 
het volste vertrouwen in dat BECO 
hierdoor ook terrein gaat winnen”, 
besluit Dennis van Zutphen. 
Wilt u uit laten rekenen of de BECO 
zonnepanelen voor uw situatie in-
teressant zijn? Neem dan contact 
op met de BECO Coördinator Piet 
Derikx via email: 
zonnepanelen@bernhezerenergie.
nl of met Van Zutphen Elektro: 
info@vanzutphenelektro.nl.

‘De eerste kaartjes van de 
ballonnenwedstrijd zijn al binnen’

www.centrumheesch.nl

Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en 
brede deelname aan de discussie te stimuleren. 
Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

EEn (lEgE) pERspEctiEfnota
Op 3 juli gaat de gemeenteraad de door het college van burgemeester 
en wethouders samengestelde perspectiefnota behandelen. 
Perspectief betekent niets meer en niets minder dan dat burgemeester 
en wethouders ons als inwoners aangeven op welke terreinen zij 
nieuwe ontwikkelingen voorstaan. Maar nu niets van dat alles. In de 
perspectiefnota vinden we geen nieuwe investeringen en ook geen 
noodzakelijke bezuinigingsvoorstellen. Toch erg vreemd. Waar de nu 
in de coalitie vertegenwoordigde partijen - CDA, LOKAAL, D 66 en 
SP - in hun verkiezingsprogramma’s u als kiezer allerlei perspectieven 
boden; nemen ze nu op de plaats rust. Ze komen nu niet verder dan 
het aanbieden van een nota, waarin men aangeeft dat de tijd te kort 
is geweest om hierin de ambities van het nieuwe college te vertalen. 
Mag ik hieruit begrijpen dat tijdens de coalitieonderhandelingen 
tussen partijen geen afstemming van ambities heeft plaatsgevonden?

En hoe komt u als inwoner nu aan uw trekken? Bij de verkiezing van 
de gemeenteraad heeft u uw stem gegeven aan die partij, waarvan de 
ambities u aanstonden. U hebt daarvoor programma’s bestudeerd, 
wellicht verkiezingsdebatten bijgewoond en aan de hand daarvan 
uw keuze bepaald. Nu lezen we uit de perspectiefnota dat u dat nog 
een keer mag gaan doen. U had overigens daarvan al gebruik kunnen 
maken door in te spreken op de perspectiefnota tijdens de voor 
inspraak slecht geplande commissievergaderingen (WK voetbal). 

U krijgt volgens het college nog een keer allemaal de gelegenheid om 
in te spreken. Daarvoor moeten tijdens de behandeling in de raad 
dan wel aanvullende besluiten worden genomen op de nu nog lege 
perspectiefnota, want anders heeft u weinig om over mee te praten. 
Maar ik ben er van overtuigd dat de gemeenteraad er op 3 juli in 
slaagt om de perspectiefnota wat aan te vullen. In die vergadering 
moeten de partijen echt kleur bekennen en kunt u vaststellen of u 
goed gekozen heeft omdat u de eerder door partijen uitgesproken 
ambities dan al of niet hoort. En van leeg naar halfvol is dan toch iets 
beter uit te leggen.

Gegroet
Adriaan

Column
aDriaan

BECO zonnepanelen winnen op 
kwaliteit en prijs
BERNHEZE - Het nieuwe zonnepanelen pakket van BECO is aange-
scherpt en wint op prijs en kwaliteit van andere fabrikanten. Bert Ver-
meltfoort en Paul van den Hurk uit Loosbroek hebben onlangs de BECO 
zonnepanelen via de vaste BECO-ambassadeur én installateur Van Zut-
phen Elektro uit Heeswijk-Dinther laten plaatsen. 

Het was goed kermisweer in Heesch

Ballonnenwedstrijd
Gekoppeld aan de opening was er 
voor de kinderen ook een ballon-
nenwedstrijd. De mooi gekleurde 
ballonnen vlogen de lucht in op 
weg naar onbekende bestemmin-
gen en in afwachting of de kaartjes 
aan de organisatie teruggestuurd 

zullen worden. Heel spannend 
voor de kinderen, maar ook voor 
de organisatie. 

De eerste kaartjes zijn ontvangen 
en daarmee is er zeker een prijs-
winnaar. Het is nu nog even af-
wachten hoeveel kaartjes er nog 

ontvangen worden en waar van-
daan. Binnenkort meer hierover.

Braderie
De braderie die wegens het WK 
en het daarin spelende Nederlands 
elftal op maandag, verplaatst was 
naar dinsdag, was een succes. De 
gratis kermismunten van Stichting 
Centrum Management Heesch 
voor de kinderen uit Heesch van 2 
t/m 12 jaar heeft daar zeker aan 
bijgedragen, maar ook de leuke 
aanbiedingen, het gezellige ker-
misgedruis en het droge weer 
droegen bij aan de gezellige drukte 
van deze middag. 

Meer ‘Fun’
Ondertussen werkt het Centrum 
Management Heesch alweer aan 
het volgende evenement. Het 
‘funshoppen’. Onder de onderne-
mers van het centrum in Heesch 
wordt onderzocht of er animo is 
voor dit concept. De resultaten en 
de betekenis voor het centrum in 
Heesch komen binnenkort.

De feestelijke opening op de Rue de Paris van de kermis op 21 juni door burgemeester Marieke Moorman gaf 
letterlijk een knal. Door de confettikanonnen te laten knallen dwarrelde confetti in het rond en zijzelf deed 
er een schepje bovenop door met gratis attractiemunten rond te strooien. De attracties waren al snel goed 
gevuld met kinderen die er plezier in hadden om gratis wat rondjes mee te draaien. 

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Kom gerust binnen 

voor meer informatie

Deze pizza Taco komt wegens groot succes 
vast op de kaart te staan. 

Binnenkort komen er nog een aantal 
nieuwe pizza’s bij, dus houd ons goed in de gaten 

via Facebook en onze website.

Pizza Taco
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Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

De komende weken hoeven 55-plus-
sers zich niet te vervelen! 
Er zijn nog plekjes vrij bij verschillen-
de workshops van de Zomerschool. 
• Houdt u van koken? Dan kunt u 

nog aansluiten bij de workshop ‘Zo-
merbuffet’ die op dinsdagochtend 8 
juli in Heesch wordt gegeven.

• Bent u meer creatief aangelegd, 
dan stellen wij voor dat u meedoet 
aan de workshop ‘Sieraden van 
glas’ die in Nistelrode is op dinsdag 
8 juli om 9.30 uur.

• De actievelingen onder ons kun-
nen hun hart ophalen met ‘Sportief 
wandelen’ op dinsdagochtend 8 juli 
onder leiding van Marleen Frunt.

• Maar spreekt het onbekende van 
ons heelal u meer aan, dan advise-

ren wij om op dinsdagavond 8 juli 
mee te gaan naar ‘Sterrenwacht 
Halley’. 

• Wij kunnen ons voorstellen dat 
u het leuk vindt om op woens-
dagmiddag ‘met uw kleinkind te 
gaan boetseren’, wees er dan snel 
bij want er zijn nog maar een paar 
plekjes op 9 juli in Nistelrode.

• Deze mag u zeker niet missen: op 
maandagavond 14 juli Filmhuis de 
Pas met de zeer indrukwekkende 
film over het leven van Nelson 
Mandela: ‘Long walk to freedom’.

• Als u een beetje handig bent en het 
leuk vindt dat uw tuin wordt be-
zocht door vogels, dan kunt u zich 
nog opgeven voor de workshop 
‘Vogelvoederhuisje’ op donderdag-

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

Advertorial

ochtend 17 juli 
in Heesch.

• Op woensdag-
ochtend 23 juli 
kunt u zich 
door onze di-
etiste Caroline 
van de Wete-
ring laten voor-
lichten over 
voedingspro-
ducten. De workshop ‘Weet wat je 
eet’ zal u veel duidelijkheid geven 
over een gezond voedingspatroon. 

Het team van de Eijnderic is er hele-
maal klaar voor en heeft er weer zin 
in! U ook?

Zomerschool

MOOIBERNHEZERTJE

AANGEBODEN
PEDiCURE NiSTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PEDiCURE 
HEESWiJK-DiNTHER
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

BERNHEZE RUiLT
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep

Kom naar: 
www.facebook.
com/groups/
bernhezeruilt.

iETS TE ViEREN? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons. 
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687.

PRiNTPAPiER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

OPROEP
WiE WiL ER DARTEN 
OF BiLJARTEN iN 
CLUBVERBAND?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

WILT U EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 

Info: office@demooibernhezekrant.nl 

of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Marijke den Otter
uit Heeswijk-Dinther

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Riet van Dinther 

kan de staatsloten 
ophalen bij 

boekhandel Ceelen

eelen

OPROEP

Getuige 
gezocht 
ongeluk Nistel-
rodenseweg 
NISTELRODE/HEESCH - Za-
terdag 21 juni, rond 20.05 uur 
hebben mijn vriend en ik op de 
Nistelrodense weg te Heesch 
een ongeluk gehad. Net voorbij 
de stoplichten zijn wij met een 
flinke klap tegen een boom ge-
reden, vanwege een plotseling 
stilstaande auto.

We konden op dat moment 
niet meer uitwijken vanwege 
tegemoetkomend verkeer en 
hebben de keus richting berm 
moeten maken, met de pech 
dat daar een dikke boom stond. 
Vlak na het ongeluk ben ik bui-
ten westen geraakt en opge-
vangen door twee vriendelijke 
en hulpvaardige dames. 
Er was ook nog een man ter 
plaatse met een hondje. Hij 
heeft het ongeluk zien gebeu-
ren. We hebben die meneer 
vriendelijk verzocht te blijven 
tot de hulpdiensten aanwezig 
waren. Helaas is deze man als-
nog vertrokken. Wij zijn dan 
ook dringend op zoek naar deze 
man. Want hij is onze enige ge-
tuige. Kent iemand deze me-
neer of bent u het zelf, neem 
dan alstublieft contact met ons 
op: 0413-343149.

Verzoek om 
informatie 
Piet Geers

NISTELRODE - Heemkunde-
kring Nistelvorst uit Nistelrode 
is op zoek naar meer informatie 
over Piet Geers. 

In Nistelrode zijn een aantal 
straten naar prominente inwo-
ners genoemd. In het rijtje W. 
van Hout, H. van de Ven, Pas-
toor j. Groenen, Van Binsber-
gen, Theo Tonies en Toon van 
Duren mag één naam natuurlijk 
niet ontbreken, namelijk Piet 
Geers. Hij is ongetwijfeld de 
éérste onder zijn gelijke, want 
naar hem is immers niet slechts 
een straat, maar zelfs een hele 
dijk genoemd.
Helaas echter is Piet voor ve-
len een grote onbekende en 
daarom doet Nistelvorst deze 
oproep: wie kan informatie 
verschaffen over de persoon 
Piet Geers? Reacties kunnen 
gemaild worden naar secretaris 
Rien van de Graaf, 
secretaris@nistelvorst.nl.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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Nistelrode - Wolletjes

Heesch - De bakkers Lamers

23,99
27,55

99,99
111,-

25,-
VANAF

139,-
NU

25,-

Safarica Avila
Zeer compact in te klappen 

campingstoel met stalen frame

Campingaz 2 Classic L
Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelbox op 12 en 230 volt

Kindersandalen

Pr
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

1199,-
1899,-

Keuze uit ruim 100 setsKeuze uit ruim 100 sets
Tuinmeubelen

Bardani Bellevue
Comfortabele loungeset inclusief kussens.

Wicker bovenwerk en een aluminium frame.

VAKANTIE VOORDEEL DAGEN
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

6
JULI

ZONDAG

5
JULI

ZATERDAG

ROEFELDAG IN BERNHEZE

Heeswijk-Dinther - Marskramer

17

Heeswijk-Dinther - Stijlvol Glas in Lood

Loosbroek - Donkers fotografie

 IN BERNHEZE

Loosbroek - Langenhuizen plant

Vorstenbosch - Aannemersbedrijf P.A.M. van Kessel

Heesch - Built 4 Beauty Gym

Heeswijk-Dinther - Stijlvol Glas in Lood

Nistelrode - Van Schaijk Transport

Vorstenbosch  - Sel Sommers

Meer foto’s op www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl
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50%
korting
zaterdag 5 juli

zonnige 
zaterdag
profiteer Zaterdag 5 juli de hele dag van
van 50% korting op alle kleding, boeken, 
kasten, banken, stoelen, lampen, cd’s, 
electra, curiosa, fietsen, speelgoed en 
nog veel meer!

www.kringloopbedrijfoss.nl

Goederen zelf afleveren maaskade 32 oss  voorste groes 1a heesch
Goederen GRATIS laten ophalen bel 0412 626111 



Woensdag 2 juli 2014 19
  

Een portaalcontainer bij u aan huis 
vormt de perfecte oplossing om 
snel en gemakkelijk van uw over-
tollige spullen af te komen. Van 
metalen tot papier en van hout tot 
plastics; u kunt het allemaal kwijt 
in de portaalcontainer, die daarna 
weer bij u opgehaald wordt. Op-
ruimen doet u dus samen met Van 
Munster Recyclers! 

Binnen 24 uur
De portaalcontainers van de Hee-
sche recycler bieden u veel voor-
delen. Levering kan binnen 24 uur 
plaatsvinden, dus ook uw sponta-

ne opruimactie kan daardoor altijd 
doorgang vinden. U hoeft zelf niet 
op en neer te rijden naar de stort, 
evenmin hoeft u de spullen zelf 
te sorteren. De portaalcontainer 
wordt op de door u geselecteerde 
plek geplaatst, mits deze uiteraard 
bereikbaar is met de vrachtwagen. 
De verwerking van het afval vindt 
op milieuvriendelijke wijze plaats, 
een heel prettige zekerheid!

Opruimen wordt leuk
Dankzij de portaalcontainer verliest 
u geen tijd en voorkomt u groot 
ongemak. De container komt en 
wordt opgehaald op het door u 
gewenste moment. 

Zo wordt opruimen leuk. En ook 
voor de kosten hoeft u het niet te 
laten. Al vanaf 90 euro beschikt u 
over een grote portaalcontainer. 
Dit is een all-in tarief, dus daar ko-
men geen kosten meer bij! 

Hergebruik
Van Munster Recyclers heeft al 
meer dan 75 jaar ervaring met 
de inzameling en verwerking van 
restmaterialen zoals oud papier, 
karton, metalen, kunststoffen en 
hout. Alle activiteiten bij Van Mun-
ster Recyclers staan in het teken 
van hergebruik van de ingezamel-
de materialen. De organisatie is ISO 
9001 en ISO 14001 gecertificeerd 
en beschikt over een certificering 
volgens de Erkenningsregeling 
Oud Papier en Karton. Bovendien 
is zij lid van de branchevereniging 
FNOI, de Stichting Verpakkingen 
Recycling Nederland en de Stich-
ting Papier Recycling Nederland.
Meer weten?
Gaat u opruimen? Bel dan snel 
met 0412-451695 en bestel uw 
container. Of mail met portaalcon-
tainer@vanmunster.nl. Wilt u meer 
informatie? Ga dan naar 
www.vanmunster.com.

mooi buiten thuis leven beleef

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen • inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl

Raambekleding
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Stofferen in stijl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden Industrieterrein 
Vluchtoord Tel.: 0413 - 270 110

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

gewoon de beste in de regio!
Tijdens de 

Bouwvakvakantie  
geopend!

Ervaar het gemak van een 
portaalcontainer
Opruimen doet u samen met Van Munster Recyclers

HEESCH - Even de boel flink opruimen? Wilt u weer wat extra ruimte creëren op uw overvolle zolder? Of wilt 
u snel af van al die overtollige materialen in uw schuur of garage? 

WiST JE DAT?

* Een hardhouten schutting 
met een FSC-keurmerk de 
meest duurzame optie is.

* Een regenton een perfecte 
manier is om water en geld te 
besparen door met het opge-
vangen water je planten wa-
ter te geven.

* Tuinmateriaal het beste ge-
plaatst kan worden in stel-
lingkasten waarin haken zijn 
bevestigd. Vaak neemt dit 
soort gereedschap veel ruim-
te in, wat op deze manier be-
perkt wordt.

Advertorial

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18
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A u T o
R U B R i E K

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!
Autobanden en Velgen

Taxibedrijf Van Grunsven

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Transit 260s fd 2007
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 color edition 2010

Opel Corsa 13cdti 5 drs, airco, 60.000 km 2011
Opel Meriva Cosmo airco 2004
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Megane coupe 55.000 km 2010
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

FRiS DE ZOMER iN
Voorkom nare luchtjes van jouw airco systeem door deze 
te laten reinigen. Op het aircosysteem ontstaan bacteriën, 
die kunnen bijdragen aan onaangename lucht uit de ven-
tilatie en kunnen allergische reacties veroorzaken. Door 
een simpele reinigingsbehandeling kun je dit allemaal 
voorkomen. Klaar terwijl je wacht!

Voor meer informatie neem contact op met 
Autobedrijf Timmermans in Nistelrode: 0412-612221.

LET iN DUiTSLAND OP DE MiLiEU-EiSEN
Een milieusticker is in de Umwelzones van Duitsland verplicht. Deze 
Umweltzones zijn zones waar men de luchtkwaliteit wil bevorderen. 
je mag zo’n zone alleen inrijden wanneer je voertuig (personenauto, 
camper, bedrijfswagen of autobus) een milieusticker heeft die over-
eenkomt met de classificatie behorende bij die Umweltzone. Steeds 
meer steden en gebieden in Duitsland zijn Umweltzones geworden. 
Dus reist u naar Duitsland informeer dan tijdig of uw auto voorzien 
moet zijn van een milieusticker. Ook daar geldt bij een overtreding 
dat de boetes niet mals zijn.

 (bron ANWB)

AUTOBAHNViGNETTEN

Dat we in Frankrijk op snelwegen tol moeten betalen, is algemeen bekend. Vooral 
de kosten voor de tolwegen noord-zuid kunnen in de papieren lopen. Maar wist je 
ook dat je in Oostenrijk en Zwitserland voor het gebruik van de autosnelwegen een 
vignet achter de voorruit moet hebben? De vignetten zijn natuurlijk verkrijgbaar bij 
de snelweg grensovergang. Maar wil je onderweg daar geen tijd aan verliezen, dan 
kun je ze ook via de ANWB bestellen.

Het vignet dient op de ruit te zitten voordat je de grens passeert in beide landen. 
Voor auto’s en motoren zijn verschillende vignetten verkrijgbaar. In Oostenrijk is een 
vignet voor verschillende periodes te verkrijgen, te weten, 10 dagen, 2 maanden en 
een jaar. Vanaf 1 december van het lopende jaar kunnen vignetten besteld worden 
die geldig zijn t/m 31 november het jaar daarop. Indien het vignet/de sticker niet 
zichtbaar achter de voorruit is bevestigd loop je het risico van een hoge boete. 

Voor Zwitserland is enkel een vignet verkrijgbaar voor een jaar. Als u dit nu bestelt is 
de geldigheid van het vignet van 1 december 2013 t/m 31 januari 2015. 

Voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3500 kg dien je bij de grens 
een zogenaamde ‘Schwerverkehrsabgabe’ te halen.
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goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Laat uw camper- en 
caravanbanden 

tijdig controleren

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Audi A3 1.6 i lmv 1998 € 2999,-
Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroen 2CV AZ2CH 72.958 km 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 1981  € 9800,-
Fiat Scudo 1.9 TD Combinato 8-pr 1997 € 1950.-
   incl. btw
Fiat New Panda panorama dak 2010 € 5950,-
Ford Focus wagon 2000 € 1450,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 € 3.949,-
Mazda Premacy 1.8 Exclusief  2001  € 2950,-
Mercedes-Benz C-klasse 
   250 TD 194 D km 1996 € 5950.-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-
Peugeot 206 1.1 rood metalic  2003 € 2999.-
Peugeot 206 1.9 D 2001 € 1950.-
Renault Kangoo 1.2 RN multi 1998 € 1750.-

Renault Laguna 1.8 Automaat   2002 € 2999.-
Renault Megane Scenic helios 1999 € 1950.-
Renault Modus Automaat 2004 € 5600,-
Renault Modus 1.5DCi 2004 € 2950.-
Seat Arosa 1.0 141D km blauw 1999 € 1450.-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-
Volkswagen Beetle CABRIO  2004   € 7900,-
VW Buggy Offroad  geen kenteken € 950,-

Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 € 1800,-

Classic-timer:
Mercedes-Benz 230 TE groen 1982 € 8950,-

Motoren:
Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986  € 2100,-

Een greep uit onze voorraad!

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• TREKHAKEN

Professionele trekhaakmontage 
tegen een aantrekkelijke prijs.

Geschikt voor caravans, 
aanhangwagens en 

� etsendragers.

•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Audi	A4	avant	2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led, 

Pdc  v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur, 
68.000 km, 2012

•	 Audi	A4	avant 2.0 Tdi 143 pk pro-line navi, led,  
pdc a,18 inch, privacy glas sportinterieur, 

 86.000 km, 2010
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Opel	Corsa	1.2i 16v 5-drs   airco centr. vergr. el. 

ramen , 2010

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Opel	Corsa	1.2i 3-drs, stuurbekr. centr. vergr. 1999
•	 Renault	Scenic	1,6, 16V, airco, el.ramen, centr. 

vergr., sportvelgen, 143.000 km, 2004
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007

VERKOCHT

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

Maak op tijd 
uw afspraak

Want... 
VOL=VOL

OP=OP
WEG=PECH

TIG-lassers gezocht
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, 
zelfstandig kleine tot middel grote RVS constructies of plaatwerkdelen. 
Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een belangrijke plaats in. Bij de 
fabricage van deze producten wordt met name een beroep gedaan op 
je technisch inzicht en je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
● Ervaring in het bewerken van RVS
● Zelfstandig tekeningen lezen
●  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of       

werkervaring
● Zelfstandig, fl exibel en accuraat
● Precieze en positieve instelling
● Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a
5492NL Sint-Oedenrode
Tel: 0413-751262

Tevens  coördineren  van div. activiteiten o.a. sport- muziek - computer 
kinderfeestjes en andere activiteiten. Meer informatie:  06-42968565.    

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Gezocht parttime allround medewerker(ster) ± 35 jaar

aan het werk
WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

TOLBADGE
Om niet onnodig lang in de rij te hoeven staan bij de tolpoortjes in 
Frankrijk kun je overwegen een Liber-t tolbadge aan te schaffen. je 
rijdt dan zonder te wachten door de tolpoortjes op het gehele Franse 
snelwegennetwerk. je betaalt elektronisch tol. Dat betekent: geen 
wachttijden, tolwegkaartjes en wisselgeld meer op tolwegen. De tol-
badge hoeft niet besteld te worden, wél dien je een bankpas en geldig 
ligitimatiebewijs te kunnen overleggen.
- Aanschaf badge: € 7,50 leden € 11,- niet ANWB-leden.
- € 1,60 abonnementskosten per maand 
 (alleen in de maanden dat de badge wordt gebruikt).
- De geldende toltarieven.

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

Chef kok m/v
Full-time inclusief weekend

Contract en salaris in overleg
Ervaring vereist

Ben jij een teamspeler met passie voor koken? 
Heb je een fl exibele en gemotiveerde instelling? 

Heb je leidinggevende capaciteiten?
En ben je op zoek naar een baan als Chef kok? 

Stuur dan je cv naar info@eetcafetpumpke.nl t.a.v. Mark Verwijst
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Leerlingen HaFa treden op 
voor Johnny van Loon

NISTELRODE – Stichting HaFa 
Opleidingen Nistelrode treedt op 
zondag 6 juli op voor John van 
Loon, de eigenaar van Rainbow 
Centre Nistelrode. 

Tot de verhuizing van Stichting 
HaFa Opleidingen naar CC Nes-
terlé, maakte zij jarenlang gebruik 
van de ruimten van Rainbow Cen-
tre Nistelrode.  Voor de muziekles-
sen, optredens en als er op het 
Raadhuisplein of in de Kiosk een 

optreden moest worden verzorgd, 
altijd zorgde john ervoor dat zijn 
deuren open waren zodat de mu-
zikanten, voor alles wat ze nodig 
hadden, terecht konden. De kof-
fers van de blaasinstrumenten en 
jassen/tassen van de leerlingen, 
konden met een gerust hart ach-
tergelaten worden. 
Eén ruimte had hij beschikbaar ge-
steld voor opslag van alle slagwer-
kinstrumenten en toebehoren van 
Fanfare St. Lambertus Nistelrode.

Stichting HaFa Opleidingen Nistel-
rode wil johnny voor al deze jaren 
van bijzondere gastvrijheid bedan-
ken met een muzikaal optreden, 
verzorgd door alle leerlingen. 

Zij gaan op 6 juli zorgen voor een 
afwisselend programma van slag-
werk en blazers van 14.30 tot 
16.30 uur op het terras van Rain-
bow Centre Nistelrode. Het optre-
den is voor iedereen gratis te be-
zoeken. 

Dat het niveau tijdens dit Neder-
lands kampioenschap hoog was, 
blijkt wel uit het aantal punten wat 
nodig was om kampioen te wor-
den. 

In mei kwalificeerden de drie slag-
werkers van harmonie Sint Servaes 
zich voor het NK. Tijdens het Bra-
bants Kampioenschap haalde Bart 
toen 90 punten met het nummer 
Rapid movements van Maarten 
Mols. Hij wist vooraf al dat dát niet 
genoeg was tegen maar liefst acht 
Limburgse opponenten. 

Met 92 punten verbeterde Bart zijn 
prestatie van een maand geleden 

royaal, maar met 94,5 punten ging 
de Nederlandse titel mee naar Sus-
teren.

Thomas van der Ven en Desie Ver-
hoeven speelden voor het eerst als 
duo, daarom schreven ze zich in in 
de derde divisie. Bij het Brabants 
Kampioenschap werden 87 punten 
behaald met het nummer On the 
edge van Frank Rademakers. 

Dit was ruim voldoende voor deel-
name aan het NK. Ook zij verbe-
terden hun prestatie ruimschoots. 
Met 90 punten haalden zij hun 
eerste Nederlandse titel binnen.

Twee Nederlands 
kampioenen bij Servaes
HEESWIjK-DINTHER - Drie muzikanten van harmonie Sint Servaes uit 
Heeswijk-Dinther namen zaterdag deel aan het Nederlands Kampioen-
schap slagwerk in Berlicum. Met een fantastisch puntentotaal van 92 
punten werd Bart Pouwels ‘slechts’ vierde van Nederland in de hoogste 
divisie. Thomas van der Ven en Desie Verhoeven namen als duo deel in 
de derde divisie en werden met 90 punten wél Nederlands Kampioen.

Stiching Hafa mag trots zijn op grote groep enthousiaste kinderen

Goederen GrATIS
lATen ophAlen
bel 0412 626111 voor een afspraak

zelf afleveren kan natuurlijk ook

aan voorste Groes 1a in HeescH.

kringloopbernheze.nl
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Muzikaal Bernheze

Dit jaarlijkse zomerconcert van 
muziekvereniging de Notenkrakers 
is tevens de afsluiting van het repe-
titieseizoen. De drie orkesten van 
de vereniging, de slagwerkgroep, 
het fanfareorkest en de Pierebloa-
zers, spelen een aantal nummers. 
Daarnaast spelen leerlingen van de 
basisschool die deelgenomen heb-
ben aan een project ‘Muziek in de 
klas’ enkele nummers mee met het 
fanfareorkest. Ook oud-leden van 

de fanfare, waarmee in april al een 
concert werd verzorgd op ‘t Gilde-
bergske, spelen op deze avond in 
het reünieorkest een aantal van de 
ingestudeerde nummers. Een gele-
genheidscombo sluit het muzikale 
gedeelte van de avond af. In ver-
band met de halve finale wedstrijd 
van het WK voetbal duurt het con-
cert tot uiterlijk 22.00 uur. Meer 
info: www.notenkrakersvorsten-
bosch.nl.

A Hot Summer Night op 
8 juli in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Voor de vierde keer wordt op dinsdag 8 juli om 
19.00 uur ‘A Hot Summer Night’ gehouden op het Mr. Loeffenplein in 
Vorstenbosch. 

HEESCH - Om alvast in de vakan-
tiestemming te komen, nodigt 
muziekvereniging Aurora iedereen 
uit om met alle muzikanten muzi-
kaal de zomer in te luiden. 

Dit zal gebeuren op zondagoch-
tend 6 juli. Dan zullen diverse mu-
ziekgroepen van Aurora hun kun-
sten aan het publiek vertonen. 
Zo kunnen bezoekers voor de 
pauze genieten van de swingende 
ritmes van jeugdmalletband, stu-
diemalletband en malletband. Van 
jong tot oud; allemaal beheersen 
ze de techniek van spelen op slag-
werk en/of melodische slagwerk-
instrumenten. 
Na de pauze is het de beurt aan 
Aurora Con Brio en het Fanfareor-
kest die – na het grote succes van 

vorig jaar – vrijwel alle werken sa-
men zullen spelen. Beginnende en 
ervaren muzikanten zullen geza-
menlijk een wervelend programma 
brengen, waaronder ook een inter-
actieve quiz.
Het concert start om 11.00 uur 
en vindt plaats bij Het Hooghuis 
(ingang Narcislaan). De entree is 
gratis. 
Meer informatie: 
www.fanfare-aurora.nl 

Aurora luidt muzikaal de 
vakantie in

Zomerconcert Koninklijke Fanfare

Dit jaar zullen naast het opleidings-
orkest/opstaporkest, de slagwerk-
groep en de fanfare, ook de Herrie 
Davidsonband en een drietal zan-
gers optreden. De slagwerkgroep 
laat als Nederlands Kampioen ho-
ren dat een drumband meer is dan 
wat trommelgeroffel. 
Het opleidingsorkest laat - sa-
men met het opstaporkest - ho-
ren hoe de allerjongsten, begeleid 
door ervaren spelers, meer in hun 
mars hebben dan spelen en ravot-
ten. De fanfare gaat met de Her-
rie Davidsonband en de zangers 
nog eenmaal nummers spelen uit 
het inmiddels befaamde Outdoor 
Rockconcert dat eerder is opge-
voerd in Breda en in Natuurthea-
ter Kersouwe. Als surprise wordt 

er, als voorbereiding op bevrijding 
HDL in september, ook een Vera 
Lynn-medley gespeeld.

Het zomerconcert bij Laverhof in 
de Abdijstraat in Heeswijk is gratis 
te bezoeken. 

HEESWIjK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare uit Heeswijk houdt op maandag 7 juli weer haar jaarlijkse 
zomerconcert. Vanaf 19.00 uur zal de fanfare bij Laverhof de zomer gaan verwelkomen.

Gratis concert APM Bigband 
in Loosbroekse parochietuin
LOOSBROEK - De All Peoples 
Music (APM) Bigband uit Rosma-
len verzorgt op zondag 6 juli een 
gratis concert in de parochietuin 
in Loosbroek. 

Het bestuur van De Wis heeft 
het idee opgepakt om het begin 
van het vakantieseizoen vrolijk en 
swingend te starten. 
Daarvoor is de All Peoples Music 
(APM) Bigband uit Rosmalen ge-
contracteerd. Zij zijn al vele jaren 
actief in de muziek en weten het 
publiek hiermee uitstekend te ver-
maken. Zij verzorgen onder meer 
optredens bij (jazz)festivals als jazz 
in Duketown en Den Bosch Mari-
tiem.

Het repertoire van deze bigband 
is heel divers. Oude ‘standards’ 
van Glenn Miller en Count Basey, 
worden afgewisseld met nummers 
van Paul Anka, Rod Stewart, Caro 

Emerald, Michael Bubblé, Robbie 
Williams en anderen. 
Het bestuur van De Wis nodigt alle 
inwoners van Loosbroek uit om 
naar dit gratis concert te komen en 
onder het genot van een hapje en 

drankje te genieten van de muziek. 
Bij mooi weer is het concert in de 
parochietuin en bij slecht weer in 
de grote zaal van De Wis. Het con-
cert begint om 14.30 uur en ein-
digt om ongeveer 17.30 uur.

Duitse organist in de Abdijkerk
HEESWIjK-DINTHER - In de kerk van de Abdij van Berne in Heeswijk 
verzorgt Elke Voelker zondag 6 juli een orgelconcert. Zij speelt onder 
anderen werken van Bach, Mendelssohn, Rheinberger en Messiaen.

 
De Duitse Voelker behoort tot de 
internationaal bekende organis-
ten. Haar successen op verschil-
lende concoursen (Speyer, Parijs, 
Erfurt) hebben geleid tot een om-
vangrijke concertpraktijk in Eu-
ropa en Amerika. Sinds 1995 is zij 
verbonden aan de Speyer Dom.
Aanvankelijk studeerde Elke 
Voelker schoolmuziek en roma-
nistiek aan de universiteit van 
Mannheim. Vervolgens orgel, 
kerkmuziek, germanistiek en mu-
ziekwetenschap, waarin zij ook 

promoveerde. Zij werkte mee aan de grote muziekencyclopedie MGG 
bij Bärenreiter en aan diverse belangrijke tijdschriften. Zij houdt lezin-
gen en geeft meestercursussen en is daarnaast vaak artistiek leidster bij 
orgelfestivals. Het concert begint om 16.00 uur.
Voor meer indo: www.elkevoelker.de.

Twee titels voor drumband Koninklijke 
Fanfare Heeswijk op NK

Op dit kampioenschap konden al-
leen muzikanten deelnemen die 
minimaal 85 punten behaald had-
den tijdens bondswedstrijden. Dat 

betekende dat in Berlicum het 
neusje van de zalm optrad. 
Gedurende de hele dag traden 
elke vijf minuten muzikanten op 

voor vier juryleden die streng luis-
terden en toekeken. De spanning 
was elke vijf minuten voelbaar en 
af te lezen van de gezichten van de 
deelnemers. 
De prestaties van de Heeswijkse 
drumband:
- Rob van den Berg, 3e divisie op 

de marimaba, derde in zijn klas-
se met 83 punten.

- Mike van der Slikke, 4e divisie, 
multipercussie, 4e in zijn klasse 
met 82,7 punten.

- Willem van Empel en Bram van 
den Berg, 5e divisie, multiper-
cussie, 2e plaats met 85,6 pun-
ten.

- Tjeu Dortmans en Diego van 
Driel, 5e divisie, multipercussie, 
Nationaal Kampioen met 87,3 
punten.

- Tom van Zutphen, 1e divisie, 
multipercussie, Nationaal Kam-
pioen met 87,6 punten.

BERLICUM/HEESWIjK-DINTHER - In Den Durpsherd in Berlicum werd zaterdag 28 juni het Nederlands Kam-
pioenschap KNMO Drumbandmuzikanten 2014 gehouden. De Koninklijke Fanfare uit Heeswijk was er suc-
cesvol. 
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Kraamhouders 
gezocht voor 
rommelmarkt

NISTELRODE - Stichting Bernhe-
zer Gehandicaptenbal houdt op 
12 oktober een rommelmarkt in 
Partycentrum ‘t Maxend in Nistel-
rode. Hiervoor is de organisatie op 
zoek naar kraamhouders die een 
kraam willen huren voor € 10,-. 

Iedereen die spulletjes heeft die hij 
of zij kwijt wil, kan een kraam hu-
ren op de rommelmarkt. Het Bern-
hezer Gehandicapten bal is een or-
ganisatie die op de eerste zondag 
van november het jaarlijks goedbe-
zochte evenement het ‘Verkleed-
bal’ houdt. Dit is een feestmiddag 
voor mensen met een lichamelijke 
of geestelijke handicap. Op deze 
middag zullen diverse kapellen be-
langeloos optreden en komt er een 
leuke artiest. Dit is alleen mogelijk 
door de vele vrijwilligers en dona-
ties. De stichting organiseert zelf 
diverse evenementen om geld in 
te zamelen, waaronder deze rom-
melmarkt. Voor informatie: info@
bernhezergehandicaptenbal.nl of 
0412-611251.

mooi buiten thuis leven beleef
Ventileren begint bij Jacobs 
& Jacobs woonsfeermakers

De horren bestaan uit een duurza-
me constructie van aluminium en 
gaas en bieden een perfect door-
zicht. U bent zodoende verzekerd 
van jarenlang gemak én bescher-
ming tegen insecten. De horren 
van jacobs & jacobs worden voor 
u op maat gemaakt van alleen de 
beste materialen. 
Tot de collectie behoren onder an-
dere de horren van het merk Luxa-
flex®. Ongeacht de maat en plek; 
er wordt een passende oplossing 
geboden. Zo kunt u kiezen voor 

een gewone vaste rolhor, maar bij-
voorbeeld ook voor een inzetrol-

hor, een plissé hordeur, een schar-
nierende of schuivende hordeur. 
Tevens is er een keuze uit verschil-
lende montageopties, handgre-
pen, sluitingen en scharnieren. 

Langdurig garantie
Vroeger waren horren doorgaans 
ontsierend. Daar is bij de huidige 
collectie horren totaal geen sprake 
meer van, integendeel! Gemak, 
comfort en esthetiek komen samen 
in de nieuwste generatie horren. 
Bij jacobs & jacobs bent u verze-
kerd van unieke kwaliteitsproduc-
ten waarop u langdurig garantie 
krijgt. De horren worden volledig 
naar uw wensen vervaardigd en 
vervolgens snel en betrouwbaar bij 
u afgeleverd en gemonteerd. 

Een bezoek aan de winkel is een 
echte aanrader. U kunt daarvoor 
terecht aan Laar 1 in Nistelrode, 
recht tegenover Van Tilburg Mode. 
Er is volop gratis parkeergelegen-

heid, en de koffie en thee staan 
voor u klaar. 

Meer informatie: 
www.jacobsenjacobs.nl

Advertorial

NISTELRODE- In huis speelt ventilatie een voorname rol. Belangrijk hierbij is dat u frisse lucht naar binnen 
laat, maar insecten buiten houdt. De horren van Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers vormen hiervoor de ide-
ale oplossing en bieden volop mogelijkheden voor vrijwel ieder raam of deur. 

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

219,00

PRESIDENT

TOILETSET

- GEBERIT

INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

TREND
DESIGN-

RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF 79,00

PAROS
FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

99,00

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

Actieperiode: t/m 12 juli  2014

www.tegelhalheesch.nl

unieke kwaLiteits-producten waarop u 
Langdurig garantie krijgt

Trek 1.2 race 60cm € 999,- nu € 799,-
Trek 1.5 race 60cm   € 899,-  nu € 749,-
Trek 4.0 race 56cm    € 1999,-  nu € 1599,-

Merida Race lite 905 57cm  € 1699,-  nu € 1359,-
Merida Race lite 904 54cm  € 1299,-  nu € 999,-
Merida Scultura 905 54cm  € 1999,-  nu € 1499,-

Summer Sale 
racefietSen

Opruiming racefietSen, Overjarig, licht beSchadigd Of demO mOdellen 

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955
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Mini pizza
diverse soorten
doos à 12 stuks 
Galileo

Normaal 2,69

Snack

Bami- of 
nasi goreng 
schaal à 400 gr.
Welten

Normaal 2,49

BBQ kip- of
varkenssaté
schaal à 27 stuks 
Star Grill

Normaal 9,49

2,19

6,99

Hoofdgerecht

BBQ

Hoofdgerecht

Zalmf ilet
zak à 1 kg. 
Epic

Normaal 10,95

Hoofdgerecht

Worsten-
broodjes
doos à 30 stuks 
Beckers

Normaal 10,99

Beste prijs

Frikandel
doos à 20 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 4,25

Frites 
dik of dun
zak à 1 kg.
Lutosa

Normaal 1,99

Mini groente
loempia’s
zak à 36 stuks
Dorada

Normaal 1,99

Snack

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 2 juli t/m dinsdag 15 juli 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

1,49 7,998,99

4,99

www.adcommunicatie.nl

Roomijsblok 
vanille of 3 kleur

doos à 18 stuks
IJsboerke

Normaal 6,99

1,99 1,292,99

WK
tip

BBQ
tip

Beste 
prijs

Incl.
wafels

Cabaretier 
André Manuel in 
de Kersouwe
Afterparty met Poor John

HEESWIjK-DINTHER - André Manuel jaagt zijn publiek al 
twintig jaar op de allerhoogste kasten. De Twentse caba-
retier kan terugkijken op een imposante carrière waarin 
hij fatsoensrakkers, volgers van goden, goeroes en po-
pulisten, tere zieltjes en liefhebbers van het onschuldige 
amusement zijn zalen uit beledigde. In Bonzaai!!! trekt 
de cabaretier weer ouderwets van leer. 

In de Kersouwe ga je het meemaken, met na de voorstel-
ling de muziek van Poor john: vrijdag 18 juli, aanvang 
21.00 uur, entree €15,-.
 
Een muziekale cabaretier
Een man met een elektrische gitaar en een versterker op 
een stoel. Eén spot er op, klaar. Hij komt niet van die stoel. 
Hij praat en zingt. En gelukkig heeft de muziek weer een 
grote rol in Bonzaai!!!, want hij is een kundig muzikant en 
zijn liedteksten druipen van sarcasme.

Poor John als after party
Twee zeer getalenteerde broers besluiten op een dag een 
bandje te gaan beginnen. De een is de drummer, bassist en 
zanger. De ander is gitarist, zanger en speelt mondharmo-
nica. Maar als je je ogen dichtdoet, hoor je een complete 
bezetting! Dit doen ze verdomd goed en het werkt zeer 
aanstekelijk! Goede muziek uit de jaren ’60 en ’70 komt 
voorbij, op eigen gemaakte gitaren, versterkers en drum-
stel. Dames en heren, we proudly present: Poor john!

Kaartverkoop
Kaarten voor deze voorstelling en concert op vrijdag 18 
juli zijn te bestellen op www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk-Dinther en Uitpunt Veghel. Entree 15,-.

FoToCluBBernheze

Hallo mijn naam is carla van der Burgt 
woonachtig in oss.
ik ben enkele jaren geleden, na aanschaf 
van een spiegelreflex camera, intensiever 
gaan fotograferen en ben nu bijna een 
jaar lid van fotoclub Bernheze wat me 
overigens goed bevalt.

Het is een fijne doe-club waar ik ook veel 
leer van anderen. en ik bewuster naar 
dingen kijk om te fotograferen.

mijn voorkeur voor fotografie ligt bij 
natuur, uiteraard worden er met vakanties 
ook veel foto’s gemaakt van de locale 
bevolking.

ik hoop nog lang van mijn passie 
fotografie te mogen genieten en
nog veel te leren bij fotoclub Bernheze.

Hiernaast enkele van mijn foto’s.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

CARLA VAN DER BURGT 

Graffiti  Mist

  Naakt jongetje Scheveningen Waslijn
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HEESWIJK-DINTHER - Donderdag 
26 juni was een gewone donder-
dag, maar wel een donderdag 
waarop door de leden van het St. 
Barbaragilde uit Dinther gescho-
ten werd in de kruisboogcompe-
titie. 

Voor Ton Pouwels werd het een 
gedenkwaardige wedstrijd. 
Ton is 83 jaar oud en een trouwe 
schutter. Tijdens de competitie 
werden de standaard vijftien scho-
ten gelost met de kruisboog, met 
de bedoeling zoveel mogelijk tref-
fers te maken. 
Ton Pouwels trof die dag vijftien 
van de vijftien schoten. Dit is geen 
geluk of toeval, drie keer geluk 

hebben is mogelijk, maar niet vijf-
tien keer. Een ware prestatie voor 
de nestor van het St. Barbaragilde.

Honderd procent 
score voor schutter Ton Pouwels 

Bernheze sportief

HBS Accountants Open Toernooi 

Op zondag 29 juni werden de finales 
gespeeld en werd er om het hardst 
gestreden voor een eerste plaats. Dit 
resulteerde in diverse lange, span-
nende wedstrijden, maar gelukkig 
was de prijsuitreiking net op tijd 
klaar voor de voetbalwedstrijd van 
het Nederlands elftal. De winnaars 
in de diverse klassen waren: Mark 
Pluk en Luuk Stroink (HD3 17+), 
Mitchel Gietman (HE4 17+), Erik 
van Hal en Rob Willems (HD4 17+), 
Nena Vlemmix (DE4 17+), Evy van 
der Heijden en Nena Vlemmix (DD4 
17+), Joost Jordens (HE5 17+), Emiel 
Breedveld en Joost Jordens (HD5 
17+), Ellen Boef (DE5 17+), Mandy 
Hermans en Anouk Reijnen (DD5 

17+), Anouk Reijnen en Erik van Hal 
(GD5 17+), Michel Hol (HE6 30+), 
Timothy Balfour Van Burleigh en 
My Nguyen (HD6 30+), Dorien Kel-
ler en Anita van der Sanden (DD6 
30+), Mariëlle Arts en Frank den 
Brok (GD6 30+), Jan-Huug de Roos 
(HE7 30+), Stefan Timmers en Rod-
ger Zitter (HD7 30+), Mia van den 
Hoogen en Annebettie Ruijs (DD7 
30+), Rianne van der Steen [1/2] en 
Dirkjan Zwagerman (GD7 30+), Jan 
Janssen en Martijn van der Velden 
(HD8 30+), Manuela van Orsouw 
(DE8 30+), Karin van den Berg en 
Wendy van Dorst-Bellekom (DD8 
30+) en Dia Leijten en Gerrie Fleu-
ren (GD8 30+).

HEEScH - Bij Tennisvereniging De Hoef in Heesch zijn er van 21 t/m 29 
juni tijdens het HBS Accountants Open Toernooi vele spannende wed-
strijden gespeeld. Hiermee werd het 30-jarig bestaan van dit toernooi 
gevierd. In verschillende speelsterktes zijn er gedurende de hele week 
singel-, dubbel- en mixwedstrijden gespeeld. 

Voorzitter van de Open Toernooi Commissie, Eric Bezemer reikt een bedankje uit aan hoofdsponsor, Ton Hendriks

Clubkampioenschappen Sine-Cura

Voor veel van de jonge recreanten 
turnsters was dit hun eerste wed-
strijd en het was daarom ook erg 
spannend. 

6-jarigen
3e plaats: Lindi van Veghel
2e plaats: Aaliyah Schippers
1e plaats: Lieke van de Ven

7-jarigen
5e plaats: Jytte van der Pol
4e plaats: Sien Verhallen

3e plaats: Estee van Driel
2e plaats: Iris van de Broek 
1e plaats: Sille van der Pas

8-jarigen 
4e plaats: Kiora Versteegh
3e plaats: Lotte de Mol
2e plaats: Marle Trentelman
1e plaats: Leahyanne van Krieken

9-jarigen
2e plaats: Otte Oosterholt 
1e plaats: Fleur Verhoeven en 

Ruben van cleef 

10-jarigen
2e plaats: Femke de Mol 
1e plaats: Silke Buijs en 
Freek Nelissen 

11-jarigen
2e plaats: collete Kaandorp 
1e plaats: Lixia van der Kamp

12-jarigen 
1e plaats Lieke Zwanenberg 

Onderbouw van de selectie: 
5e plaats: Famke Voets
4e plaats: Yanou Smits
3e plaats: Noëlle van Zutphen
2e plaats: Ida van Zutphen
1e plaats: Maud van der Wielen

Bovenbouw van de selectie:
3e plaats: Kim Kuijpers
2e plaats: Nina Eymberts 
1e plaats: Jelke de Wit 

Diegenen die helaas niet met een 
beker naar huis zijn gegaan, heb-
ben super hun best gedaan en 
hebben een medaille daarvoor ge-
kregen. Het was een hele mooie af-
sluitende wedstrijd van dit seizoen. 

turnen

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen zondag waren de clubkampioenschappen van Sine-Cura. Hieraan deden 6 
tot en met 12-jarige turnsters en turners en de selectie mee. Iedere turnster of turner werd individueel beoor-
deeld op vijf onderdelen, namelijk: sprong, brug, balk, mat en mini-trampoline. 

tennis

gilde

uilt eauty

Gym
2.0

6 voor 4
6 maanden � tness, 4 maanden betalen*

Sporten bij een gezellig en professionele sportcentrum

Wij bieden geen concept, maar investeren 
persoonlijke aandacht, tijd en moeite in onze leden

Wil je eerst kennismaken, proe� es is gratis
voor � tness, krav maga, gladiator, cardioboxing, 

kids weerbaarheidstraining 
Binnenkort zumba, bootcamp, pilates

We zijn nog in opbouw dus het aanbod wordt groter
* Informeer naar onze voorwaarden

V.l.n.r.: Aaliyah Schippers, Lieke van de Ven en Lindi van Veghel

www.industrybioscoop.nl

n.c.b.- laan 52 A Veghel  

 
t.0413 820 99

P
Gratis parkeren!

nieuwste aanbod Vette 

zomerfilms?! CheCk it out!

ADV_Industry_109x53.indd   8 01-07-14   10:12
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Bernheze sportief

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport BV
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie 
 ‘de Rooie Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken 
 Jan Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp 
 Aanleg en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Natuurtheater Kersouwe
Karwei
Kapsalon van Dinther

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Houthandel W. Jacobs BV
Houthandel van der Heijden
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Hoes Projectstoffering
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Erwin van Lee Stukwerken
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafe - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn BV
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor 
 Fluit VOF

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

De kernen Van mooIBernHeZe

www.mooiheesch.nl

BiJ HANS VAN DER PAS

Glibberen en glijden in Sittard 
voor Team Bikers

Vroeg in de ochtend was het de 
beurt aan Rick van den Hanenberg 
om zijn stuurkunsten te tonen. Het 
parcours was nog erg nat van de 
regen van de afgelopen dagen 
toen Rick moest starten. Hierdoor 
was het - toch al technische par-
cours - nog lastiger. Uiteindelijk 
wist hij toch nog beslag te leggen 
op zijn vaste vijfde plek van de 
laatste wedstrijden. Hij baalde hier 
enigszins van, omdat hij nog uit-

zicht had gehad op de vierde plek. 
Bij de amateurs had Guus Smits een 
zware dag. Hij kwam niet lekker in 
zijn ritme, waardoor hij direct de 
sterke kop van de wedstrijd moest 
laten rijden. Gedurende de wed-
strijd kon hij zich niet herpakken 
op een parcours wat hem eigenlijk 
op het lijf geschreven is. Guus kon 
zich nog net handhaven in de top 
tien met een achtste plaats. Na af-
loop gaf hij aan dat de benen van-

daag niet wilden meewerken.
Tot slot was het de beurt aan Mar-
tijn van Doorn bij de nieuwelingen. 
Hij had een goede start bergop. 
Doordat het erg glad was, moest 
er gedurende de wedstrijd ook veel 
worden gelopen. Dit ging Martijn 
niet zo goed af. Hij verloor hierbij 
veel tijd en kwam niet lekker in zijn 
wedstrijdritme. Martijn finishte als 
negende. 
Over twee weken zal het Neder-
lands Kampioenschap verreden 
worden in Noorbeek, nadat vol-
gende week de wedstrijd in Land-
graaf zal zijn gereden.

mountainbike

SITTARD/HEESWIjK-DINTHER – Voor de mountainbikers van Team Bi-
kers uit Heeswijk-Dinther stond afgelopen zondag een wedstrijd in Sit-
tard op het programma. 

Tribune in clubkleuren voor Avesteyn

‘Vrienden van Avesteyn’  heeft de 
plannen die zij op de laatste jaar-
lijkse feestmiddag kenbaar heeft 
gemaakt, omgezet in daden, mede 
dankzij de hulp van vrijwilligers.

De vroegere houten banken heb-
ben een mooi zwart kleurtje gekre-
gen en dienen momenteel als on-
derstel voor 160 oranje en zwarte 
stadionstoeltjes mét rugleuning.

Mede dankzij Cranen fleetservice 
is de achterwand van de tribune in 
de clubkleuren gespoten, wat een 
prachtig plaatje oplevert in combi-
natie met de stoeltjes.

Daarnaast is aan de voorzijde één 
geheel gemaakt van de reclame-
borden aan de bovenkant, waarop 
de club- en plaatsnaam met het 
huidige logo en het jaartal van op-
richting te vinden is.

Dankzij de bijdrage van € 35,- (in-
clusief feestmiddag) per jaar voor 
het lidmaatschap van de ‘Vrienden’ 
zijn projecten als deze te realiseren. 
Ook lid worden van Vrienden van 
Avesteyn? Inschrijven kan aan de 
bar in de kantine bij Richard Bosch, 
of bij een van de andere leden van 
het bestuur: Nico van den Braak, 
jeroen van den Broek, Dirk Dek-
kers, Ties van der Heijden en jehan 
Langenhuijsen. 

voetbal

HEESWIjK-DINTHER – ‘Een lust voor het oog’, zo noemen de Vrienden van Avesteyn de vernieuwde tribune 
van de Dintherse voetbalclub. Een tribune waarbij de clubkleuren oranje en zwart in het oog springen. 

Twee Nederlandse 
Kampioenen bij schietsportvereniging Hedilo

joep van Lankveld werd voor de 
derde keer op rij Nederlands Kam-
pioen, nu met 399 punten. Alleen 
in de derde serie liet hij, met een 
9,4, één puntje liggen. Een knappe 
prestatie. 

De ernstig zieke Iris van Oos-
terhout, het meisje dat aan de 
progressieve energie stofwisse-
lingsziekte lijdt en waar we in de-
cember nog een benefietwedstrijd 
teilerschieten voor hebben georga-

niseerd, werd in haar klasse eerste 
met 380 punten en derhalve Ne-
derlands Kampioen. 

Maar ook de andere schutters van 
SV Hedilo, die door de KNSA wa-
ren uitgenodigd voor dit NK, lever-
den prima prestaties. 
De blinde schutter, Patrick Schuur-
mans, leverde een bijzondere pres-
tatie. 
Patrick schoot in de klasse SH3 
536 punten, goed voor de tweede 
plaats. Hij evenaarde daarmee zijn 
eigen persoonlijke record. 
Mirjam van de Nieuwenhuijzen 
schoot zich met 391 naar de 5de 
plaats in de finale. Op zich al knap 
daar ze dit jaar, door haar studie, 
nauwelijks heeft kunnen trainen. 
In de finale echter, kon ze slechts 
een keer een 10 raken. Ze eindigde 
als 8ste.
Natasja van den Hogen eindigde 
als 24ste en jean van der Steijn 
eindigde met luchtpistool als 12de.

PAPENDAL/HEESWIjK-DINTHER - Op Papendal werd dit weekend het 
Nederlands kampioenschap Luchtgeweer en Luchtpistool schieten ge-
houden. Leden van het Dintherse Hedilo hebben hier hele mooie resul-
taten geboekt. 

schieten
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EVENEMENTEN
3 JULI

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch 

4 JULI

Bobz gala voor groep 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Teenage 12+ schuimparty
Locatie: Lunenburg  Loosbroek

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
pagina 2

5 JULI

WK WEDSTRIJD
NEDERLAND – COSTA RICA 

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk Dinther

6 JULI

Open jeu de boulestoernooi 
Die Lé 2014
Locatie: De Gildenhof Nistelrode

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk Dinther

Tenderfeet Street 
pleintjesbasketbaltoernooi
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Openingsconcert Harmonie 
Sint Servaes
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Finaledag clubkampioen-
schappen TC Telro
Locatie: Nistelrode 

Stichting HaFa optreden
Locatie: Terras van Rainbow 
Centre Nistelrode
pagina 22

Concert Aurora
Locatie: Het Hooghuis Heesch
pagina 23

De All Peoples Music 
(APM) Bigband
Locatie: Parochietuin
Loosbroek
pagina 23

Duitse organiste abdijkerk
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
pagina 23

7 JULI

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Alzheimer café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Informatieavond over 
Q-koorts
Locatie: Dorpshuis De Garf 
Zeeland
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Zomerconcert Koninklijke 
Fanfare
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther
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8 JULI

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Zomeravondconcert
Locatie: Mr. Loeffenplein 
Vorstenbosch 
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9 JULI

Ronja de Roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

10 JULI

Film:  Nieuwe helden
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

11 JULI

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

12 JULI

Ronja de Roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Start jeugdclubkampioen-
schappen TC Telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

13 JULI

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Theeceremonies 
in de Japanse Tuin
Locatie: Fazanterie de Rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther

Fietstocht: Trap ALS 
de wereld uit
Locatie: start kerkplein Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

14 JULI

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Film Mandela: Long Walk 
To Freedom
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

15 JULI 

VV vereniging Vogelvreugd: 
Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

16 JULI 

Ronja de Roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Start cursus Metamorfose-
massage
Locatie:  Palmenweg  5 
Nistelrode

17 JULI 

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

18 JULI 

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

André Manuel: Bonzaai
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

19 JULI 

Ronja de Roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Finale jeugdclubkampioen-
schap TC Telro
Locatie: Nistelrode 

20 JULI 

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

21 JULI 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

22 JULI 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

23 JULI 

De kleine zeemeermin
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

25 JULI 
Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

26 JULI 

The sound of Johnny Cash
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

27 JULI 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

28 JULI 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch


