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Week van de huis-aan-huis krant

Bernheze Media is enorm trots 
dat ze met een enthousiast team 
een unieke en onderhouden-
de krant kan maken die elke 
week bij de lezers in de bus valt. 
En dit al acht jaar lang! Dat is 
niet zo vanzelfsprekend als het 

klinkt. Sommige huis-aan-huis 
kranten hebben het zwaar en 
dat is niet anders bij regionale 
en landelijke papieren kranten. 
We leven immers in een digitaal 
tijdperk. 

Conventioneel
Laten we nog eens kijken naar de 
missie waar DeMooiBernheze-
Krant ooit mee begon. ‘Dàt la-

ten zien, waar Bernheze 
trots op is’, ‘Onze le-

zers geven, wat we 
graag zelf zien’ en 
‘Zorgen dat bedrij-
ven zich kunnen 

laten zien in Bernheze’. Een krant 
met kwalitatief stevig papier, ge-
niet en prachtig drukwerk. En 
dàt is nog steeds de kern van 
DeMooiBernhezeKrant.

De krant is een product van Bern-
heze Media, vanaf het begin af-
hankelijk van inkomsten die de 
krant genereert door middel van 
advertenties. Zonder ervaring in 
de krantenwereld, een oncon-
ventionele manier om een huis-
aan-huis krant uit te brengen. 
Heel bijzonder, baanbrekend én 
met een duidelijke maatschappe-
lijke functie. 

Inwoners
Maar net zoals elke gemeente 
haar eigen identiteit heeft, heeft 
ook iedere huis-aan-huis krant 
een andere werkwijze. 
De een publiceert 112 nieuws 
en anderen verslaan het politie-
ke nieuws. Lokaal nieuws, regio-
naal nieuws en landelijk nieuws 
zijn onderwerpen van gesprek, 
wat plaatsen we wel en wat niet. 
Vele inwoners doen hun verhaal 
en vele initiatieven halen geld op 
voor het goede doel. 
Mooie verhalen; onze lezers la-
ten ons met regelmaat weten dat 
de krant ‘broodnodig’ is. Daar 
zijn wij heel blij mee.

Daar staan we bij stil in ‘De 
week van de huis-aan-huis 
krant’ die we deze week vieren, 
met mooie acties.

BERNHEZE - De lokale redacteuren en fotografen kennen de dorpen, de straten en de inwoners op hun 
duimpje. Ze kennen het verleden en verkennen het heden. Zij zorgen met hun verhalen en foto’s dat de 
inwoners op de eerste rij zitten bij persoonlijke verhalen, wedstrijdverslagen en bijzondere mijlpalen. 
De lezers weten van de hoed en de rand en blijven betrokken in een sterk veranderende maatschappij. 
Huis-aan-huis kranten vervullen dus een maatschappelijke functie.

HUIS-AAN-HUIS KRANT IS

BROODNODIG
Extra

zakcentje
bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

Kijk voor acties op pagina 15
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WINACTIE:een jaar lang elke week één gratis brood
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

5 juli t/m 18 augustus

ALL-IN SUMMER DEAL
Culinair genieten tijdens uw zomervakantie? 

Heerlijk 3-gangen all-in menu. Hierbij zullen wij gebruik 
maken van de BBQ. De prijs bedraagt € 52,50 per persoon

in plaats van € 70,00 per persoon.

Deze prijs is inclusief:
Aperitief, Borrel-Bites, Amuse, 3-gangen verrassingsmenu, 
3 glazen bijpassende wijnen, Pré dessert, koffie/thee met 

huisgemaakte friandises 

Deze deal is alleen op reservering mogelijk.
Restaurant PIT zal tijdens de gehele zomer haar deuren 

geopend hebben van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.
Raadhuisplein 7 - 5473 GC Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant
0413 320016 - info@restaurantpit.nl - www.restaurantpit.nl

KEUKENTIP

Veel mensen halen de 
kroosjes na het kopen 
of plukken gelijk van 

de aardbei af. De 
kleine deukjes die je 
daardoor maakt zijn 
naar 1 dag van die 

paarse plekjes. Dus pas 
kroosje eraf halen als 
je de aardbei opeet. 

BROOD BIJ WARM 
WEER!

Zo, de eerste hittegolf is 
een feit in Oss, Heesch 
en omgeving. Je komt 
zo langzaam in de 
vakantiestemming en je bent 
dan ook toe aan rust en 
ontspanning om er daarna weer 

fris tegenaan te kunnen gaan. Maar dit geldt nog niet voor ons, 
wij zijn nog druk met de voorbereidingen van een geweldige 
winkel in winkelcentrum de Ruwert in Oss. 

We gaan op 8 juli de deuren openen voor onze huidige en ook 
zeker onze nieuwe klanten. We hopen u te kunnen verrassen 
met een geheel nieuwe ervaring bij het gaan naar de warme 
bakker anno 2019. En dit alles doen we gewoon tussendoor, 
want velen zal het niet ontgaan zijn dat we pas een geheel 
nieuwe bakkerij hebben gerealiseerd aan de Cereslaan in 
Heesch, waar we op dit moment heel druk bezig zijn het beste 
brood voor u te bakken. En dit gaat, mag ik zeggen SUPER 
goed. Dit komt door, als eerste: vakmanschap, liefde voor het 
vak en product, maar ook zeker een juiste werksituatie in een 
perfecte werkomgeving.

Wel kreeg ik laatst bij mijn enthousiaste uitleg hoe top het 
allemaal was, de vraag: “Dan hebben jullie wel een perfect 
brood, maar wordt brood sneller ‘oud’ bij warm weer?” Brood 
droogt bij hoge buitentemperatuur wel sneller uit. En is het 
naast warm weer ook vochtig of klam, dan heb je meer kans op 
schimmelvorming.

Een goede tip! Prik enkele kleine gaatjes in de plastic zak, dan 
ontstaat er minder snel condens in de zak. Zeker wanneer je 
brood hebt dat nog een beetje warm is van het bakken, is dit 
slim om te doen. Verder kun je brood het beste bewaren in 
een plastic zak op een donkere plaats bij kamertemperatuur, 
20 graden. Bewaar brood niet in de koelkast, ook niet bij warm 
weer, want dan droogt het juist sneller uit!

Voor iedereen die met de laatste loodjes bezig is voor een 
welverdiende vakantie, succes! Drink genoeg en een extra 
broodmaaltijd met deze hitte is zeker niet verkeerd!

Melvin Snellen, de Bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

‘Drink genoeg en een extra 
broodmaaltijd met deze hitte is 
zeker niet verkeerd’

VORSTENBOSCH - Alweer 
voor de vierde keer organiseert 
Buurtvereniging Bedaf een kof-
ferbakverkoop. 

Die wordt gehouden op zondag 
7 juli op het terrein gelegen op 
de hoek van de Bedafseweg en 
de Bergweg. 

Op het terrein zijn voldoen-
de mogelijkheden voor auto’s 
en fietsen om te parkeren. De 
route naar het terrein is vanuit 
Uden en Vorstenbosch beweg-
wijzerd. De buurtvereniging or-
ganiseert deze verkoop om over 
een aantal jaren het 40-jarig ju-
bileum groots te kunnen vieren. 
Aanvang is om 9.15 uur en om 

15.30 uur wordt de kofferbak-
verkoop afgesloten. 

De entree is € 2,- per persoon. In 
de tent op het terrein zorgen de 
bewoners van Bedaf voor koffie, 

thee, frisdrank, ijs en gezellig-
heid. Want dat laatste vinden 
ze heel belangrijk! Standhouders 
die zich willen aanmelden kun-
nen dat doen bij Sel Somers, 
06-22978571 of 
selsomers@hotmail.com.

Kofferbakverkoop
op Bedaf

OPBRENGST GAAT 
NAAR HET 40-JARIG 

JUBILEUM 
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Vakantievriendjes
Gedurende de spaarzame stille momenten op weg naar de 
vakantieadressen in mijn jeugd, was er eigenlijk maar één ding 
waar ik me druk om kon maken. Ik vroeg me niet af of de camping 
die mijn ouders hadden uitgekozen de vier sterren op Tripadvisor 
wel waard was. Ik vroeg me ook niet af of ik al dat vreemd eten in 
de supermarkt wel binnen zou kunnen houden. Mijn moeder had 
immers voor een kleine drie maanden aan leverworst en hagelslag 
meegenomen, zodat zelfs dat droge buitenlandse brood binnen 
te houden was. Onderweg zag ik maar één beer op de Autobahn: 
zou ik over een paar dagen wel genoeg vakantievriendjes hebben?
Als ik even rondkeek in de auto, dan wist ik dat ik genoeg te 
spelen zou hebben. Maar ik wilde ook wel een keer iets anders 
dan alleen maar spelen met mijn zus en mijn broertje. Mijn zus 
had niet zoveel interesse in balspellen en mijn broertje juist 
obsessief-competitief te veel. Ik had geen zin om hele dagen, als 
mijn zus allang was afgehaakt, met mijn broertje te tafeltennissen. 
Dat deed ik thuis al genoeg en daar kwam veel te vaak ruzie van. 
En ik wilde misschien ook gewoon een keer makkelijk winnen. 
Een minder getalenteerde, maar even fanatieke, tafeltennisser 
als vakantievriendje zou het beste uitkomen, bedacht ik me 
onderweg.

Ik ben blij dat mijn ouders over het algemeen een gelukkige hand 
van camping-kiezen hadden. Best knap zonder internetrecensies 
destijds, maar ik had over het algemeen na één dag al kinderen 
leren kennen die ik kennissen mocht noemen. Als ik dan werd 
uitgenodigd voor een ronddetafelconferentie, werden het al snel 
vakantievrienden en waren al mijn twijfels als sneeuw voor de zon 
verdwenen.

Helaas werd mijn broertje ook altijd uitgenodigd 
voor diezelfde conferentie. Zodoende verloor 
mijn minder getalenteerde vakantievriendje 
tot zijn eigen frustratie altijd de halve finale 
ronddetafelen van mijn broertje. Ik denk dat hij 
daarom mijn adres na de vakantie meteen in 
de prullenbak heeft gegooid en me niet heeft 
geaccepteerd als penvriendje. Twee weken met 
deze familie was genoeg.
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Opening educatiecentrum

Dankzij de flinke inspanning van 
de voorbereidingscommissie, de 
bijdragen van een aantal gulle 
sponsoren en de medewerking 
van diverse bedrijven hier in de 
omgeving, is het nu zover geko-
men, dat het Knekelhuis is ge-
opend en het informatiebord is 
onthuld. 

Gedurende de openingstijden 
van VVV Heeswijk-Dinther in CC 
Servaes, is het Knekelhuis even-
eens geopend. Daarmee is het 
bord dus voor iedereen toegan-
kelijk en levert het hopelijk veel 
inspiratie op om een bezoekje te 
brengen aan de natuur in het Aa-
dal, een wandelingetje in de om-
geving te maken of langs te gaan 
bij een van de andere toeristische 
trekpleisters die het Aa-dal rijk is. 

De leden van IVN Bernheze had-
den na de officiële handelingen 
nog een gezellige middag met 
een gezamenlijke maaltijd met 
ingrediënten uit de Ontmoe-
tingstuin van CC Servaes, bereid 
door vrijwilligers van die tuin.

Later dit jaar volgen, in het kader 
van het jubileum, nog lezingen 
over de ontwikkeling van de na-
tuur in de Maashorst en Beekdal 
de Aa. 

Zie ook 
www.IVN.nl/afdeling/Bernheze.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag opende wethouder Rein van Moorselaar het nieuwe edu-
catiecentrum van IVN Bernheze in het Knekelhuis, naast de kerk van Dinther. Ter gelegenheid van het 
35-jarig jubileum heeft IVN een groot informatiebord laten maken, waarop de natuur en het landschap 
rondom Beekdal de Aa inzichtelijk worden gemaakt voor bewoners, toeristen en toevallige voorbijgan-
gers. In samenwerking met de parochie kon dit gerealiseerd worden in het Knekelhuis. Hoofddoel is 
mensen kennis te laten maken met de natuur vanuit de deskundigheid van IVN Bernheze en te laten 
deelnemen in projecten in de natuur.

Rein van Moorselaar en pastoor Janssen opende het educatiecentrum

Fotodoek 25 jaar Bernheze

Op de foto’s staan inwoners van 
Bernheze die op huisnummer 25 
wonen. Dit doek heeft ook in de 

Kersouwe gehangen tijdens het 
feest in de Kersouwe op 19 mei. 
Omdat het toen zeer slecht weer 

was hebben veel mensen deze 
mooie compositie niet gezien. 

Het is zeer de moeite waard om 
te komen kijken. Met dank aan 
de firma Dijkhoff & zn die het 
hek beschikbaar heeft gesteld.

HEESWIJK-DINTHER - Tot eind augustus hangt op het terras bij 
Laverhof het fotodoek van Fotoclub Bernheze ter gelegenheid van 
25 jaar gemeente Bernheze. 

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg
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Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

GEZONDHEID IN BALANS

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

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

BENU APOTHEEK 
HEESCH, HOOGSTRAAT

EN GILDESTRAAT

Hoogstraat 53, 5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

Gildestraat 1a, 5384 JC Heesch
0412 25 31 58
gildestraat@benuapotheek.nl

NIEUW!
Haal uw medicatie af wanneer u wilt. BENU Apotheek Heesch en BENU 
Apotheek Gildestraat hebben beide een afhaalautomaat. Hier kunt u uw 
medicijnen ook buiten onze openingstijden afhalen. Interesse? 
Meld u aan op onze website www.benuapotheek.nl/service/
aanmelden-afhalen  of kom langs in de apotheek.
 
GRATIS BEZORGING
Wij bezorgen uw medicatie gratis aan huis!
 
UW MEDICATIE
Medicijnen gebruiken kan best ingewikkeld zijn. Daarom nemen wij de 
tijd om alles goed uit te leggen. Zo zorgen wij ervoor dat u precies weet 
hoeveel medicijnen u moet nemen, op welke manier en op welk moment.
 
SAMENWERKING MET UW HUISARTS
Uw huisarts onderzoekt uw klachten, stelt vast wat u mankeert en geeft 
aan de apotheek door welke medicijnen u nodig heeft. De apotheek weet 
precies wat elk middel doet, wat de bijwerkingen zijn en hoe verschillende 
medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden. Wij bewaken het overzicht en 
overleggen regelmatig met uw huisarts om uw behandeling goed af te 
stemmen. Samen zorgen wij ervoor dat u precies de zorg krijgt die u nodig 
heeft.

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten, 
eventueel op afspraak. 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

• Kleurspecialist
• Keratinebehandeling
• Olaplex
• Schwarzkopf
• All nutriënt 
• O right  

Vocht vasthouden 
door de zomerzon
Afgelopen weekend steeg de temperatuur naar boven de 30 
graden: WARM! Een extra zucht, rustig aan doen, zweten, 
benauwdheid: waarschijnlijk voor iedereen herkenbaar bij deze 
hitte. Velen krijgen ook (extra) last van gezwollen, vermoeide en/of 
zware benen. We leggen de benen dan graag op een krukje of op 
een stoel. 

Zware en vermoeide benen komen met deze hitte door het extra 
vocht dat ons lichaam vasthoudt. De zwelling begint meestal bij 
de voeten en de enkels, maar vaak doen ook de onderbenen mee. 
Wanneer er vocht vastgehouden wordt door de hitte, zijn bijna 
altijd beide benen gezwollen. Als het in deze dagen eenzijdig is, 
kan dit een gevolg zijn van een plaatselijke aandoening, zoals een 
verstopte ader, ontsteking, infectie of van oncologische aard.

Als er geen vaataandoening speelt, zullen na de zomer de klachten 
van vermoeidheid in de benen afnemen. Maar daar moeten we nog 
lang op wachten, want er zullen nog vele warme dagen volgen.. 

Wat kun je zelf doen bij gezwollen, zware of vermoeide benen?
Een beetje cliché maar zo belangrijk: Drink minstens 1,5 tot 2 liter 
water per dag. Indien je voldoende drinkt kan het lichaam het 
vocht beter afvoeren. Gebruik geen zout in het eten en probeer 
eens een ananas. Lekker fris plus vochtafdrijvend. Zorg voor 
voldoende beweging om de spieractiviteit en de bloedsomloop te 
stimuleren. Zwemmen, wandelen en fietsen zijn bijvoorbeeld goed 
geschikt hiervoor. Maar vermijd langdurige en zware inspanning. 
Tip: verwen jezelf eens met een koud voetbad. 

Wat verder te doen?
Als bovenstaande tips niet (voldoende) helpen, is een bezoek aan 
een oedeemtherapeut mogelijk. Er zijn verschillende manieren om 
vocht aan te pakken. Al na een eerste behandeling geeft het vaak 
een verlichting. Dit kan bijvoorbeeld middels een soort massage 
die de vochtcirculatie stimuleert waardoor de benen direct al 
lichter aan zullen voelen. Wil je weten of een behandeling voor jou 
geschikt is zodat je ook meer kunt genieten van de zomer? Neem 
eens contact met ons op.

Column

Ilona Kling, huidtherapeut 
bij Huidgericht

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht. 

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Tip: verwen jezelf eens met een koud voetbad

Ontspanningsavond
Horizon een succes

HEESCH - Zo’n 135 gasten kwa-
men donderdag 27 juni naar CC 
De Pas om te genieten van een 
ontspanningsavond, georgani-
seerd door ziekenvereniging De 
Horizon. 

Iedereen werd ontvangen met 
koffie en thee en een heerlijk stuk 
appeltaart. Voorzitter Jan van 

der Leest opende de avond met 
een woord van welkom, waarna 
orkest ’t Boekels Kwartierke een 
optreden verzorgde en de sfeer 
er goed in wist te brengen.

Voor een natje en een droogje 
werd gezorgd en na een gezelli-
ge avond, keerde iedereen weer 
tevreden huiswaarts.



Woensdag 3 juli 2019 5
  

Aurora Ontmoet:
met Arno Pattiwael, Laura van de Braak en Babs Hilliger

Arno Pattiwael is de enige man-
nelijke solist tijdens Aurora Ont-
moet. Arno is begonnen met 
zingen toen hij 10 jaar was, ge-
stimuleerd door zijn vader die erg 
muzikaal is. De laatste jaren is hij 
het gezicht van de band Silly Putty 
en hiermee speelt hij muziek van 
soul tot nederpop. Hiernaast 

speelt hij gitaar en wil hij later 
graag zijn eigen nummers ar-
rangeren en componeren in zijn 
eigen thuisstudio. Het absolute 
hoogtepunt in zijn carrière was 
wel het spelen in de musical ‘Guys 
and Dolls’ waarmee hij vijf keer in 
een uitverkochte Lievekamp heeft 
gestaan.

Laura van de Braak is een van de 
twee vrouwen die optreden tij-

dens Aurora Ontmoet. Laura is op 
haar 4de begonnen met zingen 
en is toen ze 8 jaar oud was bij 
een koortje gegaan in haar woon-
plaats Zijtaart. Op dit moment zit 

ze al negen jaar bij zang- en thea-
tergroep KLIK. 
KLIK verzorgt onder andere elke 
twee jaar een grote, eigen mu-
ziektheaterproductie. Laura wil 
graag dichtbij de mensen zijn 
en hoopt mensen te kunnen ra-
ken met de muziek die gemaakt 
wordt.

Babs Hilliger zingt ook mee op 
zaterdag 26 oktober. Zij is be-

gonnen met zingen toen ze 4 
was en vanaf haar 6de tot haar 
20ste heeft ze bij het kinderkoor 
in Berghem gezeten. Vanaf haar 
16de is ze zich ook steeds meer 
gaan richten op theater. 

Op dit moment doet ze dat nog 
steeds en geeft ze zangles aan jon-
ge kinderen. Een absoluut hoog-
tepunt voor haar was ‘Passie voor  
Pasen’, een productie uit Berg-
hem vergelijkbaar met ‘The Passi-
on’, waarin zij Maria speelde.

Zij willen er in samenwerking met 
Aurora Con Brio en Popkoor En-
joy een fantastische en swingen-
de avond van gaan maken! 

Kaartjes hiervoor zijn voor € 15,- 
te verkrijgen bij CC De Pas of op 
www.de-pas.nl. 

Wees er snel bij want deze avond 
mag je zeker niet missen!

HEESCH - Tijdens Aurora Ontmoet dat 26 oktober plaatsvindt, zijn er maar liefst drie 
solisten die elk een aantal nummers ten gehore zullen brengen. Maar wie zijn dit nou 
precies?

De solisten

Openbaar D-examen Jasper Kocken
OSS/HEESCH – Jasper Kocken 
zal zich donderdag 4 juli van 
zijn beste kant laten zien tijdens 
zijn openbaar D-examen in de 
Muzelinck in Oss. 

Na maanden van repeteren en 
voorbereiden is het eindelijk zo-
ver! Voor het behalen van een 
D-examen worden hoge eisen 
gesteld aan de leerling. Voldoet 
bij een A-examen nog een sim-
pel muziekstuk uit het populaire 
genre, bij het D-examen wordt 
heel wat meer van de leerling 

verwacht. Om te laten horen dat 
Jasper aan deze eisen kan vol-
doen, zal hij meerdere stukken 
ten gehore brengen. 

Deze stukken zullen onder ande-
re in samenspel zijn met de pia-
nist Sung Hee Jo, violiste Iris van 
Nuland en het Fanfareorkest van 
Fanfare Aurora uit Heesch. Daar-
naast zal hij ook enkele stukken 
solo ten gehore brengen. Aan 
het eind van de avond zal een 
jury beslissen of Jasper zijn D-di-
ploma in ontvangst mag nemen. 

Gelukkig heeft Jasper in de loop 
van de jaren al veel podiumerva-
ring opgedaan. Zo heb je hem 
kunnen aanschouwen tijdens de 
laatste editie van het Bernhezer 
Solisten Concours, waarbij hij 
met maar liefst 91,2 punten de 
eerste prijs heeft weten te be-
machtigen. Nieuwsgierig gewor-
den? 
Dan ben je van harte welkom 
op donderdagavond 4 juli vanaf 
20.00 uur bij de Muzelinck aan 
de Raadhuislaan 18 in Oss, in 
zaal De Link.

‘In samenwerking met Aurora Con Brio en Popkoor 
Enjoy een fantastische swingende avond maken’
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Zesentwintig-
ste ladder KBO 
Bridge Heesch

HEESCH - Vorige week woens-
dag werd bekendgemaakt wie 
deze ladder heeft gewonnen. 
Iedereen die binnen kwam kreeg 
een consumptiebon en uiteraard 
was er deze middag iets extra’s.

Er waren twee winnaars. 
Albert van Uden én Wim Nijs 
haalden het mooie gemiddelde 
van 61.11 procent. Omdat Wim 
Nijs dit jaar al eerder een lad-
der had gewonnen (en een fles 
drank ) kreeg hij wel de eer maar 
de fles drank was alleen voor Al-
bert! Paula van de Stappen werd 
derde; zij scoorde 58.40. Antoi-
nette van Lokven en Herman van 
Hal maakten met 58.14 procent 
de top vijf compleet. Uiteraard 
was er ook een verrassing voor 
Ria van Hoek, die met 50.14 het 

dichtst de 50.00 procent bena-
derde. Ook de laagst geklasseer-
de werd niet vergeten en dus 
was er ook voor haar een atten-
tie. Het was de laatste ladder die 
handmatig werd uitgerekend, 
want de computer gaat het over-
nemen. Ellen was ook deze mid-
dag aanwezig om de mensen van 
koffie en een drankje te voorzien. 
Dit werd door de bridgers erg ge-
waardeerd.

Fantastische 
dagtocht 
KBO-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 
Plein 1969 vertrokken 33 deel-
nemers op 19 juni richting Soes-
terberg. 

Aangekomen bij het Nationaal 
Militair Museum werden we als 
extraatje getrakteerd op een he-
vige regen- en onweersbui. On-
verschrokken ging iedereen naar 
de ingang want een paar bakjes 

koffie of thee en een overheerlij-
ke gevulde koek, daar had ieder-
een wel zin in.

Drie gidsen namen de deelne-
mers daarna onder hun hoede 
en vertelden enthousiast over de 
Nederlandse militaire geschiede-
nis aan de hand van de collec-
tie. Dat het museum erg groot 
is blijkt wel uit de hoeveelheid 
vliegtuigen, tanks en ander ma-
terieel die er hun plaats hebben 
gevonden. Er was ook nog gele-
genheid om plaats nemen in een 
Fokker F-27 Troopship.

Na de lekkere lunch ging ieder-
een nog het museum in om in-
teressante onderdelen van de 
collectie nader te bekijken zoals 
de tentoonstelling ‘Als de Russen 
komen’ over de Koude Oorlog. 
Aansluitend kon er, samen met 
een gids, een mooie rondrit over 
de Utrechtse Heuvelrug gemaakt 
worden. Deze gids vertelde met 
kennis van zaken heel boeiend 
over het landschap en de bewo-
ners van dit gebied. Dat de Oran-
jes met Soestdijk en Drakensteyn 
kozen voor deze fraaie omgeving 
wisten we al, maar rijdend door 
Soest, Baarn en Lage Vuursche 
kon iedereen met eigen ogen zien 
wat voor prachtige buitenhuizen 
de rijke Amsterdamse kooplieden 
in dit gebied realiseerden.
Op weg naar huis genoten de 

deelnemers in het gastvrije Gam-
bora in Gameren van een goed 
driegangendiner. Boordevol in-
drukken arriveerden zij tegen 
20.00 uur weer in Dinther.

Bergwandelen 
met KBO Dinther 
in Zellberg im 
Zillertal

HEESWIJK-DINTHER - De slo-
gan van KBO-Dinther is ‘Actief 
en Veelzijdig’. Bij 16 leden (met 
een gemiddelde leeftijd van 65 
jaar) lag in de vierde week van 
juni het accent weer nadrukkelijk 
op het woord actief. 

De tweede editie ‘Bergwande-
len’ ging dit jaar naar Zellberg 
am Ziller in Tirol. Acht dagen op 
stap, zes bergwandelingen in een 
schitterend natuurgebied. Ach-
terin het Zillertal was het weer 
perfect. Hoewel de sneeuw nog 
volop aanwezig was bovenop 

de top, liep de temperatuur toch 
nog op tot boven de 30 graden! 
Het was puur genieten. Iedere 
morgen vroeg op, klokslag 7.15 
uur samen ontbijten en de lunch-
pakketten maken. Anders dan 
vorig jaar werd alles zelf klaarge-
maakt. De boodschappen wer-
den gedaan en onder de bezie-
lende leiding van Gerard Gabriëls 
werd het diner gemaakt. Jo van 
den Heuvel leerde op de ‘rustdag’ 
tijdens een workshop hoe je piz-
za’s en worstenbroodjes maakt. 

De tochten, met enkele kruisen 
en monumentale berghutten als 
doel, waren fantastisch. Dagelijks 
4 tot 6 uur lopen, 5 tot 20 kilo-
meter lang en 400 tot 800 meter 
klimmen. Steeds bleek maar weer 
dat je meer kunt dan je vooraf 
durft te hopen en verwachten. 
Belangrijk was ook de positieve 
klik in de groep, er heerste een 
gezellige sfeer. Na gedane ‘ar-
beid’ werd er nog ontspannen 
gebuurt en een kaartje gelegd. 
’s Avonds evalueren, de dag 
van morgen doornemen en na-
borrelen. Het was een topweek. 
Bergwandelen met KBO-Dinther 
krijgt in 2020 met een derde edi-
tie zeker een vervolg!

KBO Bernheze

KBO DINTHER
Geslaagde dagtocht

Wim Nijs en Albert van Uden  JE KUNT MEER DAN JE 
VOORAF DURFT TE HOPEN

Buitenfilm
Vrijdagavond 5 juli wordt er door Filmhuis De Pas een 
buitenfilm vertoond. Een gezellige avond in de openlucht 
waar onder het genot van een drankje de film ‘Mama 
Mia, Here We Go Again!’ kan worden bekeken. Het ver-
volg op de eerste film toont zowel de gebeurtenissen die 
erop volgen als degene die aan het hotel op het Griekse 
eiland voorafgingen. De film begint om 21.30 uur, let op: 
breng je eigen stoel mee! Kaarten zijn à € 5,- te koop bij 
de theaterkassa. 

Film in de zaal
Maandag 8 juli draait de romantische komedie ‘Doris’ in Filmhuis De Pas. De film begint 
om 20.00 uur en kaarten zijn à € 5,- te koop bij de theaterkassa van CC De Pas.

Mad Science zomerkamp
Van 15 tot en met 18 juli vindt 
het Mad Science zomerkamp 
weer plaats in CC De Pas. 
Geef je kind deze zomer een 
avontuur cadeau. Kinderen 
krijgen een zorgeloze week 
vol verschillende activiteiten, 
ontspanning en experimenten. 
Wat dacht je van raketten lan-
ceren, slijm maken en werken 
met de coolste gadgets. 

Voor meer informatie over het 
Mad Science zomerkamp of 
de films kijk op www.de-pas.nl

Activiteitenagenda van
CC De Pas in juli
HEESCH - In de maand juli is er weer van alles te beleven in CC De Pas. Zo 
gaat de maand van start met niet één maar twee films, waarvan zelfs één 
in de buitenlucht. Daarnaast vindt deze zomer weer het Mad Science zomer-
kamp plaats voor kinderen. 

Mad Science zomerkamp
Van 15 tot en met 18 juli vindt 
het Mad Science zomerkamp 
weer plaats in CC De Pas. 
Geef je kind deze zomer een 
avontuur cadeau. Kinderen 
krijgen een zorgeloze week 
vol verschillende activiteiten, 
ontspanning en experimenten. 
Wat dacht je van raketten lan-
ceren, slijm maken en werken 
met de coolste gadgets. 

Voor meer informatie over het 
Mad Science zomerkamp of 
de films kijk op www.de-pas.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
4 t/m 10 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Drumsticks
gebakken

Gehaktballen

100 gr. € 0,79

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

Mueslikoeken
Nu 4 + 2 GRATIS

Weekendknaller!
Aardbeienschelpjes
Nu 3 + 1 GRATIS

Per stuk € 0,75

Groot assortiment rauwkostsalades 
lekker voor bij de BBQ

COURGETTE per stuk € 0.49
BLAUWE BESSEN 125 gram € 1.49
SALADE V.D. WEEK 150 gram € 1.25

Pesto karbonade

Alleen geldig op vrijdag 
en zaterdag

Voorgebakken
Zwitserse
caiserbroodjes 

1,254 stuks voor

Van Mook

AardbeienschelpjesAardbeienschelpjes

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

100 gr. € 0,79

OPROEP: Open Podium bij 
opening Plein 1969

Open podium
Die dag is er een open podium 
voor muziek, dans, zang, toneel, 
circus, cabaret: alles is welkom! 

Wil je een optreden verzorgen? 
Geef je dan op! 

Ook groepen zijn welkom.

Verzamelingen en foto’s
Heb je een bijzonder item in je 
verzameling uit 1969 en zou je 
dat willen laten zien? Of heb je 
foto’s die in 1969 gemaakt zijn in 
Heeswijk-Dinther? Geef het dan 
aan ons door. Je kunt je opge-
ven/aanmelden tot 31 juli. 
Mail hiervoor naar 
rita@ondernemersbelang-hd.nl.

Zet zondag 22 september al-
vast in je agenda! Op deze dag 
kunnen we laten zien, waar het 
vernieuwde Plein 1969 voor be-
doeld is. 

Een centrale plek waar alle inwo-
ners van Heeswijk-Dinther wel-
kom zijn!

HEESWIJK-DINTHER - Het vernieuwde Plein 1969 wordt zondag 22 september officieel geopend. Deze 
zondag zijn er van 12.00 tot 22.00 uur allerlei activiteiten voor jong en oud met een officiële opening 
door burgemeester Marieke Moorman. Deze dag wordt ook gevierd dat in 1969, dus 50 jaar geleden, 
Heeswijk en Dinther werden samengevoegd. We willen dit feestelijk vieren met alle inwoners van 
Heeswijk-Dinther, met als thema: Trots op Heeswijk-Dinther.

Festival Het VerhAal: de 5 W’s 
Waarom, wat, wie, waar en wanneer

Waarom een literair festival?
Juist in een tijd waar de snelheid 
en oppervlakkigheid van sociale 
media zorgt voor het snel con-
sumeren van woorden, zinnen 
en teksten, moet taal ook op 
een andere manier in het licht 
gezet worden. Taal in vreemde 
of juist alledaagse verbanden: 

door dichters, schrijvers, beel-
dend kunstenaars, muzikanten, 
filmers, fotografen, dansers en 
theatermakers. Taal als reddings-
boei, als grootste geluk of als 
diepste afgrond. 

Wat kun je verwachten op dit 
literair festival?
Bezoekers gaan nieuwe elemen-
ten van taal ontdekken, met de 
rivier de Aa als podium. Woor-
den, zinnen, teksten, poëzie en 
verhalen beleven in de natuur. 
En ondertussen ook iets eten en 
drinken op verschillende plekken 
op de route. 

Wie kun je verwachten?
Het programma is nog niet he-
lemaal rond, maar het is al zeker 
dat Jules Deelder, Özcan Akyol, 
Alex Roeka, Bjorn van der Doe-
len, Sofie van den Krommen- 
acker, Moriz the singing profes-
sor, Tangoschool El Corazon en 
Wordbites komen. 

Waar vindt Het VerhAal plaats?
Langs de Aa tussen Veghel en 
Heeswijk-Dinther, op een wan-
del- en fietsroute van zes kilo-
meter. Van De Kilsdonkse Molen 
tot het Oude Raadhuis (biblio-
theek) in beide richtingen. 

Wanneer?
Zaterdag 17 augustus van 19.00 
tot 00.00 uur bekendmaking ge-
meentedichters, met muzikale 
omlijsting. En zondag 18 augus-
tus van 9.00 tot 19.00 uur diver-
se optredens en acts. 

Volg Het VerhAal op de diverse 
sociale media!

Hoofdprijs loterij Horizon-
toernooi uitgereikt
HEESCH - Bij de loterij van het 
Horizontoernooi was een mooie 
hoofdprijs te winnen. 

Een prachtige fiets, ter beschik-
king gesteld door FIETSplezier 
Michel van de Wetering. De ge-
lukkige winnaar, Thijm Verleis-
donk uit Uden, heeft deze inmid-
dels in ontvangst genomen. Wij 
wensen Thijm veel veilige kilome-
ters toe! De overige winnaars van 
de loterij winnen twee kaartjes 
voor een voorstelling, gespon-
sord door Theater Markant in 
Uden. Sponsoren en deelnemers 
aan de loterij, hartelijk dank!

Oproep voor iedereen uit Heeswijk-Dinther!

Bezoekers gaan 
nieuwe elementen 

van taal ontdekken
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor uw 
medeleven bij het overlijden van ons mam en oma

Sjaan van Beekveld-Verkuijlen
De belangstelling, aanwezigheid bij de uitvaart en 

de vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
heeft veel voor ons betekend. 

Een speciaal woord van dank voor het vele bezoek 
dat ons mam de laatste jaren heeft mogen ontvangen.

 Kinderen en kleinkinderen van Beekveld
 Heeswijk-Dinther 

Expositie Johan Attevelt in CC Nesterlé

Twee dagen later zat hij in de 
werkplaats. Hij kreeg een plank 
hout en een voorbeeld voor zich. 
Dat moest hij proberen na te 
maken. De meester vertelde hoe 
hij moest beginnen en met een 
beetje hulp had hij in vijf dagen 
een beeld klaar.
Hij was zo enthousiast geworden 
dat hij thuis met hout verder wil-
de gaan. Toen hij echter thuis les 
probeerde te gaan volgen, werd 
hem aangeraden om met klei te 
beginnen. Met klei is het mak-
kelijker werken dan met hout, 
want daarmee is eenvoudig een 

stukje toe te voegen of te ver-
wijderen. Johan heeft vervolgens 
een paar jaar les gevolgd en dit 
ging zo goed dat hij uiteinde-
lijk zelf les is gaan geven. Hij is 
daarbij met speksteen begon-
nen. Een heel andere uitdaging, 
maar daar werkt hij ook met veel 
plezier aan. Weer later begon hij 
te schilderen en ook hierbij heeft 
hij eerst met plezier lessen ge-
volgd. Uiteindelijk heeft hij het 
kleien en schilderen gecombi-
neerd, hiermee probeert hij con-
tinu weer iets unieks te maken. 
Zijn werken hangen of staan van 

1 juli tot en met 30 augustus in 
CC Nesterlé.

NISTELRODE - In 1986 was Johan in een klein plaatsje in Oostenrijk op vakantie. In dat plaatsje wa-
ren diverse houtsnijwinkels. Dat vond hij prachtig en ging naar binnen. Het houtsnijwerk was wel erg 
prijzig. Toen hij de winkel uitging, zag hij bij de deur een bordje waarop werd vermeld, dat er lessen 
werden aangeboden in het snijden van hout. Na informatie van de winkelier, heeft hij zich meteen op-
gegeven voor de houtsnijlessen.

Ets Juul van den Heuvel tentoon-
gesteld in het Rijksmuseum 

Voor het kunstvak ‘Beeldend’ 
kreeg Juul een paar maanden 
geleden de opdracht om te gaan 
etsen, een oude techniek. “Ik had 
het etsen al een beetje onder de 
knie”, zegt Juul. Hij leerde dat tij-
dens zijn vooropleiding voor de 
Akademie voor Kunst en Vormge-
ving St. Joost in Den Bosch waar hij 
na de zomervakantie start. “Er is 
een strenge selectie voor deze stu-
die, je wordt niet zomaar toegela-
ten. Een goed portfolio vergroot je 
kans. Zo’n twintig zaterdagen heb 

ik aan de opleiding gespendeerd, 
waar etsen ook een onderdeel 
van was. Mijn docent op het Elde 
College vertelde over de wedstrijd 
‘Lang Leve Rembrandt’ in het ka-
der van het Rembrandtjaar. Ik had 
niet gedacht dat ik zo ver zou ko-
men. Na een eerste selectie moest 
ik mijn werk in het Rijksmuseum 
presenteren. Er zit natuurlijk een 
verhaal achter; hoe ik hiertoe ben 
gekomen en welke technieken ik 
heb gebruikt.” Afgelopen vrijdag 
kreeg Juul het verlossende woord: 

zijn werk komt in het Rijksmuse-
um te hangen. Heel bijzonder!

SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER - Juul van den Heuvel, woonachtig in Heeswijk-Dinther, nam afgelo-
pen donderdag zijn havo-diploma op het Elde College in ontvangst en gaat binnenkort zijn ets van het 
zelfportret van Rembrandt exposeren in het Rijksmuseum. Van de 8.400 inzendingen (uit 95 landen) is 
zijn werk uitgekozen voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’ die te zien is van 15 juli tot en met 
15 september in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum.

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Welke titel heeft Thomas van Breemaat afgelopen vrijdag bij het gala ontvangen?

2. Welke film draait er maandag 8 juli in Filmhuis De Pas Heesch?

3. Wat komt tot leven op Nisseroise grond?

4. Waar wordt de ets van Juul tentoongesteld?

5. Wat doet heel Bernheze volgens het CDA?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 8 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet 
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
José van den Helm  
Het antwoord was:

HITTE
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

Dankbetuiging

Afscheid nemen doe je niet zomaar
en afscheid nemen van een bijzonder sterke vrouw al helemaal niet.

Een bijzonder afscheid, dat was het!
Door de overweldigende hoeveelheid belangstelling willen wij via 
deze weg iedereen bedanken voor de aanwezigheid tijdens het 

ziek zijn, maar ook bij het afscheid van mijn vrouw, 
onze (schoon)moeder en bijna-oma

Maria van Boxtel-van Zeeland
Allen hartelijk dank voor de mooie woorden, ontelbare kaartjes, 

prachtige bloemen, de grote bijdrage aan het Radboud Oncologie 
Fonds en de enorme aantallen lichtjes en kaarsjes!

Dat geeft ons een steun in de rug 
om dit enorme verlies te kunnen dragen.

Leo, Sjoerd & Marloes ♥, Karen & Kevin, Ruud & Lieke
Groenstraat 33, Berlicum
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Een tempel die tot leven 
komt op Nistelrodese grond

Een reis door een Zuid-Ameri-
kaanse tempel met de achterlig-
gende gedachte van Indiana Jo-
nes; dat was het idee van Koen 
de Lorijn, de bedenker van het 
spel. Tijdens de reis door de tem-
pel kom je elf kamers tegen, met 
ieder een eigen spel. Er is geen tijd 
om stil te staan, want per kamer 
heb je slechts zes minuten speel-
tijd om zoveel mogelijk punten te 
verdienen. Je strijdt in groepjes 
van drie à vier personen tegen 
de rest van je vrienden. In totaal 
duurt het spel net iets langer dan 
één uur, maar volgens Koen gaat 
het sneller dan je denkt. “De 
meest gehoorde reactie wanneer 
de mensen klaar zijn met het spel 
is; ‘Wow, hebben we nu al in elf 
kamers gespeeld in één uur tijd?” 

Een heuse lift brengt je naar de 
mijnen van Nistelrode. Daar 
moeten diamanten verzameld 

worden en TNT’s tot ontploffing 
worden gebracht. Plots stuiten 
de mijnwerkers op een ingang 
naar de tempel van een eeuwen-
oude beschaving. Dan ga je op 
avontuur door een tempel die 

tot leven lijkt te komen. Onder-
weg brengen de Azteken vreem-
de offers aan de goden en ga je 
een episch gevecht aan tegen de 
kwade tempelgoden, tussen de 
sterren en de laserstralen. Maar 
maak je geen zorgen; dit alles is 
een spel en zelfs kinderen van 10 
jaar hebben er veel plezier. Door-
dat je strak van de energie staat, 
vergeet je haast de thematisering 
van het spel. 

Géén escape room
In mei 2017 is de Temple Challen-
ge bedacht. “We wilden een al-
ternatief op de bestaande escape 
rooms”, vertelt De Lorijn. “Niet 
alleen het puzzelen. De mensen 
moeten ook op een andere ma-
nier worden uitgedaagd.” 

Kinderfeestjes en bedrijfsuitjes
Ook voor kinderfeestjes, familie-
dagen en bedrijfsuitjes is de Tem-
ple Challenge beschikbaar. De 
kinderfeestjes zijn voor kinderen 
vanaf tien jaar, maar bij familie-

dagen zijn alle leeftijden welkom. 
De oudste persoon die heeft 
meegedaan was 93 en de jongste 
was 5 jaar. “Wij zeggen meestal, 
als je kunt traplopen, kun je mee-
doen.” Kinderfeestjes kunnen op 
elke dag worden verzorgd, maar 
op vrijdag geldt de actieprijs van 
€ 10,- per kind. Het bedrijfsuitje 
kan eventueel afgesloten worden 
met een barbecue en een borrel. 
De ruimte van Winnerscafé kan 
ook verhuurd worden aan men-
sen die een besloten feest willen 
geven. “De gezellige ruimte is 

geschikt voor feestvierders waar 
het thuis nét te klein is en waar 
een zaal nét te groot voor is.” Er 
is plaats voor honderd personen. 
Voor prijzen en meer informatie 
kun je kijken op 
www.templechallenge.nl.

NISTELRODE – Een reis door de Nistelrodese mijnen en 
vervolgens de strijd aangaan met de Azteken in een 
Zuid-Amerikaanse tempel. Dat kan alleen maar via de 
speciale lift in het Winnerscafé. De Temple Challenge 
is een teamspel, gebaseerd op behendigheid, energie 
en het snelle handelen, maar níet vergelijkbaar met een 
escape room. 

Laar 24 - 5388 HG Nistelrode - 06-53202787 - reserveringen@templechallenge.nl - www.templechallenge.nl

Koen de Lorijn Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Gabriëls Fotografi e‘Wow, hebben we nu 
al in elf kamers gespeeld 
in één uur tijd?’
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Gouden bruiloft Henk en 
Toos van den Broek-Sanders

Daar was het liefde op het eerste 
gezicht. Henk gebruikte een lu-
ciferdoosje om de naam Toos en 
haar adres op te schrijven en te 
bewaren. Om daarna gezamen-
lijk naar de kermis te gaan. 

Henk heeft veel gereisd vanwe-
ge zijn werk bij Laco als monteur 
in de buitendienst. Toos had de 
zorg voor hun twee zonen en de 
huishouding. Samen hebben ze 
in het dorp ruim 25 jaar de Te-
legraaf rondgebracht. Ze gaan 
vaak op vakantie met de caravan 
en samen fietsen ze vele kilome-
ters in de mooie omgeving van 
Nistelrode.

Ook elke week een potje Jeu de 
Boules, iedere ochtend de krant 
en niet te vergeten het puzzelen. 
Het liefst kaarten ze elke dag een 
potje. Het terrein van Scouting 
Mira Ceti en het onderhoud is 
voor Henk nu bijna dagelijks zijn 
hobby. En natuurlijk samen met 

hun vier kleinkinderen genieten 
van het leven. 

Het grandioze feest met familie 

en vrienden hebben ze gevierd 
op 30 juni in Café ’t Tramstation. 
Van deze mooie dag kunnen ze 
samen nog lang nagenieten.

NISTELRODE - 50 jaar geleden op 11 juli 1969 trouwden Henk van den Broek (77) en Toos van den 
Broek-Sanders (74) in Dinther. Ze gingen wonen in Hintham en na tien jaar kwamen ze in het mooie 
Nistelrode wonen in de Korenstraat. Nu wonen ze al twaalf jaar in de Franciscanessenweg waar ze kun-
nen genieten. Ze hebben elkaar voor ’t eerst ontmoet bij Café van Piet van Erp in Dinther.

Henk en Toos

Een ondernemer vertelde over 
de herinrichting van de Brou-
wershoeve locatie. De wethou-
der gaf inzicht in de nieuwe 
sociaal domeinstrategie en ONS 
welzijn nodigt bewoners uit mee 
te denken voor de opzet van een 
nieuw preventieplan. 
Daarna gingen we met elkaar in 
gesprek om te horen wat jij wilt: 

aan welke onderwerpen moet 
de dorpsraad aandacht beste-
den? En of jij daarbij een rol wilt 
spelen en zo ja, welke? 
Een prima opkomst, in een 
constructieve en warme sfeer. 
Avondvoorzitter Jolanda Ritter 
zei het al: “Fijn dat u bent ge-
komen, ondanks de hitte én de 
voetbalwedstrijd!”

Ontwikkelingen in 
Nistelrode gaan ons 
allemaal aan

NISTELRODE – Vorige week dinsdag vond een bijeenkomst plaats 
van Dorpsraad Nistelrode in CC Nesterlé. Zes onderwerpen kwamen 
aan de orde waar we voor en met jou aan werken. Zoals de Cen-
trumvisie inclusief een tweede supermarkt, de balans tussen recre-
atie en natuur in De Maashorst en Samen Nistelrode, een platform 
voor de onderlinge verbinding in het lokale Sociaal Domein. 
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Humankind laat baby’s, dreumesen 
en peuters actief spelen, ontdekken 
en groeien

Binnen de locaties van Human-
kind in Bernheze is Puk geïntro-
duceerd. Puk is het vriendje van 
de kinderen. Hij is een maatje bij 
wie de kinderen zich veilig voelen 
en met wie ze samen op ontdek-
king gaan. Puk maakt onderdeel 
uit van het (VVE) programma Uk 
& Puk. Het uitgangspunt van dit 
programma is dat kinderen ont-
wikkelen door te spelen en te 
ontdekken en daarbij uitgedaagd 
worden door de pedagogisch 
medewerker om een stapje ver-
der te komen. Bijvoorbeeld door 
open vragen te stellen die kin-
deren aan het denken zet. Zoals 
de vraag: ‘hoe moeten we dit nu 
oplossen?’ als de toren zo hoog 
is geworden dat het kind er niet 

meer bij kan om er een volgend 
blokje op te zetten. Het pro-
gramma werkt met thema’s die 
aansluiten bij de belevingswereld 
van de kinderen en bij elk thema 
horen speelse activiteiten. 

Spelen en bewegen met Puk
Kinderen hebben van nature een 
grote beweeg- en ontdekkings-
drang. Met de beweegvloer van 
Springlab* op onze locatie koes-
teren en stimuleren we die drang 
door kinderen al bewegend en 
met plezier te laten leren. De 
beweegvloer combineert bewe-
gen, spelen, ontdekken, sociale 
interactie en leren in een com-
pleet nieuwe leerervaring voor 
peuters. De beweegvloer bevat 

meerdere beweeg- en leergames 
van Uk & Puk. 

Op weg naar groep 1
Met Uk & Puk doen kinderen al 
spelenderwijs nieuwe vaardighe-
den op en maken ze een brede 
ontwikkeling door. Ze groeien als 
vanzelf toe naar groep 1. Daar-
naast werken we intensief samen 
met alle scholen in gemeente 
Bernheze wat voor de kinde-

ren de overgang naar de ‘grote 
school’ een stuk minder span-
nend maakt. 

Meer informatie over onze loca-
ties kunt u vinden op 
www.humankind.nl
Heeswijk-Dinther: KDV Klein 
Drakenstein, BSO de Draken, 
BSO de Donderdraken en BSO 
de Sterrendraken
Loosbroek: BSO de Belhamels

Heesch: KDV Piekobello, BSO de 
Rebbels en BSO de Toversteen 

*Voor informatie over Springlab: 
www.springlab.nl

BERNHEZE - Bij de locaties van Humankind weten de 
pedagogisch medewerkers dat spelend leren belangrijk 
is voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. En de 
kracht van de professional zit in de begeleiding. Door 
het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen 
baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden 
op en maken ze op natuurlijke wijze een brede 
ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei! 

Heeswijk-Dinther - Loosbroek -Heesch - www.humankind.nl

Springlab 

Groot kabouterfeest 
bij Natuurcentrum 
De Maashorst!

Lang, heel lang geleden kwam 
er in de Maashorst een mooi Ka-
bouterpad. Weet je hoe lang ge-
leden dat was? Nou, al wel bijna 
40 jaar! Dat is natuurlijk reden 
voor een feestje en daarom vie-
ren wij het groot kabouterfeest 
voor grote en kleine kabouters. 
Voor oma’s en opa’s en papa’s 
en mama’s is het gratis. Kinde-
ren mogen een mooie kabou-
terknutsel maken waar ze een 
prijsje mee kunt winnen! Ook is 
er voor ieder kind een mooie ka-

boutermuts. Past die puntmuts 
jou ook? Kom dan op deze dag 

naar het natuurcentrum want 
iedereen, jong en wat ouder, is 
van harte welkom op het kabou-
terfeest van Natuurcentrum De 
Maashorst! Voor meer informa-
tie kijk op www.natuurcentrum
demaashorst.nl.

SLABROEK - Er is een groot kabouterfeest bij Natuurcentrum De 
Maashorst op zondag 7 juli. Van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles te 
zien en te doen dat te maken heeft met onze kaboutervriendjes. Voor 
€ 5,- koop je een knipkaart waarmee je allerlei leuke dingen kunt 
doen en je krijgt er een mooie kaboutermuts bij! Er is een speurtocht, 
je kunt knutselen, spelletjes doen en heerlijk smullen op het erf van 
het natuurcentrum. Het is niet nodig om te reserveren voor deze 
leuke activiteit. 

‘Past die puntmuts
jou ook?’
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Zilver voor jeugd gilde
St. Barbara Dinther

Gilde St. Barbara sleepte in totaal 
acht zilverprijzen mee naar huis, 
waarvan de helft door de jeugd 
werd gewonnen. Sam Habraken 
behaalde zilver met de 1ste prijs 
bij jeugd vendelen en Stan van 
Zutphen zilver met de 3de prijs. 
Met groepsvendelen behaalden 
Sam, Stan en Iris zilver door 1ste 
te worden. 

Luuk van den Eertwegh won 
zilver door 1ste te worden bij 
jeugd, kruisboog wip. Maarten 
Heijmeriks behaalde zilver door 
met acht andere gilgebroeders 
te kampen en werd ten slotte 
4de. De gebroeders Bob en Sem 
Verhoeven wonnen zilver bij 
trommelen individueel door res-
pectievelijk 1ste te worden in de 
A-klasse en 1ste in de B- klasse. 
Doordat Sem voldoende punten 

behaalde promoveert hij naar 
de A-klasse. Ook tijdens het Jeu 
Boules spel behaalde Dinther zil-
ver. Het team van Jacques-Piet 
en Ad sleepte de 5de prijs in de 

wacht. Proficiat allemaal. 
Iedereen ging na afloop tevre-
den naar huis, want in de bus 
werd en nog volop gezongen en 
nagekaart.

NIEUWKUIJK/HEESWIJK-DINTHER - Namens Kring Maasland mocht het gilde van Nieuwkuijk de jaar-
lijkse Gildedag organiseren. En als je, als organisator, dan het geluk hebt dat het een zonovergoten dag 
wordt, dan kan het al niet meer stuk. Dat merkte je al aan de vele mensen die langs de weg stonden 
tijdens de optocht. Het was een kleurrijk geheel, compleet met de vele gildevlaggen die aan de huizen 
stonden te wapperen. Ondanks dat we niet geheel compleet waren, kwamen we toch goed voor de dag 
vanwege onze ‘kop’. 

Bob en Sen verhoeven

IN TOTAAL ACHT 
ZILVERPRIJZEN MEE 

NAAR HUIS
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Uitreiking check Wereld-
winkel op school
NISTELRODE - Maandag 24 juni 
is er op de Beekgraafschool een 
cheque uitgereikt aan Mientje 
Koenen die namens Zuster Vero-
nica de check in ontvangst nam. 

De kinderen hebben ontzettend 
hun best gedaan om ook dit jaar 
weer de Wereldwinkel op school 
tot een succes te maken en de 
opbrengst was dan ook weer 
zeer de moeite waard. De fooien 
die de kinderen hebben gekre-
gen zijn door hen geschonken 
aan het schoolproject in Zambia. 
De totaalwaarde van de cheque 
is € 90,-!

Hier kan in Zambia veel meer 
voor gedaan worden dan in Ne-

derland. Men is daar dan ook 
ontzettend dankbaar voor!

NISTELRODE - Hierbij een gro-
te dank aan alle vrijwilligers die 
het afgelopen jaar een bijdrage 
hebben geleverd aan de activi-
teiten van de BOBZ. 

Dankzij hen zijn er gezellige 
avonden voor de jeugd georga-
niseerd zoals disco, casino, kerst-
bal, carnaval, sumo worstelen en 
het spetterende GALA feest. Na-
tuurlijk ook een bedankje aan de 
jeugd die iedere keer van de par-

tij was! Het komende BOBZ jaar 
start weer op 30 augustus. Als 
er ouders of jongeren (vanaf het 
tweede jaar van het voorgezet 
onderwijs) zijn die een of twee 
keer per jaar iets willen beteke-
nen voor de jeugd van groep 7 
en 8, dan kunnen zij zich laten 
informeren of zich meteen aan-
melden bij Marieke Coppens via 
bobznistelrode@gmail.com. 
Namens het bestuur BOBZ, ie-
dereen een fijne vakantie!

Bedankt vrijwilligers 
BOBZ voor jullie inzet

NISTELRODE - Met bijna 30 
graden op de thermometer was 
het jaarlijkse gala voor de basis-
schoolverlaters afgelopen vrij-
dag een groot succes. 

Rond de klok van 19.00 uur ver-
zamelde iedereen zich bij Sport-
park De Schellen. Hier vertrok de 
stoet via Loo, Hoogstraat, Over 
den Dries, De Hoef, Toniesplein, 
Julianastraat, Kromstraat, Tram-
straat en Lindestraat naar de 
BOBZ waar het gala plaatsvond.

Tijdens de avond werd zoals elk 
jaar een Mr. BoBZ en een Miss 
BoBZ gekozen. Dit jaar werd 
Thomas van Breemaat Mr. Bobz 

en Kaja van de Berg Miss Bobz.
Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums.

Gala BOBZ

Zondag 10 november - 
Daan Draait met feestelijke 
mee-doe-voorstelling Lieve Lie-
ven (5-10 jaar)
Wat gebeurt er als een boek echt 
tot leven komt? Met behulp van 
onzichtbare Fantasy Reality hel-
men en speciale koptelefoons 
brengt Daan je in ‘Lieve Lieven’ 
naar werelden die je niet voor 
mogelijk had gehouden. Kinderen 

beleven en spelen samen een ver-
haal en komen in aanraking met 
grote vraagstukken, zoals wat is 
vriendschap, welke rol speelt echt 
en nep in het leven of wat is tijd?

Zondag 1 maart - Kira Kool met 
Gonnie & Gijsje samen op stap 
(2-5 jaar)
Op een dag zijn de knalrode lie-
velingslaarsjes van het kleine gele 

gansje Gonnie weg. Ze gaat op 
zoek, voorbij de hooiberg en ont-
dekt de wereld. Daar ontmoet 
ze Gijsje en samen gaan ze op 
ontdekkingstocht. Welke dieren 
komen ze allemaal tegen? Welke 
geluiden horen ze? En zien ze de 
laarsjes nog terug?

Kira Kool verbeeldt in deze voor-
stelling, gebaseerd op de pren-
tenboeken van Olivier Dunrea, 
de gansjes Gonnie en Gijsje. Met 
liedjes van Ageeth de Haan be-
leven zij een muzikaal avontuur 
voor jong en oud en ontdekken 
zij dat niets is wat het lijkt. Ga je 
mee op stap?

Voor meer informatie en tickets 
kun je terecht op www.nesterle.nl

NISTELRODE – Komend seizoen organiseert CC Nesterlé in samenwerking met de bibliotheken in Bernheze 
leuke kindervoorstellingen voor de leeftijd van respectievelijk 2 tot en met 5 jaar en 5 tot en met 10 jaar.

Interactief theateraanbod 
voor kinderen en ouders

NISTELRODE - Tijdens de Pink-
sterfeesten had de Zonnebloem 
een kleurwedstrijd uitgezet. 

Voor de Zonnebloem was het 
moeilijk om de winnaar aan te 
wijzen, want alle kleurwerkjes 
waren heel mooi. 

Vijf kinderen hebben daarom 
een leuk prijsje gewonnen. 
Veerle (10), Silke (8), Mathis (2), 
Lynn (3) en Meis (5) kleurden de 
kleurplaat prachtig in. 

Voor deze kinderen is er een 
prijsje. Veel plezier ermee!

Winnaars kleurwedstrijd 
Zonnebloem
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BRENG JE EIGEN STOEL MEE!

Zing, dans, lach en word op-
nieuw verliefd met het feel-
good film event van deze zo-
mer. ‘Mamma Mia, Here we go 
again!’. 

Tien jaar na het wereldwijde suc-
ces van ‘Mamma Mia! The Mo-
vie’ nodigen we je uit om terug te 
keren naar het magische Griekse 
eiland Kalokairi in een geheel 
nieuwe musical gebaseerd op de 
liedjes van ABBA. De oude cast 
keert terug en is uitgebreid met 
onder meer Lily James (‘Cinde-
rella’, ‘Baby Driver’), Andy Garcia 
en Oscarwinnaar Cher.

Net als in ‘Mamma Mia! The 
Movie’, zien we Oscarwinnares 

Meryl Streep als Donna, Julie 
Walters als Rosie en Christine 
Baranski als Tanya. Amanda Sey-
fried en Dominic Cooper keren 
terug als Sophie en Sky, terwijl 
Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård 
en Colin Firth opnieuw Sam, Bill 
en Harry spelen; de drie mogelij-
ke vaders van Sophie.
In deze film keren we ook terug 
in de tijd en zien we hoe de rela-
ties uit het heden tot stand kwa-
men.

2018 - 114 minuten - komedie.     

Een hele fijne vakantie en tot 
september!

BRENG JE EIGEN STOEL MEE!

BUITENFILM: MAMMA MIA, 
HERE WE GO AGAIN!

Vrijdag 5 juli
21.30 uur - € 5,-.

HEESCH - Sterrenwacht Halley 
is vrijdagavond 5 juli voor pu-
bliek geopend. Het programma 
is van 21.00 tot 23.00 uur. Het 
is leuk en interessant voor alle 
leeftijden. 

Door de grote telescopen zijn 
op de maansikkel zeeën, ber-
gen en kraters goed te zien. Na 
zonsondergang laat Jupiter zich 
zien aan de zuidoostelijke hemel, 
enige tijd later gevolgd door Sa-
turnus. Door de telescoop zijn 
wolkenbanden op Jupiter en de 
vier grootste manen van deze 
reuzenplaneet goed zichtbaar. 
En rond Saturnus zijn de beken-
de ringen en enkele manen te 
onderscheiden.

Naarmate het donkerder wordt, 
vertonen zich steeds meer ster-
ren en uiteindelijk kunnen we 
sterrenbeelden herkennen, zoals 
Grote- en Kleine Beer, Cassiop-
eia, Arend, Lier en Zwaan. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 
maan, planeten en sterren te 
kunnen waarnemen.

Ook op zondagmiddag 7 juli is 
Sterrenwacht Halley voor be-
langstellenden geopend. Het 
programma is van 14.00 tot 
16.00 uur. Als het niet bewolkt 
is, worden de telescopen op de 
zon gericht. Die zijn voorzien 
van speciale filters tegen het 
felle zonlicht. Dankzij die filters 
zie je donkere zonnevlekken en 

indrukwekkende zonnevlammen 
en protuberansen op de zon en 
aan de rand de zon. Met be-
hulp van de radiotelescoop kun 
je de zon zelfs horen! De zon is 
de best bestudeerde ster in de 
kosmos, maar toch is zij nog in 
veel raadselen gehuld. In het au-
ditorium geven Halleyleden pu-
bliekspresentaties over de zon; 
boeiend voor jong en oud.

Op beide dagen is de entree 
€ 5,-, kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond en zonne-
middag bij Halley

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film
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Boekhandel Ceelen al ruim 30 jaar in Heesch 

Continu is het assortiment in be-
weging, iedere nieuwe rage is 
meteen verkrijgbaar en de wis-
seling van alle cadeauartikelen 
is indrukwekkend. Steeds weer 
aangepast aan het ‘feest’ van 
dat moment. Naast alle wens-
kaarten, boeken en tijdschriften 
zijn inmiddels de ‘cadeau-bak-
ken van Ceelen’ een begrip op 
bijna elk kinderfeestje in Heesch 
geworden. Uit het enorme assor-
timent speelgoed zoekt de jarige 
zelf de kadootjes en stopt die in 
een kadobak, waarna de vriend-
jes en familie hier een kadootje 
uitzoeken. Omdat er iedere week 
nieuwe artikelen binnenkomen 

blijft dit leuk, je ziet steeds weer 
iets anders wat je in de bak kunt 
stoppen. Na afloop van het feest-
je wordt alles wat er over is ge-
bleven weer terug in de winkel 
gezet, zonder verplichtingen.
Op dit moment zijn de nieuwe 
schoolspullen weer binnengeko-
men. Er is keuze uit verschillende 
complete schoollijnen, agenda’s, 
etuis, kaftpapier, maar natuur-
lijk kun je ook voor de ‘gewone’ 
spulletjes terecht zoals reken-
machines, een geodriehoek of 
een passer. Aangezien wij voor 
verschillende scholen in de om-
geving al jarenlang schoolspullen 
leveren, is er veel kennis op dit 
gebied aanwezig. Vaak weten wij 
precies wat er op welke school 
gevraagd wordt en wij helpen u 
daar dan ook graag mee verder.

Komende weken gaan de mees-
te mensen weer op vakantie en 
natuurlijk hebben wij ook dit jaar 
niet stilgezeten. Onze tijdschrif-
tenwand bestaat uit maar liefst 
400 titels, we hebben dit jaar 
extra veel tijdschriftpakketten 
ingekocht en onze collectie va-
kantiezomerboeken voor kinde-
ren is indrukwekkend. Uiteraard 
kunnen de ‘echte’ lezers ook 
bij Boekhandel Ceelen terecht. 
Naast alle bekende bestsellers, 

is er dit jaar ook een assortiment 
aanbiedingsboeken aanwezig; 
bekende titels voor een hele 
scherpe prijs!
Tevens hebben we alle spelletjes 
van 999 Games en de comple-
te serie vakantiespelletjes van 
Smartgames op voorraad. Kort-
om, voor ieder wat wils!

Nieuw in het assortiment is het 
tafelzeil. Er is keuze uit maar liefst 
18 motieven, waaronder twee 
soorten transparant. Gewoon 
vanaf de rol, op maat te verkrij-
gen zoals u dat zelf graag wilt.

Tot slot hebben we eindelijk de 
cadeaubonnen in ons assorti-
ment kunnen opnemen. Hier was 
erg veel vraag naar. Van een VVV 
bon, tot Bladcadeau en van de 
Nationale Bioscoopbon tot een 
Dinerbon. Het aanbod is erg di-
vers. Bovendien hebben we ook 
nog verschillende boxen voor 
een dagje uit of een weekendje 
weg. Hierdoor is ons assortiment 
nog completer geworden en kunt 
u voor bijna alles bij Boekhandel 
Ceelen terecht.

HEESCH - Begonnen in 1988 in de Kerkstraat, verhuisd in 1991 naar het dorp, verdubbeling 
van de winkel-oppervlakte in 2012 en nu uitgegroeid naar een volwaardige winkel.

Het Dorp 65 - 5384 MB Heesch - info@kantoorboekhandelceelen.nl - www.boekhandelceelen.nl

De voorzijde van de winkel

NIEUW: 
Tafelzeil 18 soorten

NIEUW: 
Cadeaukaarten, VVV bonnen, 

Bladcadeau, Nationale Bioscoop-
bon, Bol.com, bon et cetera

SPEELGOED: 
Lego, Topmodel, L.O.L., 

Poopsie, et cetera

LOTTO: Staatsloterij, 
Krasloten en Eurojackpot

VAKANTIE: Boeken, 
tijdschriften en spelletjes

SCHOOLSPULLEN: 
Agenda’s, kaftpapier, 

etuis, et cetera



  
Woensdag 3 juli 201914

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeente 
Bernheze waar zij volgens de Wet 
basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het onderzoek van 
de afdeling Burgerzaken leverde 
geen resultaat op. Het college 
van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bernheze is 
van plan het bijhouden van hun 
persoonsgegevens ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor hen 
grote persoonlijke en/of financi-
ele gevolgen hebben. Het besluit 
tot uitschrijving wordt gepubli-
ceerd op de gemeentepagina’s in 
deze krant.
- A.R. Biernacki, 
 geboren 09-01-1978
- A.R. Jhagjoor Singh, 
 geboren 20-02-1974      
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Voetbalvereniging Vorstenbos-
sche Boys voor het organiseren 

van het 60-jarig jubileum Vors-
tenbossche Boys op 30 en 31 au-
gustus 2019 van 19.00 tot 01.00 
uur en 1 september 2019 van 
12.00 tot 23.00 uur bij sportpark 
De Bergakkers, Binnenveld 57, 
Vorstenbosch. De beschikkingen 
zijn verzonden op 1 juli 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
op Laar in Nistelrode een par-
keerverbodszone in te stellen om 
te voorkomen dat geparkeerde 
voertuigen de rijbaan blokkeren. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan Mgr. 
Van den Hurklaan (naast 10a) 
Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Mgr. van den Hur-
klaan (naast 10a) Heesch’, artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening. 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code L.IMRO.1721.WPM-
grHurkNabij10A-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning aan 
Monseigneur van den Hurklaan 
(naast 10a) in Heesch.
Procedure 1b 3b zijn van toepas-
sing.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Kennisgeving omgevingsvergunning parkeervoorziening Kasteel 
Heeswijk, Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze maken be-
kend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 25 juni 2019 een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 
een parkeervoorziening ten behoeve van Kasteel Heeswijk in Hees-
wijk-Dinther.
De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit: 
- het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het be-

stemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.
Inzage: Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is op de aanvraag de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toe-
passing. Dit wil zeggen dat omgevingsvergunning en de verklaring 
van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken vanaf 4 juli 
2019, op afspraak, zes weken ter inzage liggen bij het gemeentehuis, 
De Misse 6, Heesch. Tevens is de omgevingsvergunning inclusief alle 
stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan zoeken 
op ID: NL.IMRO.1721.OVppKastHeeswijk-vg01.
Beroep: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na ter inzage-
legging van het besluit een beroepschrift tegen het besluit indienen 
bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het beroepschrift bevat in ieder geval 
naam, adres, dagtekening, en een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Aan deze pro-
cedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet. 
Voorlopige voorziening: Om de werking van de herstelbesluit te 
schorsen, kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Een verzoek om voorlopige 
voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. 
Ook bij een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht in 
rekening gebracht. 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Kloosterhof 24
 Plaatsen dakkapel/gevelverlenging en handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
 Datum ontvangst: 19-06-2019
- Kloosterhof 26
 Plaatsen dakkapel/gevelverlenging en handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
 Datum ontvangst: 19-06-2019
Heesch
- Vosbergstraat 20
 Beperkte milieutoets
 Datum ontvangst: 20-06-2019
- Plan De Erven kavel 9K01
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 22-06-2019
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 2a
 Oprichten bijgebouw en carport/overkapping
 Datum ontvangst: 25-06-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten 
treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 4
 Aanleg natuurvijver
 Verzenddatum: 25-06-2019
- Stoppelveldseweg 2a
 Oprichten bijgebouw met carport/overkapping
 Verzenddatum: 27-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toepassing.

Wegwerkzaamheden
Vorstenbosch 

Op maandag 8 juli 2019 star-
ten we met asfaltonderhoud in 
Vorstenbosch. Het betreft de 
volgende wegen.
- Lendersgat
- Derptweg
- Rietdijk

De werkzaamheden
Op de Rietdijk verwijderen we 
de toplaag van het asfalt en 
brengen we een nieuwe laag 
aan. Op de Derptweg en het 
Lendersgat brengen we snel-
heidremmende voorzieningen 
aan. We verwachten dat de 
werkzaamheden vrijdag 19 juli 
klaar zijn. 

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt 
gestremd, maar de aanliggen-
de woningen blijven bereikbaar. 
We kunnen de bereikbaarheid 
met een voertuig helaas niet al-
tijd waarborgen. Het doorgaan-
de verkeer tussen Vorstenbosch 
en Uden, via de Bedafseweg, 
wordt plaatselijk omgeleid. Deze 
omleiding is te zien op onze 
website www.bernheze.org.

De planning van de werkzaam-
heden kan door verschillen-
de omstandigheden (zoals het 
weer) veranderen. Met vragen 
kunt u contact opnemen met 
Bert Ceelen van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412. 

GEMEENTEBERICHTEN

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

Doe gft-afval niet bij restafval
maar in de gft-container;
goedkoper en beter voor het milieu
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LEZERSOPDRACHT: LEVER DE MOOISTE, GEKSTE, 
LEUKSTE OF ORIGINEELSTE FOTO AAN MET 
EEN DEMOOIBERNHEZEKRANT!

HOE WERKT HET VERDER? 
- Prijs voor de drie winnaars: een jaar lang elke week één gratis brood; 
 van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020
- Nummer 2: canvas van een foto naar keuze 
- Nummer 3: muismat met een foto naar keuze
- Deze actie is een combinatie met de zomerfotowedstrijd.
 We hebben voor deze actie 3 eerste prijs winnaars, een tweede prijswinnaar 
 en een derde prijswinnaar
- Foto’s kunnen ingestuurd worden tot en met maandag 19 augustus 12.00 uur,
 naar: info@demooibernhezekrant.nl.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

FOTOWEDSTRIJD
De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. 
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl zijn van 
deelname uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat, resolutie 300 DPI 
en tenminste 1MB groot). Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s. Toelichtin-
gen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak 
pas mooi worden als er mensen of dieren op staan.

ONDERNEMERS...
De deadlines vliegen ons wekelijks om de oren. Je hoort ze suizen op 
dinsdag, wanneer toch die ene pagina nog omgegooid moet worden. 
Wanneer die ene ondernemer zich in een keer beseft: ‘Mijn actie moet 
er nog deze week in en ik heb nog geen advertentie.’ Dat zijn de 
momenten die er om gaan. De juiste beslissing als het er om spant. 
Huis-aan-huiskranten hebben elke dag met deadlines te maken. 

Ben jij een ondernemer en wil jij dat gevoel ook eens ervaren? 
Ben jij een ondernemer die op het juiste moment snel kan reageren?
Doe dan mee met deze actie. 

Een actie met een deadline dus reageer snel! 
RESERVEER OF MAAK EEN AFSPRAAK VOOR MEER 
INFORMATIE VÓÓR ZATERDAG 6 JULI 12.00 UUR 
via info@demooibernhezekrant.nl en wij gaan aan de slag voor je 
halve of hele pagina voor plaatsing in week 29, in DeMooiBernheze-
Vakantiekrant.

EEN HALVE PAGINA € 250,- (€ 425,-)
EEN HELE PAGINA € 475,- (€ 799,-)
Prijzen exclusief btw. Zie voorwaarden: www.bernhezemedia.nl.

LEZERSACTIE: HUIS-AAN-HUISKRANT BROODNODIG! 
Onze lezers laten ons met regelmaat weten dat de krant ‘broodnodig’ is. Daar zijn wij heel blij mee. 
We hebben hiervoor een mooie actie bedacht. Deze actie is een combinatie met de jaarlijkse fotowedstrijd 
die we in de zomervakantie hebben.

HUIS-AAN-HUIS KRANT IS

BROODNODIG

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

Vervolg van voorpagina

LEUKSTE OF ORIGINEELSTE FOTO AAN MET 

- Prijs voor de drie winnaars: een jaar lang elke week één gratis brood; 

 We hebben voor deze actie 3 eerste prijs winnaars, een tweede prijswinnaar 

ONDERNEMERS...
De deadlines vliegen ons wekelijks om de oren. Je hoort ze suizen op 
dinsdag, wanneer toch die ene pagina nog omgegooid moet worden. 
Wanneer die ene ondernemer zich in een keer beseft: ‘Mijn actie moet 
er nog deze week in en ik heb nog geen advertentie.’ Dat zijn de 
momenten die er om gaan. De juiste beslissing als het er om spant. 
Huis-aan-huiskranten hebben elke dag met deadlines te maken. 

Ben jij een ondernemer en wil jij dat gevoel ook eens ervaren? 

LEUKSTE OF ORIGINEELSTE FOTO AAN MET 

 We hebben voor deze actie 3 eerste prijs winnaars, een tweede prijswinnaar 

Nistelrode
www.jumbo.com

Jumbo Wiegmans
Heesch
Schoonstraat 8, 5384 AN Heesch - 0412-660010
www.jumbo.com

ACTIE MET EEN DEADLINE VOOR ONDERNEMERS

WINACTIE:een jaar lang elke week één gratis brood

Week van de huis-aan-huis krant

Deze lezersactie wordt mogelijk gemaakt door:

Coop 
Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13, 5473 CA Heeswijk-Dinther - 0413-294 069
www.coop.nl
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De kracht van een kleine kern
Wat een commotie tijdens de raadsvergadering van 27 juni. Het college van 
B&W had op basis van de resultaten van onderzoeksbureaus een voorstel 
gedaan aan de gemeenteraad waarin stond vermeld dat de realisatie van 
tennisbanen in Loosbroek niet haalbaar werd geacht. Inderdaad, op basis 
van de resultaten van die bureaus was er geen andere conclusie mogelijk. 
Ook de gemeenteraad had eerder al aangegeven dat het budget voor de re-
alisatie van de tennisbanen niet meer mocht bedragen dan € 580.000,- all-
in. En welke variant ook berekend werd, het resultaat was in alle gevallen 
duurder.

Maar... de krachten in Loosbroek waren sterk. Alle gemeenteraadsleden had-
den oor naar het aanbod van de Tennisclub Loosbroek om de tennisbanen 
voor het vastgestelde all-in budget te kunnen en willen realiseren, eventueel 
door zelfwerkzaamheid en/of sponsoring. Er was in de raadsvergadering eni-
ge tijd nog gesteggel of aan de wens van de Tennisclub Loosbroek tegemoet 
kon worden gekomen met een motie of met een amendement, twee politie-
ke instrumenten. Toen wethouder Wijdeven aangaf dat in beide gevallen het 
college van B&W tot uitvoering zou overgaan, vonden 
de coalitie- en oppositiepartijen elkaar in een schorsing 
van de vergadering.
Goed om te constateren dat vervolgens de gemeente-
raad unaniem de realisatie van de tennisbanen graag 
ziet gebeuren om de leefbaarheid in Loosbroek te be-
vorderen. Niet in het minst hebben de vele tennisballen 
bij het gemeentehuis en de luide stem van aspirantle-
den van de tennisclub daar aan bijgedragen.
Proficiat Loosbroek en maak de belofte nu waar! 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Bijna zomervakantie!
Over een week begint de zo-
mervakantie en voor veel men-
sen betekent dat meer tijd om 
leuke dingen te doen. Vrij zijn 
van verplichtingen, een beet-
je lezen, zwemmen, een stadje 
bezoeken en ook meer tijd voor 
je hobby zoals bijvoorbeeld fiet-
sen of tennissen. 

De gemeenteraad gaat met re-
ces. Eind augustus gaan we weer 
beginnen en komen we terug op 
de laatste vergaderingen die wer-
den gewijd aan het tennispark in 
Loosbroek, een onderwerp dat 
veel aandacht vroeg. Maar ook 

op het feit dat tijdens de laatste 
raadsvergadering agendapunt 9, 
over het vetorecht op de aan-
leg van windmolens op Heesch 
West, door de raadsfracties van 
de agenda is gehaald. Dit is niet 
gebruikelijk.
Het zijn twee heel verschillende 
onderwerpen, maar er was een 

duidelijke gemeenschappelijke 
factor: het gebrek aan goede in-
formatie, het feit dat er niet of 
niet voldoende naar inwoners 
geluisterd is. Een gebrek aan 
vertrouwen. Heel spijtig, in bei-
de gevallen. Wat betreft Heesch 
West krijgen de inwoners in sep-
tember alsnog de kans om hun 
mening te laten horen tijdens de 
commissievergadering.
Voor Loosbroek heeft D66 in sa-
menwerking met de andere op-
positiepartijen sterk moeten plei-
ten om alsnog een serieuze kans 
op de aanleg van een tennispark 

te bieden.
Na veel discussie gingen alle par-
tijen hierin mee. We zijn daar blij 
mee. En we hopen dat er een 
volgende zomervakantie, net als 
in de andere kernen van Bernhe-
ze, ook in Loosbroek getennist 
kan worden.

Wij wensen u een fijne vakantie 
toe! 

Annemieke Boellaard, 
fractievoorzitter D66 Bernheze

bernheze.d66.nl

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 
In het weekend van 14 en 15 september is het 
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019 
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? 
Het barst in ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 

De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar centraal. 
Op 15 september openen de monumenten in Bernheze gratis hun 
deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het bekijken 
van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan beléven. 
Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de monumenten. 

STANDERDMOLEN WINDLUST

Standerdmolen Windlust in Nistelrode behoort tot een van de 
oudste en bijzondere monumenten van de gemeente Bernheze. 
Wat kun je op 15 september zoal verwachten? Een proeverij van 
door de molenaars gebakken pannenkoeken, zowel traditioneel 
als anders, met uitleg en recepten. Van 11.00 tot 16.00 uur kun 
je een workshop vlechten met wilgentenen en pitriet volgen, erg 
leuk voor jong en oud. Voor kinderen zijn er diverse spelletjes 
op de Molenberg. Elk heel uur is er een rondleiding met uitleg in 
de molen door de molenaars. Verder is er een gezellig terras met 
koffie, thee en ranja onder het genot van gezellige Brabantse 
muziek.

De molen is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

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

Net als in de andere 
kernen van Bernheze 

Week van de huis -aan-huis krant
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Heel Bernheze krabt

Het beestje vertoeft op eiken, 
en die hebben we nogal veel in 
deze lommerrijke gemeente. Ben 
je buiten, dan kom je er al gauw 
mee in aanraking.

Ook onze fractie had de kriebels 
en stelde tijdens de raadsverga-
dering vragen aan de wethou-
der. We vroegen hem naar de 
bestrijding en verzochten ex-
tra aandacht te besteden aan 
schoollocaties en bijvoorbeeld 
scoutingterreinen, onze kinde-
ren moeten immers veilig buiten 
kunnen spelen!
De wethouder antwoordde dat 

alle beschikbare capaciteit wordt 
ingezet voor de bestrijding en 
dat kinderrijke locaties priori-
teit hebben. Toch lijkt het een 
beetje dweilen met de kraan 
open, die bestrijding. Het zijn 
er simpelweg te veel en de ge-
meente moet roeien met de rie-
men die ze heeft.

Echter, zelf kunnen we ook iets 
doen met het oog op volgende 
zomer: een koolmeesje heeft de 
terrorrups graag op het menu. 
Dus als we nou niet meer spui-
ten tegen die buxusrups, en zelf 
wat meer vogelhuisjes ophan-

gen, dan dragen we allemaal een 
steentje bij aan een jeukvrije zo-
mer. Iemand misschien nog een 
goed idee voor de muggen?

De anti-jeuk smeersels zijn niet aan te slepen deze dagen, want heel 
Bernheze heeft de kriebels. Bron van alle irritatie: een klein, onoog-
lijk harig rupsje dat de neiging heeft om op een kluitje te zitten en 
dan collectief aan de wandel te gaan. De beruchte eikenprocessie-
rups. Contact met de haartjes betekent: jeuk!

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

CDA: Altijd in de buurt! 

Nieuwe set, nieuwe kansen
Na lang overleg in de gemeente-
raad met veel verwijten dreigde 
lang de zaak echt spaak te lopen. 
Dat was zeker niet de keus van 
de SP. Wel bleef overeind dat de 
SP grote moeite heeft met het 
bedrag dat een en ander gaat 
kosten. Liefst € 580.000,- is be-
schikbaar. De SP Bernheze vindt 
dat nog steeds buiten propor-
tioneel. Dat is door de SP in de 

voorafgaande jaren (2017 en 
2018) ook meermaals naar voren 
gebracht in besprekingen. 

Zeker als er in Venhorst (gemeen-
te Boekel) voor € 140.000,- vier 
tennisbanen gerealiseerd zijn. 
Hoe gaan we dit uitleggen aan 
andere verenigingen en sport-
clubs? Zij ontvangen immers geen 
€ 580.000,- voor realisatie van 
een eigen sportaccommodatie. 

De SP heeft aan het einde van 
de besprekingen een voorstel ge-
steund om de tennisclub in Loos-
broek een nieuwe kans te geven. 
De kaders zijn nu heel duidelijk. 

Dat is prima. Het totale budget 
(inclusief alle kosten) is definitief 
€ 580.000,-. Nu kan de tennis-
club aan de slag. 
De SP wenst hen heel veel succes 
toe.

Deuce in Loosbroek

Op 27 juni sprak de gemeenteraad ruim 2 uur over de aanleg van tennisba-
nen in Loosbroek. Een wens vanuit de kern. In 2016 werd afgesproken dat 
de tennisbanen er konden komen. Helaas gaf die afspraak geen duidelijke 
financiële kaders mee. Daardoor liep het proces in de ogen van de SP onno-
dige vertraging op. Het wensenpakket, en daarmee de rekening, bleef maar 
oplopen. Zo kon het niet verder, aldus een voorstel vanuit burgemeester en 
wethouders. De eerste set viel in het nadeel van het tennis in Loosbroek uit. 
Vervelend. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Betrokken inwoners en politici 
werden verrast. Na hard werken 
én veel positieve geluiden leek 
de realisatie van de wens ineens 
verder weg dan ooit. En toch za-
gen wij van Progressief Bernheze 
kansen om op een goede manier 
tot de aanleg van tennisbanen in 
Loosbroek te komen. 

Want veel is besproken en onder-
zocht, maar heel veel ook niet. 
Toen we dit project instapten was 
het doel om tennisbanen aan te 
leggen. De afgelopen periode 
is het project aan allerlei kanten 
uitgebreid, wat vanzelfsprekend 
ook gevolgen heeft voor de kos-
ten van aanleg én onderhoud. 

Als alle partijen samen teruggaan 
naar de basis, opnieuw open dur-
ven te kijken naar manieren om 
tot aanleg te komen en daarover 
met elkaar in gesprek gaan, zou-
den de tennisbanen er wel eens 
heel snel kunnen liggen. 
Wees bescheiden, maak iets 
moois!

Tennissen in Loosbroek

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over een onderwerp dat de 
gemoederen de laatste weken flink beziggehouden heeft: de mogelijke aan-
leg van tennisbanen in Loosbroek. De aanleg van tennisbanen in Loosbroek 
is een wens die de voltallige gemeenteraad in 2016 heeft uitgesproken en 
waarvoor reeds geld beschikbaar gemaakt is. Echter kwam er na een flinke 
poos van praten, plannen bedenken en onderzoeken een kink in de kabel: het 
college van onze gemeente besloot de raad voor te stellen de stekker uit het 
project te trekken omdat het college de aanleg en vervolgens het onderhoud 
van de banen onhaalbaar acht. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Wat is Participatie eigenlijk? Par-
ticipatie betekent letterlijk deel-
nemen; voor ons betekent het 
luisteren naar onze inwoners en 
ze mee laten spreken in het be-
sluitvormingsproces. Bovendien 
is participatie iedere keer weer 
maatwerk.

Hoe serieus nemen wij burger-
participatie in Bernheze?
De VVD-Bernheze vindt dat er 
door het college te weinig geluis-
terd wordt naar onze inwoners 
en dat er van medezeggenschap 
nauwelijks sprake is. Wij blijven 
het college hier steeds op at-
tenderen zoals ook weer in de 
raadsvergadering van 27 juni.

In de commissievergadering 
werd unaniem besloten het veto-
recht op het, eventueel, plaatsen 
van één windturbine op Heesch 
West op te geven. Dat bleek ach-
teraf een slecht besluit aangezien 
het college de omwonenden er 
onvoldoende bij betrokken had. 
De gemeenteraad besloot dat er 

alsnog naar hen geluisterd moet 
worden.

En dan tennissen in Loosbroek. 
Hier is ruim drie jaar over gespro-
ken met als resultaat dat de wet-
houder besloot de stekker eruit 
te trekken. Niet haalbaar en on-
betaalbaar was de conclusie! Dit 
hoewel de vereniging(en) duide-
lijk van mening zijn dat het ten-
nispark wel degelijk binnen de 
door de gemeenteraad gestelde 
(financiële) kaders, gerealiseerd 
kan worden.

De gemeenteraad heeft wel goed 
geluisterd naar onze inwoners en 
er werd unaniem besloten om de 
inwoners in de gelegenheid te 
stellen om met een voorstel te 
komen.
Luisteren betekent voor de 
VVD-Bernheze ook serieus luis-
teren. Op die manier willen wij 
onze inwoners bij de politiek be-
trekken!

Reageren: info@vvdbernheze.nl

Burgerparticipatie

Tja, een zeer actueel onderwerp en alle po-
litieke partijen vinden het ‘Oh zo belang-
rijk’. Het is uiteraard opgenomen in het 
bestuursprogramma.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter 
VVD-Bernheze

Als oppositiepartij maken wij niet 
het beleid. Dat doen burgemees-
ter en wethouders (college) met 
de ambtelijke organisatie. 
De gemeenteraad neemt wel de 
besluiten en deze kunnen afwij-
ken van wat er van tevoren be-
dacht wordt. Zo hebben wij er 
onder andere voor gezorgd dat 
het collegevoorstel voor vervan-
ging van de kunstgrasvelden is 
aangepast en dat er veilige rub-
berkorrels gebruikt worden. Ook 
hebben we afgelopen week het 
voorstel van tafel gehaald om de 
tennisbanen voor Loosbroek te 
schrappen.

Maar we zijn ook gekomen met 
eigen voorstellen. Zo gaan we 
jaren eerder dan gepland onder-

zoeken of we de ontsluitingsweg 
in Heeswijk-Dinther door kunnen 
trekken, wat een hoop (vracht)
verkeer door het centrum weg 
kan nemen. Ook wordt er nu aan 
gewerkt om de starterslening 
weer terug te brengen, waarmee 
jongeren gemakkelijker aan een 
woning kunnen komen in hun ei-
gen dorp. Voor de ouderen komt 
er de elektromobiel, en in het 
buitengebied gaan we meer geld 
steken in het onderhoud van we-
gen en bermen.

Politieke Partij Blanco is zeer te-
vreden over de zaken die wij het 
afgelopen jaar onder de aan-
dacht hebben gebracht en waar-
mee het college nu aan de slag 
moet. 

Tevreden terugkijken  

Bij veel huizen zie je de afgelopen weken 
vlaggen buiten hangen, al dan niet voor-
zien van een boekentas of rugzak. Inspan-
ningen zijn beloond met een diploma of 
getuigschrift. Politieke Partij Blanco kijkt 
ook tevreden terug op het afgelopen jaar, 
we hebben een aantal mooie resultaten 
behaald. Voor ons geen diploma, maar wel 
een mooi rapport. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

Week van de huis -aan-huis krant 1 tot en met 7 juli
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Tekst?

ZOMERZORG VOOR WINTERVOORRAAD Zie oplossing pagina 30

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Annie Jacobs 
uit Heesch

Winnaar:
Wim en Tonnie 

Verstegen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

1-7-2019 woordzoekermaken.nl

woordzoekermaken.nl/print.php?t=Strand&w=12&h=12&p=F,I,Y,Q,G,P,P,R,P,J,F,Y,P,A,L,M,B,O,O,M,I,R,I,B,B,K,J,U,K,J,U,M,Z,W,A,U,W,M,P,C,V,E… 1/1

Strand
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BESPROEIEN DOK EILAND
JACHT KRAB PALMBOOM
RIF SANDALEN VIS
ZANDBANK

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BESPROEIEN, DOK, EILAND, JACHT, KRAB, PALMBOOM, RIF, 
SANDALEN, VIS, ZANDBANK

WOORDZOEKER: 

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

GA JIJ OP KAMERS?
2 banken, een 2 en een 2,5 zitter.
Mag er ook één zijn. 
in goede staat. Nistelrode
T.e.a.b. 
Informatie: 06-83575352.

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

250M2 OPSLAGLOODS 
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

AANGEBODEN

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met

gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260. 

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

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

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

DIVERSE
GARAGEVERKOOP 
op zondag 14 juli van 10.00 tot 
16.00 uur. 
Nieuwstraat 29 in Heesch.

VIERGENERATIES

HEESCH - Overgrootoma Sjaan Zwiers-van Dijk, oma Jose van Buul-
Zwiers, moeder Sigrid Stam-van Buul en Sabijn Stam.

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

HEESCH – 17 en 24 juli
Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Julianastraat, 
Emmahof, Christinahof, Irenestraat, Wilheminastraat en Burg. Wolterstraat en Molenstraat.

HEESCH – 24 juli en 14 augustus
Ongeveer 191 kranten: Nieuwe Erven, Nieuwstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, Achterstraat, 
Raktstraat, Achterste Groes, Runstraat, Voorste Groes, Geffensestraat, Vismeerstraat, Cereslaan, 
Middelste Groes, Bosschebaan en gedeelte Zoggelsestraat.

We zijn op zoek naar VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie DeMooiBernhezeKrant bezorgen?
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Trend Zien & Horen
‘We zijn hier allemaal per ongeluk ingerold’

Op de koffie bij Trend Zien & Ho-
ren is een beetje alsof je op een 
familiefeestje terechtkomt waar-
bij ook vrienden en kennissen 
in allerlei leeftijdsgroepen deze 
warme zomermiddag even aan-
komen. 

Hetzij voor een oog- of oorme-
ting, het ophalen of de aanschaf 
van een nieuwe (zonne)bril, con-
tactlenzen, contactlenzenvloei-
stof en al het andere denkbare. 
Trend Zien & Horen kan met 
recht een familiebedrijf genoemd 

worden waarbij de gezinsleden 
stuk voor stuk ontzettend veel 
plezier hebben in hun vak, terwijl 
niemand er als kind van droomde 
om opticien of audicien te wor-
den. “Ik kwam van school en 
solliciteerde voor de voet weg op 
een baantje als leerling opticien. 

Ik werd aangenomen en vond 
het al snel zo boeiend dat ik op-
ticien werd”, zegt Lên die inmid-
dels omringd is door zijn vrouw 
Arianne, zonen Tijmen en Pepijn 
en schoondochter Nanda. 

“We zijn hier allemaal per onge-
luk ingerold”, melden genoem-
den lachend. Nadat de kinderen 
‘groot’ waren, bedacht Arianne 
audicien te worden en zich daar 
een paar keer in de week mee 
verdienstelijk te maken. Ze door-
liep in recordtijd de 3-jarige op-
leiding. Klein beginnen mislukte 
grandioos, want van meet af aan 
bleek er behoefte aan een goe-
de audicien. Er volgde wederom, 
want er waren er talloze, een 
verbouwing met eigen audicien-
ruimtes waar klanten in alle rust 
geholpen worden. Om het mo-
ment tot een volgende studie te 
overbruggen, belandde Tijmen 

en later ook Pepijn in de winkel 
van hun ouders. Tot hun beider 
verrassing vonden ze het dusda-
nig leuk dat andere studieplan-
nen overboord werden gegooid. 
Tijmen is intussen al vele jaren af-
gestudeerd optometrist en Pepijn 
is opticien. “Ik ga ook optometrie 
studeren”, zegt laatstgenoemde. 

De familie is eensgezind als ze 
meldt zich als een vis in het water 
te voelen in haar vak want: “Het 
is technisch, medisch, commerci-
eel en dus gevarieerd en heel erg 
sociaal, omdat we mensen van 
alle leeftijden ontmoeten en hel-
pen. Dat maakt het echt leuk.” 

Trend Zien & Horen stond nooit 
stil, bewoog altijd mee met de 
tijd en doet dat nog. “We maken 
gebruik van de nieuwste oog- en 
oormeettechnieken en volgen al-
les op ons vakgebied”, melden 
ze om resoluut toe te voegen. 
“Wij zijn allemaal gediplomeerd, 
wéten waar we mee bezig zijn 
en kunnen daarom iedereen vak-
kundig van dienst zijn.” 

HEESWIJK-DINTHER – “Ik ben per ongeluk dit vak 
ingerold”, vertelt Lên van Houtum die de grondlegger is 
van Trend Zien & Horen aan de Sint Servatiusstraat 40.
Een zaak die als oog- en oorspecialist te boek staat. 
“Ik ook, ik ook en ik ook”, klinkt het opgewekt uit de 
monden van nog twee trouwe medewerksters, zijn 
vrouw Arianne (die afgestudeerd audicien is), zijn als 
optometrist afgestudeerde zoon Tijmen én zoon Pepijn 
die opticien is en optometrie studeert. Zelfs Nanda, de 
vriendin van Tijmen, werkt er als audicien! 

O
p d

e k
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ie

Sint Servatiusstraat 40 - 5473 GB Heeswijk Dinther - 0413-292979 - info@trendzienenhoren.nl - www.trendzienenhoren.nl
www.trendzienenhoren.nl

V.l.n.r.: Nanda, Pepijn, Arianne, Tijmen en Lên Tekst en foto: Wendy van Lijssel

ONDERNEMEND BERNHEZE
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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,-

Citroen C1 1.0-12V 2007 €  2950,-

Diverse Citroen C3 vanaf  €	 1999,-

Diverse Citroen C4 vanaf  €  1999,-

Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 2010 € 5950,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6999,-

Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010 €  6500,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Kia Picanto 1.0 LXE                         2007 €  2500,-

Mercedes A140 long Elegance 2005 €  3499,-

Nissan Note 1.4 81Dkm 2012 €  8950,-

Renault Clio 1.2-16V 2009 €  3950,-

Renault Megane Station 1.5 DCi 2013 €  6950,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart 2002 €  3450,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3750,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo 1.9D 130DKm 2005 €  2500,-

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 €  6999,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013

Renault Kangoo 1.5 DCi 2003 €	1500,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  5750,-

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

• Audi A1 1.2, TSI, S-line navi, 
 clima, 17 inch, PDC enz, 2104

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Nissan	Qashqai	+ 2 2.0i 140 PK, navi, camera, 
panoramadak, xenon,  enz. 119.000 km, 2011

•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 
3-pers., 2011

•	 Peugeot	2008 1.2i, PureTech. aut., navi PDC, 
leder bekleding, stoelverwarming, enz., 2016

•	 Renault	Megane	1.6i,16V, dynamique, navi, PDC, 
enz., 165.000 km, 2010

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK, 
 PDC, navi, Cruise-Control 2015

•	 VW	Golf 1.4, TSI, Highline, navi, 
 alcantara, PDC V+A, cruise-control, 2016

•	 Volvo	V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC, 
dakrail, enz. 151.000 km, 2011

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 
spiegels, 239.000 km, 2006

•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 
stoelverwarming 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

komt	binnen

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 A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
  vol opties 66.000 km 2013
Fiat Panda 1.2 airco 2010
Ford Fiesta 1.0 ecoboost titanium 
  80.000 km 2016
Nissan Note 1.4 airco trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Mokka 1.4 turbo 36.000 km! 2014
Peugeot 308 1.6 VTi airco trekhaak 2010
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,    
   navi, 33.000 km 2016
Renault Clio 1.2 Tce airco lichtmetalen
   velgen 97.000 km  2009

Renault Grand Scenic 1.2 Tce Bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
   vol opties, 57.000 km 2014
Seat Ibiza 1.4 123000 km 2000
Suzuki S-cross 1.0 jetboost, automaat, 
   vol opties, 8.000 km! 2018
Volkswagen Polo 1.2 Tsi airco lichtmetalen
   velgen 17 inch 2010

Wordt verwacht:
Ford Focus 1.0 Ecoboost titanium 
   71.000 km  2014
Volkswagen Passat 2.0 TDI variant highline    
111000 km 2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Zomerhitte en winterbanden 
geen goede combinatie 

Toch rijden er bijna 500.000 Ne-
derlandse personenauto’s met 
winterbanden rond in de peri-
ode waarin zomerbanden wor-
den aangeraden. Dat blijkt uit 
een steekproef uitgevoerd door 
BOVAG, de brancheorganisatie 
die zich bezighoudt met mobili-
teit. Tijd om ook eens wat meer 
aandacht te besteden aan het 
belang van rijden met zomer-
banden.

Bijna 500.000 personenauto’s 
op winterbanden in de zomer
Het grootste deel van autorij-
dend Nederland rijdt het hele 
jaar door op zomerbanden. Zo’n 
35 procent vervangt zomerban-
den door winterbanden in de 
winterperiode en 5,73 procent 
rijdt het hele jaar op winterban-
den. Op basis van de 8,5 miljoen 
personenauto’s in Nederland, 
betekent dit dat er tijdens de 
zomerhitte zo’n 487.050 perso-
nenauto’s rondrijden op de min-
der goed gelegen winterbanden. 
Deze cijfers zijn tot stand geko-
men uit bevindingen van BO-
VAG in 2018 en het aantal per-
sonenauto’s dat volgens het CBS 
in 2019 in Nederland rijdt.

Niet verplicht, wel veiliger 
en zuiniger
Ondanks de veiligere en zuini-
gere wegsituaties die zomer- en 
winterbanden bieden in de pe-
rioden waarvoor deze bestemd 
zijn, geldt er in Nederland geen 
verplichting omtrent het rijden 
met zomer- en winterbanden. 
Waar winterbanden tijdens de 
gure maanden van het jaar zor-
gen voor een betere remweg en 
meer grip op de weg, zijn het 

de zomerbanden die tijdens de 
temperaturen boven de zeven 
graden zorgen voor meer grip, 
waarmee de kans op het moeten 
claimen van schade via de auto-
verzekering vanwege brokken 
ook verkleind wordt. 
Daarnaast zorgt het rijden met 
winterbanden bij hogere tem-
peraturen voor extra banden-
slijtage, meer afrolgeluid en een 
hoger brandstofverbruik door 
het zachtere rubber van deze 
banden. Dat betekent dat win-
terbanden sneller vervangen 
moeten worden, wat ook voor 
onnodige extra kosten zorgt.

Zomerbandenplicht 
over de grens
Tijdens de koudere periode van 
het jaar zijn winterbanden ver-
plicht in sommige Europese lan-
den. Maar geldt er dan ook een 
verplichting rondom zomerban-
den? In Italië en België wel, maar 
landen zijn verder niet zo streng 
op het rijden met zomerbanden 
als op het rijden met winterban-
den.

In Italië kunnen automobilisten 
een boete krijgen als er tussen 16 
mei en 14 oktober met een auto 
wordt gereden die is uitgerust 
met (M+S)- winterbanden met 
snelheidscodering Q (tot 160 
km/u) en lagere snelheden (L, 
M, N en P). De boete die hierop 
staat, ligt tussen de € 419,- tot 
€ 1.682,-. De auto kan zelfs in 
beslag worden genomen. 

In België mag in de periode van 
1 april tot en met 30 oktober wel 
worden gereden met winterban-
den, maar enkel als deze qua 
snelheidsindex slechts één letter 
naar beneden afwijken van de 
zomerbanden die onder de auto 
horen. De bestuurder is daarbij 
ook verplicht om met een sticker 
aan te geven wat de maximale 
snelheid is die zij kunnen rijden 
met deze winterbanden. Han-
dig om rekening te houden met 
deze verplichtingen als er een 
autovakantie naar of door Italië 
en/of België is gepland.

Bron: Pricewise

BERNHEZE – Rijden met winterbanden in de zomer is minstens zo gevaarlijk als met zomerbanden in 
de winter. Bij een temperatuur boven de zeven graden bieden zomerbanden namelijk meer grip op het 
wegdek, is de remweg daardoor korter en ligt het brandstofverbruik lager dan wanneer wordt gereden 
met winterbanden. 
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Heesche scoutingkampen; 
thematische knallers

Thematisch avontuur
Voor de kampweken wordt een 
aansprekend thema bedacht. 
Het verhaal en de ontknopingen 
van mysteries voeren jeugdleden 
mee in de wereld van de ver-
beelding. De verbeeldingskracht 
van de leiding, die zo nu en dan 
wordt voorzien van historische 
gebeurtenissen, vormt de oor-
sprong van alle avonturen. De 
ware scout kan niet rusten voor-
dat het geheim ontrafeld of de 
dreiging bezworen is. Het thema 
brengt leden in de ban van een 

resultaat, dat alleen door samen-
werking en samenspel kan wor-
den bereikt! Alle activiteiten pas-
sen in het verhaal en het thema 
smeedt de bezigheden tot een 
geheel, tot de knaller van het 
scoutingseizoen! 

Een verdwenen 
Gouden Snoeimes
De scouts kregen afgelopen 
week bezoek van Asterix, Obe-
lix, druïde Panoramix, het dorps-
hoofd Abraracourcix en een 
Gallische schone. De wereldbe-

roemde stripfiguren verschenen 
in levenden lijve per buitge-
maakte Romeinse strijdwagen. 
Druïde Panoramix is bijna door 
zijn voorraad toverdrank heen 
maar kan geen nieuwe maken 
omdat zijn Gouden Snoeimes 
verdwenen is. 

Of de scouts hulp zouden kun-
nen bieden? Na het drinken van 
de laatste restjes kon iedereen 
aantonen sterk genoeg te zijn 
om de Galliërs te gaan helpen. 
Het avontuur kan beginnen.

HEESCH - Bij Scouting Heesch staat iedereen in de startblokken voor de zomerkampen. Ze vormen het 
hoogtepunt van het seizoen. Welpen, Gidsen, Scouts, Rowans en Sherpa’s, alle leden weten: er staat 
weer iets bijzonders te gebeuren! Al weken is de staf druk met de voorbereidingen van het programma. 
Met vereende krachten heeft de leiding aan de programma’s voor de klapper van het jaar gewerkt. 

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer zijn in 2000 begonnen 
met la Colline, een chambre 
hotel in het Zuid-Franse Pont de 
Barret. In 2017 zijn wij gestart 
met een nieuw gastenverblijf 
ongeveer 15 kilometer verderop. 

LUCHTPOST
HANS EN MARIE-JOSÉ

Lekkers van de boer
‘La Drôme, Ferme en Ferme, 27 en 28 april’, ‘van boerderij 
naar boerderij’. Een toer de paysage om het landleven 
te ontdekken, boeren te ontmoeten, genieten van een 
stokbroodje gezond en er elk jaar naar terug te keren. Wijd 
open. Boeren en boerinnen openen ramen en deuren om 
de consument kennis te laten maken met hun métier, hun 
manier van leven. Héél veel bio met dierenwelzijn voorop. 
Vrij grazende koeien, schapen en geiten op bloeiende 
alpenweides. Een vriendelijke vogelverschrikker, symbool 
van het evenement, wijst ons de weg.

Bijvoorbeeld naar de 
‘Clos de L’Orme’ van 
Fabiene en Edmond 
Tardieu, schapenhouderij 
in Vesc, waar border- 
collies een kudde 
schapen bijeendrijven. 
Of de ‘Pracoutel’ even 

verderop, boerderij van Hélène en Hervé Barnier waar 
we dagverse geitenmelk en Picodonkaasjes van geiten 
kunnen proeven die zo van de madelieven en hopklaver 
vandaan komen. De ‘Pracoutel’ ook, waar we een ‘assiette 
fermière’ gebruiken, bordje lekkers van de boer met ham, 
kaas, spinazie en een glaasje wijn toe. Picknicken in de vrije 
natuur, lekker zonnetje, graadje of 26, met uitzicht op de 
omringende heuvels, een lappendeken van landjes en het 
ruisen van de Rimandoule op de achtergrond. Het zoekende 
‘beuh’ van de schapen en het ‘bèh’ van de lammetjes die 
om hun moeder roepen, onderstrepen de idylle. ‘Patrimoine 
préservé de montagne’, ‘Landelijk erfgoed’.

Brengt me bij nog meer landelijk erfgoed, de plattelands- 
school. Ook bij ons kampen verafgelegen spook- 
dorpsschooltjes met teruglopende leerlingaantallen. Dat 
vraagt om soms onorthodoxe maatregelen. Zo hebben 
inwoners van Crêts en Belledonne uit de Isère niet ver bij 
ons vandaan, onlangs vijftien schapen laten inschrijven. 
De actie volgde op een krantenbericht dat een klas dicht 
moest omdat het aantal leerlingen onder de kritische grens 
was gedaald. Een wakkere herdersjongen kwam daarop 
met 50 schapen aanzetten, waarvan er 15 konden worden 
genoteerd omdat zij in het bezit waren van een heus 
geboortecertificaat.

“Hoeven we geen klassen meer te sluiten”, aldus een ouder. 
De actie is behalve ludiek ook bedoeld als sneer naar de 
Franse overheid. Al zullen de kinderen nog even moeten 
wachten op hun nieuwe klasgenootjes, want naar verluidt 
buigt de onderwijsautoriteit zich nog over de rechtmatigheid 
van de actie. De vraag is onder meer of het inschrijven van 
Baàà-bête, Saute-Mouton (Springschaap) en Shaun geen 
onbedoeld precedent gaat opwerpen.

Als laatste bezoeken we de varkensuitloop van Cécile en 
Christian Bussat in Dieulefit. 50 varkens, van net geboren 
biggetjes tot volwassen zeugen, soezend in de zon, luierend 
in de modder, knorrend van tevredenheid bij het zogen of 
nijver wroetend onder de eikenbosjes. Ruimte en vrijheid. 
Dat proef je terug. 
Op een dieet van gras, granen, plantwortels, eikels 
en beukennootjes groeien de varkens uit tot optimale 
vleesfabriekjes. Tussen de poortdeuren geurt het naar 
zelfgemaakte patés, verse worst en uitgebakken kaantjes. Bij 
de koelvitrines waar diverse versproducten verkocht worden 
mag het dan ook geregeld ‘een onsje meer’ zijn. We nemen 
een paar ons rauwe ham, potje spinaziezult (delicatesse 
van de streek) en enkele verse ribstukken mee. “Mijn 
vader heeft me de liefde voor dit mooie dier bijgebracht”, 
aldus Christian. Overweegt zelfs om varkens thuis te laten 
slachten. “Minder stress, betere vleeskwaliteit.” 

“Gaan het zien Christian, eerst de karbonaadjes maar weer 
eens uitproberen, ‘allez salut’ en tot volgend jaar.”

www.hansenmariejose.nl

Stichting Bombo haalt 
bijna € 2.500,- op voor 
Veghelse Maureen

Nadat zij enkele jaren geleden 
een reis maakte naar Nepal, 
werd zij niet alleen geraakt door 
de cultuur en de schoonheid van 
het land maar ook door de wor-
steling die de kinderen elke dag 
door moeten maken om kind te 
kunnen zijn. 
In de sfeervolle ambiance van de 
Autosalon Doornhoek in Zijtaart 
werden de gasten door Maureen 
verwelkomd met een geel zijden 
sjaaltje. Een Nepalees gebruik 
dat goede wil, gunst en geluk 
symboliseert. De Veghelse Ton 
de Laat en de Dintherse Jan Ver-
kuijlen hebben ervoor gezorgd 
dat de gasten genoten hebben 
van de Indiase gerechten. 
De organisatie kijkt met trots 
terug op het event. Verkuij-
len Groente & Fruit uit Hees-
wijk-Dinther, De Wit Asperges 
uit Mariaheide, Slagerij Dennis 
van de Ven uit Schijndel, Horeca 
slagerij Manders uit Den Bosch, 
UDEA, Soupalicious, Bakkerij 
Bekkers, Cor van Schie bloe-
men uit Veghel en Autosalon 
Doornhoek uit Zijtaart leverden 
allemaal belangeloos een bij-

drage aan het sponsordiner. De 
stichting is opgezet om vanuit 
Nederland fondsen te werven 
om projecten op te zetten om 
de kinderen in de sloppen van  
Kathmandu betere toekomstper-
spectieven te bieden. De bijdra-
ge van het sponsordiner wordt 
ingezet voor het Milijuli Founda-
tion educatie programma. 

Voor meer informatie zie 
bomboforchildren.com of stuur 
een mail naar 
info@bomboforchildren.com.

HEESWIJK-DINTHER - Op 21 juni genoten 53 gasten van het ‘Wal-
king dinner met live cooking’, georganiseerd door Stichting Bom-
bo. Met de opbrengst van € 2.466,50 kan de uit Veghel afkomstige 
Maureen van der Zandt in Nepal weer veel kinderen helpen. 
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We luiden de vakantie in! 

Doris
Doris gaat over een vrouw op 
een kruispunt in haar leven. Over 
iemand die een scheiding en het 
verlies van een ouder heeft over-
leefd en zichzelf nu opnieuw 
moet uitvinden. Want hoe ga 
je een nieuwe liefde aan, als je 
twee pubers thuis hebt zitten? 
Hoe vind je, na een moeizaam 
huwelijk, je zelfvertrouwen te-
rug, terwijl iedereen om je heen 
Instagram bombardeert met fo-
to’s van hun geslaagde levens, 
goedgeklede kinderen en afge-
trainde lichamen?

En hoe behoud je je zelfstandig-
heid als alle potentiële werkge-
vers je laten weten dat ze niet 
zitten te wachten op een vrouw 
van 45 jaar zonder opleiding? 
Ondanks alle tegenslag blijft ze 
dromen over kameraadschap en 
geluk.

89 min, komedie.       

Een hele fijne vakantie en tot 
september!

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Maandag 8 juli.
 20.00 uur. € 5,-. 

FILMHUIS DE PAS:
DORIS 

Abt-generaal Quadrupel 
Houtgerijpt 2019
HEESWIJK-DINTHER - Berne 
Abdijbier introduceert zondag 1 
december de Abt-generaal Qua-
drupel Houtgerijpt. 

Dit bijzondere en nieuwe bier 
van de stichting wordt natuurlijk 
op de Abdij van Berne geïntrodu-
ceerd. In november 2018 is spe-
ciaal hiervoor 850 liter Abt-ge-
neraal Quadrupel gebrouwen en 
na het gistproces op eiken vaten 
afgevuld om daar bijna een jaar 
op te rijpen. Het zijn vaten van 
Rum Barbados en Islay single 
malt Whisky Laphroaig. 

De Abt-generaal Quadrupel zal 
daardoor een vleugje van deze 
rum, whisky en het eikenhouten 
vat opnemen. Aan het einde van 
het rijpen zal het bier worden 
geblend en op een speciale fles 
van 75 cl worden afgevuld. Deze 
special edition zal als een luxe 
verpakking worden aangekleed. 
Van de 850 liter wordt verwacht 

ruim 1.000 flessen te kunnen 
aanbieden als Special Edition 
Houtgerijpt 2019. De flessen 
worden exclusief aangeboden en 
moeten persoonlijk bij Abt Denis 
Hendrickx worden afgehaald op 
zondagmiddag 1 december om 
12.00 uur, na de mis. 

Deze middag wordt ook een 
speciaal feestprogramma sa-
mengesteld. Geïnteresseerden 

kunnen één fles per persoon 
bestellen via www.berneabdij-
bier.nl/bieren/special-edition en 
deze moet echt persoonlijk wor-
den afgehaald. 

Elke bestelling heeft een eigen 
nummer en moet pas bij het af-
halen op 1 december ter plaatse 
worden betaald. 
Bestel op tijd, want op is op! Vier 
het leven...

Slechts één 
� es per 
persoon 
bestellen en 
persoonlijk 
afhalen

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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De afdeling vwo doet het nog wat beter: 
94 procent van de vwo-leerlingen slaagde 
dit jaar voor het eindexamen. Het Fioret-
ti College spant de kroon met maar liefst 
99 procent geslaagden op de afdelingen: 
basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Fe-
licitaties voor de leerlingen, hun ouders/
verzorgers én het personeel van beide 
scholen zijn op z’n plaats. 

Locatiedirecteur Barbara Sol van het Zwij-
sen College is blij met de resultaten. “Bij-
zonder is dat vwo-leerlingen op het Zwij-
sen College kunnen versnellen. Daarbij 
onderscheidt onze school zich van ande-
re vwo-scholen. Versnellen betekent dat 
ze voor één of meerdere vakken na vijf 
jaar in plaats van na zes jaar eindexamen 
doen. In totaal hebben 21 versnellers en 
één totaalversneller in 37 vakken examen 
afgelegd, met een gemiddelde van maar 
liefst 7.6. 

Locatiedirecteur Clemens Geenen van het 
Fioretti College is trots op het resultaat. 
“We scoren al jaren goed op het eindexa-
men, maar met 99 procent mogen we ons 
tot de beste scholen in Nederland reke-
nen.” 
Hij geeft ook aan dat driekwart van de 
mavo-leerlingen geslaagd is voor een ex-
tra vak en allemaal met wiskunde in het 
pakket. “Het Fioretti College legt de lat 
hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten 
zien dat ze het ook kunnen! Enkele leer-
lingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken 
of hebben scheikunde op havo 3-niveau 
gedaan.” 

Praktijkonderwijs (PrO)
Op het Praktijkonderwijs gaan 40 vijfde- 
en zesdejaars leerlingen de school verla-
ten. Edwijn Vijn, directeur praktijkonder-
wijs, is trots op de leerlingen en zijn team: 
“Voor ongeveer de helft van de leerlin-
gen hebben de PrO-docenten passend 
werk gevonden. De andere helft van de 
PrO-leerlingen gaat verder op het MBO. 
Twaalf van deze schoolverlaters hebben 
dit jaar hun MBO Entree-diploma behaald 
op het Fioretti College. 

Daarnaast hebben 17 leerlingen uit het 
vijfde jaar gekozen om ook een zesde jaar 
te doen op onze school.” 

Leuk om te vermelden is dat het Fioretti 
College als eerste school in de regio een 
diploma-uitreiking organiseerde voor haar 
PrO-leerlingen.

VO Veghel presenteert uitste-
kende slagingspercentages
VEGHEL - Blijdschap op het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel na de 
definitieve examenuitslag. Met een slagingspercentage van 87 procent voor de havis-
ten presteert het Zwijsen College keurig volgens de landelijke norm. 

Wederom hoge slagingsper-
centages op het Elde College 
SCHIJNDEL - Opnieuw zijn we trots op de hoge slagingspercentages van onze eind-
examenleerlingen. Vorige week vrijdag werden de uiteindelijke resultaten bekend. 
Eerder communiceerden we al dat de afdeling tweetalig vwo 100 procent geslaagden 
heeft. Inmiddels weten we dat ook alle leerlingen van Vmbo basis in Schijndel ge-
slaagd zijn, dus ook een 100 procent score! 

Het totale lijstje ziet er als volgt uit: 
Opleiding Percentages geslaagden 
Praktijkonderwijs locatie Schijndel 100 procent
Vmbo Basis locatie Schijndel 100 procent 
Vmbo Kader locatie Schijndel 98 procent 
Vmbo G/T locatie Schijndel 98 procent
Havo locatie Schijndel 96 procent 
Vwo locatie Schijndel 97 procent (tweetalig vwo 100 procent) 
Vmbo Kader locatie Sint-Michielsgestel 94 procent 
Vmbo G/T locatie Sint-Michielsgestel 96 procent 

De diplomauitreikingen zijn in volle gang. Vrijdag 28 juni namen de havo- en vwoleer-
lingen het felbegeerde papiertje al in ontvangst. Deze week volgen de andere afdelin-
gen.
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AAN HET WERK

DE VAKBEKWAAM HOVENIER
(AANLEG/ONDERHOUD)
Jij hebt meerdere jaren ervaring in het aanleggen en/of onderhouden van 
tuinen en je vindt het leuk om met de nieuwste materialen en machines te 
werken. Je vindt het leuk om je collega’s nieuwe dingen te leren en samen 
te groeien. Daarbij zie je het als een uitdaging om bij zowel particuliere
tuinen als bedrijfstuinen een optimaal resultaat te behalen.

Verder:
- Ben jij beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
- Heb jij ervaring en beschik je over een B-rijbewijs (eis) E is een pré;
- Heb jij minimaal mbo-niveau 3 natuur en groene ruimte;
- Kan jij zelfstandig werken en collega’s aansturen;
- Kan jij tekeningen lezen en uitvoeren;
- Ben jij pragmatisch ingesteld en denk je oplossingsgericht;
- Heb jij plantenkennis (eis);
- Kan jij met diverse machines tot 5 ton werken (pré);
- Heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit.

LEERLING HOVENIER
Vind jij het leuk om buiten te werken en heb jij een passie voor groen? 
Dan kan jij bij ons je toekomst gaan opbouwen. Wij geven je de ruimte 
om te groeien en te bloeien, om je opleiding te halen. Heb jij een goede 
dosis doorzettingsvermogen en ben je bereid bent om hard te werken, dan 
bieden wij jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Wij bieden:
- Een salaris conform cao-hoveniers en groenvoorziening;
- Een leuk werkteam;
- Diverse personeelsfestiviteiten;
- De mogelijkheid om te groeien;
- Je E-rijbewijs te halen.

www.brienengroenprojecten.nl - Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

Wil je meer informatie over deze vacatures dan kun je contact 
opnemen met Chiel Brienen: 06 51 32 19 02 of jouw CV samen met een 

motiveringsbrief sturen naar: info@brienengroenprojecten.nl

Brienen Groenprojecten 

gaat uitbreiden!

De volgende vacatures hebben wij openstaan:
Vakbekwaam hovenier aanleg - Vakbekwaam hovenier onderhoud - Leerling Hovenier

Wil jij werken in een leuk team? Heb jij passie voor groen en vind je het heerlijk om buiten te werken?
Dan zoeken wij jou! Bij Brienen Groenprojecten geven wij jou de kans je passie te volgen, je te ontwikkelen en te groeien. Brienen Groenprojecten heeft kwaliteit hoog in 
het vaandel en vindt het belangrijk de verwachtingen van zijn klanten te overtreffen. Maar niet alleen die van de klanten, ook het personeel staat hoog in het vaandel. 

En daarvoor doet Brienen Groenprojecten veel. Naast het personeelsfeest, kerstborrel en een bbq-avond vinden wij het ook belangrijk dat ook jij goed in je vel zit. 
Een plezierige werkomgeving hebt en je persoonlijk kan ontwikkelen. Scholing en cursussen behoren ook tot de mogelijkheden.

Van Tilburg Mode en Sport Nistelrode
is op zoek naar een ervaren en verantwoordelijke:

TOEZICHTHOUDER/
GEBOUWENBEHEERDER

(32-38 uur)

In deze functie is je belangrijkste taak het beveiligen van 
onze winkel, waarbij je actief en daadkrachtig stuurt 

op het voorkomen en oplossen van inbraak, 
diefstal en ongeregeldheden. 

Het openen en sluiten van de panden behoren ook 
tot je taken. Tevens houd je je bezig met het beheer 
van onze panden, waarbij je verantwoordelijk bent 
voor de coördinatie en indien nodig uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden en technisch beheer. 

Lijkt het je leuk om in de grootste modewinkel 
van Nederland te werken in een functie 

met veel verantwoordelijkheid? 

Neem dan eens een kijkje op onze website voor meer 
informatie: www.vantilburg.nl/nistelrode/vacatures

of bel met onze HR afdeling: 0412 671230.

Word gids bij de Meierijsche 
Museumboerderij
Geef ons de vijf en word gids bij de Meierijsche Museumboerderij

Als gids verzorg je rondleidingen 
door de boerderij en je vertelt 
aan groepen bezoekers hoe het 
leven rond 1900 eruit zag. Bij 
een bezoek vinden de bezoe-
kers de verhalen van de gidsen 
meestal het leukst! Ook praat je 
graag met groepen mensen en je 
vindt het leuk om mensen blij te 
maken. Een gemiddelde rondlei-
ding duurt ongeveer een uur. 
Daarnaast ben je als gids echt 
geïnteresseerd in het leven en de 
tijd van toen en je bent bereid 
om je eigen kennis te vergroten. 
Ervaren gidsen van het museum 
leren je hoe dat ‘gidsen’ gaat. 
Het museum heeft veel eigen in-
formatiemateriaal waarmee je je 
kennis kunt vergroten. 
Ook is het belangrijk dat je het 
leuk vindt om samen te werken 
in een team, het museum doet 
veel aan teambuilding. Vind je 

het geen probleem om ingeroos-
terd te worden én wil je graag 
wat tijd vrijmaken voor dit leuke 
werk waarbij je natuurlijk altijd 
met een collega kunt ruilen als 
dat eens nodig is?
Als bovenstaande jou aanspreekt 
gaan wij graag, onder het genot 
van een bakje koffie met peper-

koek, met je in gesprek. 
Bel voor het maken van een af-
spraak met ons secretariaat, Diny 
van der Pas, via 0413-291172 of 
mail naar 
info@museumboerderij.nl.
Meer informatie over het muse-
um lees je op 
www.museumboerderij.nl

HEESWIJK-DINTHER - Een museum is net een bedrijf. Allerlei mensen doen er allerlei werk. Als we vertel-
len dat er, behalve het museum, een bezoekersontvangstruimte, een leslokaal, vergaderruimte, bakruimte, 
archief en een levendige historische groenten- en bloementuin met dagelijks onderhoud is, snap je best 
waarom we onze groep van ruim 70 enthousiaste medewerkers (vrijwilligers) graag willen uitbreiden. Er 
komen steeds meer bezoekers, zelfs uit het buitenland. De geschiedenisprogramma’s voor leerlingen van 
het basis- en voortgezet onderwijs worden druk bezocht. Momenteel komen we gidsen tekort.
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BERNHEZE - Enkele vrijwilligers 
van de werkgroep Roefeldag 
gaan ermee stoppen. 

Om deze leuke en vooral leerza-
me dag voor de oudste kinderen 
van de basisscholen in Bernheze 
te kunnen blijven organiseren, 
is de werkgroep op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. 
Heb je interesse? Neem dan voor 
meer informatie over de werk-
zaamheden contact op met een 
van de vrijwilligers. Kijk voor de 

contactgegevens per werkgroep 
op de website. Uiteraard kun 
je je ook direct aanmelden via 
www.stichting-ranja.nl.

Gezocht: nieuwe 
vrijwilligers werkgroepen 
Roefeldag Bernheze

Voor onze  BOOMKWEKERIJ zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS
(full en/of part time) 

De zeer diverse werkzaamheden bestaan uit het 
verzorgen van onze boomkwekerij producten van 
klein tot groot.

Ook bestaat er een mogelijkheid voor leerling(en)
die een  BBL opleiding boomteelt willen volgen.

Inlichtingen en sollicitaties:  
Rinus Meijs 0412-451948 of 
0412-407030 of info@tuincentrummeijs.nl

TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Openinstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

WERK
BBL

‘Collega’s gezocht’

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

HEESCH – 17 en 24 juli
Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Julianastraat, 
Emmahof, Christinahof, Irenestraat, Wilheminastraat en Burg. Wolterstraat en Molenstraat.

HEESCH – 24 juli en 14 augustus
Ongeveer 191 kranten: Nieuwe Erven, Nieuwstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, Achterstraat, 
Raktstraat, Achterste Groes, Runstraat, Voorste Groes, Geffensestraat, Vismeerstraat, Cereslaan, 
Middelste Groes, Bosschebaan en gedeelte Zoggelsestraat.

We zijn op zoek naar VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

  

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

Per direct 
HEESCH – ongeveer 290 adressen
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek, 
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

VANAF 13 JAAR

Extrazakcentjebijverdienen!

We zijn op zoek naar
BEZORGERS IN HEESCH

Extrazakcentjebijverdienen!

Op 31 juli en 
7 augustus komt 
er geen krant uit.
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VALKENSWAARD/HEESCH -
Mike van Grinsven van het 
CRQF Quad team ligt op titel-
koers in de Dutch Quad Mas-
ters. 

Afgelopen zondag ging het kam-
pioenschap verder op het Euro-
circuit van Valkenswaard, waar 
Van Grinsven ongeslagen bleef 
en het maximale aantal punten 
wist te behalen. In de ochtend 
had hij meteen een goed ritme 
te pakken op het circuit en wist 
er een aantal snelle tijden uit te 
persen. Dit zorgde ervoor dat hij 
de pole position wist te verove-
ren waarmee hij in beide man-
ches een ideale startpositie uit 
kon kiezen. 

Toen het starthek in de eerste 
manche viel, kwam Mike goed 
weg en kon als leider aan de 
wedstrijd beginnen. Gelijk zet-
te hij een straf tempo in en dit 
zorgde ervoor dat hij een voor-

sprong op wist te bouwen op 
zijn achtervolgers. Van Grinsven 
bleef in de warme omstandighe-
den steeds verder weg lopen en 
had op de finish een gat van zo’n 
55 seconden op de tweede man. 
Nadat hij in de pauze zijn rust 
had genomen, wist hij ook in de 
tweede manche op zijn CRQF 
machine kopstart te pakken. Net 
als in de eerste manche had hij 
al snel een goed ritme in handen 
en liep met grote stappen weg 
bij de rest van het deelnemers-
veld. Mike bleef geconcentreerd 
rijden tot aan de finish en wist zo 
ook de tweede manche winnend 
af te sluiten. 

Met een dubbele manchezege 
won hij het dagklassement en 
omdat zijn voorsprong dusdanig 
groot is geworden, kan hij vol-
gend weekend tijdens de voor-
laatste wedstrijd van de Dutch 
Quad Masters in Markelo zijn 
titel prolongeren.

Mike van 
Grinsven op titelkoers in de 
Dutch Quad Masters

quad rijden

BERNHEZE SPORTIEF

Para games Breda
BREDA/SCHIJNDEL - Een kleine 
delegatie van het rolstoelhand-
balteam vertrok afgelopen za-
terdag om deel te nemen aan de 
paragames te Breda.

Daar aangekomen zou men sa-
men gaan spelen met ook een 
incompleet team uit Limburg, 
BFC genaamd. Na kennisge-
maakt te hebben en de rollen 
verdeeld te hebben wie waar 
zou gaan spelen moest Zephyr 
met ook leden uit Bernheze om 
10.50 uur de eerste wedstrijd 
spelen. Tegen dit zeer ervaren 
team had Quintus geen schijn 
van kans om te winnen, uitslag 
12-2. Na deze wedstrijd stond er 
een echte interland op het pro-
gramma. Het team moest tegen 
een Frans team spelen, de uit-
slag viel tegen, ze hadden geen 
schijn van kans...

Na de goed verzorgde lunch 
moest rolstoelhandbalteam 

Zephyr nog twee wedstrijden 
tegen de verse kampioen van 
Nederland. De eerste daarvan 
viel mee want, men verloor met 
slechts 10-4. De laatste wedstrijd 
zou de makkelijkste moeten zijn, 
de teams waren zeer aan elkaar 
gewaagd. Na de nodige red-
dingen van de keeper sloten de 
teams deze wedstrijd af met een 
uitslag van 5-4 voor de tegen-
partij. 
Het toernooi zat erop en Zephyr 
had, ondanks de verloren wed-

strijden, wel veel plezier gehad 
en het nodige opgestoken!

Na de uitreiking van de medail-
les voor elke deelnemer ging 
Zephyr weer huiswaarts en heeft 
nu vakantie tot september. Dan 
beginnen de leden weer met de 
trainingen voor de eerste toer-
nooien van seizoen 2019-2020. 

Voor meer informatie kijk op de 
Facebookpagina van rolstoel-
handbal Zephyr.

rolstoelhandbal

Mee naar het circus met HGC

Onder leiding van Joris Brukx, 
van Theaterhuis Joris, wisten de 
leden een geweldige show neer 
te zetten. Samen met al hun 
trainers hebben ze de afgelopen 
maanden geoefend en zowel Jo-
ris, trainers als leden hebben een 
geweldige show neergezet.

Het 60-jarig bestaan van HGC 
moest natuurlijk genoemd wor-
den. Tijdens de show werd voor 
de pauze duidelijk, dat 60 jaar 
lang hetzelfde liedje, dezelfde 
voorstelling geen energie geeft. 
De puf was eruit, de turn(st)
ers hadden er geen zin meer 
in. Ondanks dat circusdirecteur 
(hoofdtrainer Rowdy) zijn best 
deed om de boel op te peppen, 
zagen de turn(st)ers er geen heil 
meer in. Het publiek bleef weg. 
Totdat het idee geopperd werd 
om een geheel nieuwe show 
op te zetten! Dat vergt training, 
maar werpt zijn vruchten af. Na 

de pauze kon het publiek genie-
ten van de acrobatische kunsten 
van alle turn(st)ers. Uiteraard 
waren de directeur en zijn stal-
meester (trainster Nadine) zeer 
verrast!

Alle groepen, van de kleuter-

groepen met 2-jarigen tot de se-
niorengroepen met 23-jarigen, 
hebben hun kunsten vertoond. 
Het publiek heeft genoten van 
het enthousiasme, de inzet en 
het vele werk dat verricht is door 
de train(st)ers, het bestuur, Joris 
en alle turnleden van HGC.

HEESCH - Afgelopen zaterdag en zondag hebben de leden van HGC uit Heesch hun feestjaar rondom 
het 60-jarig bestaan ingeluid. Met maar liefst drie circusvoorstellingen hebben zij hun publiek, bestaan-
de uit ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en iedereen die de kunsten van deze circusartiesten wilden 
zien, vermaakt.

dansen

Zaterdag 13 juli wordt een bij-
zonder spannende dag, want 
dan worden de finales gespeeld! 

Tijdens de clubkampioenschap-
pen doen dit jaar 46 kinderen 
mee in maar liefst 10 verschillen-
de onderdelen. 

Iedereen die het leuk vindt om 
te komen kijken is natuurlijk van 
harte welkom om de jeugdspe-
lers aan te komen moedigen! 
Tot ziens bij de tennisvelden van 
TC Telro!

Clubkampioenschappen jeugd TC Telro 
NISTELRODE - De clubkampioenschappen voor de Jeugd van TC Telro staan weer voor de deur. Op 
zaterdag 6 juli wordt er gestart met de voorrondes in de categorieën rood, oranje, groen en geel. De 
kinderen kunnen meedoen aan het enkelspel, het dubbelspel en het gemengd dubbelspel. 
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Runningtherapie Bernheze

Zowel op het gebied van hardlo-
pen als van wandelen hebben we 
een gevarieerd aanbod:

Hardlopen
Op woensdagochtend en op 
zondagochtend lopen we in gro-
te(re) groepen. De trainingen 
bestaan uit een warming up, 
krachttraining of loopscholing 
en een intervalprogramma. We 
eindigen met een cooling down 
en rekken. Er is een afwisselend 
programma: training op een 
vlakke ondergrond, op bospa-
den, hellingtrainingen, los zand, 
crossloopjes, ploegenloopjes. We 
trainen in Heesch en een aantal 
keren per jaar maken we een uit-
stapje naar Bedaf, Herperduin of 
Geffense Plas

Strippenkaarttraining: op woens-
dagavond is er een strippenkaart-
training. Je koopt bij Van Tilburg 
Sport een kaart. Ook hier kan 
iedereen op eigen niveau mee 
trainen.
Zomersprinten: speciaal voor 
teamsporters hebben we een 
strippenkaart voor de zomer-
maanden, verkrijgbaar bij Van 
Tilburg Sport. Zowel op zondag-
ochtend als op woensdagavond 
kun je aansluiten bij de groeps-
training.
Starters hardlopen: in het najaar 
zal er weer een groep opstarten. 
Gedurende 11 weken een pro-
gramma volgen en afsluiten met 
een vijf kilometer loopje. Daarna 
kun je eventueel doorstromen naar 
één van de reguliere groepen. De 

gezamenlijke training is op zon-
dagochtend, de tweede training 
loop je zelf volgens schema.

Sportief wandelen
voor senioren: op woensdagoch-
tend een uur wandeltraining. We 
doen daarnaast oefeningen om 
soepel te blijven, balanstraining, 
coördinatie oefeningen. Goed 
voor lichaam en geest en we 
hebben vooral heel veel plezier 
met elkaar!
Wandeltraining op zondagoch-
tend: deze trainingen bestaan 
uit een warming up, krachttrai-
ning, aandacht voor techniek 
en tempo. Intervaltrainingen die 
iedereen op eigen niveau kan 

meelopen. Ook hier een afwisse-
lend programma: training op een 
vlakke ondergrond, op bospaden, 
hellingtrainingen, los zand. Er 
wordt regelmatig een trainings-
weekend georganiseerd waarbij 
je naar wens kunt aansluiten. 
Duur training: 75 minuten.
Persoonlijke trajecten voor per-
soonlijke doelen: zou je graag 
willen hardlopen maar lukt het je 

niet om het alleen op te pakken? 
Wil je trainen naar een speciaal 
doel en zoek je ondersteuning 
en coaching? RTB kan je daarbij 
helpen en een traject op maat 
aanbieden. Bij psychische klach-
ten zoals depressie of burn out is 
(hard)lopen een bewezen effec-
tief middel om je weer fitter en 
sterker te voelen. Ontspanning 
door inspanning werkt!

HEESCH - Bewegen voor een gezond lichaam en een
gezonde geest, plezier hebben in hardlopen en 
wandelen, met maatjes trainen en samen naar doelen 
toewerken. Jong en oud, iedereen op eigen niveau! Dat 
is wat RTB biedt!
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t Dorp 108a - 5384 MD Heesch - 06-12574829 - info@rtbernheze.nl - www.runningtherapiebernheze.nl

Marleen Frunt

ONDERNEMEND BERNHEZE

Voorstelling special gym HGC

Op 27 juni was het dan eindelijk 
zover, alle familieleden en vrien-
den mochten komen kijken. De 
sporters werden onder luid ap-
plaus tevoorschijn gehaald toen 
het publiek zich in de zaal verza-
meld had. 

Vervolgens stelden de sporters 
zichzelf voor, waarna de voor-
stelling startte. Eén voor één 
mochten de sporters op de ver-
schillende toestellen hun presta-
ties laten zien. Dat varieerde van 
bijvoorbeeld zelfstandig lopen 
op de balk, wat voor sommige 
sporters pas de tweede les was 
dat ze dat durfden, een salto op 
de minitrampoline, zwaaien aan 
de brug of een handstand op de 

lange mat. Ieder kind op zijn ei-
gen niveau, maar allen met een 
daverend applaus na iedere oe-
fening. De sporters en coaches 
hebben enorm genoten van 

de voorstelling. Aan het einde 
kregen zij allemaal een gouden 
medaille én een pauwenveer: 
de coaches zijn zo trots als een 
pauw!

HEESCH - De groep special gym van HGC hield 27 juni een voorstelling. Deze gymgroep is speciaal 
voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen doen met de reguliere lessen. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking. Wekelijks 
hebben zij les op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur of van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal Linders-
hof in Heesch. Het afgelopen seizoen hebben zij weer keihard getraind, onder leiding van Vicky Vos-
Vermeulen en haar assistenten. Er zijn angsten overwonnen en nieuwe onderdelen geleerd!

gym

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

BERNHEZE SPORTIEF

Lasservice Van Venrooij voert al 
circa 12,5 jaar laswerkzaamhe-
den uit, een koperen jubileum! 
Daarnaast geeft ondernemer 
Arne ook nog tweemaal in de 
week, voornamelijk in de avond-
uren, les in lassen, dit voor zowel 
jong als oud: “Ik vind het be-
langrijk dat dit beroep zeker van-
uit de basis bij het schoolgaand 
publiek goed ondersteund wordt 
voor in de toekomst. De cursus/
opleiding bestaat uit MIG/MAG 

lassen, maar ook TIG niveau 1 
tot en met 4 wordt in de alge-
mene metaalbewerking veelvul-
dig toegepast.” Dat hij achter 
zijn boodschap staat, dat kun je 
wel zeggen, want hij doceert nu 
alweer 13 jaar in het ambacht 
van het lassen!

Prinses Irene bedankt Arne voor 
de geweldige bijdrage om de 
jeugd te steunen met deze spon-
soring!

Lasservice Van Venrooij 
teamsponsor jongste 
voetbalpupillen

NISTELRODE - Arne van Venrooij is de eigenaar van Lasservice Van 
Venrooij en zorgt er dan ook voor dat het afgelopen seizoen de spe-
lertjes in het fris oranje op het veld te zien waren. Dat zorgt natuur-
lijk voor flink wat blije koppies, want ze zien er weer tiptop uit!

Combiteam JO7-1/2 met daartussen sponsor Arne van Venrooij. 
 Tekst: RKSV Prinses Irene Foto: Teun Bevers
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DE OPLOSSING

Heeswijk-Dinther - Badminton - seniorenteam BC Argus 2

Heeswijk-Dinther - Badminton BC Argus Jeugdteam U18

KAMPIOENEN Travelcenter de Wit hoofdsponsor
TV de Balledonk
HEESWIJK-DINTHER - Travel-
center de Wit mag met trots me-
dedelen dit jaar hoofdsponsor 
te zijn van de Clubkampioen-
schappen van TV de Balledonk. 
Deze worden gehouden van 6 
tot en met 15 september.

Travelcenter de Wit wil spor-
tiviteit en vitaliteit stimuleren, 
helemaal als een van de mede-
werkers van Travelcenter de Wit 
erbij betrokken is. Zo is Ilse Lu-
nenburg-Dortmans, een reisspe-
cialist van Travelcenter de Wit, 
lid van TV de Balledonk. Travel-
center de Wit zet zich graag voor 
andere mensen in en uit dit on-
der andere in het sponsoren van 
verenigingen.

Jeugd HBV sluit seizoen af

Tijdens het ouder-kind toernooi 
neemt ieder jeugdlid een ouder 
mee waarmee de hele avond 
een duo gevormd wordt in de 
strijd om de dagprijzen. Voor 
jeugdleden hét moment om 
hun ouders te laten zien wat zij 
in een seizoen geleerd hebben, 
voor ouders hét moment om te 
bewijzen dat ook zij best een 
shuttle kunnen slaan! Dat laatste 
valt voor sommige ouders flink 
tegen, met soms wat gelach van 
de jeugd als gevolg...

Dit jaar speelden de jeugdleden 
en hun ouders in twee poules. 
Een poule voor badmintonnen-
de ouders en een poule voor de 
nieuwe ouders. Bij de badmin-
tonnende ouders wisten Meike 
Brugman en haar vader Carlo 
een groot aantal punten binnen 
te slepen. Bij de nieuwe ouders 
was het Sjao Jacobs die samen 
met zijn vader Sjack de meeste 
punten maakte. 

Tijdens deze activiteit kiest de 
jeugdbegeleiding van de bad-
mintonvereniging ook ieder 
seizoen de sportman en sport-
vrouw van het jaar. Twee jeugd-
leden die zich het hele seizoen 
door vaak hebben laten zien in 
de zaal en die uitblinken in hun 
inzet. Als uitblinkers van het sei-

zoen 2018/2019 zijn Luca van 
den Hurk en Julia Kostermans 
gekozen. Week na week laten zij 
vol enthousiasme zien hoe leuk, 
snel en gezellig het badminton 
kan zijn. Dat zullen zij ook in het 
seizoen 2019/2020, dat voor de 
jeugd begint op vrijdag 23 au-
gustus, weer doen.

HEESCH - Afgelopen vrijdag heeft de jeugdafdeling van de Heesche Badminton Vereniging haar sei-
zoen afgesloten met het ouder-kind toernooi en de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het 
jaar. 

Luca en Julia

Heesch - Voetbal - HVCH MO15-1 Kampioen en Bekerwinnaar

“Patrick Schuurmans schiet met zijn oren”

Blinde Patrick Schuurmans 
Nederlands Kampioen Luchtgeweer schieten

ARNHEM/HEESWIJK-DINTHER - De nagenoeg blinde Patrick 
Schuurmans, lid van Schietsportvereniging Hedilo, is op 29 juni tij-
dens Schietsporttotaal op het Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem 
voor de tweede maal Nederlands Kampioen luchtgeweerschieten 
geworden. Met 596,2 punten liet hij de concurrentie ver achter zich. 

luchtweer schieten

Zijn visueel wordt extra verlicht. 
Door een speciale kijker op zijn 
geweer wordt licht omgezet 
naar geluid. 
Via een koptelefoon weet hij zijn 

doel te vinden. 
Heel bijzonder, denk maar aan 
een achteruitrijsensor van een 
auto. Patrick van harte gefelici-
teerd!

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Jubilarissen Vorstenbossche Boys

25 jaar lid: Tim van Gemert, Thijs v.d. Aa en Guus Geenen. 40 jaar lid: Ronnie Daandels.
50 jaar lid: Frans Geenen, Harrie Geenen, Louis v.d. Heuvel, Theo v.d. Heijden en Willy Kanters.
60 jaar lid: Ad van Brakel, Cor Ottenheim, Harrie Dominicus, Theo v.d. Loop en Gerrit Verhoeven.

VORSTENBOSCH - Tijdens afgelopen kaderfeest ter afsluiting van het seizoen en ter dank voor hun 
inzet aan alle vrijwilligers en sponsoren, zijn ook de jubilarissen gehuldigd. Omdat de vereniging op 7 
juni haar 60ste verjaardag vierde is er nu ook een nieuwe categorie met jubilarissen van het eerste uur: 
60 jaar lid! 

60-jarig jubilarissen. V.l.n.r.: Cor Ottenheim, Harrie Dominicus, 
Theo v.d. Loop, Ad van Brakel en Gerrit Verhoeven

Inschrijven Strand Jeu de Boules Nistelrode gestart!

Na twee succesvolle edities wordt 
zondag 25 augustus 2019 het 
derde Strand Jeu de Boules Nis-
telrode georganiseerd. Deze keer 
niet midden in het dorp, omdat 
het kunstmatige strand helaas 
te duur was om aan te leggen, 
maar midden in de natuur. Bij de 

blokhut achter ’t Veerhuis aan 
Achter de Berg verrijst een klein 
Frankrijk in Nistelrode. Direct aan 
het water op het strand kunnen 
geoefende en ongeoefende bou-
lers het daar tegen elkaar opne-
men en in een ontspannen sfeer 
bepalen wie de beste van de dag 

is. In tweetallen wordt gestreden 
om de medailles en de eeuwige 
roem. De vraag is zoals ieder jaar 
of de ervaren spelers overweg 
kunnen met het zware zand of 
dat er kapers op de kust komen 
die stiekem de hele zomer in 
Frankrijk hebben geoefend.

Het toer-
nooi is een uitge-

lezen kans voor deelnemers om 
eens kennis te maken met een 
jeu-de-boules spel. Heb je een 
oma, opa, moeder, vader, oom 

of tante die altijd aan het op-
scheppen is over zijn of haar jeu-
de-boules kwaliteiten? Nu heb 
je de kans ze eens uit te dagen. 
Geef jezelf en meteen ook die 
zogenoemde professionals op. 
Per koppel betaalt men slechts 
€ 8,- voor deelname en voor jeu-
de-boules ballen wordt gezorgd.
De organisatie moet het helaas 
vanaf dit jaar doen zonder kar-
trekker Jan Wijnen, maar geluk-
kig heeft zijn nicht Heidi zijn rol 
voor dit jaar overgenomen. Dit 
jaar is er ook de mogelijkheid om 
na het toernooi deel te nemen 
aan de gezamenlijke barbecue 
voor slechts € 10,- per persoon 
en zijn er drankjes en hapjes 
gedurende de dag verkrijgbaar. 
Ook kan iedereen meedingen 
voor prachtige prijzen in de loterij 
die na de prijsuitreiking zal wor-
den gehouden.

Vanaf vandaag kan iedereen 
zich opgeven voor dit bijzondere 
evenement. Stuur een mail naar 
strandjeudeboules@gmail.com 
en geef je op! Het toernooi be-
gint om 10.00 uur en om 17.30 
uur ongeveer zal de prijsuitrei-
king zijn en de barbecue begin-
nen. Voor meer informatie kun je 
ook bellen met Leny van de Ven 
(06-15385865) of Heidi Verwijst 
(06-53556982).

Graag tot ziens op 25 augustus!

NISTELRODE - Wil je in een ontspannen sfeer bepalen wie de beste van de dag is en je aan het eind van 
de vakantie nog even in Frankrijk wanen? Lekker de hele dag in het zonnetje genieten van de natuur, 
het water en tegelijkertijd ontspannen een balletje gooien? Schrijf je dan nu in voor het Strand Jeu de 
Boules Nistelrode!

Genieten van 
de natuur, 
het water en 
tegelijkertijd 
ontspannen 
een balletje 
gooien
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 4 JULI
Gemeentehuis gesloten 
vanaf 14.30 uur

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

D-examen Jasper Kocken
Muzelinck Oss
PAGINA 5

VRIJDAG 5 JULI
Workshop Shamatha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther 

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 12

De Dijk
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Buitenfilm: Mama Mia
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 12

ZATERDAG 6 JULI
Start jeugdkampioen-
schappen
TC Telro Nistelrode
PAGINA 31

Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Jubileumwedstrijd: Vorsten-
bosche Boys - FC Den Bosch
Sportpark De Bergakkers 
Vorstenbosch

De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 7 JULI
Kofferbakverkoop
Bedaf Vorstenbosch
PAGINA 2

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Groot kabouterfeest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 10

Rondleiding - Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Zonnemiddag 
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 12

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther

MAANDAG 8 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Opening nieuwe winkel
Bon Fromage
Sterrebos 4 Oss
PAGINA 19

Opening nieuwe winkel 
de bakkers Lamers
Winkelcentrum De Ruwert Oss
PAGINA 5

Workshop ontspannende 
rugmassage
Feliz 08 opleidingen Oss

Film: Doris
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 22

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 9 JULI
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 10 JULI
KBO excursie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 11 JULI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 12 JULI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch 

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 13 JULI
Open dag
Peduca, Paramedisch 
Voetcentrum Oss

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 14 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Mystical fantasy Fair
Hoeve Weltevreden 
Heeswijk-Dinther

Landgoed rondleiding - 
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 15 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 16 JULI
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 17 JULI
Fata Morgana | Hilaria
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Join us
Checkpoint Heesch

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 18 JULI
Ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 19 JULI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

ZATERDAG 20 JULI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Workshop Stervens-
begeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 21 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 22 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 23 JULI
Bernheze Fiets3daagse
CC De Pas Heesch

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 24 JULI
Bernheze Fiets3daagse
Café - zaal Stanserhorn 
Heeswijk-Dinther

Prins Zes
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: 
@DMBK
Gala Bobz Nistelrode
Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums


