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Volkstuinvereniging
‘Het Akkerveldje’ heet
vluchtelingen welkom
HEESCH - Afgelopen week heeft het bestuur van de volkstuinvereniging ‘Het Akkerveldje’ gehoor gegeven aan de vraag van enkele vluchtelingen om een stukje tuin te
mogen bewerken voor zichzelf en hun gezin. Hiervoor werd een gedeelte van het tuinencomplex, dat gelegen is op de hoek van de Schoonstraat en de Wijststraat, schoongemaakt door enkele vrijwilligers onder de leden en omgewerkt met een machine. Het
perceel is daarna in stukken verdeeld naar de behoeften van de drie aspirant-leden. Zij
mogen er voor de rest van dit jaar zaaien en oogsten. Gratis, omdat het huidige seizoen
al ver gevorderd is. Het volgend jaar zal het bestuur het project evalueren om tot nieuwe
afspraken te komen.
Het doel van dit kleine vluchtelingenproject is om de vluchtelingen sneller te laten integreren.
Hun taalcoaches verwachten dat
ze zoveel mogelijk Nederlands
spreken met de andere tuinbezitters. Bovendien krijgt de
vluchteling ‘een gezicht’ voor de
leden van de tuinvereniging. Dit
verkleint niet alleen de afstand
s tot de statushouders maar leidt
a
n
o
J
n
e
Merawi
taalcoach ook tot wederzijds respect.
De Heesche volkstuinvereniging
met hun

wil hierdoor een invulling geven
aan haar maatschappelijke doelstelling: tuinieren mogelijk maken voor iedereen. Niet alleen
om een gezonde hobby te kunnen beoefenen. Het leggen van
sociale contacten wordt door de
leden van de tuinvereniging zeker zo waardevol gevonden.
Hassan uit Syrië en Muthanna
uit Jemen waren in hun geboorteland agrariër. Dit is te merken,
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Hasan uit S
yrie
want na een week van zaaien
en begieten staan in hun tuintje
de eerste zaailingen al boven de
grond. Ook Merawi en Jonas uit
Eritrea hebben tijdens dit weekend enthousiast voor het eerst

MAATSCHAPPELIJKE
DOELSTELLING:
TUINIEREN
MOGELIJK MAKEN
VOOR IEDEREEN
‘geheufd’. De momenteel lopende Ramadan vormt voor hen,
ondanks de hoge temperaturen,
geen bezwaar om meteen flink
aan de slag te gaan.

Frenk en René xL in concert
pag. 13

Open zondag Nistelrode
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Deze week in
de brievenbus

www.meermaashorst.nl

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!

Zie pagina 17

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

Jumbo Wiegmans Heesch

www.decozonwering.nl

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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BAKKERIJ

Soof 2

Soof doet het daarentegen beduidend rustiger aan en probeert het
contact met haar koppige tienerdochter en tweelingzoons te hervinden...vaak met bedroevend resultaat. Tot overmaat van ramp blijkt restaurant ‘De Kooksoof’ ook nog
eens in financieel zwaar weer te verkeren en is Soofs passie voor het
koken nagenoeg weggeëbd. Ze ontmoet Jim Cole maar de timing is niet
altijd oké. Daarnaast ontmoet ze ook ‘foodie’ Bauke. Hij ziet Soof als een
sexy, grappige en mooie vrouw. Is hij de oplossing voor Soofs huwelijksproblemen?

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Maandag 3 juli
Aanvrang: 20.00 uur
Entree: € 5,-

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Wij ontmoeten jou graag bij Filmhuis De Pas!
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 25 juni weten via info@de-pas.nl.

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
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Familieberichten:
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COLUMN

Kasper wil van Soof scheiden. Zelfs
de ellenlange sessies met de relatietherapeut hebben niet kunnen
voorkomen dat hun huwelijk op de
klippen is gelopen. Geheel volgens
verwachting gaan Kasper en Soof
allebei anders om met de scheiding.
Kasper laat zijn ballen waxen, koopt
een racefiets en heeft binnen een
mum van tijd een veel jongere vriendin aan de haak geslagen.

Warm weer tip: Eet

fruit

Je lichaam koelt af door te transpireren. Hiermee wordt de hitte uit je lichaam gedreven. Tijdens het zweten
verlies je het nodige vocht, maar ook
elektrolyten (zouten) die aangevuld
moeten worden. Gelukkig bestaan
er genoeg fruitsoorten die dit vocht- en zouttekort kunnen aanvullen. De beste vrucht hiervoor is de watermeloen. Maar ook de
suikermeloen, appels, mango, bananen, aardbeien, frambozen,
blauwe bessen en zwarte bessen zijn uitstekend afkoelvoedsel.

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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.

MIJN LICHAAM
VRAAGT EROM!
Een uitspraak van mijn moeder
die we regelmatig hoorden.
Mijn moeder had suiker, te
hoge bloeddruk en nog wat
van die onhebbelijkheden
waardoor ze zich volgens de
huisarts aan een bepaald dieet
moest houden.
Dus eigenlijk was alles wat lekker was verboden omdat het niet
goed voor haar zou zijn. Maar ja, eens een snoepkont altijd een
snoepkont! En dan heb je ook nog eens een bakkerij... Dus als
ze weer een zonde beging, en wij zeiden er iets van, kwam ze
altijd met die uitspraak!
Ik denk dat iedereen het wel een beetje herkent om ineens zin
in chocolade of chips te hebben!

‘Dus eigenlijk was alles wat lekker
was verboden omdat het niet
goed voor haar zou zijn’
Maar als je nu onderzoeken leest die bijvoorbeeld gaan over
het gebruik van suiker, dan vraag je je af en toe wel af: “Vraagt
mijn lichaam er om of zijn we zó gewend aan suiker dat ons
lichaam niet beter weet?”
Je leest er elke dag over. Overal wordt suiker aan toegevoegd.
Als wij koken dan gebruiken we ingrediënten waar suiker aan
toegevoegd is.
Er verschijnen kookboeken met recepten zonder suiker. Dat
houdt dan in dat je bijvoorbeeld zelf je tomatenketchup moet
gaan maken.
Wij verkopen natuurlijk ook veel producten met suiker. Ons
gebak bijvoorbeeld. Het goede aan ons gebak is dat de overige
ingrediënten natuurlijk zijn. Bavaroises op basis van vers fruit
bijvoorbeeld. Maar ja, een chocoladebol zonder suiker…
die krijgen wij nooit verkocht.
Maar ons brood, daar komt geen suiker aan te pas! Suiker
wordt vaak toegevoegd voor de smaak of kleur. In Amerika
bijvoorbeeld is een overschot aan mais; daar wordt aan brood
maissiroop toegevoegd.
Maar u kunt gerust zijn. Met ons brood geen rare fratsen, en
suiker voegen wij zeker niet toe.

Speciale Zomer Actie 2017!
De hele zomer open van woensdag tot en met
zondag vanaf 17.30 uur. Op maandag en dinsdag zijn
onze sluitingsdagen.

Harm Lamers
de bakkers Lamers

Tijdens de periode van 31 juli tot en met 18 augustus hebben wij
een speciale actie. U kunt dan, bij mooi weer op ons binnen terras of
binnen in ons restaurant met de airco aan, komen genieten van een
4-gangen verrassingsmenu voor € 35,00 per persoon.
Vanaf 29 juni serveren wij onze nieuwe menukaart.
OOk
vOOr de

BBQ

De lekkerste kip,
voor een eerlijke
betaalbare prijs
Onze assortiment bestaat
o.a.
Kipfilet,
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet,
Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com
0413 - 22 96 77

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT
Reserveren kan via 0413-320016 of www.hetsentiment.nl/reserveren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

!
ACTIE

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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cc Servaes

al 25 jaar
dé ontmoetingsplek in Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Eigenlijk is de grond waarop Cultureel Centrum Servaes
gebouwd is dé ontmoetingsplek. Want hier stond heel vroeger, in 1879,
de eerste Dintherse kerk. Een kerk is natuurlijk ook een gebouw waar elkaar
ontmoeten centraal staat. Naast deze oude kerk werd de huidige kerk van Dinther
gebouwd en voor de kerk in de plaats werd een gebouw neergezet, waar de
kleuterschool in 1932 gevestigd werd: een ontmoetingsplek voor de jongste generatie.
De bibliotheek vond er tijdelijke huisvesting en hier is ontmoeting ook een belangrijke
factor. Dus eigenlijk is door de eeuwen heen de plaats waar CC Servaes staat dé
ontmoetingsplek van Dinther, al 138 jaar, maar het 25-jarig bestaan van
CC Servaes gaat dit jaar feestelijk gevierd worden.
het gebouw naar de eisen van
toen verbouwen. Biljartclub DIO,
KBO, Sine Cura en toneelvereniging De Oudere Garde waren
naast de kerkelijke verenigingen,
verenigingen van het eerste uur
en zijn er nog steeds.”
DINTHEr BrUIST!
Maar toen CC Servaes eenmaal
open was werd het er steeds
drukker. “Veel verenigingen die
toen nog in cafés en zaaltjes
vergaderden, kwamen naar CC
Servaes. En al heel snel zat het
gebouw propvol”, vertelt Piet.
Onder zijn voorzittershamer
werd er in 2002 besloten tot uitbreiding. “De gemeente investeerde € 800.000,-, maar er was
€ 1.000.000,- nodig.

Piet van den Akker

22 Juni 1992 is de officiële oprichtingsdatum van Stichting
Sociaal Cultureel Centrum Servaes. “Maar de in gebruikname
van het gebouw liet een poosje
op zich wachten, want er moest
heel veel in verbouwd worden”,
laat Piet van den Akker weten.
Destijds was Piet vice-voorzitter
van het kerkbestuur. “Ik heb het
kerkbestuur voorgesteld om een
stichting in het leven te roepen.
Het zou met de veel bredere
maatschappelijke invulling die

We zouden heel graag
veel meer openheid willen
genereren voor het terras
aan de achterzijde

Tekst en foto: Hieke Stek

wij voor ogen hadden voor het
gebouw qua financiële zaken allemaal niet zo eenvoudig gaan,
als het gebouw onder het Bisdom
zou blijven vallen. Mijn voorstel
is aangenomen en zo werd op
22 juni de stichting een feit. Het
eerste bestuur werd gevormd
door Wim van Doorn, voorzitter,
Cor van de Cammen, penningmeester, en ik was secretaris.
Negen bestuursleden vormden
onze achterban. Pas in oktober
van dat jaar werd het gebouw
officieel in gebruik genomen.
Met gelden van het Oranjefonds, een afgesloten lening en
een bijdrage van de gemeente
Heeswijk-Dinther, konden we

Uit eigen middelen en door
sponsoring vanuit de samenleving hebben we € 200.000,mede geïnvesteerd en zo konden de bouwplannen beginnen.
In 2007 werd CC Servaes feestelijk heropend. In 2012 hebben
we opnieuw een kleine aanbouw
ter uitbreiding aan de achterzijde
gedaan, omdat ons jasje eigenlijk
al weer te klein was. Ja, Dinther
bruist gelukkig! En dankzij onze
ruim 50 bevlogen en enthousiaste vrijwilligers, loopt CC Servaes
op rolletjes. Alleen op de vrijdagavond is er nog ruimte voor
activiteiten… dus voel je vooral
welkom!”
GENIETEN VAN HET AA-DAL?
Er staat nog één wens op het
verlanglijstje van het stichtingsbestuur. “We zouden heel graag
veel meer openheid willen genereren voor het terras aan de
achterzijde om onze bezoekers
van het prachtige Aa-Dal te kunnen laten genieten als uitzicht,
maar... daar steekt de historische
kerkmuur een stokje voor. We
hebben al oplossingen bedacht,
waarbij we niet voorbijgaan aan
de historie, maar daar moet natuurlijk iedereen het mee eens
zijn. Het is in beweging gezet en
hopelijk gaat onze wens in vervulling.”

Noteer 14 en 15 oktober alvast in je agenda
want dan viert CC Servaes haar 25-jarig bestaan.
Wij houden je op de hoogte!

Column d’n Blieker
tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Katholiek
Ik hoop dat de dader van de aanslag van afgelopen week op een
moskee in Londen geen katholiek is. Als er een aanslag wordt
gepleegd op een islamitische instantie, wordt er haast nooit gemeld
welk geloof de dader aanhing, maar toch. Want als de dader
wel katholiek is, word ik misschien mijn hele leven met de nek
aangekeken door moslims die zich aangevallen voelen. Andersom
gebeurt dat toch ook? Ik ben dan weliswaar niet katholiek
opgevoed, maar ik sta wel geregistreerd als katholiek. Ik ben niet
praktiserend, maar wel gedoopt en heb mijn vormsel gedaan.
Toegegeven: omdat ik voor mijn vormsel een fiets kreeg, maar dat
staat niet in de boeken.
Er zijn mensen die na aanslagen van fundamentalistische moslims
roepen dat er geen moslims meer het land in mogen.
Ze zijn een gevaar voor de samenleving en brengen niets anders
dan terreur en angst in ons land. En die moslims die al aanwezig
zijn in het land, moeten heel erg op hun tellen passen, anders
moeten ze ook maar opkrassen.
Nu ben ik zoals gezegd officieel katholiek, maar ik heb niets
met dit geloof. Gewoon een kwestie van geboren worden in een
katholiek dorp en de massa volgen, meer niet. En daarna te laks
zijn je officieel uit te schrijven bij een instantie waar je hele grote
vraagtekens bij hebt.
Maar ik hoop toch niet dat islamitische organisaties hetzelfde gaan
reageren als wij reageren op een aanslag. Wij worden bang voor
elke moslim die ons land dreigt binnen te komen. Praktiserend of
niet, dat maakt geen fluit uit. Moslim is moslim.
Ik zou toch echt in de komende
vijf jaar wel een keer naar Londen
willen om eindelijk eens een
wedstrijd in de Premier League
te kijken. Ik hoop dat ik dan nog
het land binnen kom en de Britse
regering niet elke katholiek over één
kam gaat scheren. Ik ga me voor
alle zekerheid misschien toch
maar uit laten schrijven.
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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 P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Alzheimer Nederland:
werken aan een dementievriendelijke samenleving

BERNHEZE - Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel doet
een beroep op alle politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de steeds toenemende groep mensen
met een vorm van dementie. De afdeling richt zich daarmee op de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
In het werkgebied van de afdeling wonen in totaal zo’n
255.000 mensen; 3.950 van hen
lijden aan een vorm van dementie.
De prognose is dat dat aantal in
2040 is opgelopen tot maar liefst
9.150. Van de mensen met dementie woont 70% thuis.
De behoefte aan zorg en ondersteuning wordt steeds groter.
Dat komt in toenemende mate
terecht op de schouders van familie en anderen in de informele omgeving. Het gevolg is een
groot risico op overbelasting van
mantelzorgers. Met alle, ook financiële, gevolgen van dien.
Alzheimer Nederland vindt dat
de samenleving zich goed moet
voorbereiden op de toekomst
en vraagt de politieke partijen
aandacht te besteden aan dagbesteding, ondersteuning van
de mantelzorger en het bouwen aan een dementievrien-

delijke gemeente. In haar brief
aan de partijen hoopt de afdeling dat partijen de handschoen
op willen pakken en, samen
met iedereen die erbij betrokken is, meewerken aan een dementievriendelijke samenleving.
Voor meer informatie kijk op
www.alzheimer-nederland.nl/
oss-uden-veghel.

Boottocht Zonnebloem

St. Raphaël HDL;
Nederlands Kampioen EHBO
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK- EHBO Nederland organiseerde
onlangs de Nederlandse Kampioenschappen Eerste Hulp volgens de
nieuwe richtlijnen in Westerhaar-Vriezenveensewijk met als thema
‘Kom maar op als je Turft’.
De vereniging uit HDL nam deel
aan deze wedstrijd, die op zaterdag 20 mei gehouden werd, met
een seniorenteam dat bestond
uit ploegleider Hettie Smulders
en de helpers Jenneke Beerling
en Henriëtte Vermeulen. Tijdens deze wedstrijd werd de
eerste hulpverlening van acht
ongevalsituaties met meerdere slachtoffers beoordeeld. Tijdens de ‘ongevallen’ moesten
de hulpverleners in realistische
geënsceneerde ongevalsituaties
een heel scala aan verschillende
slachtoffers verzorgen.
Na alle bedankjes voor de vrijwilligers, lotus slachtoffers en
jury werden de nummers één uit
elke poule genoemd. St Raphaël
bleek het in de finale op te moeten nemen tegen Maasdijk, en
zij werden meteen afgezonderd.
De speelzaal werd ondertussen
omgebouwd tot een grote feestzaal waar een familiefeest gaande was, en er een ontploffing
plaats had gevonden, met ruim
15 slachtoffers. De ploegleider
zette meteen de hulpverleners
uit in het speelveld en maakte
een melding voor assistentie van
ambulance, politie en brandweer. Door de juiste inventa-

Henriëtte, Hettie en Jenneke

risatie (triage) van slachtoffers
konden er velen gered worden.
Nadat de punten geteld waren,
werd St Raphaël tot kampioen
uitgeroepen.
EHBO-vereniging St. Raphaël
HDL organiseert jaarlijks een
basiscursus Eerste Hulp Bij Ongevallen. Verder worden er ook
regelmatig opleidingen voor reanimatie en AED georganiseerd.
Dit is een opleiding van twee
avonden, waar geleerd wordt
hoe te handelen bij hartfalen.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Jenneke Beerling; 0413-296206 of Rien van
Houtum; 06-51988683.

Tovertafel

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Onlangs
stond er een prachtige vaartocht van Zonnebloem HDLV op het programma. Alle 109 gasten hebben op 15 juni ontzettend genoten van
de tocht, van het mooie weer en van elkaars gezelschap.
Om 10.15 uur vertrokken er
twee bussen richting Drimmelen
voor een boottocht door de Biesbosch. Het was mooi weer, dus
het beloofde een mooie dag te
worden. In Drimmelen aangekomen lag de boot ‘Zilvermeeuw 2’
al op op de reizigers te wachten.
Toen iedereen zijn of haar plaatsje op de boot gevonden had, kon
er genoten worden van een lekkere, goed verzorgde koffietafel.
Om 12.30 uur meerde de boot
af en genoten de gasten, inclusief vrijwilligers, van een prachtig
uitzicht over de Biesbosch. Voor
de liefhebbers was er plaats op

het dek met een mooi uitzicht op
de prachtige natuur. Om 14.30
uur stond iedereen weer veilig
aan wal en kon de terugreis per
bus beginnen. Aangekomen in
Heeswijk-Dinther was iedereen
blij en enthousiast over de mooie
dag. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de gift van
Rabo Clubkas Campagne en niet
te vergeten door een gift van
een anoniem persoon. Hartelijk
dank daarvoor!
Er kan teruggekeken worden op
een geslaagde dag met dank aan
de organisatie.

Fysiotherapie op maat
Kerkstraat 8a Vorstenbosch - 0413-795196
www.fysiotherapievorstenbosch.nl

HEESCH - Sinds begin april heeft de PG afdeling Binnenhof van
Zorgcentrum Heelwijk in Heesch een Tovertafel te leen in huiskamer
de Korenbloem. Deze huurovereenkomst is mogelijk gemaakt door
een donatie van ziekenvereniging Horizon Heesch die een bedrag
van € 500,- beschikbaar heeft gesteld om het apparaat voor twee
maanden te huren en uit te proberen.
Twee maanden lang hebben
de bewoners plezier gehad van
deze interactieve tovertafel. Er
worden mooie bloemen, sterren en vissen geprojecteerd op
de huiskamertafel door een
beamer die boven de tafel hangt.
Hierdoor kan men samen de geprojecteerde bladeren en vissen
laten bewegen. Ook kan er een
schilderij op tafel geprojecteerd
worden. Er worden ‘virtuele
klodders’ geprojecteerd op de
tafel en door deze aan te raken
worden deze klodders samengevoegd tot een schilderij.
Het is een mooi apparaat waarmee een bewoner samen met
familie, een vrijwilliger of een
verzorgende een leuk actief mo-

ment kan beleven. Het apparaat
is makkelijk te bedienen en kan
ook op andere huiskamers geplaatst worden. Het apparaat is
echter heel kostbaar, de kosten
bedragen ongeveer € 7.000,-.
De PG afdeling Binnenhof is blij
dat zij door de donatie van Horizon Heesch de mogelijkheid
heeft gekregen om de Tovertafel
uit te proberen en hoopt door
middel van donaties een Tovertafel te kunnen aanschaffen.
De bewoners en medewerkers
van Heelwijk Binnenhof danken
ziekenvereniging de Horizon van
harte voor het mooie geschenk
om deze tafel twee maanden te
hebben kunnen uitproberen.
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Basisschool Emmaus organiseert een tijdreis

Alle leerlingen droegen hun steentje bij

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – Basisschool Emmaus bestaat dit schooljaar 50 jaar. Een uitgelezen kans om samen met alle
leerlingen een theatershow op te voeren om te laten zien hoe trots zij zijn op de basisschool. Alle leerlingen droegen op 15 juni hun steentje bij aan een tijdreis, geproduceerd door P.A. Producties.
Alle leerlingen hadden een eigen
rol in de theatershow, van groep
1 tot en met groep 8. En niet alleen op het podium, de leerlingen
zorgden ook voor het aannemen
van de kaartjes, brachten iedereen naar de plaatsen en zorgden
voor begeleiding van de jongere

wel iets te beleven is. Groep 1-2
opent het stuk met een mooi
lied, over het land van 50 zonnen
waar het zo fijn leven is.
De twee vertellers, die het verhaal aan elkaar rappen, nemen
iedereen mee door het verhaal
van professor E. Maus, die met

les aan. Ze stelen de vleugels van
elfjes en scheten van trollen en
daar worden de trollen en de elfjes ziek van en de kwali-TIJD-machine van professor E. Maus

Een reis door het land
van 50 zonnen
kinderen, zowel op als naast het
podium.
Het theaterstuk ging over een
reis door de tijd, terug naar 50
jaar geleden. Een reis door het
land van 50 zonnen, waar altijd

zijn kwali-TIJD-machine terug de
tijd in kan reizen. Samen met Juffer gaat hij op pad en komt allerlei avonturen tegen.
De spionnen willen de tijdreis tegenhouden en doen daar ook al-

3x RADEN

wat onze cocoskoeken
zo lekker maakt
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

is het het recept van onze opa?
is het de kers, abrikoos of framboos van Harm?
of is het toch onze slow-cooked cocos?
oden:
Bij aankoop van 2 br

eken

Cocrtovasnkvrouchten
Wij houden van oude recepten. En díe hebben we nogal wat.
Van onze opa hebben wij dit cocoskoeken recept. Ouderwets lekker! met ha
En nu voor de zomer heeft Harm er’n hart van abrikoos, kers
stuks
of framboos in gebakken. De cocos wordt gekookt in grote pannen,
het heeft wat tijd nodig. Maar het verschil proeft u.

4

normaal 2,20

1,

50

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl
werkt niet meer. En omdat een
vervelend groepje avonturiers
de scheten van de trollen loslaat,
valt iedereen flauw. Iedereen
behalve Juffer, omdat zij zoveel
parfum draagt dat ze de scheten
niet ruikt. Samen met de vertel-

lers van het verhaal, haaien en
spinnen weet Juffer de spionnen
te vangen in kleur en de elfjes
en trollen hun vleugels en scheten terug te geven en redt zo het
verhaal.
Ze sluiten af met een lied waarin
verteld wordt dat een wereld vol
kleur beter is dan een wereld in
zwart-wit. En daarvoor zijn goede juffen en meesters nodig, juffen en meesters uit deze tijd.
Onder luid applaus geven de
leerlingen nog een laatste buiging, waarmee de theatershow
over het jubileum van basisschool
Emmaus wordt afgesloten.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag dat je haar moeten laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van
alles wat je dierbaar en lief was. Verdrietig, maar dankbaar voor al het
goede wat je ons gegeven hebt, nemen wij na alle fijne jaren afscheid van
ons mam, oma en omi

Willemien Maas-van Venrooij
echtgenote van

Jos Maas †
Heesch, 26 april 1932

† Heesch, 19 juni 2017

Heesch: Hans en Gerrie
Kristel en Rob, Siem, Janne, Jent
Niels en Lisa
Nistelrode: William en Margret
Heesch: Mariëtte en Hans
Esri
Jesse
Jara en Joost

Inspraakavond Dintherse
parochianen
HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 27 juni is er om 20.00 uur een inspraakavond
voor de parochianen van de Geloofsgemeenschap St Servatius te Dinther in CC Servaes. Deze avond wordt georganiseerd door de locatieraad van de Geloofsgemeenschap Dinther.
Nieuwe situatie
Sinds 1 april vormen de voormalige parochies Dinther, Berlicum/Middelrode,
Heeswijk en Loosbroek samen de nieuwe RK Parochie Heilige Augustinus. De
nieuwe parochie heeft een bestuur en
de voormalige parochies hebben geen
eigen, zelfstandig bestuur meer. Praktisch gezien is er echter niet veel veranderd. Voor Dinther is er een locatieraad
opgericht, die nagenoeg alle bestuurswerkzaamheden van voorheen ter hand
neemt.
Jouw mening is welkom
Onder het motto ’Samen de schouders
er onder’ is de toekomst tegemoet getreden. Juist daarom hebben de leden van
de locatieraad behoefte aan een goede

terugkoppeling met de parochianen.
Voorheen gebeurde dat tijdens de bijeenkomsten van de parochievergadering,
die in de nieuwe structuur is komen te
vervallen. Voortaan is het de bedoeling
om dus in plaats van de parochievergadering minstens eenmaal per jaar een
inspraakavond houden. Alle aspecten
van de geloofsgemeenschap komen aan
de orde. De locatieraad geeft je inzicht
in het reilen en zeilen binnen de nieuwe
parochie. En jij... ben jij lid van een werkgroep, commissie of koor of ben je een
betrokken parochiaan? We horen graag
jouw mening en zien jouw komst op 27
juni graag tegemoet.
Locatieraad Geloofsgemeenschap
Dinther.

Meld je aan voor het Vormsel

Zorgcentrum Heelwijk, Mozartlaan 2, kamer 207, Heesch
Correspondentieadres: Vlasakker 40, 5384 NN Heesch
Mam is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag
22 juni van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 23 juni om 17.00 uur in de
grote aula van crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te VlijmenNieuwkuijk.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Mam heeft de wens uitgesproken om in plaats van bloemen een donatie te
geven voor de ziekte van Parkinson. Hiervoor staan collectebussen in het
crematorium.
Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Waar je talenten en de behoeften van de
wereld elkaar kruisen ligt je roeping

HEESCH - Het Vormsel is in de Rooms-Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van
geloof, hoop en liefde.
Geloof dat een betere wereld mogelijk
is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt
dat je dit ideaal kan blijven vasthouden,
dwars door alles heen wat in onze wereld
nog niet goed gaat.
Deze drie goddelijke deugden vormen
de drijvende kracht van een leven in het
voetspoor van Jezus Christus, de man uit
Nazareth die op deze wereld hét voorbeeld is van ruim twee miljard mensen!
Wie in Heesch woont, elf of twaalf jaar
oud is en die zijn of haar doop wil bevestigen en graag kracht wil ontvangen
om in het volwassen leven de wereld

een beetje mooier te maken, is van harte
uitgenodigd voor een informatieavond
over het Vormsel. Deze bijeenkomst is
op maandag 26 juni om 20.00 uur in de
Petrus’ Banden kerk aan de Kerkstraat 2.
Op deze avond wordt door de pastoraal
werkster van de parochie De Goede Herder uitleg gegeven over het Vormsel in
2018 en over de voorbereiding hierop.
Deze voorbereiding start direct na de komende zomervakantie.
Vragen? Bel dan 0412-451215 of mail
naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

Koren luisteren viering kerk van
Loosbroek op
LOOSBROEK - Op zondag 25
juni zal het passen en meten
worden op het priesterkoor in
de kerk van Loosbroek. De gemengde koren Crescendo uit

Den Dungen en Servanto uit
Loosbroek luisteren samen de
Woord- en Communiedienst
op, die begint om 9.30 uur. Het
initiatief is ontstaan omdat bei-

Tel. 0413 820390

de koren onder leiding van dirigente Greet Strijker staan. Huub
Sperber zal de zang op de piano
begeleiden. Iedereen is van harte
welkom bij deze viering!

ONTZORGT BIJ
OVERLIJDEN

7 dagen per week
24 uur per dag

LEVATIO wordt gevormd door
een team van mensen die
via een zeer persoonlijke
benadering, een sterke
betrokkenheid en een sterk
inlevingsvermogen zorgen
voor een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

Onze handen zijn:
Ook indien u elders
verzekerd bent.

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

20/04/16 10:25

TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND
HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND
VERZACHTEND - BEGELEIDEND
LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch
Heesch - Nistelrode
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Na 32 jaar penningmeesterschap
draagt Antoon het stokje over
‘Ik wilde graag iets terugdoen’
HEESCH – Antoon Verstegen is 32 jaar actief geweest bij ziekenvereniging de Horizon en heeft met veel
moeite besloten het stokje over te dragen. Met meer dan 2.000 uur aan bestuursvergaderingen en na
zo’n 40 keer mee op vakantie te zijn geweest, zit zijn tijd als penningmeester en organisator er op. Nu
is Antoon erelid en blijft wel actief betrokken bij de Horizon als vrijwilliger.
ging geholpen en aangestuurd waar nodig.
“Het was leuk om samen met vrijwilligers
iets te doen voor de
mensen in de doelgroep.”
Vorig jaar heeft Antoon er
een hele poos uitgelegen
omdat hij zelf ziek werd. “Toen
was ik toch al een beetje losgeweekt van de vereniging, dus
was de stap wat kleiner om helemaal afscheid te nemen.” Met
veel moeite heeft hij uiteindelijk
afstand gedaan van de functie.
Maar hij blijft wel betrokken bij
de vereniging: “Ik help nu de
nieuwe penningmeester mee
op weg en ik blijf hem helpen
zolang dat nodig is. Ik wens
mijn opvolger en de overige bestuursleden veel succes voor de
toekomst.”

Aanbiedingen
geldig
van
1822t/m
Aanbiedingen
geldig
van
t/m24
28juli
juni2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gehaktschijven
Stroganoffschijven
Ook erg lekker op de BBQ
4+1 gratis
Kip drumsticks

Rundersteak

4+1 gratis

100 gr.

€ 2,60
Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Antoon Verstegen

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Rond zijn 35e levensjaar werd
Antoon getroffen door reuma.
Hij werd benaderd door een vrijwilliger van de Horizon met de
vraag of hij eens mee op vakantie wilde. “Dat beviel zo goed,
dat ik graag iets terug wilde
doen. Ik had bij de toenmalige voorzitter aangegeven dat
ik graag iets terug wilde doen,
als dat nodig was.” En een paar
maanden later werd hij opnieuw
benaderd door de vereniging,
want ze konden zijn hulp goed
gebruiken. “Ik dacht zelf aan
een donatie, of wat materiaal,

maar ze vroegen of ik penningmeester wilde worden.”
Antoon heeft er even over nagedacht, maar in overleg met
zijn vrouw besloot hij de functie
te aanvaarden. “Het eerste jaar
was lastig, omdat ik nog geen
enkele ervaring had. Maar uiteindelijk heb ik het 32 jaar met
veel plezier gedaan!” Hij was
actief als penningmeester, maar
ook andere bestuurlijke taken
nam hij op zich. Samen met andere bestuursleden heeft hij de
werkgroepen binnen de vereni-

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Zomersalade 200 gram € 1.50
Tuinbonen 1 kilo € 0.98
Op 13 mei is tijdens een mooie
en drukbezochte receptie officieel afscheid genomen van Antoon als penningmeester.
“Dat was een onvergetelijke dag
voor mij en mijn gezin. Ik wil
iedereen bedanken met wie ik
al die jaren heb samengewerkt;
ook voor de mooie receptie.”

ananas per stuk € 1.95
Geniet deze week nog van
de laatste asperges
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Aardbeienverleiding

Kom
gerust
langs!

1,00

nu

Mini witte bol gevuld
met aardbeienmousse
& verse aardbeien

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

Roombotercroissants

2+2
gratis

Meergranen
Carrousel
met kruidenboter nu

2,95

Even in de oven
en heerlijk genieten!

Van Mook
Financieel Centrum Heesch

't Dorp 9
5384 MA HEESCH
T (0412) 45 37 27
E info@financieelcentrumheesch.nl
I www.financieelcentrumheesch.nl

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Volop parkeergelegenheid
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Zin in iets nieuws? Zin om
cultuur op te snuiven?

KBO Bernheze
Extra ledenvergadering

Leny van de Ven

NISTELRODE - KBO Nistelrode
houdt een extra ledenvergadering in CC Nesterlé op dinsdag
27 juni om 19.30 uur. Op de
agenda staat onder andere de
bestuursverkiezing.
Tijdens de laatste jaarvergadering is Fien van Uden-van Osch
afgetreden als bestuurslid. Haar
plaats is toen vacant gebleven
wegens gebrek aan een kandidaat. Inmiddels is een opvolgster gevonden in de persoon van
Leny van de Ven-Pepers.
Leny is 62 jaar en woont met
echtgenoot Piet in de Laarhof. Zij
wil zich vooral inzetten bij de organisatie van evenementen; iets
wat haar op het lijf geschreven is.
Tevens zijn aftredend Jan
Heijmans als voorzitter en Beny

HEESCH - Als jou dit aanspreekt kom dan naar Theater de Meeuw
op zondagmiddag 25 juni, inloop vanaf 14.00 uur. In de keuken van
Thea en Kees van Dijk aan de Vinkelsestraat 59, wordt een culturele
middag georganiseerd in navolging van De Mus Amsterdam,
www.de-mus.nl.

Irijanan-Amukwaman als bestuurslid. Beiden zijn herkiesbaar.
Evaluatie activiteitenaanbod
Het activiteitenaanbod van KBO
Nistelrode moet aantrekkelijk zijn
en blijven voor alle leeftijdscategorieën van het ledenbestand.
Eerst passeren de bestaande activiteiten de revue in een film uit
2011. Daarna gaan de leden met
elkaar in groepen ideeën uitwisselen. Doel is om het activiteitenprogramma te evalueren en
voorstellen te doen om dit aantrekkelijker te maken voor alle
leeftijdscategorieën. Dat kunnen
kleinschalige wekelijkse activiteiten zijn in CC Nesterlé, elders of
in de buitenlucht. Maar ook grotere evenementen, die één keer
of enkele malen per jaar plaatsvinden. Het bestuur wil hiermee
met hulp van vrijwilligers aan de
slag gaan.

KBO Fotoclub
HEESCH - Waar krijg je een les
in de buitenlucht inclusief een
wandeling van vijf kilometer?
Jazeker, bij de fotoclub van de
KBO!
Op de tweede dinsdag van de
maand, van 14.00 tot 16.00 uur,
komt de club bij elkaar om, onder
leiding van Peter Gommers en
Gerard Teunissen, meer te we-

Foto: Bert van den Oetelaar

ten te komen over fotograferen.
Meestal is de instructie in CC De
Pas; soms gaat de groep eropuit
om buiten foto’s te maken. Dit
keer was dat in de omgeving van
de Stelt op een prachtige lentedag met een ‘Hollandse’ lucht.
Hoe ideaal kun je het hebben!
Kijken, tips krijgen en oefenen
met posities. De belangrijkste
opdracht? De tijd nemen.
Het was een leerzame middag
waarover iedereen enthousiast was. Als huiswerk kregen
de deelnemers na afloop de opdracht mee om ‘de klaproos’ te
fotograferen. Dat worden ongetwijfeld heel kleurrijke plaatjes.
Deze foto’s worden voor de volgende les digitaal aangeleverd.
Alle foto’s worden dan besproken
en er worden weer waardevolle
tips gegeven waar de deelnemers
mee verder kunnen.
Lijkt het je leuk om ook eens een
dergelijke les mee te maken? Je
zult hartelijk worden ontvangen!
Bel of mail vooraf even met Gerard Teunissen; 0412-769039 of
teuniss8@xs4all.nl.

In januari heeft Bram van Dijk de
stoute schoenen aangetrokken
en ter gelegenheid van zijn verjaardag ook een soort van Mus
georganiseerd met zang, poëzie,

Het programma is als volgt:
- Thijs de fanfarecoach komt
vertellen over zijn werk. Hij
is de eerste en enige fanfarecoach van Nederland!

Er kunnen vijftig mensen in de keuken
interview en een hobokwartet.
De gasten vonden het erg leuk
en daarom wil Bram proberen dit
door te zetten, maar dan moet
er natuurlijk wel publiek komen.
Het is inmiddels al uitgeprobeerd
en er kunnen vijftig mensen in de
keuken van de familie van Dijk!
Iedereen is welkom, het is wel
raadzaam om even te reserveren via www.de-mus.nl/heesch
want vol is vol. De entree is € 5,-.

- Een gitaarduo laat haar verrassende muziek horen.
- Jan en Willem Wijnen vertellen over hun insektenkwekerij.
- Tussendoor zorgt de huisMUSikant Danny voor een gezellig sfeertje.
Als je het filmpje alvast wilt bekijken, kijk dan op Youtube; De
Mus Heesch
http://youtu.be/feNPt4ysogM.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad
voor de periode 2018-2022 gekozen.
Voor deze verkiezingen zoekt Progressief
Bernheze kandidaat raadsleden.
Ben je inwoner van Bernheze?
Wil je gedreven en enthousiast het programma van Progressief
Bernheze uitdragen? Ben je in staat om wat er leeft in Bernheze te
vertalen naar acties in de gemeenteraad?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden we je?
Een mooie positie in het hart van de gemeentepolitiek.
De mogelijkheid mee te beslissen over je eigen leefomgeving en de
toekomst van wonen, werken, verkeer, natuur en landschap
in Bernheze. Een levendige lokale partij, met goede regionale
en landelijke verbindingen.
Mogelijkheden voor professionele coaching en scholing.
Ook inwoners die geen kandidaat raadslid willen zijn maar wel een
actieve rol in de progressieve politiek willen invullen
worden uitgenodigd te reageren.
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op of mail je cv
en een korte motivatie naar reactie@progressiefbernheze.nl.
Voor meer informatie: www.progressiefbernheze.nl of bel: Jeroen
Bos, voorzitter 06-50201788, Frank Geenen bestuurslid 06-44972151.
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Expositie beelden in steen
HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 24 en 25 juni is de expositie ‘beelden in steen’ te zien in de mooie bloemenpluktuin van
Mrs. Bouquet aan de Heikantsedijk 1a.
Alle voorbereidingen zijn getroffen; er is een mooie flyer gemaakt waarop alle deelnemers
vermeld staan en deze is uitgedeeld onder familie, vrienden en
bij diverse locaties neergelegd.
Wat gaat er gebeuren deze
twee dagen? Maar liefst drieëntwintig exposanten tonen hun
mooie beelden. Alle beelden

zijn gemaakt door enthousiaste professionele amateurs. Dat
zorgt ervoor dat de pluktuin,
die prachtig in bloei staat, deze
twee dagen geheel gevuld is met
mooie sculpturen.
Er worden ook demonstraties
gegeven door de exposanten.
Kom jij ook? De exposanten zijn
er klaar voor.

Beste ondernemer, ik daag je uit!

24 en 25 juni van 10.30 tot
16.00 uur. Kom kijken, geniet en
bewonder.

mark van de veerdonk speelt
‘Kaaskleum’ in De Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - De vijftiende voorstelling van Mark van de Veerdonk gaat over Het Menselijke
Tekort. We willen steeds meer en meer en juist daardoor krijgen we alsmaar minder. Zo komen we
onderhand om in de nutteloze gadgets, gereedschappen en goederen. Welke oen heeft bijvoorbeeld
de sleutelhanger bedacht, de uitvinding die het mogelijk maakte om al je sleutels in één keer kwijt te
raken? Wie kwam op het onzalige idee om chips te gaan verkopen in ouwe tennisbal-kokers? En het
ultieme middel tegen droog haar is toch gewoon water!? Vrijdag 23 juni, 21.00 uur. Entree € 17,50
(exclusief servicekosten).
Hoge grapdichtheid
In ‘Kaaskleum’ gaat de Brabantse cabaretier op zoek naar dingen die er nog wel degelijk toe
doen. De rest mag, wat hem betreft, gerust met de aanstaande
zondvloed mee.
Het lachspektakel duurt zoals
gewoonlijk ruim tweemaal vijftig
minuten. Daarbij staat, hangt en
zit Mark weer tegen, onder of
bovenop een idioot decorstuk;
zo onderhand zijn handelsmerk.
Net zoals de hoge grapdichtheid
van zijn shows. Alleen Tokyo
komt met zijn bevolking in de
buurt, qua dichtheid dan.
Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

Als geboren en getogen Nistelrodenaar ken ik de mentaliteit van
de regio goed; hard werken, maar ook humor en gezelligheid. Daar
voel ik mij erg mee verbonden. Deze mentaliteit zie ik ook terug
bij de ondernemers in onze regio. Ik bemerk echter ook dat veel
organisaties onvoldoende profiteren van hun personeel, en dat is
zonde. Sterker nog; meer en meer bepalen de medewerkers van
organisaties of er winst of verlies wordt gemaakt. En ja, natuurlijk
ligt de verantwoordelijkheid net zo goed bij jouw medewerkers
zelf. Maar als ondernemer ben je gewend om het initiatief te
nemen en daarom daag ik jou uit om in actie te komen en optimaal
te gaan profiteren van je personeel. Ook als je denkt dat je nu
alles goed voor elkaar hebt, dat biedt namelijk geen garantie voor
morgen en voor volgend jaar.

GRATIS QUICKSCAN VOOR
WERKGEVERS IN BERNHEZE
Hoeveel ondernemers heb ik al niet gesproken die overvallen
worden door plotselinge uitval en vermindering van motivatie
en prestaties van hun medewerkers? Te veel om op te noemen.
Ik wil je hierbij graag helpen en heb daarom een QuickScan
ontwikkeld, waarmee je direct inzichtelijk hebt hoe ver jij bent met
jouw personeel en welke stappen je nog kan zetten om het beste
uit je personeel te halen. Ik bied dan ook graag alle werkgevers
uit Bernheze een kosteloze QuickScan aan. Laten we onze
organisaties vitaler, productiever én winstgevender maken!

Bel, app of mail mij en meld je aan
voor jouw QuickScan
of voor meer informatie:
Henri van den Heuvel
06-26492733
henri@vcl-personeelsmanagement.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Column Henri

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

compleet in
posters en XL-prints
Jij vraagt om een poster, wij vragen hoeveel je er wilt. Posters in alle maten, per stuk
of in grote aantallen. We maken zelfs het ontwerp als je daar behoefte aan hebt.

compleet in reclame

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl
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Iedereen welkom op open dag
natuurbegraafplaats maashorst

Save the date:
Heerlijk Heesch 2018
HEESCH - De tweede editie van Heerlijk Heesch was wederom een
groot succes. Er werd volop genoten van culinaire hoogstandjes,
heerlijke drankjes, lekkere muziek en gezelligheid in informele
sfeer. Het prachtige zomerweer was de kers op de taart. Het was
weer heerlijk vertoeven in Heesch.
De organisatie kijkt terug op
een zeer geslaagd en HEERLIJK
evenement. Zij wil dan ook alle
deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van Heerlijk
Heesch enorm bedanken. Het
was geweldig!
Met gepaste trots kondigt de
organisatie de derde editie aan.
Heerlijk Heesch gaat in 2018

plaatsvinden op 26 en 27 mei.
Save the date!

De natuur op haar mooist

SCHAIJK - Natuurbegraafplaats Maashorst aan de Franse Baan 2 organiseert een open dag, en wel
op zondag 25 juni. Iedereen is tussen 10.00 en 17.00 uur welkom. De belangrijkste uitgangspunten
van de filosofie worden gepresenteerd. Hoofdrolspeler is de natuurbegraafplaats, het 25 hectare groot
natuurgebied dat nu zo’n anderhalf jaar geleden is aangelegd en waar al heel wat mensen een plekje
hebben uitgekozen. “Natuurlijk hopen we op mooi weer, want de meeste activiteiten hebben we voor
in de buitenlucht georganiseerd.”
Natuur nu op haar mooist
“Het natuurgebied is nu op haar
mooist, zo aan het begin van de
zomer”, weet Gerbine Blankers,
locatiemanager van natuurbegraafplaats Maashorst. “De
bloemenweides staan in bloei en
het loof is nog mooi frisgroen.
Daarom hebben we een mooie
wandeling over het terrein uitgezet waar op verschillende
plekken in de natuur presentaties gehouden worden.
Wie de route volgt, leert zo alle
belangrijke aspecten van de natuurbegraafplaats kennen.
Rondlopen kan helemaal op eigen gelegenheid maar we geven
ook een rondleiding voor mensen die dat liever hebben.”

plan je route
in de maashorst!

https://app.meermaashorst.nl

Heel veel te doen en te beleven
Op het eerste veld staat de natuur centraal. Natuurmonumenten en de Samenwerkende Natuurorganisaties de Maashorst
presenteren zich daar. Gerbine:
“Onze beheerder Marcel Jans-

naast De
maasHorstHoeve
eXPositie
uitvaartonDernemers
sen presenteert als amateur-archeoloog een lezing over de geschiedenis van natuurbegraven
in het gebied.” Er is een stilteveld om de natuur intens te ervaren en vogels te spotten.

“Ons team geeft bij het proefgraf uitleg over het natuurgraf
en hoe natuurbegraven in zijn
werk gaat. In de Maashorsthoeve, het ceremoniegebouw,
is muziek te horen en geeft de
notaris korte lezingen. Wij zullen
daar bovendien onze filosofie
delen met de aanwezigen.”
Het afscheid en de uitvaart staan
centraal in de grote tent naast de
Maashorsthoeve. Daar is een expositie van uitvaartondernemers
die laten zien wat er allemaal
mogelijk is tijdens een uitvaart
op Maashorst.
“Een breed programma met
voor elk wat wils”, zegt Gerbine.

KOOP
EEN ZA
K

TOTAL

BITE
HOND
E
EN MA NVOEDING
AK
EEN FI KANS OP
ETSKA
R
t.w.v. b €159,-

t.w.v € 159.-

Door de juiste keuzes
te maken bij de
TUININRICHTING
of een
BEPLANTINGSPLAN
kan het ONDERHOUD
beperkt worden. Op termijn
kunt u ook kosten besparen
doordat er niet elk jaar
verplant of veranderd
hoeft te worden.
10-4-2017 11:36:44

enberg
Anja van den Heilig

SpanjerS voor Dier en Tuin

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaijk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

www.trendtuin.nl
Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl
10-4-2017 11:36:44

VOORJAARS
ACTIE

Benzine Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 329,- nu 249,-

HS 45 60 cm

van 349,- nu 269,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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‘Ontspanning als medicijn voor je spieren’

Zonnemiddag en boekenmarkt Introductie Heerlijkheid
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op zondag 25 juni van 14.00 tot 16.00 uur voor publiek geopend.
Als het niet bewolkt is, worden verscheidene grote en kleine 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 de zogenaamde protuberansen op de zon en aan de rand van de
zon. Leden geven daarbij tekst en uitleg.

Heeswijk-Dinther

kleuren van de zon heel nauwkeurig te bestuderen, verrijken
wij onze kennis over deze ster.

Sterrenwacht Halley

In het auditorium worden publiekspresentaties over de zon
gegeven, boeiend voor jong en
oud. De zon is veel meer dan
een grote, gloeiend hete witte bol. Met speciale filters kun
je het witte zonlicht splitsen in
het spectrum van kleuren; rood,
oranje, geel, groen, blauw, in-

Foto: Urijan Poerink

digo en violet. En de zon zendt
ook licht uit, dat wij niet met
onze ogen kunnen zien, namelijk
infrarood en ultraviolet en zelfs
radio-, röntgen- en gammastraling. Elke kleur vertelt iets over
de materie waarvan de zon is gemaakt, de temperatuur, de dichtheid en nog veel meer. Door de

Boekenmarkt
Op de zonnemiddag wordt bij
Sterrenwacht Halley een kleine
boekenmarkt gehouden, waar
men spotgoedkoop tweedehands (populaire) boeken en naslagwerken over sterrenkunde,
ruimtevaart en UFO’s kan verkrijgen, evenals oude tijdschriften, sterrengidsen en draaibare
sterrenkaarten.
Entree zonnemiddag: € 5,-, kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 -454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Jong en oud aan het wandelen

Heeswijk-Dinther - Op 21 juni, de langste dag van het jaar én
de eerste dag van de zomer, organiseert Berne Abdijbier de thema-avond ‘Vier het leven…Vier de zomer’! Het Proeflokaal van Berne Abdijbier, bij de Abdij van Berne, is normaal alleen overdag geopend maar nu ook tijdens de avondopenstelling die gevierd wordt
in een gezellige zomersfeer.
Tevens wordt dan Heerlijkheid
Heeswijk-Dinther gepresenteerd
aan het publiek en aangeboden aan de wethouder. Dit is de
nieuwste samenwerking tussen
Kasteel Heeswijk, De Kilsdonkse
Molen, De Meierijsche Museumboerderij en Abdij van Berne
met Berne Abdijbier, om Heeswijk-Dinther toeristisch interessanter te maken.
De muziek wordt verzorgd door
de HD-Bigband; een nieuw muzikaal initiatief dat repeteert op

NISTELRODE – Vorig jaar begon
de wandeldriedaagse niet goed
want toen werd de eerste dag
afgelast door het slechte weer.
Dit jaar was het weer geweldig;
alle dagen werd er gewandeld
met stralend weer. Het was de
tweede editie van ‘Jong en oud
wandelen’. Na het succes van
vorig jaar hadden dit jaar Stichting Jeugdbelangen Nistelrode
en zorgcentrum Laarstede hun
handen weer ineen geslagen

en verzorgden samen de wandeldriedaagse.

Pauzepunt
Hof van Donzel
Woensdag, op de laatste dag,
was het pauzepunt bij Hof van
Donzel; een geweldige locatie
waar iedereen wat te drinken en
een appel kreeg en de kinderen

ook nog even hun energie kwijt
konden tussen de dieren en bij
de speeltoestellen. Dank aan de
vele vrijwilligers, want buiten de
brigadiers en de mensen op de
posten, waren er ook veel vrijwilligers nodig die de rolstoelen
van de bewoners van Laarstede
konden duwen. En deze waren
er gelukkig. Bedankt namens de
organisatie.
Op naar 2018 voor de derde editie.

Heesche wandeldriedaagse
HEESCH - Op woensdag 28,
donderdag 29 en vrijdag 30 juni
kunnen de ingelopen wandelschoenen gebruikt worden voor
de jaarlijkse wandeldriedaagse
door, om en in Heesch.
De voorverkoop voor deze drie
dagen is op woensdag 21 juni en
op donderdag 22 juni in CC De
Pas van 18.30 tot en met 20.30
uur.

Na drie dagen inspanning zal op
vrijdag 30 juni de wandeldriedaagse met een feestelijke en
muzikale intocht over de Via
Gladiola afgesloten worden met
het ontvangen van een medaille
bij CC De Pas waarna de feestelijke stemming tot in de late uurtjes voortgezet kan worden.
De organisatie hoopt veel deelnemers te zien bij de voorver-

koop en anders bij de start op
woensdag 28 juni.

de abdij. Deze bijzondere avond
start om 19.00 uur en is rond
23.00 uur afgelopen.

een nieuw
muzikaal
initiatief
Kom allemaal naar de Abdijstraat 51 om te proosten bij het
Proeflokaal op deze eerste zomerdag! De toegang is gratis.
Vier het leven...Vier de zomer!

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt benzine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. Opp.: 2.050 m²

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.
Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Uw huis verkopen?
DAT KAN!

Tip om je huis sneller te verkopen

Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant
op deze huizenpagina. De advertentie wordt om
de week herhaald totdat het huis verkocht is
(maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.
Wij maken de advertentie GrATIS voor u op.

Elke marketeer weet: vraag ik te veel geld voor mijn product, dan gaat het

Bepaal de juiste actuele prijs
mis. Maar wat is je woning nou écht waard? Hiervoor is het oordeel van de
makelaar een goed uitgangspunt. Woningtaxaties worden veelal gedaan door
makelaars. Dus, nodig drie makelaars uit om ‘mogelijk je woning te verkopen’.
Zij geven vervolgens een schatting van de waarde. Pak het gemiddelde en je

Informeer naar de voorwaarden en de
mogelijkheden en bel 0412-795170 of mail naar
info@demooibernhezekrant.nl

weet ongeveer wat je woning waard is.
Bron: www.wegwijs.nl

Op de juiste plek
TE KOOP / TE HUUR

DE MAXIMALE
HYPOTHEEK
FACTOR
Met het berekenen van je maximale hypotheek bedrag
zijn veel factoren gemoeid. Wat is je inkomen? Heb je
eigen geld? Of leningen? Of betaal je alimentatie?
Of ga je binnen de komende 10 jaar met pensioen?
Zullen wij dit eens samen met je op ’n rijtje zetten?

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Hoofdstraat 74
Heeswijk-Dinther
Vrijstaand karakteristiek woonhuis met winkelruimte
en dubbele garage, in het centrum van Heeswijk Dinther.
Het object is uitermate geschikt om te worden gebruikt
als winkel- en kantoorruimte, een mantelzorgwoning of
seniorenwoning. Zeer uiteenlopende mogelijkheden!

uis
Open H 7
01
23 juni 2
0 tot
van 16.0
r
17.00 uu

> TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING >
AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden,
[T] 0413-24 38 18, www.bernheze.nl
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Frenk en René XL in concert
‘Het feestgehalte wordt hoog’
hun jarenlange vriendschap werd
gezet. De klik die er direct was
maakte en maakt ook dat de heren door de jaren heen vaker met
elkaar het podium bemanden.
“Tilt begeleidde me onder andere
tijdens mijn eerste grote concert
in de Maaspoort in 2005 en mijn
‘tuinfeest’ in 2009”, vertelt René.
Hij voegt toe: “Er zijn genoeg
bands die puur zakelijk een artiest begeleiden, maar ik vind het
prettig dat er niet alleen goede
muziek gemaakt wordt, maar we
daarbuiten ook goed met elkaar
omgaan.” Frenk voegt toe: “Een
artiest moet zich prettig voelen
tijdens zijn concert. De band is als
een tolk die de muziek moet spelen zoals de artiest het wil overbrengen. Het moet een warm
bad zijn.” Laatstgenoemde is
precies wat de heren creëren tijFrenk en René bij natuurtheater De Kersouwe

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Ze zijn al jaren goede vrienden en bemanden meer dan eens samen het podium.
Iets wat Frenk de Wert uit Heeswijk-Dinther van coverband Tilt en zanger rené Schuurmans uit Den
Dungen zondag 9 juli vanaf 16.00 uur wederom gaan doen in natuurtheater De Kersouwe met ‘rené
Schuurmans in Concert’. Een muzikale happening voor jong en oud waarbij Tilt voor de gelegenheid
XL wordt. Daarbij komt er een aantal prominente en zeer verrassende collega’s op visite die met een
gastoptreden eveneens een duit in het zakje doen.
De vriendschap van Frenk de
Wert en René Schuurmans is er
een met een bijzondere geschiedenis. “Tilt speelde op een familiefeest waar ik met mijn zus
Astrid als ‘voordrachtje’ twee
liedjes zong. Frenk hoorde me

dens ‘René Schuurmans in Concert’. Een happening die bewust
op zondagmiddag is gezet zodat
jong en oud ernaar toe kan. Tilt
wordt voor deze gelegenheid XL
met blazers en Astrid Schuurmans komt als extra backing
vocal. “Het feestgehalte wordt
hoog met lekkere feestknallers,
maar ik ga ook een aantal ballads
zingen. Het wordt van alles wat”,
beloven Frenk en René.

en spoorde me direct aan om er
meer mee te doen”, doet René
uit de doeken. Het is feitelijk
ook het begin van zijn carrière
want nadat René op verzoek het
kunstje een dag later weer flikte
ontstond het sneeuwbaleffect.

“Ik werd plots overal gevraagd,
maar ik had geen eigen repertoire en wist eigenlijk niet wat
ik ermee aan moest”, blikt René
terug. Hij wendt zich tot Frenk
die hem op het juiste spoor zet,
waarmee meteen de basis voor

Dan geheimzinnig: “We gaan
niet verklappen wie, maar in het
programma zit ook een aantal
gastoptredens van zeer populaire, bekende collega’s.” René verheugt zich: “Ik treed vaker buiten
op, maar midden in de natuur in
het sprookjesachtige decor van
De Kersouwe is echt anders dan
anders.” Stellig: “Ik weet zeker
dat ook de omgeving het hele
gebeuren versterkt.”

prominente
en
verrassende
collega’s op
visite

Voor kaartjes en
www.kersouwe.nl.
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Kermis Heesch
KERmIS OpEN

Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur
Maandag vanaf 15.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

an deze bon
v
g
n
ri
e
v
le
in
n
e
g
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ET SAUS
BAKJE KIBBELING M

4,50
VAN €5,- VOOR €

Bij inlevering van deze bon bij m. HINZEN • AuTOScOOTERS

bij € 10,- munten een

muntje gratis

Bij inlevering van deze bon bij FuN HOuSE • DAupHIN

8 ritten voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij
SKEEBALL • H.m. SpELBRINK

Bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (een bon per persoon)

Braderie
tijdens
kermis
Heesch
HEESCH - Maandag
26 juni is het weer
zover, want dan is er
in het centrum van
Heesch van alles te
doen en te beleven
rondom de kermis.
Er zal een groot
aantal standhouders
komen om hun waren
aan de man proberen
te brengen en ieder
zal dit op zijn of haar
manier doen.
Het zullen dit jaar een
flink aantal standhouders zijn met een
breed assortiment
aan artikelen, zodat
er voor ieder, van
jong tot oud,
wat wils is.
Er zijn kramen met
kinder-,dames-,
heren- en onderkleding. Verder zijn
er ook lederwaren,
telefoonaccessoires,
zonnebrillen, hobbymaterialen, speelgoed,
gadgets, dierenbenodigdheden en nog
veel en veel meer.
Het is echt de moeite waard om eens
een kijkje te komen
nemen!

27 JuNI Om 22.30 uuR
uNIEK, gROOTS
wERvELEND EN
SpEcTAcuLAIR
vuuRwERK

Bij inlevering van deze bon bij pOLyp • vAN DER vEEN

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij
LIJNTJE TREK EN LucKy DucK • vERSTAppEN

6 lijntjes voor € 5,-

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij
LucKy cRANES • vOF c. OvERKAmp EN ZOON

13 SpEELmuNTJES t.w.v.  0,50 voor  5,28 voor  10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

De braderie is
geopend van 16.00
tot 21.30 uur en
is natuurlijk gratis
toegankelijk voor het
publiek.

Bij inlevering van deze bon bij gEBAKKRAAm • mAASAKKERS

Info over de braderie
via restaurant
De Waard,
0412-451755 of bij
Conny van Euromarkt
St. Christoffel via
06-22375905.
Zij regelt de invulling
van de kramen.

Bij aankoop van een zak met 12 oliebollen of
krentenbollen, 1 luxe bol gratis
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En het beertje valt in de bak, net buiten de volle bak met knuffelberen. Wauw, eindelijk! Hij probeerde het al een keer of vier,
maar zonder het pronkstuk terug bij zijn vriendin komen, was geen optie. De kermis is voor het verliefde stel niet afgerond
zonder dit moment, een verliefde blik voor de verworven troffee.

Henk: ‘Ik zou niet weten hoe het is

om een ander beroep te hebben’

HEESCH – In doorstuderen had Henk Overkamp (51) destijds geen zin. En omdat zijn ouders kermisexploitanten waren, was de keuze om ook dit vak in te gaan al snel gemaakt. Opa Overkamp stond in
de jaren ’60 al met de grijpmachines op de kermis; kleinzoon Henk en diens zoon staan nu met drie
zaken op diverse kermissen in voornamelijk Limburg en Noord-Bra“Mijn ouders hebben altijd al
grijpmachines gehad en ik heb
verder ook nooit een andere attractie gehad dan mijn ‘Lucky
Cranes’. Ik zou ook niet weten
hoe het is om een ander beroep
te hebben; ik ben van kleins af
aan bekend met het werken op
de kermis.
Enkele familieleden van mij hebben ook een attractie waarmee
ze op de kermis staan; mijn zus
en een neef van mij. De laatste
kermis waar ik op sta is in no-

vember en dat is ook de maand
waarin we beginnen met de verkoop van oliebollen.
Hopelijk wordt het goed kermisweer de aankomende tijd; niet te
heet en niet koud als het aan mij,
en eigenlijk aan iedere kermisexploitant, ligt. Als het snikheet
is komt er overdag nauwelijks
iemand op de kermis, logisch.
Maar als de regen met bakken
uit de lucht komt natuurlijk ook
niet. Een graadje of 22, 23 is prima kermisweer!”

Henk Overkamp

VOOR JONG EN OUD

vAN ZATERDAg 24 TOT EN mET DINSDAg 27 JuNI
HEESCH – Aankomend weekend is het weer kermis in Heesch. Op
De Misse is er volop vermaak voor jong en oud en kan men ook
genieten van typische kermisgerechten.

ge rockcovers of hartstochtelijke ballades; niets is de band te
hoog gegrepen.

Op maandagavond is er ook
weer de bekende avondmarkt
(braderie) en op dinsdagavond
zal er om 22.30 uur, na het optreden van Henk Dissel, vuurwerk afgeschoten worden.

DJ Menno timmert al jaren aan
de weg en staat bekend om zijn
typische ‘feest’-stijl. Geen wonder dat hij afgelopen carnavalsseizoen Heesch voor ging in de
polonaise als Prins Carnaval.

Het horecaplein is dit jaar verplaatst van de Schoonstraat
naar het nieuwe plein bij de
fontein Labrys. Elke kermisdag
vindt daar een gevarieerd muziekprogramma plaats.

zondag 25 juni komt Strike 2 naar Heesch. Strike 2 komt
uit de omgeving van Oss. Vol
enthousiasme en met een overdosis aan energie neemt Strike2
je mee op een muzikale trip
door de laatste vier decennia!
Van AC/DC via Queen naar Michael Jackson, van klassiekers
en ‘guilty pleasures’ uit de ‘80’s
en ‘90’s, via rustige ballads naar
medley’s en mash-ups.
De voor- en afterparty wordt
weer verzorgd door DJ Menno.

Henk

Op zaterdag 24 juni bijten daar de band Kraakthelder en DJ Menno het spits af.
Kraakthelder is een all-round
coverband met een groot repertoire die van elke avond
een feestje maakt. Of het
nu om de allernieuwste
top-40 hits of bekende
Dissel
meezingers gaat, krachti-

Bij inlevering van deze bon bij
puSHER • w.A. vAN DER vORST JR.

20% EXTRA SpEELpENNINgEN
bij aankoop van minimaal  5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Op maandag 26 juni
kan Heesch kennismaken met

Freddy Moreira. Freddy is op
dit moment een van de meest
optredende DJ’s van Nederland.
Zijn stijl kenmerkt zich door
energieke muziek waarbij de
thema’s zich snel afwisselen. Hij
gaat er in Heesch zeker een ongekend feest van maken.

Freddy More
ira

dinsdag 27 juni zal de kermis worden afgesloten met DJ
Peet en een optreden van Henk
Dissel. Henk timmert al jaren aan
de weg en heeft al een aantal hits
gescoord die hij zeker ten gehore
zal brengen. Het optreden van
Henk zal rond de klok van
21.30 uur beginnen.
Direct na het optreden
van Henk zal er een
vuurwerkshow
plaatsvinden.

Bij inlevering van deze bon bij
ScHIETSALON • vERSTAppEN

Bij 12 schoten 3 schoten extra
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De JeUGD heeft de toekomst
#biER #HYPNOTiSEUR #TaLENT

Sven Bosch

Biergoochelaar en -sommelier Sven Bosch
is een getapte jongen
‘IK BEN EEN EcHTE BIERDRINKER’
zat al in de bierhoek. Ik heb er bijvoorbeeld een met gele balletjes
die staan voor bier en witte die
staan voor het schuim. Ik breng
alles verpakt in een verhaal. Iemand riep eens tijdens een optreden: ‘Jij hebt zeker gedronken’.

Waarbij de
focus van
alles wat ik
doe op bier
ligt

Sven Bosch, zoals zijn artiestennaam luidt, is namelijk geruime
tijd druk in de weer geweest met
het ontwikkelen van een nieuw,
en volgens eigen zeggen, uniek
concept als biergoochelaar. “Ik
doe niet zomaar iets, maar wil
weten waar ik het over heb. Het

Sven Bosch is een getapte jongen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Naast goochelaar, mentalist en hypnotiseur is Sven van de
Vorstenbosch uit Heeswijk-Dinther al enige tijd doende om biersommelier te worden.
Kennis die hij, indien nodig en gewenst, koppelt aan iets totaal nieuws, want hij is druk
doende om zich als enige echte biergoochelaar van Nederland op de kaart te zetten.
De 20-jarige Sven is een bedrijvig baasje. Terwijl hij enerzijds
doende is om zijn talent als goochelaar/mentalist en hypnotiseur
verder te ontwikkelen is hij intussen ook doende om biersommelier te worden. “Een biersom-

melier is een bierkenner. Een
specialist in het proeven ervan,
het herkennen van biersoorten,
het beschrijven ervan en hij of zij
heeft kennis van grondstoffen,
het brouwproces, de vergisting
én is ook iemand die bier-spijs-

combinaties weet te maken, dus
welk (speciaal-) biertje past bij
wat je eet”, vat Sven samen.
Dat hij hiermee bezig is, komt
niet zomaar uit de lucht vallen
en is een weldoordachte keuze.

Die opmerking vond ik zo grappig
dat ik die een volgende keer zelf
gebruikte. Zo doende ontstond
de biergoochelaar al een beetje.
Het laatste zetje kwam van mijn
moeder die me aanmoedigde om
er een complete act van te maken”, legt Sven uit.
Bosch ging niet over één nacht
ijs. “Ik heb er goed over nagedacht. Er zit een verhaallijn in en
de symboliek en het visuele kloppen waarbij de focus bij alles wat
ik doe op bier ligt”, zegt Sven. Er
staat intussen zelfs een speciale

Zijn talent als goochelaar,
mentalist en hypnotiseur
verder te ontwikkelen
zorgt er ook voor dat ik niet alleen bij festivals en evenementen inzetbaar ben, maar ook in
restaurants, (bier)proeverijen en
bedrijfsfeesten. Terwijl ik met en
over bier goochel kan ik er ook
nog iets zinnigs over zeggen”,
vertelt hij enthousiast.
Het idee om de eerste en tot op
heden enige biergoochelaar van
Nederland te worden is eigenlijk
een samenloop van omstandigheden. “Een aantal van mijn trucs

biergoochelkar klaar, voorzien
van special effects en ‘onzichtbare’ ruimtes. Sven: “Mijn praktijkexamen als biersommelier heb ik
al gehaald.”
Lachend: “Ik ben dan ook een
echte bierdrinker.” Om te besluiten: “Mijn act als biergoochelaar
en al wat nodig is om mensen te
verbazen zit al in mijn hoofd, vingers én - terwijl hij wijst - indien
ik die mee moet brengen, in mijn
biergoochelkar.”

Magazine over mens, dier en natuur in de Maashorst
www.meermaashorst.nl

*uitgezonderd RAAM collectie
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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pRAKTIScHE INFORmATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
Formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

AgENDA
23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org
29 juni 2017
Ontmoetingsavond
voor vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch

Adverteren
in de
gemeentegids
Heeft de advertentieafdeling
van akse Media u benaderd met
het verzoek om te adverteren
in de gemeentegids 2018 van
bernheze? Dan klopt dat.
Akse Media zorgt er in samenwerking met de gemeente voor
dat er elk jaar een actuele gemeentegids verschijnt.
Bent u benaderd door een ander
bedrijf of heeft u vragen over de
samenwerking met de gemeente, neem dan contact op met de
afdeling Communicatie van de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

Woensdag 21 juni 2017

Ondernemersbijeenkomst mogelijkheden AgriFood capital
4 juli 2017

Heeft u een innovatief idee?
Maar weet u niet goed hoe dit
idee concreet handen en voeten
te geven? Zoekt u naar partners
met kennis? Een netwerk? Heeft
u wellicht een financieel steuntje in de rug nodig? kom dan
naar onze bijeenkomst ‘innovatief ondernemen in bernheze
doe je niet alleen’ op 4 juli 2017
en maak kennis met de mogelijkheden die agriFood capital
u biedt.
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 4 juli in De
Heische Hoeve, Heideweg 1a in
Loosbroek. U bent welkom vanaf
19.30 uur. Het officiële programma start om 20.00 uur en duurt
tot circa 22.00 uur. Daarna is er
de gelegenheid om na te praten
met een hapje en een drankje.

Programma
Verschillende ondernemers in
Bernheze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
AgriFood Capital biedt. Op 4 juli
vertellen zij over hun projecten en
op welke wijze AgriFood Capital
daarbij ondersteund heeft. Een
van deze ondernemers is Dennis
Hurkmans, tevens onze gastheer
van de avond. Hij zal u vertellen
over zijn plannen voor een whiskystokerij. Ook Frank de Louw,
medeoprichter van het bedrijf
One2Born zal een presentatie
verzorgen. Daarnaast is er ruimte in het programma voor Roel
Schutten, directeur van AgriFood
Capital. Hij vertelt u over het themajaar ‘We are Food’.
Een van de initiatieven die AgriFood Capital genomen heeft, is
Grow Campus. Hierin werkt een
groot aantal Mbo- en Hbo-opleidingen samen. Onder ande-

re ROC De Leijgraaf en HAS
Den Bosch. Hierdoor kunnen
MKB-ondernemers op een eenvoudige manier gebruik maken
van alle kennis en faciliteiten
die deze scholen in huis hebben.
Hoe dat in de praktijk werkt, zal
Jan-Pieter van der Lugt, directeur
van Grow Campus, toelichten.
Marieke Moorman, onze burgemeester, geeft de aftrap.
aanmelden
Wij ontmoeten u heel graag op
deze bijeenkomst. U kunt zich
tot en met woensdag 28 juni
aanmelden bij Jossien Bouter
(j.bouter@bernheze.org of via
telefoonnummer 14 0412). Enkele dagen voor de bijeenkomst
ontvangt u een mail met het programma en praktische informatie
over de bijeenkomst.

29 juni 2017

dag 29 juni om 19.30 uur in het
gemeentehuis van Heesch. We
organiseren de avond in samenwerking met VOV (Vrouwen
Ontmoeten Vrouwen).

Marieke Moorman, met elkaar in
gesprek. Er is daarna voldoende
ruimte om met elkaar kennis te
maken, vragen te stellen en te
netwerken.

Programma
U maakt op een informele manier kennis met het werk van de
gemeenteraad. We delen interactief kennis met u over de lokale politiek. In de stijl van DWDD
gaan vijf politiek actieve vrouwen, waaronder burgemeester

aanmelden
Aanmelden kan via de website
van VOV Bernheze, www.vovbernheze.nl, via griffie@bernheze.org, of telefonisch via de griffie van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 12.

in bernheze zamelen lokale stichtingen gebruikt textiel
(oude kleding, schoeisel, etc.)
in. Zij brengen dit naar kringloopbedrijf bernheze waar het
wordt verwerkt en verkocht. Het
kringloopbedrijf doet dit met
werknemers die een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een beperking.
Het textiel wordt op deze manier lokaal hergebruikt en de opbrengst wordt ingezet om lokale
werkgelegenheid te creëren.

Textielcontainers:
Heesch: J.F. Kennedystraat 58
(zwembad ’t Kuipke) en

Hoefstraat 6 (parkeerplaats
tennispark)
Heeswijk-Dinther: Hoofdstraat
80 (bij kerk), St. Servatiusstraat
1 (bij kerk), Morgenstond 4
(milieustraat)

Bestrijding
eikenprocessierups
in Bernheze
Ook dit jaar verwachten we
overlast van de eikenprocessierups. De gemeente start in de
komende weken met de bestrijding.
De nesten ven de eikenprocessierups komen voor in inlandse
eiken. U herkent ze aan het grijze spinsel dat eromheen zit. De
nesten zijn meestal zo groot als
een handbal.
Rupsen in uw bomen
Heeft u rupsen in uw eigen bomen die u wilt laten bestrijden?
Doe dat dan nooit zelf maar bel
de gemeente, telefoon 14 0412.
We geven uw adres dan door
aan de aannemer die in opdracht
van de gemeente de rupsen bestrijdt. Dat is niet gratis. De aannemer rekent een starttarief van
€ 90,-.

Textielinzameling Bernheze

Wilt u hieraan bijdragen? Doe
uw oude kleding dan voortaan
op een van de volgende locaties
in een textielcontainer.

Succesvolle projecten bevinden
zich vaak op het snijvlak van
verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen tussen ICT en zorg, food en design
of bouw en high tech. Daarom
is de bijeenkomst niet alleen zeer
interessant voor ondernemers in
de agrofoodsector, maar voor
alle MKB-ondernemers in Bernheze.

agriFood capital
AgriFood Capital biedt bedrij-

Ontmoetingsavond voor vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
Wat beweegt vrouwen om in de
politiek te gaan en hoe vergaat
het ze? Wat vinden ze moeilijk?
Waar zijn ze trots op en wat willen ze bereiken? Maar ook…
wat moet je kunnen en laten
om als vrouw iets te bereiken
in dit wereldje? De gemeenteraad van Bernheze wil vrouwen
graag eens achter de schermen
laten meekijken en kennis laten
maken met vrouwen uit de politiek tijdens een ontmoetingsavond voor vrouwen op donder-

ven volop kansen om innovatief
te ondernemen. Grote en kleine
bedrijven. Het krachtige netwerk
van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden binnen
AgriFood Capital biedt volop
mogelijkheden om ideeën om te
zetten tot nieuwe omzet.

Loosbroek: Dorpsstraat
(parkeerterrein sportpark WHV)
Nistelrode: Tramplein
(tegenover Rabobank)
Vorstenbosch: Kapelstraat
(bij kerk)

Hij bestrijdt de rupsen maximaal
1 uur lang, inclusief de reistijd
naar uw adres van een ander
adres in Bernheze. Mocht dat
niet voldoende zijn, dan zijn de
kosten na dat uur € 90,- per uur.
U moet zelf thuis zijn tijdens de
bestrijding, omdat u de aannemer contant moet betalen. De
bedragen zijn exclusief btw.
Met vragen of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de
gemeente, telefoon 14 0412.

gEmEENTEBERIcHTEN
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uw foto in de gemeentegids?

Dynamisch landschap De maashorst

Doe mee aan de fotowedstrijd

Betonplaten

Winnende foto 2017

in november 2017 verschijnt de
nieuwe gemeentegids van de
gemeente bernheze, natuurlijk
met foto’s uit de gemeente. Ook
dit jaar organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie
bernhezer foto, stuur die dan
aan ons op.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een waardebon
van € 75,- (eerste plaats), € 50,(tweede plaats) en € 25,- (derde
plaats).
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criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd, hou dan rekening
met het volgende.
1. Alleen inwoners van de
gemeente Bernheze kunnen
meedoen aan de fotowedstrijd.
2. Per persoon mag u maximaal
twee foto’s inzenden.
3. Medewerkers van de gemeente Bernheze zijn uitgesloten van deelname.
4. De foto’s moeten genomen
zijn in deze gemeente en/of

moeten herkenbaar zijn voor
de Bernhezer samenleving.
5. U moet de foto’s digitaal via
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of
minimaal 1,2 MB.
6. De gemeente Bernheze kan
de foto’s gebruiken voor
andere doeleinden. Als u aan
de fotowedstrijd meedoet,
geeft u toestemming voor
het rechtenvrij gebruik van
uw foto’s voor bijvoorbeeld
de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures of
nieuwsbrieven.
7. Als u personen fotografeert,
vraag dan van tevoren of ze
het daarmee eens zijn.

vroeger was De Maashorst een ruig natuurgebied op woeste gronden. in die tijd hadden de inwoners van Nistelrode en Heesch
een sterke relatie met De Maashorst voor levensonderhoud en
gebruiksvoorwerpen. in het kader van de Dynamische Landschappen worden deze verbindingen zichtbaar gemaakt door aanleg van
groen en diverse objecten.

Meedoen
Stuur maximaal twee digitale
foto’s (JPG-formaat, minimaal
300 dpi of 1,2 MB) naar
a.abrahamse@bernheze.org.

voet- en
PootafDrukken in
De betonPlaat

Zet duidelijk de gefotografeerde
locatie en de naam, adresgegevens en telefoonnummer van de
fotograaf in uw e-mail.

Heesch pleisterplaats
Heesch was een belangrijke
pleisterplaats aan een oude handelsroute voor zowel postkoetsen van ’s-Hertogenbosch naar
Grave als het lopende leger van
Napoleon. Deze zijn zichtbaar in
de betonplaat als hoefafdrukken
en karrenspoor van de postkoets
en legerkisten van het lopende
leger. Af en toe kruisen dassen
en fazanten deze voetsporen.

Verpakkingen van
plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak

De relatie met De Maashorst varieert per dorp. Dit is verwerkt
als thema van de verbinding en
is onder andere zichtbaar in de
betonplaten bij bijzondere plekken (rustplekken en infoborden).
Het intensieve gebruik van de
route naar De Maashorst is verbeeld met voet- en pootafdrukken in de betonplaat. Voor beide
dorpen zijn deze afgestemd op
de relatie van het dorp met De
Maashorst.

Nistelrode herdersroute
Vanuit Nistelrode werd de route
naar De Maashorst veelvuldig
afgelegd door de herder met zijn
kudde schapen en de bijbehorende trouwe viervoeter. Deze
kudde is in wisselende samenstellingen zichtbaar in de betonplaten en wordt af en toe vergezeld door een verdwaalde fazant.
De afdrukken lopen richting De
Maashorst en vergezellen u als
bezoeker naar De Maashorst,
waarbij u kunt genieten van ons
prachtige landschap, natuur en
cultuurhistorie.
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt met steun van de provincie Noord-Brabant.

OFFIcIËLE BEKENDmAKINgEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende personen niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- J.M.A. van Loosbroek,
geboren 18-01-1972
Besluitdatum: 8 mei 2017

- S. Leonko,
geboren 19-02-1986
- L. Koczarian,
geboren 24-04-1996
Besluitdatum: 17 mei 2017
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van genoemde personen,

neem dan contact op met de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

Drank- en horecawet
Aan M.S.M. Korsten is vergunning verleend voor het uitoefenen van horecabedrijf Marvey’s
Speelwereld, Graafsebaan 38,
5384 RT Heesch. De vergunning
is verzonden op 12 juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
TC Telro, Zwarte Molenweg 11
in Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid

4 APV melding gedaan van een
activiteit op 16 juli 2017. Van
deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal 6 keer per jaar
gebruikmaken. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van de APV,
die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
verleende
standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 12 juni
2017 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan Roscom Promotie, Telfordstraat 25a, 8013 RL Zwolle
voor het plaatsen van een infor-

matiebus van Ziggo op 24 en 31
augustus 2017 in Heesch langs
Hoogstraat achter de rij bomen
en op 25 en 26 augustus en 1
en 2 september 2017 in Heeswijk-Dinther op Plein 1969.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Muziekvereniging De Notenkrakers voor het organiseren
van een zomeravondconcert
op 11 juli 2017 van 19.00 tot
23.00 uur op Mr. Loeffenplein, 5476 KX Vorstenbosch.
Mr. Loeffenplein is van 17.00
tot 24.00 uur of zoveel korter
of langer als nodig, afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
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voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 16 juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Parochie H. Augustinus voor
het organiseren van een
tuinfeest op 20 augustus 2017
van 12.00 tot 18.30 uur in de
ontmoetingstuin van Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24, 5473 GC Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op15 juni 2017.
- A. van Dinther voor het organiseren van een buurtfeest in Vlasakker ter hoogte van nummer
28, 5384 NN Heesch van 20.00
tot 1.00 uur. De toestemming is
verzonden op 15 juni 2017.
- M. van der Heijden voor het
organiseren van een besloten feest op 8 juli 2017 van
20.00 tot 1.30 uur op locatie
Hoog Beugt 9, 5473 KN Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 15 juni 2017.
- P.M.C.M. van Vugt voor het
organiseren van een open dag
van volkstuinencomplex op 15
juli 2017 van 13.30 tot 16.30
uur op locatie Koffiestraat,
5473 RP Heeswijk-Dinther. De
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toestemming is verzonden op
16 juni 2017.
- P.P.L. de Wit voor het organiseren van een bruiloft op 14 juli
2017 van 20.30 tot 1.30 uur
op locatie Berkstraat 7, 5384
TG Heesch. De toestemming is
verzonden op 16 juni 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

wet milieubeheer
algemene maatregel van
bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- R. en A. Schouten hebben een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een veehouderij op het
adres Galgenberg 2, 5473 VM
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders
hebben besloten om met betrekking tot de inrichting op het
adres Kampweg 4, 5476 VC Vorstenbosch maatwerkvoorschriften op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heesch
- Kerkstraat 32
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (woonfunctie)
Datum ontvangst: 12-06-2017
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 9
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 15-06-2017
- De Morgenstond 2
Uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 16-06-2017
vorstenbosch
- Peelstraat ong.
Oprichten woning en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 16-06-2017
Loosbroek
- Bergmolen ong. (Kavel k 59)
Bouwen woonhuis met
bijgebouw
Datum ontvangst: 15-06-2017
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
- Kameren 2
Realiseren robotruimte, separatieruimtes, tanklokaal, kantoor
en machinekamer
Verzenddatum: 13-06-2017
- Boterweg 1
Verbouw agrarisch bedrijfsgebouw en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 15-06-2017
- Sint Servatiusstraat 39
Wijzigen en aanbrengen
handelsreclame
Verzenddatum: 19-06-2017
Heesch
- Vergaertweg 4
Legaliseren verblijfsruimten
verdieping vier vakantiewoningen
Verzenddatum: 14-06-2017
- Burg. Woltersstraat 72
Legalisatie erfafscheiding
Verzenddatum: 14-06-2017
- Mgr. v.d. Hurklaan ong.
Omzetten van garage naar
woning
Verzenddatum: 14-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Nistelrode
- Delst 1
Uitbreiden en splitsen woning
met garage/berging
Verzenddatum: 13-06-2017
- Loosbroekseweg 37
Bouwen opslagloods
Verzenddatum: 12-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

GFT-tarief verlaagd

Meer scheiden
is minder betalen
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten
(graten, schelpen, botjes)
- notendoppen, eierschalen
- theezakjes, filterzakjes met
koffiedik
- brood- en kaaskorsten
- klein snoeiafval, gemaaid
gras, bladeren
- bloemen, kamerplanten
- mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro

pROcEDuRES
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 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 schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit 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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken 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.

www.BERNHEZE.ORg

JAARMARKT
Centrum Sint-Oedenrode
van 10.00 tot 17.00 uur

Winkels open

Zo n da
g
25 j u n
i

21

Woensdag 21 juni 2017

Gerard in gesprek met...
de penningmeester van de VVD Oss/Bernheze
In mijn rondje langs de besturen van de zes in de gemeenteraad van Bernheze vertegenwoordigde fracties, schuif ik vandaag aan bij Paul Kremers. Paul is de schatkistbewaarder van de in maart dit jaar
gefuseerde VVD-afdelingen Bernheze en Oss en een belangrijke man achter de schermen van de VVD
fractie Bernheze.

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

Profielschets:
Naam: Paul Kremers
Burgerlijke staat: sinds
2012 gehuwd met Désirée,
samen 5 kinderen
Woonachtig: in Heesch
sinds 1989
Leeftijd: 61 jaar
Beroep: concern-controller
bij Helicon-opleidingen.
Gerard in gesprek met Paul Kremers

Foto: DMBK

De discussie blijven voeren of Bernheze als
zelfstandige gemeente kan voortbestaan
Maar eerst vraag ik Paul om
zich maar eens aan mij voor
te stellen.
“Ik ben geboren in Den Bosch.
Na daar het gymnasium gedaan
te hebben ben ik Engelse taal -en
letterkunde gaan studeren aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
In 1982 ben ik afgestudeerd en van
1981 tot 1991 heb ik les gegeven;
eerst in het voortgezet onderwijs,
daarna aan de MAS in Oss. Vanaf
1987 tot 2016 heb ik diverse directiefuncties vervuld binnen Helicon Opleidingen. In de afbouw
richting pensionering in 2019 ben
ik overgestapt naar de staffunctie
van controller. Naast mijn werk
heb ik me ook altijd maatschappelijk ingezet; zo ben ik dertien jaar
actief geweest als bestuurslid van
Stichting Primair Onderwijs.”
Wat heeft je bij de politiek
gebracht?
“Op het Sint Jans Lyceum in Den
Bosch werden scholierenverkiezingen gehouden. Ik was een jaar
of 16, ik koos zelf voor de VVD
en met mij veel anderen, want
de VVD won glansrijk. Maar vervolgens ben ik pas weer in 2012
echt actief geworden. Ik ontmoette Wim Henze, secretaris van de
VVD afdeling Bernheze, en hij
vroeg me of lid wilde worden. En
ik weet van mezelf dat als ik ‘ja’
zeg, dat ik dan ook echt iets wil
betekenen en zo werd ik al direct bestuurslid, commissielid en
mocht ik de website bijhouden.”
In welke commissie begon je?
“Ik begon als burgerlid namens de
VVD in de commissie Ruimtelijke
Zaken. Jij was daar voorzitter van
en toen ik na een paar vergaderin-

gen dacht ook eens iets te moeten
zeggen bij de rondvraag, kreeg ik
van jou als voorzitter geen reactie. Toen ik daar wat vreemd van
opkeek, merkte jij op dat ik niet
echt een vraag had gesteld, maar
slechts een opmerking had gemaakt.
Ik mocht dus ook geen antwoord
verwachten. Een lesje politiek!”
Hoe bevalt je dat commissiewerk?
“Ik doe het met erg veel plezier
en heb bewondering voor de welsprekendheid waarmee sommige
leden gedreven hun betoog houden. Daarbij probeer ik een en
ander ook wel eens wat te relativeren, en er ook wat humor in te
brengen.”
Wat doe jij zoal
in je bestuursfunctie?
“Naast de normale taken van
een penningmeester ben ik als
bestuurslid mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het Lokaal Netwerk VVD
Oss-Bernheze. Als burger commissielid Ruimtelijke zaken heb ik,
naast de commissievergaderingen,
met heel veel leeswerk, ook nog
het fractieoverleg en allerlei bijeenkomsten. Elke week ben ik wel
een of twee dagdelen bezig.”
Hoeveel leden heeft het
Lokaal Netwerk VVD
Oss-Bernheze?
“Vijfennegentig, 25 uit Bernheze en 70 uit Oss. Dat zijn er niet
zoveel, maar de contributie is ook
ruim € 100,- per jaar.
Op dit moment loopt er een actie
waarbij men voor een jaar lid kan
worden voor € 25,- om zo zonder

financiële drempel kennis te kunnen maken met onze partij.”
De VVD landelijk aan de
macht, in Bernheze geen
kracht. Hoe komt dat?
“Je moet natuurlijk altijd eerst de
schuld bij jezelf zoeken. Kennelijk
doen wij iets niet helemaal goed.
Een andere reden is dat aan de
landelijke verkiezingen geen lokale partijen deelnemen zoals bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
Ik denk dat vooral de lokale partijen in Bernheze zoals Lokaal en
Blanco stemmen bij ons weghalen.
In 2014 speelde ook de impopulariteit van het kabinet Rutte, met
het harde bezuinigen, sterk mee.
Maar we gaan voor betere resultaten in 2018.”
Hoe zou je dat willen doen?
“De samenwerking met Oss biedt
daartoe zeker mogelijkheden.
Nu merken we al dat we elkaar
kunnen versterken en van elkaar
kunnen leren. We hebben nu bijvoorbeeld een specifieke campagneleider. De VVD mag in Oss met
Gé Wagemakers als wethouder
meeregeren, in Bernheze zijn wij
met de ene zetel van Jack van der
Dussen de kleinste oppositiepartij.
Dat gegeven geeft ons gezamenlijk overleg niet alleen een aparte
dimensie maar leert ons ook in beide rollen te opereren. Verder weten we de afgelopen tijd veel jongeren te werven en vinden we die
ook bereid om namens de VVD de
raadscommissies te bemensen.”
Voor 2018 moet je als VVD
direct dan toch een aansprekend programma hebben.
“Dat komt er zeker. Op dit mo-

Orde en veiligheid zijn algemene speerpunten voor de VVD

ment is een commissie, bestaande
uit de beoogd lijsttrekkers van Oss
en Bernheze, aangevuld met wat
schrijvers, bezig met het algemeen
partijprogramma met daarin de liberale uitgangspunten. Daarnaast
zijn er specifieke speerpunten voor
Bernheze. Zo willen we een goede opvang van asielzoekers, maar
géén groot AZC in onze kernen,
de realisatie van voldoende betaalbare huurwoningen, géén milieuvervuilend bedrijf in het Aa-dal,
maar wel een tweede supermarkt
in Nistelrode. Verder willen we de
discussie blijven voeren of Bernheze als zelfstandige gemeente kan
voortbestaan of dat de kernen beter aan kunnen sluiten bij andere
gemeenten.”
Opsplitsen van de gemeente,
waar denk je dan aan?
“Meest voor de hand zou dan
liggen dat Heesch naar Oss gaat,

Nistelrode naar Uden en de overige kernen naar Meierijstad.”
Wat heeft Bernheze aan de
VVD te danken?
“Vanaf het begin zijn wij tegen
een groot AZC in onze kernen
geweest en mede dankzij onze
inbreng is er dat niet gekomen.
Iets wat inmiddels overigens ook
landelijk beleid is geworden. Verder hebben wij ons altijd ingezet
voor het op sterkte brengen van
het aantal wijkagenten en boa’s
in onze gemeente. Orde en veiligheid zijn algemene speerpunten
voor de VVD.
Daarnaast hebben we in de
rioolheffing
een
eenheidstarief weten te realiseren voor inwoners en ondernemers en extra
gelden voor vergunningverlening,
toezichthouden en handhaven.”

Een laatste hartenkreet?
“Bernheze heeft vijf prachtige kernen, die het verdienen op
de best mogelijke wijze bestuurd te worden.”
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Lokaal:

wat brengt de toekomst?
Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal
De formatie van een nieuw kabinet verloopt moeizaam en dat betekent een
meevaller voor de schatkist. Elke dag dat de formatie langer duurt vloeit er
€ 10.000.000,- in de schatkist. Zolang de partijen in Den Haag steggelen
over een nieuw kabinet kan er echter ook geen extra geld worden uitgegeven. Zodra de rijksoverheid meer geld gaat uitgeven krijgen de gemeenten
ook meer aan rijksuitkeringen. Dit op basis van het principe ‘samen de trap
op en af’.

Op Weg naar Open mOnUmentendag:
GeVeLtJes kiJken in HeesCH!

Kinderen van verschillende basisscholen in Heesch nemen deel
aan het project Machtig Mooie Monumenten tijdens de Open
Monumenten Klassendag op vrijdag 8 september. Dit project
wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Cube
Bernheze, Muzelinck en de Eijnderic. Uitgangspunten zijn het
oorspronkelijke hoevecomplex de Eijnderic en diverse mooie
geveltjes met hun eigen bijzondere kenmerken in het centrum
van Heesch. Je komt er dagelijks langs maar het is je nog nooit
opgevallen dat deze geveltjes fraaie muurankers hebben, brede
kroon- of daklijsten, rollagen met sluitstenen boven de ramen of
gemetselde speklagen. De leerlingen gaan al deze kenmerken
ontdekken tijdens een speurtocht door het centrum van Heesch.
In de Eijnderic wordt hen verteld over de oorspronkelijke functie
van het gebouw en het bakhuis. Tenslotte gaan de leerlingen
zelf aan de slag als architect en ontwerpen ze een fraaie gevel!
Projectbureau Open Monumentendag organiseert sinds 2010
de Open Monumenten Klassendag met groot succes. Leerlingen
uit groep 7/8 worden in de klas op het fenomeen ‘monument’
voorbereid, waarna ze een monument bezoeken, samen met
een rondleider die het als geen ander kent. Tienduizenden
kinderen zijn op deze manier al actief betrokken bij het
monumentale erfgoed in hun omgeving en dat aantal zal de
komende jaren alleen maar groeien.

Nachtsluiting Rabobank
geldautomaten actief
BERNHEZE - De afgelopen tijd
hebben we landelijk, maar ook
lokaal, te maken gehad met
plofkraken. Deze plofkraken
brachten schade toe aan de geldautomaten en aan omliggende
panden. Daarom neemt Rabobank Oss Bernheze een aantal
veiligheidsmaatregelen bij de
geldautomaten in de regio. De
veiligheid van omwonenden

heeft de hoogste prioriteit en
daarom heeft de bank besloten
om de beschikbaarheid van de
geldautomaten terug te dringen
in de nacht. Dat betekent dat
alle geldautomaten in de regio
Oss Bernheze vanaf 14 juni een
nachtsluiting kennen. De geldautomaten zijn voortaan dagelijks beschikbaar van 6.00 tot
23.00 uur.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Dalen de overheidsuitgaven dan
daalt ook de uitkering voor de
gemeente. Dit betekent dat als
er niet tijdig vóór de vaststelling
van de begroting (Prinsjesdag)
een kabinet is geformeerd er ook
geen nieuw beleid kan worden
vastgesteld waar met de uitgaven rekening mee kan worden
gehouden.
De Rijksoverheid wordt dus met
de dag rijker, maar het geld
wordt opgepot. Onlangs hebben

SP:

wij bij de Algemene Beschouwingen voor 2018 aangegeven dat,
wat Lokaal betreft, de OZB-bedragen bevroren zouden mogen
worden als de overheidsuitkering meevalt. Jarenlang hebben
wij allen tijdens de crisisjaren
bezuinigingen gekend en extra
verhogingen van de OZB-tarieven gehad om de gemeentelijke
financiën op orde te houden. Nu
het economisch beter gaat, en
de rijksuitkeringen hoger uitval-

len, is het niet meer dan eerlijk
dat inwoners van Bernheze ook
gecompenseerd worden voor de
extra lasten die er werden opgelegd. Wat ons betreft blijven in
dat geval de OZB tarieven helemaal gelijk aan die van 2017.
Hopelijk komt er snel een nieuw
kabinet waardoor duidelijk wordt
dat de overheidsuitgaven zorgen
voor een hogere gemeentelijke
rijksbijdrage.

meer Heesch-west (waalboss) feiten
Cor van Erp, SP Bernheze
Het in 2002 geplande industrieterrein Heesch-West (Waalboss) gaat de komende jaren fors geld kosten. De gemeenten Oss, Den Bosch en Bernheze
hebben er inmiddels € 43.700.000,- voor opzij gezet. Om de eerste 50 hectare te kunnen ontwikkelen is dit het op voorhand bekende verlies. Is dit bedrijventerrein niet gewoon onnodig, overbodig, onrendabel en ook nog eens
ongewenst? Verder zijn de genoemde drie gemeenten ook de rente kwijt van
€ 11.500.000,- op de voorfinanciering van de aanleg van de A-59.

Verliezen
Al jaren waarschuwt de SP Bernheze in de gemeenteraad voor
de naderende verliezen op Waalboss. Voor Bernheze zijn die
verliezen al opgelopen tot ruim
€ 7.700.000,-. Dat is bepaald
geen klein bier. Met de aanleg
van Heesch-West zou ook de
rente, die betaald werd om de
versnelde aanleg van de A-59 te

financieren, terugverdiend worden. We praten over een bedrag
van € 2.481.388,- renteverlies. In
plaats van geld te verdienen, staat
de teller voor Bernheze in het
rood. Op dit moment rekenen de
deskundigen op een verlies voor
Bernheze van € 5.242.317,-.
Tel beide bedragen op en je hebt
de € 7.700.000,- verklaard. We
zitten voor een voldongen feit

Progressief Bernheze:

regenboog?

en de weg terug is er niet meer.
Of je moet nog hogere verliezen voor lief nemen. Alle grond
gewoon afwaarderen naar agrarische waarde of natuurwaarde.
Maar dát zou funest zijn voor de
financiën van de drie gemeenten.
De SP kiest al jaren voor verliesbeperking. Probeer een alternatieve invulling te vinden voor de
aangekochte gronden.

De roze

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
Deze week is het ‘roze Week’. Een week waarin de aandacht uitgaat naar het
jezelf kunnen zijn. Dit jaar wordt het georganiseerd door Den Bosch, Oss en
de regio Noordoost-Brabant. Om te bouwen aan begrip, tolerantie, respect
en participatie.
Is de aandacht voor diversiteit
nog nodig? Kunnen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zichzelf niet zijn dan? Het is
nog steeds nodig om aandacht
te vragen voor diversiteit. Vorige week stonden de kranten
vol over het feit dat bisschop De
Korte zich terugtrekt op Roze
Zaterdag, 24 juni, en er geen oecumenische gebedsdienst in de
Sint-Janskathedraal zal plaatsvinden. Ook bij andere geloofsge-

meenschappen is homoseksualiteit een heikel punt.
In zowel Oss als Den Bosch zijn
zogenaamde
Gaybra-paden
aangelegd. Regenboogkleurige
zebrapaden. Een relatief eenvoudige manier om op een positieve
manier aandacht te vragen voor
diversiteit. Ook een veelkleurig
zebrapad in Bernheze? Ik weet
het niet. Wij zouden het geld
daarvoor liever besteden aan
goede LHBT voorlichting in het

onderwijs.
Progressief Bernheze wil een veilig Bernheze. Een thuis waar iedereen zichzelf mag zijn. Waar je
je niet anders voor hoeft te doen
dan je bent. Een plaats waar iedereen in zijn of haar waarde
wordt gelaten. Bij Progressief
Bernheze laten we het al zien. Bij
ons mag je jezelf zijn!
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

informatie voor de kernen
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voorkom diefstal van
jouw (brom)fiets of
scooter

initiatief nemen en kansen zien
Michel Oomen (50) uit Loosbroek is blokkenlijmer. als zzp’er trekt hij
het land door om binnenmuren te plakken bij nieuwbouw of renovatie.
Lijmbedrijf Oomen bestaat nu twintig jaar. “ik heb een aantal vaste
opdrachtgevers waaronder aannemers, onderaannemers en metselbazen.
als ze zelf niet bellen doe ik het. ik zit nooit een dag thuis. als je echt
wilt werken is er altijd werk. al zou het mooi zijn als er voor de kleine
ondernemer wat meer steun was vanuit de politiek. Niet de zzp’er
straffen met bijvoorbeeld de zzp-boete, maar zie, net als D66, de zzp’ers
als mensen met durf, die initiatief nemen en die kansen zien. je moet
niet blind zijn voor de risico’s voor mensen die met heel hard werken
toch niet genoeg verdienen. Maar er zijn ook steeds meer zelfstandigen
die er in slagen goed rond te komen. Of die zelfs doorgroeien van zzp’er
naar mkb’er. Dat is goed voor de werkgelegenheid. De eerste groep
moet geholpen en soms beschermd worden. Die laatste groep moet
vooral de ruimte krijgen. Goed dat D66 zich sterk maakt voor zzp’ers.”

NISTELRODE - Helaas heeft de
politie (brom)fietsdiefstallen in
Nistelrode geconstateerd. Wijkagent Mieke Bode geeft tips om
diefstal van je (brom)fiets te
voorkomen.

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

ga jij de plantjes water
geven?
CDA:

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze
Als je vroeger op school vaak de plantjes water mocht geven of koffie halen
voor je juf of meester, dan wist je het wel. Je kon niet goed meekomen omdat
je moeite had met lezen en schrijven. Van te weinig oefening op school heb
je je leven lang last.
Op 6 juni was ik in gesprek met
een Taalambassadeur van Bernheze over wat het met je doet
als je niet goed kunt lezen en
schrijven. “Het maakt je onzeker.
Thuis, op je werk, als je winkelt,
overal. Je komt met verkeerde
dingen terug als etiketten worden gewijzigd.”
Een wereld ging voor haar open
toen ze een paar jaar geleden
taalcursussen ging volgen bij de
bibliotheek in Heesch. Nu leest zij
zelfstandig en duidt zij haar eigen

omgeving. Dit gunt zij iedereen.
Om mensen enthousiast te maken voor taalcursussen in de bieb
komt ze op veel plaatsen bij verenigingen haar zegje doen.
Jongeren lezen minder
Onder onze jongeren zijn veel
kinderen die te weinig lezen.
Doordat ze meer aandacht hebben voor gamen en social media,
schiet het lezen erbij in. Hierdoor
zal het aantal laaggeletterden
stijgen. Bij de bibliotheek kun je
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zomerlezen. Dat is gratis tot 18
jaar.
Taal begint lokaal
Als CDA Bernheze vinden wij het
belangrijk dat iedereen meedoet.
Taal is belangrijk in huis, bij het
opgroeien, op school, bij werk
of vrijwilligerswerk, om grip te
hebben op schulden en armoede, gezonder leven en het voorkomen van eenzaamheid. Voor
meer info kijk op
www.cda.nl/bernheze.

Niet iedereen kan zijn of haar
eigen fiets, brommer of scooter
goed omschrijven, weet wijkagent Mieke Bode. “Weet je
alleen maar dat het een groene
damesfiets met een kinderstoeltje is, dan maakt dit het een stuk
moeilijker om jouw tweewieler
op te sporen. Noteer op bijvoorbeeld een fietsregistratiekaart

maak een foto
zoveel mogelijk kenmerken van
je voertuig, zoals merk en framenummer of chipnummer. Bewaar
deze voor het geval dat je fiets
gestolen wordt. Let erop dat je
het framenummer noteert en
niet het serienummer. Uit de
internetaangiften blijkt dat veel
mensen die vergissing maken.
Daarnaast kun je de fietsenmaker vragen om jouw postcode
en huisnummer in het frame te
graveren.”
Zet je fiets op slot
“Het klinkt logisch, maar zet je
fiets, brommer of scooter altijd
op slot, ook als je maar even weg
bent”, adviseert wijkagent Mieke Bode. “Soms is het verstandig
de fiets met een extra beugel- of
kabelslot vast te zetten aan een
vast voorwerp of aan de fiets

Mieke Bode

van iemand waar je mee bent.
Als er een bewaakte fietsenstalling in de buurt is, maak daar
dan gebruik van.”
Doe altijd aangifte
Als jouw fiets, brommer of scooter toch gestolen wordt, doe dan
meteen aangifte bij de politie.
Dat kan via internet op
www.politie.nl, of op afspraak
op het politiebureau. “Neem de
gegevens van de fiets, brommer
of scooter mee, zoals merk en
framenummer en de aankoopnota. Alleen wanneer je aangifte
hebt gedaan, kan een gevonden
fiets, brommer of scooter door de
politie worden teruggegeven”,
zegt wijkagent Mieke Bode.
Jouw wijkagent
Meer informatie of contact met
jouw wijkagent? Vul op
www.politie.nl (Mijn Buurt) je
postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Marco: ‘Het was mooi om nu ook een keer

samen, dwars door partijen heen, te laten zien

’

dat er zaken zijn die ons allen aangaan

Blanco: Het

andere geluid

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Anderhalve week geleden stond de Misse in Heesch vol met mensen. Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar januari vorig jaar. Toen zat ik opgesloten in het gemeentehuis en stonden er op het plein een groot aantal raddraaiers.
Hoe anders was het nu. Heel Heesch liep uit voor de SamenLoop voor Hoop. Een
prachtig evenement met een geweldige opbrengst. Ook dat is Heesch.
Met een aantal andere raadsleden, wethouders en de burgemeester liepen ook wij mee
voor het goede doel. Normaal
komen we op voor de belangen
van de inwoners van onze gemeente, maar het is goed om
ook af en toe verder te kijken.
Er wordt veel georganiseerd om
aandacht en financiële middelen
te verkrijgen voor goede doelen.
Politieke ‘kopstukken’ doen hier
individueel ook regelmatig aan

mee. Wethouder Wijdeven (Lokaal) fietste afgelopen weekend
bijvoorbeeld tijdens Bike my day
voor Villa Joep, en Skip Anker
(Progressief Bernheze) liep mee
tijdens de Nacht van de vluchteling. Een paar weken geleden
liep Ezra Leeger (CDA) de Alpe
d’Huzes voor het KWF. Zelf ben
ik regelmatig in groezelige grachten gedoken voor Stichting ALS.
Zo draagt iedereen zijn of haar
steentje bij.

Het was mooi om nu ook een
keer samen, dwars door partijen
heen, te laten zien dat er zaken
zijn die ons allen aangaan. Politici, sporters, buurtverenigingen,
vriendengroepen, iedereen was
bezig voor hetzelfde.
Het laatste restje schaamrood
van destijds maakte definitief
plaats voor het overweldigende
paars van de hoop. Het was fijn
om ook hier bij te zijn.

STOP
fietsendiefstal

Laar 27
5388 HB Nistelrode
0412 610 114
www.fietsplus-rini.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Cor Geenen uit
Vorstenbosch

Winnaar:
Ron Bevers
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Woordzoeker

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Barbequepakketten
vanaf € 4,98 per persoon.
Ribkoteletten
€ 3,10 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.
Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
Onze kersen zijn er weer ook
in de automaat.
Ook nog volop aardbeien,
ook voor jam en diepvries.
Vanaf 1 juli zijn we weer open
op donderdag, vrijdag en
zaterdag.
Vanaf 1 augustus zijn we tot
het volgend aspergeseizoen,
10 maart 2018, gesloten
Fam. Verkuijlen, Boterweg 2,
Heeswijk-Dinther 0413-291211.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.
Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:

Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

oproep
Oproep aan alle
oud-leerlingen van
‘de Mavo’ in Ravenstein.
23 juni is er een reünie!
Meer informatie over
de reünie is te lezen op:
facebook.com/Het-HooghuisRavenstein-101441660015486.

gevraagd
Agrarisch bedrijf in Heesch zoekt
een jonge enthousiaste
bedrijfshulp (vanaf 15
jaar) voor de weekenden en
vakanties.
Voor meer informatie bel:
06-24518924.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Verhuisbericht FNV
BERNHEZE - Het spreekuur van FNV verhuist per 28 augustus naar
de locatie aan ’t Dorp 142 in Heesch. Hier is nu reeds het vakbondscentrum van Lokaal FNV/Maasland gevestigd.

Zoek: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Turkije

Op zOek naar
een gOede
schOOnheidsspecialiste?
Nu introductieaanbieding:
uitgebreide gezichtsbehandeling
+ huidanalyse voor de prijs van een
standaardbehandeling.
Vermeld bij het inplannen van een afspraak
dat u gebruik wilt maken van deze aanbieding.
Geldig tot en met 31 augustus 2017.

Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777
info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

De spreekuurlocatie in De Hille
aan de Looveltlaan in Oss komt
per 30 juni te vervallen. Het laatste spreekuur in Oss is op dinsdag 27 juni. De locatie in Heesch
ligt tegenover de kerk, daar is
voldoende parkeergelegenheid.
Het spreekuur is vanaf 28 au-

gustus elke maandag en dinsdag
van 19.00 tot 20.00 uur.
Tijdens de zomervakantie, van
1 juli tot en met 27 augustus, is
er geen spreekuur.
Mocht je tijdens de vakantieperiode kwesties hebben die niet
kunnen wachten, bel dan met de

suikerfeest met suikerspin
Tekst?

landelijke ledenservice;
088-3680368 of kijk op
www.fnv.nl.Ook kun je ons volgen via
www.lokaalfnv/maasland en
wij zijn te bereiken per mail via
maaslandlokaalfnv@gmail.com.
Zie oplossing pagina 34
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koopzondag nistelrode

Zonda
g
25 jun
i

12.00-

17.00

uur

Mooi & gezellig in Nistelrode
Lekker fietsen in de Maashorst? Een koffiestop met een ijsje
of lekker snuffelen tussen de zomerkleding? Op zoek naar een
paar mooie zomerschoenen of een moderne nieuwe tas?
Of ben jij de sporter die alleen op zondag tijd neemt om te
gaan shoppen voor de perfecte sportkleding en -accessoires?
De deuren staan open voor het publiek, parkeren is gratis en
Koopzo
ndag
25 juni
12.00-17
.00 uur.

er is vanuit alle richtingen een prachtige fietsroute te vinden,
genoeg om deze dag in het altijd mooie Nisseroi door te
brengen.

Marya Schoenmode - Van Tilburg Mode
en Sport - Raved Boutique Horeca Nistelrode en Hof van Donzel

welkom
e
t
r
a
h
n
a
v
je
...heten

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

VERMAAK JE TIJDENS DE MOOISTE

OPEN
ZONDAG!

25 JUNI
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ZOMER

SALE

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | GRATIS VERMAAKSERVICE | GRATIS PARKEREN

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL
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Blote billen van de Koning

HEESWIJK-DINTHER - Het is alweer bijna tijd voor een nieuwe voorstelling van jeugdtheatergroep de
Kersouwe! ‘De Blote Billen van de Koning’, naar het verhaal van ‘De nieuwe kleren van de keizer’, is dit
jaar dé zomerhit voor jong en oud. De voorstelling wordt gespeeld in de bossen van natuurtheater De
Kersouwe en is geschikt voor ‘kinderen’ van 4 tot 104 jaar. De première is op woensdag 5 juli om 15.00
uur. De entree is € 4,-. Dit is exclusief € 0,50 servicekosten.

Op die manier kan hij kaizer
Hans lekker jaloers maken!
Een jaloersmakend bal
Koning Christophe is een verwend nest. Hij praat het liefst
over zichzelf en kijkt de hele
dag in een spiegeltje. Ook is hij
jaloers als andere mensen teveel aandacht krijgen. Als zijn
grootste aartsrivaal, kaizer Hans
van der Milch, de prijs voor best
geklede vorst ter wereld wint, is
koning Christophe ontroostbaar.
Iedereen zet alles op alles om de

koning op te vrolijken. Er wordt
zelfs een bal voor de koning
georganiseerd! En tijdens dat
bal zal de koning de allermooiste kleren dragen die er maar te
vinden zijn. Op die manier kan
hij kaizer Hans lekker jaloers maken! Tenminste, dat denkt hij…

naar de première van ‘De Blote
Billen van de Koning’ op woensdag 5 juli om 15.00 uur.

Zomerhit in de bossen
Benieuwd hoe dit ‘bildige’ verhaal afloopt? Kom dan kijken

Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.

Of tijdens de voorstellingen op
woensdagen 12 en 19 juli om
15.00 uur en zaterdagen 15 en
22 juli om 19.00 uur.

Scouting Heesch pakt
voorbereiding gezamenlijk
zomerkamp groots aan

HEESCH - Om te vieren dat Scouting Heesch 70 jaar bestaat, houdt
zij dit jaar een gezamenlijk kamp. Alle leden komen samen op één
groot kampterrein. Omdat dit organisatorisch een grote uitdaging
is, gingen stafleden van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei op een
zogenaamd ‘kampvoorbereidingsweekend’.
Ze verbleven dit weekend op het
kampterrein (waarvan de locatie
nog geheim is) en hebben daar
spellen en tochten uitgezet. De
vrijdagavond stond in het teken
van hun thema. Er kwam een
themafiguur, die in zijn glazen
bol de toekomst kon zien, om
te vertellen hoe het kamp eruit
gaat zien. De volgende ochtend
stond het uitzetten van de tocht
op de planning. Voor de oudere
groepen, die een langere tocht
zullen gaan maken dan de Welpen, kostte dit zowat de hele zaterdag én zondagochtend.

De jongere speltakken werkten
hun eigen thema binnen het
overkoepelende thema uit, bezochten de kampgebouwen en
bedachten de gezamenlijke programma-onderdelen.
Ook de kampcommissie van de
Rowans en Sherpas was aanwezig. Dit is de oudste jeugdgroep,
van vijftien tot achttien jaar.
Zij stellen, buiten de gezamenlijke momenten, hun eigen kamp
samen. Uiteindelijk heeft iedereen veel vertrouwen én zin in
het komende zomerkamp.

Ruige mannenweekend bij Scouting Woensdag

NISTELRODE - Een enthousiaste actieve groep zijn de Scouts van woensdag van Mira Ceti. In het voorjaar waren ze een helpende hand met de bouw van carnavalswagen
CV Afslag 15, er werd gezocht naar ‘Wie is de Chef’, St. Jorisdag werd gevierd en ze bezochten bakkerij Van Mook.
Met lekker weer worden er vlotten gebouwd, waar de welpen dan komen kijken en dit weekend was het ‘Stoere Mannen’ weekend met super bouwwerken van hutten.
Dat slaapt heerlijk, zeker met dit weertje! Met waterspelletjes en een avondspel, was het weer geweldig genieten. #scouting #stoer #ruigemannenweekend #lidworden

Kind: Juf, hij slaade.
Ander kind: Ik slieg niet.
Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl
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’Kom naar
onze feestelijke
openingsweek’

Jumbo heropent
op woensdag 28
juni
om 9.00 uur

Heeswijk Dinther, St. Servatiusstraat 39

Gratis appeltaart
Tot en met zondag 2 juli 2017 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen

28

Woensdag 21 juni 2017

Theaterprogramma
CC Nesterlé 2017/2018
gelanceerd tijdens de Uitsmijter

Auto & Motor

NIEUWS

Autobedrijf W. van Dijk
NISTELRODE – Op een prachtige zonnige Vaderdag bruiste CC Nesterlé van de activiteiten. Een dag van ontmoeting met kans om deel
te nemen aan tal van workshops, er was heerlijk eten te proeven, je
kon kennismaken met passies van Nistelrodenaren en je kon genieten van lokale muziek.

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0.......................................2014

Volkswagen Fox 1.4 ...............................2006

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015

Volkswagen Touran 1.6 ..........................2005

Ford KA 1.3.................................. 2000-2006

Volkswage Golf ......................................2001

Ford Focus 1.6 D ................2006-2007-2013

Honda CR-V 2.0i Elegance .....................2010

Ford Focus 1.6 77kw .............................2012

Peugeot 107 ..........................................2012

Ford Focus 1.0 74 kw ............................2012

Peugeot 207 ..........................................2008

Ford B-Max............................................2013

Renault Clio 1.2 .....................................2010

Toyota Aygo 1.0 4-drs ............................2012

STATIONWAGONS:

Toyota Yaris 1.2 .....................................2014

Ford Focus 1.6 D ...................................2013

Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012

Ford Focus 1.6 ecoboost ........................2012

Volkswagen Up ............................ 2012-2014

Ford Focus 1.6i ......................................2005

Mark van de Veerdonk en Jan Schaapsmeerders

En de winnaars zijn...
Tijdens de afsluiting van dit bijzondere evenement werden de
winnaars van diverse wedstrijden
bekendgemaakt.
De jury verkoos de foto gemaakt
op de Brobbelbies door Franka
van Tilburg als ‘mooiste Nisseroise plaatje’. De publieksprijs ging
naar Maarten Nuijen.
Sil Ketelaars won de finale van
het Fifa 4 toernooi en Daniel de
Groot was de beste van het darttoernooi. Riet Altdorf is gekroond
tot beste bakker met de inzending
van haar Hemelse appeltaart.
De afsluiting krijgt een ‘geestelijk’

Natuurlijk is een aantrekkelijk aanbod van evenementen van groot
belang. Maar nog véél belangrijker is dat men graag naar CC
Nesterlé komt. Voor een avondje
lachen met cabaret, luisteren naar
favoriete muziek, een boeiende
film of een ontspannende muziekmiddag. Maar ook voor een
activiteit van je eigen vereniging
en om met elkaar te genieten.
De foyer blijkt daarvoor een perfecte plek. Een kopje koffie, een
borreltje of pilsje en wat later op
de avond de, inmiddels bekende,
bitterbal. Daar kun je op wachten!

Voor een avondje lachen met cabaret,
luisteren naar favoriete muziek, een boeiende
ﬁlm of een ontspannende muziekmiddag
tintje als Mark van de Veerdonk
de theaterbrochure voor het seizoen 2017/2018 ten doop houdt.
Als kapelaan spreekt hij de bezoekers toe “Zult gij plechtig beloven
elke culturele activiteit van deze
zwarte doos te bezoeken opdat
gij minder depressief zult zijn!”
Na zijn inzegening overhandigt
hij de ‘culturele bijbel’ aan de
voorzitter Jan Schaapsmeerders
en daarmee is het nieuwe theaterseizoen geopend!
In het programma komen bekende namen naar voren zoals ‘Brabants worstenbroodje’ Chistel de
Laat, Hans Dorrestijn en Karin
Bruers. Natuurlijk kun je komend
seizoen terug naar de Sixties met
Mustang 66 en zorgen Rob en
Emiel voor een magische avond.
Lachend het jaar uit kan tijdens de
eerste Nisseroise Oudejaarsconference!

banden
accu’S
Laat GRatIS je
caRavanbanden
contRoLeRen op
oudeRdom en
bandenSpannInG
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

Het gehele programma is te lezen
in de brochure die is bijgesloten
bij deze krant en tickets zijn te
boeken via www.nesterle.nl.
Seizoen opening met DREAMFIELD op 16 september
Het seizoen 2017-2018 kan niet
beter geopend worden dan met
een spetterende muzikale avond
verzorgd door talenten van eigen
en nabije bodem: DREAMFIELD!
Op zaterdag 16 september verzorgen zij de aftrap van het nieuwe seizoen met hun voorstelling
‘Muziek van hun dromen’. Wees
erbij en boek alvast je kaarten via
www.nesterle.nl.

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
Fiat
500 C3
zeer1.4
apart
2007
Citroen
16v40.00
aircokm airco ..........2010
Fiat
Panda
km. ................................
2009
Citroen
C34200
airdream
selection
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
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‘Onderweg ben ik offline’

Preventief onderhoud
Houd je auto betrouwbaar en bedrijfszeker

Het adres
voor
uwautozaken!
autozaken!
Het adres
voor al
al uw
Vacature
Heeft u al aan winterbanden
gedacht?
Voor
een
prijsopgave
kunt
u
Monteur
niveaubellen
4
of mailen.

Fulltime

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100
info@crommenacker.nl
Heb jij ervaring,
je APK-papieren
op zak, ben je een
www.crommenacker.nl
aanpakker, flexibel
en kun je zelfstandig werken?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden goede
arbeidsvoorwaarden en een goed salaris.

Crommenacker Automobielen is een jong en innovatief
automobielbedrijf gevestigd in Nistelrode.
Wij voeren onderhoud, reparatie’s en APK’s uit aan
personen en bedrijfsauto’s, daarnaast houden we
ons bezig met de in- en verkoop ervan.

Eén van de belangrijkste eisen aan een auto is betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid. Niets is zo
vervelend als een auto die je in de steek laat. Want dat gebeurt altijd op het verkeerde moment. Om
dit te voorkomen is preventief onderhoud heel belangrijk.
Om betrouwbaar en bedrijfszeker te blijven heeft elke
auto regelmatig onderhoud nodig. Wat er precies moet
gebeuren en hoe vaak, dat is door de fabrikant vastgelegd in onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen. De garagist weet precies welk onderhoud hij uit
moet voeren.
De intervallen zijn de afgelopen jaren overigens wel
steeds langer geworden. Vroeger was doorsmeren en
olie verversen elke 5000 km noodzakelijk. Tegenwoordig zijn intervallen van 30.000 km of langer geen uitzondering meer. Toch blijft regelmatig onderhoud altijd
nodig.
Met uitzondering van onvoorziene reparaties is van al het benodigde onderhoud een redelijk goede
inschatting te maken wanneer het nodig is en wat de kosten zullen zijn. Een accu gaat doorgaans zo’n
vier jaar mee, remblokken vóór meestal zo’n 60.000 km, remblokken achter halen wel het dubbele.
Je zou dus geld opzij moeten leggen als financiële reserve voor onderhoud en reparaties die je in de
toekomst kunt verwachten.
Ga je één keer per jaar naar de garage voor onderhoud dan is het aan te bevelen dat te combineren
met de Algemene Periodieke Keuring (APK).

Wij zijn gespecialiseerd in diagnose stellen van complexe
storingen en het oplossen ervan. Ook bieden wij de volledige
aircoservice. Voor banden en 4-wiel uitlijning kunt u ook
bij ons terecht. Wij zijn hèt adres voor àl uw autozaken!
Wij zijn op zoek naar een Vakman!
Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenackerautomobielen.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Bron: ANWB.nl

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Peugeot 206 1.4 SW
2002
Citroen C2
2006 € 3499,• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Renault Megane Coupe 2.0 Turbo 2014
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km
2012 € 8950,•Citroen
Wielen
Toyota Aygo 5 drs grijs
2007
Saxo 1.1en banden
1999 € 999,Citroën Saxo vts

2001 € 1499,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco

Een
greep
uit1998voorraad
Citroën Xantia
1.8-16V
€ 1600,Volkswagen Fox 1.2
Alfa
jtd 1.6
2003 €€ 4.950,Fiat156
Panda
aircoimpression, zwart 2004
3450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Fiat Panda panoramadak, airco luxe 2004
€ 3750,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Fiat Panda 1.2 panoramadak
2007 € 3749,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,1.6-16V lmv
2009
5950,2 Ford
CV 6Fiesta
blauw (belastingvrij)
1971 €€ 4.950,Citroën
Xarastation
Pic.1.8
gr. met.
2004 €€ 4.950,Ford Focus
meeneemprijs
650,Citroen
Xara
1999 €€ 1.500,Hyundai
ix20Coupé
1.4i
2011
9500,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Kia Cerato 1.6 LX Airco
2005 € 1750,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Lada
Kalina
1.6 28Dkm
2008
2499,Fiat
Scudo
combi,
8 pers. ex btw
1997 €€ 1.999,Mercedes
Station
2006
8900,Ford
Focus C180
stationcar,
16 1.8i
16v
2002 €€ 3.499,Ford
Focus stationcar,
2002 €€ 2.750,Mitsubishi
Colt 1.3 zwart
2006
2999,Ford
1998 €€ 1750,650,OpelKa
Agila 1.2meeneemprijs
Color edition
2001
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Opel Corsa sport
2007 € 4750,Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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-
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€ 1999,€ 25.950,€ 3750,2010 € 4600,2009 € 3999,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Bedrijfswagens
ex BTW:
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Opel
Combo
1.3
cdti
2004
€
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
Peugeot 307 hdi break
2007
Cabriolet:
Peugeot
206
CCwidebody
cabrio
2006
BMW
Z3 2.0
6 cil.
1999
€
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Peugeot 206 CC
2005 €
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
VW
Golf Cabrio
diesel
€
Renault
Megane
Scenic lgp, g3 1998
1999
VW
KeverTwingo
Cabrio grijs
1303metalic
1972
€
Renault
2003
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
Volkswagen Kever belastingvrij
Motoren:
VW Golf Cabrio lmv
1995

€ 8.250,€ 6.450,€ 3.800,€1999,2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6450,6.950,€ 750,5950,€ 1.450,€1250,1.499,€5900,2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Mini 850 de Luxe, gerestaureerd lichtmetalen
wielen 1975
• Nissan Micra 1.3i 16V stuurbekr. 161.000
km
verkocht
1998
• Opel Combo 1.4i 16v airco, trekhaak,
159.000 km, 2005
• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, 73.000 km, clima,
nieuw model 2012
• Suzuki Swift 1.2, Comfort Easss, airco,
stoelverwarming, 100.000 km, 2012
• Suzuki Swift 1.3 i 16V 5-drs. airco 2007
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• VW Golf 1.6 TDI, 5-drs, navi,
PDC achter, 95.000 km, 2011
• VW Touran 1.4 TSI Highline, PDC V + A ,
Clima 42.000 km, 2012
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015
• VW Golf 1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A
lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
Bedrijfswagens:
• Renault Trafic 2.5, DCI, 150 PK, L2H1,
ocht
verktrekhaak
airco, zilvergrijs marge! 146.000 km., 2009

www.autobedrijflangens.nl
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Terugblik op Wereldwinkel Koninklijke Fanfare slaat weer haar slag
op school bij
basisschool De Beekgraaf

NISTELRODE - Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar hielden
kinderen van groep 8 van basisschool De Beekgraaf ‘Wereldwinkel
op School’. Vooraf kregen de kinderen in de klas informatie over de
Wereldwinkel over het ontstaan, het doel en de werkwijze.
Op 12 juni was de opening.
Yolanda van den Broek vertelde
tijdens de opening over het leven van de kinderen in Babungo in Kameroen. De presentatie
kwam bij de kinderen goed over.
Een deel van de omzet van Wereldwinkel op School is voor Babungo bestemd.

winkeltje mochten besteden
voor hun klas.
Met veel inzet hebben de kin-

Wethouder Jan Glastra van Loon
was bij de opening aanwezig.
Hij was enthousiast dat kinderen
van groep 8 zich een week zo
inzetten voor de Derde Wereld.

deren hun winkeltje gerund.
De omzet mag er zijn, ruim
€ 1.100,-! Tijdens de afsluiting
op vrijdagmiddag kreeg Riek van
den Broek, als vertegenwoordiger van Yolanda, een cheque ter
waarde van € 115,- aangeboden.

“We leven immers in één wereld”, benadrukte hij. De wethouder gaf het bestuur een envelop met inhoud die ze in hun

deel van de omzet
voor babungo

Dank aan alle bezoekers!

wilbert van de ven

elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55
info@maatwerkinsierhekwerk.nl • www.maatwerkinsierhekwerk.nl

HEEL/HEESWIJK-DINTHER
Onlangs vonden in het Limburgse Heel de Kampioenschappen
plaats voor slagwerk solisten en
ensembles.
Vanuit de Koninklijke Fanfare
St. Willibrord hebben meerdere slagwerkers deelgenomen op
zaterdag 17 juni. De duo’s Willem van Empel en Bram van den

Berg en Diego van Driel en Tjeu
Dortmans namen deel in de 3e
Divisie.
Tom van Zutphen en Rob van
den Berg traden samen op in de
1e Divisie. Alle drie de duo’s bespeelden de xylofoon/marimba.
Diego van Driel toonde ook als
solist zijn kwaliteiten in de 2e Divisie op snaredrum.

Dat de reis naar Heel niet voor
niets was bleek aan het eind van
de dag.
Diego en Tjeu zijn met 90 punten Nationaal Kampioen geworden in de 3e Divisie en het
duo Tom en Rob werd Nationaal
Kampioen in de 1e Divisie.
Beide duo’s behaalden een
mooie score van 90 punten.

De strijd om ‘beste geweerschutter van het jaar’
HEESWIJK-DINTHER - Op kermismaandag organiseert het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk het traditionele
schieten voor de beste geweerschutter van het jaar. Zoals altijd een spannend gebeuren dat op een gemoedelijke en sportieve wijze tot stand komt. Dit jaar streden ook weer een groot aantal schutters voor de titel ‘Beste
schutter van het jaar’.
Het werd een spannende strijd
waarbij uiteindelijk Raymond
van der Cammen als beste schutter het jaar 2017 in gaat.
Het zilveren ‘Schutterskruis’ mag
hij met trots het hele jaar dragen.
Tijdens deze dag schieten de dames van de gildeleden ook voor
de beste schutter. Na een spannende strijd tussen de dames
was het Gerda Langenhuijsen
die als beste schutter van de dames werd gehuldigd. Een mooie
prestatie om van zo’n sterk team
te kunnen winnen. Traditiegetrouw wordt er op deze dag ook

een jeu de boules toernooi gehouden. Na een spannende strijd
was het team van Rob Cremers,
Annet en Hans van Daal te sterk
voor de andere teams en wonnen zij het toernooi.

een zeer
geslaagde dag
Gedurende deze dag was er een
prima verzorgde barbecue die
iedereen zich goed liet smaken.
Alle gildeleden kunnen terugkijken op een zéér gezellige geslaagde dag.

Lekker bezig deze zomer...

Weekactie
20 t/m 28 juni 2017

2 FRIKANDELLEN
ijk

Afhalen ook mogel

Normaal € 3,50 nu

€ 1,00

Laar 20 - 5388 HG Nistelrode - Tel. 0412-612904
info@eeterij-nistelrode.nl - www.eeterij-nistelrode.nl

De zomeractiviteiten bij de Eijnderic starten op maandag 3 juli.
Er is weer veel belangstelling
voor de vele excursies en workshops.
Hier een aantal tips waarvoor
nog kan worden ingeschreven:
Decoratie van glas (extra)
maandag 10 juli
Tips voor leuke vakantiefoto’s
dinsdag 11 juli
Bloesemremedies; een
kennismaking
woensdag 12 juli
Culturele stadswandeling
’s Hertogenbosch
donderdag 13 juli
Verzorgingsproducten op
natuurlijke basis
dinsdag 18 juli
Wassen beeld maken
dinsdag 18 juli

Het programmaboekje, waarin
alle zomeractiviteiten staan vermeld, kan worden toegestuurd
op verzoek. Je kunt het natuurlijk ook ophalen bij de Eijnderic
aan ’t Dorp 92 in Heesch.
Inschrijven kan via www.eijnderic.nl of 0412-454545.
Ook na de zomer lekker bezig...
Het nieuwe cursusseizoen begint weer in september. Het uitgebreide aanbod tref je aan op
de wesite en... inschrijven is nu
al mogelijk! Kijk snel wat jouw
nieuwe uitdaging gaat worden.
Is dat beeldhouwen, boetseren
of schilderen? Of spreken de culinaire workshops en cursussen
je meer aan? Voor talen moet je
ook bij de Eijnderic zijn; Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Spaans en
Pools. En natuurlijk kan er ook

weer lekker ontspannen worden
tijdens de yogalessen.
Genoeg keuze om iets leuks uit
te zoeken! We zien je graag op
www.eijnderic.nl.

31

Woensdag 21 juni 2017

Roefeldag in Bernheze
Heesch - J
o
en Televis nkers Audio
ie reparati
e

Foto’s: Marcel van der Steen
en DMBK

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

chines

Heesch - Automaterialen

Heesch - Hansan bouwma

ren Eten

Heesch

Heeswijk-Dinther - Stijlvol Glas in Lood

Heeswijk-Dinther - De To
en Drinken

Loosbroek - Herso

Nistelrode - Apotheek

Vorstenbosch - Co

Nistelrode - Dierenvriendjes

mplement Reclam

e

Heeswijk-Dinther - Sylk & Beauty

Nistelrode - Chill

Nistelrode - Jumbo

Nistelrode - Tres chic
eze

Heesch - Kringloop Bernh

Heeswijk-Dinther - Brandweer

Deelnemende bedrijven bedankt!
...namens alle kinderen
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Succesvolle toernooiweek ’t Pumpke Nisseroise Open 2017

Nistelrode - Voor de achttiende keer werd er op de tennisbanen van tc Telro een open
toernooi georganiseerd.
Het toernooi vond plaats van 10
tot en met 18 juni. Er hadden zich
dit jaar 212 spelers ingeschreven. Het terras was extra mooi
aangekleed door Leon Kerkhof
Tuinaanleg. Bij deze wil de commissie de bedrijven bedanken die
de loterij mogelijk hebben gemaakt; met name DIO/The Read

Fitness for your
mind tijdens de
zomermaanden
met bridge

Shop/Prima Sparkling, Carwash
Nistelrode, Leon Kerkhof Tuinaanleg, Van Tilburg Mode, Petra
Ketelaars Prowin, BBQenzo.nl
en Just Be.
Maar natuurlijk mogen de
hoofdsponsors Eetcafé ’t Pumpke en BBQenzo.nl, niet vergeten
worden en bij deze worden zij
dan ook heel hartelijk bedankt
voor hun (financiële) steun. Zonder deze twee hoofdsponsors
was het niet mogelijk geweest
dit toernooi te organiseren. Ron

en Gijs, hartelijk bedankt!
De uitslagen van de verschillende onderdelen zijn:
DD8 17+: 1 Ineke Danen +
Karin van der Heijden
2 Parone van Amstel + Andrea
Raijmakers
GD7 17+: 1 Ronny van Bommel
+ Sanne van Bommel
2 Theo van der Lee + Marian
van der Linden
DD7 17+: 1 Maartje van Vugt +
Astrid van der Wielen

2 Marjon van den Akker + Jessy
van den Hout
HD7 17+: 1 Jos Jans + Gerrie
Onland
2 Wilfred van Doorn + Frank
Geurts
DD6 17+: 1 Gea Dobbelsteen +
Michela van de Ven
2 Chantal van Dooremalen +
Moniek Postma
HD6 17+: 1 Jurgen Theijssen +
William Toonen
2 Cees Keizer + Ronnie de Wit
GD5 17+: 1 Tino van Gaal +

Wendy de Mol
2: Wilbert Janssen + Annelies
Jacobs
DD4 17+: 1 Masja van der
Heijden + Anita van der Heijden
2 Cindy van der Heijden + Jessica van der Heijden
HD4 17+: 1 Mark van de Velden + Niek Verbossen
2 Jorg van de Berg + Cees van
Schadewijk.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Bike my Day schenkt wederom een enorm bedrag aan Villa Joep

HEESWIJK-DINTHER – Liefhebbers kunnen vanaf 26 juni
op alle maandagen in juni,
juli en augustus deelnemen
aan vrij bridgen. Het is een
prima gelegenheid voor iedereen om in de zomermaanden toch actief bezig te zijn.
Hierbij wordt de mogelijkheid
geboden om meesterpunten/
NBB-punten te verzamelen,
hetgeen voor veel bridgers
heel belangrijk is. Data: 26
juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24
juli, 31 juli, 7 augustus, 14
augustus, 21 augustus en 28
augustus.

actief in
de zomer
Plaats en speelgelegenheid:
CC Servaes Heeswijk-Dinther.
Inschrijven van 19.00 tot
19.30 uur, start 19.45 uur.
Uitslag rond 22.30 uur. Kosten: € 2,- per persoon en
€ 4,- per paar (voor niet-klotbeekleden). Inlichtingen en
aanmelding: 0413-294456 of
bcklotbeek@gmail.com.
www.bcdeklotbeek.nl.

Voorzitter Ton Willemse onthulde het enorme bedrag

BERNHEZE - Zaterdag 17 juni
vond de tweede editie van ‘Bike
my Day’ plaats. De organisatie,
die voortkomt uit Lions Bernheze, spreekt over een zeer geslaagde editie.
Aan het evenement namen 42
teams deel om samen zoveel
mogelijk rondjes van 11 kilometer te trappen voor Villa Joep.
Hoe? Dat mochten de teams
zelf uitmaken, met dubbele tags
werd alles bijgehouden en kon
achteraf de uitslag tijdens de
prijsuitreiking worden gedeeld
met het publiek, dat in groten

getale naar Heeswijk-Dinther
was komen kijken.
De organisatie van ‘Bike my Day’
had ook dit jaar wederom voor
het goede doel Villa Joep gekozen.
Voorzitter Ton Willemse gaf aan
dat het voor de hand ligt dat we
kinderkanker de wereld uit willen
helpen, maar dat de keuze voor
Villa Joep ook te maken heeft
met de enorme drive waarmee
het team achter Villa Joep elke
dag aan de slag is en met dat ze
inzicht hebben dat iedere euro
goed wordt besteed.

Foto’s: Marcel van der Steen. Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

De sponsoren, vrijwilligers en
wielrenners hebben ook dit jaar
gezorgd voor een enorm bedrag,
dat gelukkig nog steeds oploopt.
De teller stond zaterdagmiddag

worden overgemaakt. Jouw gift
is nog steeds meer dan welkom,
raadpleeg daarvoor de website
www.bikemyday.nl.

De keuze voor Villa Joep heeft te maken met
de enorme drive waarmee het team achter
Villa Joep elke dag aan de slag is
op € 40.798,11 en loopt nog ieder moment op. Het bedrag dat
zaterdag 24 juni op de website
staat vermeld zal aan Villa Joep

Een volgende editie? Uiteraard
komt die er! Er is nog geen datum, maar de organisatie meldt
zich zodra er meer bekend is.

turnen
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clubkampioenschappen Hgc van Tilburg voetbaldagen,
nog enkele plaatsen vrij
NISTELRODE - Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de Van Tilburg
Voetbaldagen die gehouden worden van woensdag 16 tot en met
vrijdag 18 augustus. Tot uiterlijk 7 juli kun je je nog inschrijven.
Voor alle duidelijkheid; de inschrijving staat ook open voor kinderen van buiten Nistelrode! Voorgaande jaren was ruim 10% van de
deelnemers uit andere plaatsen afkomstig.

HEESCH - Op zaterdag 17 juni
waren de clubkampioenschappen
voor de recreantenturn(st)ers van
HGC Heesch. Na wekenlang hard
oefenen was het eindelijk zover.
Op vier toestellen mochten zij de
oefeningen laten zien. In de eerste
wedstrijd deden twee verschillende niveau’s mee. Het goud ging

naar Floor van de Braak en Pien
van de Goor, die zich daarmee
clubkampioen konden noemen.
Een zilveren medaille voor Evi van
der Steen en Nienke Reinieren, en
een bronzen medaille voor Elin
van Driel. Ook in de tweede wedstrijd waren er twee verschillende
niveau’s. Hier werd het goud en
de titel clubkampioen gewonnen

Kijk voor meer informatie op de
website van Prinses Irene. Deelnemers krijgen onder andere een
kledingpakket en worden tijdens
de dagen in groepen van maximaal twaalf kinderen geplaatst
waarbij vriendjes en vriendinnetjes in principe, als ze dat aangeven, bij elkaar worden geplaatst.
Elke groep staat onder leiding
van een ervaren jeugdtrainer,
die geassisteerd wordt door een
hulptrainer.

door Meerte Govers en Caley
Rokven. Zilver werd gewonnen
door Nikki Leijten en Jaelynn
Baum. En de bronzen medaille
ging naar Evy van Bakel en Jade
Timmermans.
Ook voor de overige deelnemers
lagen een mooie medaille en een
diploma klaar. Het was een erg
geslaagde ochtend.

Pommes of Julienne

Frites

2,5 kilogram
McCain

€ 4,89

3,49
Voorgebraden

Spareribs

Irene
Nistelrode - Prinses
Korfbal Senioren 4

Naturel, Piri-Piri of BBQ
500 gram
Diepvriesspecialist

Vissticks

Ook voor
BBQ

10x100 gram
Allfreez

€ 4,98

3,99

€ 7,95

5,99

Vanille of noot

Roomijsstick

Hawaï of shaslick

BBQ-spiezen

10 stuks

9 stuks

Artic

Diepvriesspecialist
€ 4,29

3,

29

Nistelrode

- Prinses Ir
Korfbal D2 ene

€ 7,99

5,99

Rundvleeskroket 25%
16 stuks

Diepvriesspecialist

Heesch - HBV pioen
Badminton Clubkam
Carlo Brugman en
Harm van Vucht

GRATIS
spaarkaart
artikel

0,

30
per stuk

Vanille roomijs
500 ml

€ 5,

99

4,

79

2,

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 21 juni t/m dinsdag 27 juni 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Tonitto

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten
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schieten

Pepijn Strik, winnaar
landelijke finale jeugdcompetitie
BEMMEL/HEESWIJK-DINTHER - De 14-jarige Pepijn Strik, jeugdlid van de Heeswijk-Dintherse Schietsportvereniging Hedilo, heeft de door de KNSA georganiseerde Landelijke Finale van de Jeugdcompetities gewonnen. Deze wedstrijd werd op zaterdag 10 juni in Bemmel gehouden. Pepijn schiet in de
klasse C opgelegd. Zijn grootste concurrent, Sven Dolle uit Borculo, ging met 408,2 punten als eerste
naar de finale. Pepijn met 402,1 als tweede. In de finale beginnen alle finalisten weer met 0 punten.
Het blijkt dat Pepijn ook onder
hoge druk goed kan presteren,
want hij deelde bij de eerste zes
schoten al meteen een mokerslag uit door met 61,3 punten te
openen, tegen 58,5 punten van
zijn naaste concurrent, waardoor
hij een gat had geslagen van bijna drie punten. En dat is in een
finale heel veel, omdat het daar
meestal om tiendes van punten
gaat.

Toen hij daarna eerst nog twaalf
tienen schoot, alvorens hij afsloot met twee negens, was het
helemaal gedaan met de ande-

re finalisten en won Pepijn op
overtuigende wijze deze Landelijke Finale van de Juniorencompetitie 2017.

DEZE MOKERSLAG
KWAMEN ZĲN
CONCURRENTEN
NIET MEER TE BOVEN

vissen

Vijfde viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken
HEESCH - En wederom werd het donderdagavond 15 juni een prachtige visavond aan ’t Langven voor
de vissende jeugd. Niet alleen was het prachtig zomerweer, maar er werd eindelijk weer eens volop vis
gevangen. Daar zaten grote zeelten, giebels en karpers bij. Na twee uur vissen was het weer tijd om
de gevangen vissen te wegen en te tellen, waarbij men elkaars vangsten als altijd kwam bekijken en
probeerde in te schatten hoe hoog iedereen zou eindigen in het klassement.
De uitslag van die donderdag is
als volgt:
Jongste jeugd
1. Robin van der Laar
2. Dean van Duijvenbode
3. Mats Romme met de grootste zeelt tot nu toe bij de jongste
jeugd gevangen; 48 centimeter!
4. Luca van Erp
5. Marvin van Lith.
Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet met vier grote
vissen en ruim 6.600 gram
2. Rick Hartogs
3. Max van Grinsven
4. Tijmen Dappers
5. Bart van den Hanenberg
6. Vincent Govers.
Op deze mooie avond ontbra-

Nistelrodese hengelsportvereniging organiseert
24-uurs karperwedstrijd
NISTELRODE - De Nistelrodese hengelsportvereniging organiseert opnieuw voor haar leden een 24-uurs karperkoppelwedstrijd in verenigingswater De Meuwel. Het evenement vindt plaats in drie opvolgende weekenden in september waar koppels samen strijden om de titel.
Karpervissen is al jaren onverminderd populair onder de jeugd
en zo ook binnen de Nistelrodese hengelsportvereniging.
Al voor het tweede jaar op een
rij organiseert de hengelsportvereniging daarom een 24-uurs
karperwedstrijd, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen.
Een karperwedstrijd is voor leden
dé ideale manier om van elkaar
te leren en de vele technische
snufjes onder de knie te krijgen
die het vissen op karper rijk is.
Iedereen die 16 jaar of ouder is
en lid van HSV Nistelrode of HSV
Vorstenbosch mag meedoen
en kan zich hiervoor opgeven.
Voorwaarde is dat deelnemers
dus lid zijn van Nistelrodese HSV
of HSV Vorstenbosch, in het bezit zijn van een geldige vispas
en een nachtvisvergunning ‘De
Meuwel 2017’.

Waar: Visvijver ‘De Meuwel’ te
Nistelrode.
Wanneer: zaterdag 9 september,
zaterdag 16 september en zaterdag 23 september.
Hoe laat: gestart wordt zaterdag
om 13.30 uur en er wordt gevist
tot zondag 13.30 uur. Verzamelen op zaterdag voorafgaand aan
de wedstrijd om 12.00 uur op de
parkeerplaats van De Meuwel.
Loting vindt stipt om 12.15 uur
plaats; wees dus op tijd!
Hoeveel kost het:
inschrijfgeld € 25,- per koppel.
Iedere deelnemer krijgt op zaterdagavond een gratis warme
maaltijd verzorgd!
Inschrijven: uitsluitend via de
website.
Wij wensen alle deelnemers goede vangsten toe, maar vooral
heel veel plezier!

Schoolkorfbal toernooi
Prinses Irene 2017
NISTELRODE - Op zaterdag 24 juni vindt het schoolkorfbal ‘nieuwe
stijl’ plaats bij Prinses Irene. In totaal zullen hier circa 120 leerlingen
van diverse basisscholen aan deelnemen. Het toernooi vindt plaats
op sportpark De Schellen.
Leerlingen van basisschool ’t
Maxend en basisschool De Beekgraaf uit Nistelrode, basisschool
Op Weg uit Vorstenbosch en
basisschool De Regenboog en
Den Omgang uit Schaijk doen
sowieso mee, maar ook scholen
uit Vorstenbosch en Heesch kunnen deelnemen.

Foto: Marlies Nederkoorn

ken drie vissers, maar desondanks bedroeg de totale vangst
172 vissen met een totaal gewicht van 23.721 gram.
Iets voor jou dat vissen? Kom

dan gerust eens met ons meevissen. We helpen je graag!
Neem vooraf wel even contact
op met Jan Oliemeulen via
debleeken@planet.nl.

Leerlingen die niet op een van
deze scholen zitten of andere
geïnteresseerden, zijn welkom
om op deze dag een kijkje te
komen nemen en kennis te maken met deze mooie sport. Vanaf
10.30 uur zullen de eerste wed-

strijden gespeeld worden; om
15.00 uur zal de prijsuitreiking
plaatsvinden.
Voor meer informatie kijk alvast
op www.rksvprinsesirene.nl.

DE OPLOSSING

Bij Hondenuitlaatservice
Suzanne staan
kwaliteit,
veiligheid,
betrouwbaarheid
en plezier voorop!
• Ook dierverzorging aan huis!
www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl
06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL
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Tennisverenigingen in Heesch bundelen
krachten voor jeugd
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HBv start met bad-mINI-ton

HEESCH - Tennisvereniging de Hoef en tennisvereniging de Broekhoek gaan samenwerken om de
jeugdleden van beide verenigingen meer te kunnen bieden. “Voor zowel beide verenigingen als voor
Heesch een hele mooie en goede stap met het oog op de toekomst”, aldus Joost Kaffener van de Hoef.

De samenwerking biedt beide
verenigingen een grotere basis
aan jeugdleden om kwalitatief
goede trainingen te verzorgen,

veel activiteiten te organiseren op de tennisbanen en daar
buiten én hierdoor de jeugd uit
Heesch te enthousiasmeren voor
de tennissport.
Voor alle geïnteresseerden wordt
op zondag 9 juli van 10.00 tot
12.00 uur een bijeenkomst georganiseerd op het park van tv de
Hoef om deze samenwerking te
vieren. De aanwezigen worden
voorzien van alle benodigde informatie omtrent de samenwerking, lidmaatschap en trainin-

gen. Tevens is er ruimte voor het
stellen van vragen.
Dit terwijl de kinderen op de tennisbanen worden vermaakt door
tennisschool TSTK.
Ook jeugd die nog geen lid is
van een tennisvereniging is van
harte welkom voor deze gezellige kennismaking met de tennissport.
Graag tot zondag 9 juli op het
tennispark van tv de Hoef.

golf

vorstenbossche golfkampioenschappen 2017
VORSTENBOSCH - De Vorstenbossche Golfkampioenschappen 2017 werden vorige week
zaterdag voor de derde keer
georganiseerd. Strijdtoneel was
deze keer Golfclub de Gulbergen in Mierlo.
Het overgrote merendeel van
de 34 deelnemers had zich zeer
goed voorbereid door deze
18-holes baan minimaal één
keer te verkennen.
Op basis van het zogenoemde
stableford systeem, waarin in
principe iedere deelnemer een

kans maakt om te winnen, mag
Rens Verstegen zich het komende jaar de golfkampioen van
Vorstenbosch noemen en neemt
hij de wisselbeker (geschonken
door Medi Spa Annelies) over
van Ruud van Kessel.
Het gezelschap reisde daarna
zoals ieder ander jaar weer terug
naar Vorstenbosch, waar deze
dag wederom gezellig werd afgesloten met een barbecue in
Bar de Ketel.
De volgende editie, in 2018,
zal plaatsvinden op zaterdag 16
juni.

HEESCH – Het bad-MINI-ton geeft jonge kinderen, die vaak op het
punt staan te kiezen voor hun eerste sport, de kans om op speelse
wijze kennis te maken met de badmintonsport. De training is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De nadruk zal dan ook vooral
liggen op de ontwikkeling van de motoriek, techniek en het samenspel van de jonge kinderen. Op creatieve wijze en met behulp van
allerlei materialen, maken de kinderen kennis met samen sporten,
het racket en de shuttle.
Het bad-MINI-ton gaat in september van start. Wekelijks zal
er op de vrijdagavond van 18.00
tot 18.45 uur getraind worden
in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. De hele maand september
mogen mini’s, na aanmelding via
de website, het trainen gratis ko-

men uitproberen.
Meer informatie over het badMINI-ton, de introductie-actie
en het speciale mini-lidmaatschap is te vinden op de website
van de Heesche Badminton Vereniging; www.hbv-heesch.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

DE STEUN VAN ONDErSTAANDE BEDrIJVEN GEEFT ONLINE EEN GrATIS PODIUM VOOr ALLE VErENIGINGEN EN STICHTINGEN:
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi

Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Eeterij Nisseroi
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed
and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf v. Grinsven
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Kinderopvang Humanitas
Klasse RT Remedial Teaching
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en
onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan
Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater De Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Podotherapie van den Heuvel
Raamidee
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Heck Assurantiën
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl
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donderdag 22 juni
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

expositie beelden in steen
Heikantsedijk 1a
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

centrum maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode

kermis
Heesch
PAGINA 14 EN 15

kermis & braderie
De Misse Heesch
PAGINA 14 EN 15

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

lieverlee festival
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond vormsel
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

wandel3daagse
Start: CC De Pas Heesch
PAGINA 11

dinsdag 27 juni

wandel3daagse
Start: CC De Wis Loosbroek

kaartverkoop:
wandel3daagse heesch
CC De Pas Heesch
‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
oovb presenteert
‘de avond van de
ondernemer’
Theater De Pas Heesch
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
vrijdag 23 juni
hartje maashorst: bij
nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
centrum maia:
zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode
vov meeting
CC Nesterlé Nistelrode
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
i-meet: mega schuim party
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
opening: buitenexpositie
keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther
mark van de veerdonk
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
zaterdag 24 juni
start: hbs open toernooi
TV De Hoef Heesch
buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther

zondag 25 juni
suikerfeest
open dag
natuurbegraafplaats
maashorst
Franse Baan 2 Schaijk
PAGINA 10 EN 14

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
kermis
Heesch
PAGINA 14 EN 15

culturele middag
Vinkelsestraat 59 Heesch
PAGINA 8

hockeyclinic
Steen- en Stokstraat 4
Heeswijk-Dinther

viering met twee koren
Kerk Loosbroek
PAGINA 6

inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther

cursus gedragsproblemen
in de sport
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

hdl jeu de boules
toernooi
De Schuttershof
Heeswijk-Dinther
expositie beelden in steen
Heikantsedijk 1a
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
open zondag
Nistelrode
PAGINA 25
heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
kermis
Heesch
PAGINA 14 EN 15
zonnemiddag en
boekenmarkt
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 11
zussen cornelissen
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
slotconcert brabants
telemann festival
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

maandag 26 juni

extra ledenvergadering
kbo nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
inspraakavond dintherse
parochianen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

donderdag 29 juni

zondag 2 juli

nationale modderdag
Kinderopvang Humanitas
Heesch

buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23
Heeswijk-Dinther

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
hoge hakken in de politiek
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 18
summer event
intense feel good-look
amazing
Kromstraat 3 Nistelrode
vrijdag 30 juni
hartje maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
wandel3daagse
Start: CC De Pas Heesch
PAGINA 11
wandel3daagse
Start: CC De Wis Loosbroek
douwe bob
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

woensdag 28 juni

zaterdag 1 juli

centrum maia:
workshop chakradance
en helderziende
waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode

buitenexpositie keramiek
Koffiestraat 23 HeeswijkDinther

wandel3daagse
Start: CC De Pas Heesch
PAGINA 11
wandel3daagse
Start: CC De Wis Loosbroek
heropening jumbo
Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

workshop:
grande boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode
aurora con brio ontmoet...
eric vloeimans
CC De Pas Heesch
spinvis
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 3 juli
vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
film: soof 2
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
dinsdag 4 juli
ondernemersbijeenkomst
agrifood capital
De Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 18
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 5 juli
de blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26
gratis inloopspreekuur
van soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
donderdag 6 juli
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
hbv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

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

