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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

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

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

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

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

Zonnige vakantie 
toegewenst met veel 

FIETSplezier!

eddy Brekelmans Lid in de orde 
van oranje-Nassau

vrijdagmorgen om 9.30 uur 
‘Wat is hier gaande bij Molen 
Windlust’, vroeg eddy zich af. Al 
snel was het Burgemeester Marie-
ke Moorman, die voor opheldering 
zorgde. 
eddy Brekelmans ontving, in bij-
zijn van zijn moeder, zus Mia met 
haar man Peter Stam en vele vrien-
den, een onderscheiding voor zijn 
verdiensten voor de samenleving 
sinds 1984. 

Decorandus zet zich al jaren in als 
vrijwilliger bij koor con Fuoco uit 
Nistelrode. Sinds zijn jeugd is hij 
actief bij dit koor, neemt alle vie-
ringen waarbij het koor zingt op, 

beheert het archief en verzorgt de 
koffie/thee tijdens de repetitie-
avonden. 

Daarnaast is eddy sinds 1988 vrij-
williger bij ‘Ut gu nie van eiges’ uit 
Veghel, een orkest voor volwas-
senen met een verstandelijke be-
perking. Hij vervult de functies van 
voorzitter, secretaris en penning-
meester tegelijkertijd, is beheerder 
van de bibliotheek, verzorger van 
de contacten met diverse verzor-
gingstehuizen, werver van spon-
sors voor concertreizen en ver-
zorger van de koffie/thee tijdens 
repetitieavonden. 
Sinds 2004 is eddy gids en hulp-

molenaar bij Molen Windlust in 
Nistelrode. In deze functies houdt 
hij de korenmolen draaiend voor 
publiek en levert daarmee een 
bijdrage aan het behoud van dit 
cultureel erfgoed. Ook signaleert 
hij noodzakelijk onderhoud en/

of reparaties, verricht hand- en 
spandiensten en klein onderhoud, 
bedient de muziek- en geluidsin-
stallatie en bij bijzondere gelegen-
heden verzorgt hij koffie/thee.

eddy kwam een maand geleden 
nog in het nieuws toen zijn groot-
ste wens in vervulling ging met een 
helikoptervlucht over zijn woon- 
en geboorteplaats. Vandaag werd 
echter voor hem gezorgd en werd 
hij in het zonnetje gezet. Letterlijk 
en figuurlijk, want ondanks de va-
kantieperiode die er aan zat te ko-
men, waren vele belangstellenden 
naar de molen gekomen om hem 
te feliciteren. 

Meer op www.mooinisseroi.nl.

NISTeLrODe - Met de hete morgenzon op de molen werd Eddy brekelmans uit Nistelrode benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. burgemeester Moorman prees zijn positieve instelling, die de mensen be-
wonderen. Na het voorlezen van de feiten waarvoor de onderscheiding werd toegekend, onder andere dertig 
jaar vrijwilligerswerk voor con Fuoco en tien jaar voor de molen, werden de versierselen behorende bij deze 
koninklijke onderscheiding, uitgereikt. 

Molenaar Mari, Burgemeester Moorman, Eddy Brekelmans en Molenaar Jo Foto’s: ©DMBK

Burgemeester Moorman spelt Eddy zijn Koninklijke onderscheiding op

‘ZĲ N POSITIEVE HOUDING 
IS WAT MENSEN IN HEM 
BEWONDEREN’

Doe mee met de vakantie-fotowedstrijd
Laat je inspireren door het onderwerp: KLeUR
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden. Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van 
DeMooiBernhezeKrant. Stuur de foto’s naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: foto-
wedstrijd. Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Instu-
ren t/m 24 augustus 2014. DE TE wiNNEN PRijZEN ZijN: 1e PRIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon 
€ 50,-. 2e PRIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 30,-. 3e PRIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 20,-.

ringen waarbij het koor zingt op, 

30 juli en 

6 augustus

verschijnt er 

geen krant

Wij wensen iedereen een fijne vakantie
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WWW.DENDRIEHOEK.NL

Brugstraat 34 - 5382  VD  Vinkel
Telefoon:  073 - 532 18 62

café - restaurant - snackbar - feestzaal

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENU

WWW.DENDRIEHOEK.NL

Brugstraat 34 - 5382  VD  Vinkel
Telefoon:  073 - 532 18 62

café - restaurant - snackbar - feestzaal

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENUVAKANTIEMENU
VOOR MAAR

€22,50

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

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

TIJDENS DE VAKANTIE 
ZIJN WE GEWOON OPEN

Lunch - Diner - Borrel - Terras

Het team van de brasserie
wenst iedereen een � jne vakantie

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

Vakantiesluiting:
Van 28 juli t/m 16 augustus

zijn wij gesloten.lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

VAKANTIEGEVOEL

Vorige week waren we op bezoek bij 
onze dochter Lisa in cala Millor. Naast 
zonnen en lekker zwemmen, was er 
‘s avonds ook tijd voor een culinaire 
zoektocht naar een goed restaurantje 
en die waren er gelukkig in overvloed. 
Verse kreeften en paella’s, maar 
natuurlijk ging onze belangstelling uit 
naar de tapas! Bij restaurant Panetoste 

in cala Millor waren alle ingrediënten aanwezig. een heerlijk 
buitenterras, pal aan en met uitzicht op de zee en een heerlijke 
tapaskaart, waar we geïnspireerd werden door heel veel lekkere 
dingen. 

We bestelden een schaal met 
bruchetta’s (geroosterd brood 
met tomaten, overgoten met 
kruiden en olie), salade met 
de echte Kalamatis olijven, 
mozzarella en carpaccio met 
geraspte Parmezaanse kaas. 
Geen wijn deze keer maar, een 
heerlijk groot glas Sangria en als 

afsluiting Panne cotta overgoten met een blauw bessensapje.

Naast het eten werden we deze week ook getrakteerd op een 
aantal prachtige shows van het team van cOSMO Animación 
waarvan onze dochter deel uitmaakt! Jonge mensen die ervoor 
kiezen om een aantal maanden in het buitenland stage te lopen en 
vervolgens (bijzaak) ervoor te zorgen dat je als ouder kennismaakt 
met een andere cultuur en leefomgeving als je de mogelijkheid 
hebt om ze te bezoeken. 

Terug in Nederland gaan we ons eigen tapasfeestje maken en wij 
nodigen u van harte uit voor een kijkje in onze winkels, waar wij u 
uiteraard ook graag in de vakantiesfeer willen en kunnen brengen! 
 

Met enthousiaste vakantiegroet
Bon Fromage Team Oss & Heesch
Ton & elly Bens

Column
TON BENS Advertorial

Mooi lekker van 
Orangerie Van Tilburg

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

Elke dag opnieuw 
grenzeloos    lekker

De Mocktailkit
Met behulp van de Mocktailkit 
heb je binnen no time een zelf ge-
shakete Mocktail op tafel staan. In 
de papercraft tas vind je alle basics 
voor het maken van een (h)eerlijke 
Mocktail. Van shake-beker tot de 
lekkerste sapjes. even geen shake 
inspiratie? Geen nood. Ook aan 
een receptenboekje is gedacht!

Actie
Aan de kit is een leuke zomerse 
actie gekoppeld: kopers van de 
kit worden opgeroepen om hun 
Mocktail-momentje te delen op 
www.fairminds.nl. Je maakt daar-
mee kans op gratis toegang tot het 
Fairminds ‘Life’s a Beach’-event 
op 31 augustus: een heerlijke dag 
op het Scheveningse strand, met 
diverse sportieve activiteiten, een 
Mocktail workshop, drankjes, mu-
ziek en als afsluiter een BBQ. 

Op=Op
Vanaf zaterdag 26 juli heeft de 

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther 
de Mocktailkit opgenomen in haar 
assortiment. Voor de gevulde pa-
percraft tas geldt: op=op. Loop 
eens binnen in de Wereldwinkel. 
Let wel op: in verband met de zo-
mervakantie zijn de openingstijden 
aangepast. 
Bernheze heeft drie Wereldwin-
kels. Het assortiment en de aan-
biedingen variëren per winkel.

ontmoet de Mocktail in 
de Wereldwinkel

HeeSWIJK-DINTHer - Het klinkt als een cocktail, maar dat is het nét 
niet. Een Mocktail is een alcoholvrije cocktail. Het drankje is wel net zo 
lekker, fris en fruitig. Shaken gaat ook op precies dezelfde manier. Het 
enige dat je mist is die vervelende kater de volgende dag. 

Wist je dat... 
groene en zwarte olijven aan dezelfde boom groeien?

Groene olijven zijn onrijp geplukt en rijpen 
daarna niet verder. Ze hebben daardoor 
harder vruchtvlees en vaak een wat bittere 
smaak. rijpe olijven zijn donkerbruin en wor-
den na het plukken zwart door de inwerking 
van zuurstof.
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!Alle remmen los!
4-gangen all-in menu voor 

€ 50,00 p.p.
Geldig van 23 t/m 27 juli 2014

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

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Afscheidscadeau aanleiding voor langdurige 
projecten in kleinschalige medische zorg in India

Bij terugkomst in Nederland werd 
de Stichting Medisch Werk Mum-
bai opgericht met als doel kleine, 
medische projecten te initiëren, 
daarbij geholpen en gesteund door 
de lokale Indiase bevolking. “Mede 
door de op religieuze gronden be-
staande ‘kastenindeling’ van de 
samenleving blijft de armoede 

bestaan, evenals discriminatie van 
vrouwen, kinderarbeid, kinderhu-
welijken en tempelprostitutie. 

Door de marktwerking in de ge-
zondheidszorg in India is deze 
onbetaalbaar geworden voor de 
arme bevolkingsgroep van de laag-
ste kaste en door ontbreken van 

voorlichting, preventie en goede 
voeding zijn de problemen groot”, 
licht carlo toe.

“We willen kleine medische facili-
teiten bieden, zoals simpele huis-
artsenzorg en daarnaast streven 
we ernaar dat een project uitein-
delijk zelfstandig verder draait.” 

De stichting werkt veel samen met 
gemotiveerde jonge of gepensio-
neerde Indiase artsen. Het eerste 
project was medische zorg bieden 
aan straatkinderen in Mumbai, 
hier beter bekend als Bombay. La-
ter, met steun van studenten van 

Gymnasium Bernrode in Heeswijk, 
volgde het Aidsproject In Indore. 
De stichting steunt - naast de zorg 
voor aids - en TBc-patiënten - ook 
twee revalidatiecentra voor inva-
lide kinderen. Inmiddels heeft de 
stichting zeven projecten lopen 
en gaan de eerste projecten vanaf 
2015 zelfstandig draaien.
Veel projecten in ontwikkelings-
hulp zijn kwetsbaar omdat het 
vaak eenmalige giften betreft. “De 
kracht van onze stichting is het 
meerjarenbeleid. Als we een pro-
ject opstarten, dan zit hier altijd 
een meerjarenplan aan gekoppeld. 
Donoren weten zo voor meerdere 
jaren wat er met hun geld ge-

beurt”, aldus carlo en Trees. 
Om geld in te zamelen organise-
ren de twee gepensioneerde huis-
artsen regelmatig lezingen. “We 
willen bekendheid geven aan de 
stichting en laten zien wat er zoal 
met het geld gerealiseerd wordt. 

Met name kleine organisaties gaan 
wel goed met hun geld om. elke 
gedoneerde euro aan onze stich-
ting wordt daadwerkelijk ingezet 
voor medische projecten in India. 
Onze gemaakte kosten dragen we 
zelf.” carlo en Trees doen ook me-
dische keuringen voor bijvoorbeeld 
rijbewijzen. “Hiervoor hebben we 
een streefbedrag van € 40,- en ook 
dat bedrag gaat volledig naar de 
stichting, nadat het verdubbeld is 
door cordaid.”

Voor meer informatie over het 
werk van de oud-huisartsen en de 
stichting neemt u een kijkje op de 
website, www.stichtingmumbai.nl.

Voormalige huisartsen Heeswijk-Dinther gingen zelf kijken in India in het Katra Hospitaal Tekst: Mark van der Pol 

HeeSWIJK-DINTHer – in 2000 stopten huisartsen carlo en Trees van de bilt met hun praktijk in Heeswijk-
Dinther. Als afscheidscadeau ontvingen zij van hun vele patiënten een bedrag van 56.000,- gulden voor een 
goed doel in india. De Norbertijn en arts jan van Schijndel van Abdij van berne adviseerde het tweetal om 
eens naar zijn katra Hospitaal in india te gaan kijken. En daar zagen ze hoe hard medische hulp nodig is en 
hoe verdeeld de samenleving is.

LATER VOLGDE, MET STEUN VAN STUDENTEN 
BERNRODE HEESWĲ K, HET AIDSPROJECT

Wiegmans
Schoonstraat 8, 5384 AN Heesch
Telefoon: 0412-660010

’t Tunneke
’t Dorp 148, 5384 ME  Heesch
Telefoon: 0412-451181

Spaar voor 
een GRATIS 

2e hoofdgerecht 
bij eetcafé 

’t Tunneke Heesch

Kijk voor de voorwaarden op www.tunneke-heesch.nl

Brouwersstraat 19 - Heeswijk-Dinther - 0413-294124 - www.autobedrijfminnaar.nl

Wij zijn de gehele vakantieperiode geopend

www.mooinisseroi.nl
inForMeert, Boeit 
en interesseert
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

bERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

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

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Genietend van de schoonheid van 
de natuur fietsten we een van de 
vele knooppuntroutes die ons mooie 
Nederland kent. Soms zagen we een 
knooppunt over het hoofd en stonden 
we voor de keuze links- of rechtsaf te 
gaan. Op gevoel namen we dan een 
afslag, zonder te weten of we weer op 
de goede weg uitkwamen. Toen bedacht 
ik me dat dit eigenlijk inherrent is aan 
het dagelijkse leven. De weg van het 
leven zit ook vol hindernissen hobbels en 
onzekerheden, maar ook van uitdaging 

en ontdekking. Alleen is er in het leven nooit een weg terug.

Hoe vaak staan we niet voor een keuze om links- of rechtsaf te gaan en 
twijfelen we. Volgen we ons hart of besluiten we vanuit angst de meest 
veilige route te kiezen? Blijven we in de de comfort zone of durven 
we onbekend terrein te ontdekken? Als we vervolgens een beslissing 
genomen hebben, kijken we nog regelmatig achterom en vragen ons af 
wat er gebeurd zou zijn als we een andere route genomen hadden. Soms 
is een weg doodlopend, maar altijd is er ergens weer een opening of een 

uitzicht. Juist door een afslag te nemen die niet staat aangegeven, van 
het gebaande pad af te durven wijken, creëer je persoonlijke groei en 
ontwikkeling. De hobbels en obstakels overwinnen maken je trots en 
sterk. Ze geven je kracht en zelfvertrouwen. Het volgen van je intuïtie 
en je buikgevoel kan je veel moois op je pad brengen. Het kan natuurlijk 
zijn dat de weg uiteindelijk toch niet de juiste was, maar waarvan je 
leert. En beter is het spijt te hebben van een afslag die je verkeerd 
genomen hebt, als spijt te hebben van de wegen die je links hebt laten 
liggen.
Soms echter wordt een levenspad abrupt afgebroken, is er geen enkele 
keuze of uitweg mogelijk. Is dit dan voorbestemd of een heel toevallig 
noodlot? Als niet jijzelf, maar andere mensen de regie over jouw leven 
overnemen dan is het over. Het leven van zoveel mensen die alleen de 
keuze gemaakt hadden om fijn vakantie te gaan vieren. Waar voor de 
nabestaanden de wegen op dit moment uitzichtloos zijn, zal uiteindelijk 
de mist weer optrekken. Maar hun tocht zal met een grote rugzak 
zwaarder zijn dan voorheen.  
Toch mag dit nooit een reden zijn om keuzes te gaan vermijden, want 
niemand zal ooit weten wat de toekomst brengt. Ik wens iedereen een 
fijne vakantie en een behouden thuiskomst.

De knooppunten van het leven

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Het adres in Heesch 
voor een goede hand- en 
voetnagel verzorging 
voor man en vrouw

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up
permanente make-up, wimperpermanent

Pastoor Jansen opende met een 
mooie overdenking de tocht die via 
Schijndel, Den Dungen, Middel-
rode en Vinkel naar het eindpunt 
natuurtheater Kersouwe voerde. 
Onderweg was er koffie en thee, 
deze werd gesponsord door het 
parochiehuis van Heeswijk, waar 
ook de start van de tocht was.

Aangekomen bij de Kersouwe 
was er de mogelijkheid om wat te 

drinken of te eten. Dankzij Bak-
kerij Doomernik en Horecaslagerij 
Manders kwam ook de opbrengst 
van de broodjes hamburger volle-
dig ten goede aan de stichting ALS 
Nederland. De vele prijzen van de 
loterij werden geschonken door lo-
kale bedrijven en winkels.

Alles bij elkaar heeft de fietstocht 
het mooie bedrag van € 1.555,- 
opgebracht.

Mooie opbrengst voor 
stichting ALS Nederland

HeeSWIJK-DINTHer - Op zondag 13 juli was er in Heeswijk-Dinther 
een fietstocht ten bate van de stichting ALS Nederland, onder het mot-
to: Trap ALS de wereld uit! Met maar liefst 120 deelnemers aan de start.

Uitbreiding voor Bood-
schappenPlusBus
Vivaan krijgt bijdrage van Oranje Fonds

BernHeze – vanaf 2007 is de boodschappenPlusbus actief in de re-
gio veghel/Uden/Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Er komen hiervoor 
steeds meer vragen vanuit burgers en ook willen meer vrijwilligers zich 
hiervoor inzetten.

Van het Oranje Fonds is een bijdra-
ge ontvangen voor uitbreiding van 
het project naar de andere kernen 
van Bernheze en de gemeente Oss.
Voor de vervanging van de huidige 
bus, die regelmatig door 300 vaste 
cliënten wordt benut, zijn we nog 
op zoek naar sponsoren. De Bood-
schappenPlusBus wordt gebruikt 
om samen te winkelen, of uitstap-
jes te maken. 

een boottocht over de Biesbosch, 
of een bezoek aan de Gouden Ham 
in Appeltern of een toertocht door 
de omgeving met aansluitend een 
etentje bij een van de vele sociale 
eettafel projecten. De Booschap-
penPlusBus heeft elke maand een 
verrassend programma, dankzij 

de 37 vrijwilligers en steeds meer 
mensen weten de weg te vinden. 
Het Oranje Fonds, waarvan Ko-
ning Willem-Alexander en Konin-
gin Máxima beschermpaar zijn, 
steunt sociale initiatieven met geld, 
kennis en contacten. 

Afgelopen jaar werd € 28,7 mil-
joen aan organisaties uitgekeerd 
voor de bevordering van een be-
trokken samenleving. Hierdoor 
kunnen mensen elkaar ontmoeten 
of een nieuwe plaats in de samen-
leving vinden. 

Het Oranje Fonds wordt gesteund 
door de Nationale Postcode Lote-
rij, de Lotto, door Vrienden en be-
drijven.

Verbazend!
Dit fenomeen zullen we maar 1x 
in ons mensenleven meemaken.

Augustus 2014 telt 5 vrijdagen, 
5 zaterdagen en 5 zondagen.

Dit komt maar eens in de 823 jaar voor.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tip van de bakkers:

tip van de bakkers:

Vers Fruitvlaai 

5 personen                   
     € 6,95

geldt van 24 t/m 30-7-2014

6-pack
10 witte picopuntjes,4 rozijnenbollen,6 harde broodjes naar keuze, 1 Frans stokbrood

6,00
normaal 8,90

De hele zomer lang genieten van verse geurende 
broodjes en ’n knapperig stokbroodje. Makkelijk 
onderweg, heerlijk bij ’n picknick en natuurlijk 
bij het ontbijt. Omdat we vanaf nu 
elke dag om 7 uur open zijn, pikt u 
        lekker vroeg zo’n 6 pack op 
                       en kunt u op weg.

ze mogen weer
gezien worden

die sixpacks

Tijdens de va
kantieperio

de 

  zijn wij normaal geopend
.

Elk kado verdient aandacht!
THeLMA KADo’S GeoPeND IN HeeSWIJK-DINTHeR

HeeSWIJK-DINTHer - Een kado 
kopen, betekent dat je de tijd hebt 
genomen en aandacht hebt be-
steed om iets persoonlijks te ge-
ven. Dat wordt gewaardeerd! 

Maar het is nét zo belangrijk dat er 
tijd en aandacht wordt besteed aan 
jou, als klant. Thelma Juta werkte 
in een cadeauwinkel en besloot 
voor zichzelf te beginnen aan de 
St. Servatiusstraat 9 in Heeswijk-
Dinther. “Ik wist niet dat ik het zó 
leuk vond om mensen te helpen en 
te adviseren bij het kopen van een 
cadeau. Om mijn eigen creativiteit 
en ideeën ruimte te geven ben ik 
Thelma Kado’s begonnen. 

Ik heb de winkel ingericht met 
kleinmeubelen, glaswerk, heerlijke 
geuren en woonaccessoires; mooie 
dingen die kwaliteit uitstralen, 

maar wel betaalbaar zijn!” 
Vorige week dinsdag, 15 juli is de 
deur van Thelma Kado’s openge-
gaan met een week vol aanbie-
dingsacties voor groot én klein. “Ik 
word zelf altijd blij als ik iets kado 
kan geven. Vooral het inpakken 
vind ik een feestje. De kunst van 
het inpakken, daar besteed ik zorg 
en aandacht aan. Heerlijk, dat kan 
ik nu elke dag doen!”

kUSjE vAN jE ZUSjE
“Ik ben een samenwerking aan-
gegaan met twee zusjes die oude 
meubels op een creatieve, am-
bachtelijke manier bewerken en 
een prachtige uitstraling geven. 

Ik bied hun bedrijf Kusje Van Je 
Zusje een etalage en tegelijkertijd 
kan ik mijn assortiment erin etale-
ren. In ‘het opkamertje’ staan ook 

nieuwe kleinmeubelen en woonac-
cessoires in brocante sfeer.”

GEUREN
Als enig verkooppunt in Heeswijk-
Dinther mag Thelma de geuren van 
Lampe Berger verkopen. “Daar 

ben ik trots op. De huisparfum van 
jouw keuze laat vervelende huis-
luchtjes verdwijnen en de branders 
zijn een sierraad in de woonkamer. 

Van Millefiori Milano heb ik de 
geurbloemen, de ultra sound aro-
ma diffuser: een luchtbevochtiger 
die werkt met water en etherische 
oliën en de autoluchtverfrisser 

- met vanzelfsprekend ook man-
nengeuren. De 72 geurende smelt-
kaarsjes met burner van Scentchips 
én de nieuwste zes geuren heb ik 
ook in mijn assortiment. 

Daarnaast de geurkaarsen van 
Alixx in het prachtige kleurrijke 
glaswerk van Dutz, wat ik ove-
rigens ook als los glaswerk ver-
koop.”

NiET ALLEDAAGS
“Ik wil iets aparts verkopen en ca-
deaus voor mannen én vrouwen. 
Met mijn assortiment ben ik daar 
- denk ik - in geslaagd. De kleurrij-
ke spaarpotten van Pomme Pidou 
vind ik stoer en lief tegelijk. Ze ma-
ken sparen leuk! en keukenacces-

soires die er zo mooi uitzien, dat je 
ze gemakkelijk cadeau kunt doen. 
In ‘de keuken’ heb ik gekozen voor 
woonaccessoires met een lieflijke, 
landelijke sfeer.“

Nieuwsgierig? 
Kom zelf maar eens kijken! 
www.thelmakados.nl 
Facebook: Thelma Kado’s 

Thelma laat trots het resultaat zien Tekst en foto: Hieke Stek

Advertorial

‘IK WIST NIET DAT IK HET ZÓ LEUK VOND OM 
MENSEN TE HELPEN EN TE ADVISEREN BĲ  HET 
KOPEN VAN EEN CADEAU’

Abdijstraat 38 - Heeswijk-Dinther
0413-292507  /  06-18685770

Zomers 
Toiletwagenverhuur

Twee verschillende 
toiletwagens

1 grote
€ 250,-

1 kleine
€ 150,-
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Een geliefde om 
nooit  te vergeten...

...verdient een  afscheid 
om nooit te vergeten.

Wij hebben uitvaartcentra in Veghel, 
Uden, Schijndel, Cuijk, Malden, 
Boekel en Heeswijk. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 

085 744 10 24 of bezoek www.claassen.eu 

kantoor vivaan/ j.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

jongerenwerk/ j.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

HArrY VAN De VeN, 
OUDereNADVISeUr

Zorg nodig? Eerst naar het ciZ
Als je zorg nodig hebt die door de over-
heid, uit de AWBZ (Algemene Wet Bij-
zonder Ziektekosten) wordt betaald, dan 
moet je een indicatie hebben van het 
CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg 
in Nijmegen. Het CIZ beoordeelt of je 
recht hebt op zorg, uitgaande van je per-
soonlijke omstandigheden. De adviseur 
van het CIZ kijkt naar je gezondheidssi-
tuatie en naar je leef- en woonsituatie. 
Wat kun je zelf nog en wat niet? Als de 
situatie meteen duidelijk is, kan het CIZ 

de aanvraag telefonisch afhandelen. Is 
het wat ingewikkelder, dan moet je een 
aanvraagformulier invullen. Het CIZ kan 
nog een nader onderzoek instellen en 
neemt op basis hiervan een indicatie-
besluit. In spoedsituaties krijg je meteen 
de nodige zorg en wordt het indicatiebe-
sluit zo snel mogelijk daarna genomen.

Functies
Het CIZ geeft indicaties af op de volgen-
de terreinen, de zogenaamde functies:
- persoonlijke verzorging, hulp bij dou-

chen, aankleden, scheren, hulp bij de 
toiletgang of bij het eten.

- Verpleging, onder andere wondver-
zorging, geven van medicijnen, injec-
ties.

- Begeleiding, bijvoorbeeld hulp bij het 
leren zorgen voor de eigen huishou-
ding (gaat vanaf 2015 uit AWBZ). 

- Verblijf in een zorgcentrum of ver-
pleeghuis als zelfstandig wonen niet 

meer mogelijk is.
- Behandeling, als u bijvoorbeeld moet 

herstellen van een aandoening.

je mag kiezen
Per functie kun je aangeven van welke 
zorginstelling je de zorg wilt krijgen. 
Maar je kunt per functie ook zeggen, dat 
je liever geld hebt, zodat je zelf de zorg 
in kunt kopen. Zo’n geldbedrag heet het 
PGB, het Persoonsgebonden Budget en 
je kunt daarmee bijvoorbeeld mensen 
uit je omgeving betalen om voor jou te 
zorgen.
Voor behandeling kun je geen PGB krij-
gen. Voorwaarde is wel dat je de zorg 

minstens een jaar nodig hebt en je moet 
duidelijk maken waarom zorg door een 
zorginstelling (= zorg in natura) voor jou 
geen goede oplossing is. 
Het CIZ stuurt dat besluit naar jezelf en 
naar het zorgkantoor, dat ervoor moet 
zorgen dat een zorgverlener je de zorg 
gaat geven. Zodra een instelling hoort 
dat je zorg van hen wilt, neemt dit con-
tact op om de nodige afspraken te ma-
ken. De ouderenadviseurs kunnen oude-
ren informeren over de mogelijkheden 
om hulp te krijgen. Voor hun namen 
en telefoonnummers kunnen inwoners 
van Heeswijk-Dinther en Loosbroek op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bel-
len naar Vivaan in Veghel 0413 367309. 
Inwoners van Vorstenbosch, Nistelrode 
en Heesch kunnen belllen naar Rigom in 
Oss 0412 653232.

HARRY vAN DE vEN iS 
EEN vAN DE vRijwiLLiGE 
OUDERENADviSEURS iN 
HEESwijk-DiNTHER EN 
LOOSbROEk

Hulp bij een wirwar van 
regelingen en organisaties

Wandel-
driedaagse 
bewoners 
Kloosterhof

NISTeLrODe - voor de bewoners 
van de kloosterhof, Laarstede 
(afdeling kleinschalig wonen) uit 
Nistelrode gaat dinsdag 5 augus-
tus de avondwandeldriedaagse 
van start. 

Na het succes van de afgelopen 
jaren wordt de wandeldriedaagse 
ook nu weer mogelijk gemaakt 
door de inzet van familie en vele 
vrijwilligers uit het dorp.

er wordt op dinsdag 5, woensdag 
6 en vrijdag 8 augustus iedere dag 
rond 18.00 uur gestart vanaf de 
Kloosterhof, onder voorbehoud 
dat het mooi weer is.

EVEN VooRSTEllEn

Mijn naam is EvERT TjEPkEMA, voormalig 
medewerker van MSD. 

Ik ben 56 jaar, kom uit Nistelrode en ben werkzaam 
als vrijwilliger bij het Vrijwilligerspunt van Vivaan in 
Heesch.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het beheren 
van het klantenbestand en het bijhouden van de 
administratie.
Na de zomervakantie, vanaf donderdag 28 augustus, 
help ik elke donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur op het Vrijwilligerspunt in Heesch 
mensen die hulp nodig hebben met het vinden 
van informatie via de computer. Denk hierbij aan 
het aanvragen van een Digi-D code, zorgtoeslag 
of tegemoetkoming studiekosten. Het inschrijven 
bij Duo of woningbouwverenigingen. en reageren 
op inschrijvingen voor huizen. U kunt tijdens de 
computerinloop ook vragen stellen als u vastloopt 
bij het versturen van een mailtje of het schrijven van 
een brief. 

Ik help u graag vooruit, zodat u in de toekomst de 
formulieren zelf kunt invullen of zelf de problemen 
rondom mail, internet of Word kunt oplossen.

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

‘Als je nog nooit met de zorg te maken hebt gehad, kom 
je in een wirwar van regelingen en organisaties terecht’

Wilt u weten of 
de bedrijven 
in Bernheze 
gewijzigde 

openingstijden 
hebben?

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 25 juli t/m 14 augustus 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Wij wensen iedereen een 

hele � jne vakantie
Slagerij Jos van Kessel

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

Wij zijn gesloten van 
maandag 28 juli tot en met 

zondag 10 augustus

Vakantie begint bij Van Mook, 
de echte bakker

6 mini mueslikoeken
Met spelt uit de Maashorst
 

4 Zwitserse kaiserbroodjes
 

8 assortibroodjes
 

Met een gratis strandkussen/tas (Op=Op)

Ter waarde van € 10,- nu voor maar

7,50
Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkostsalades lekker 
voor bij de BBQ

Aangepaste openingstijden 
bouwvakvakantie week 31+32+33

Maandag 28 juli t/m zaterdag 16 augustus

Maandag t/m donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 8.00-18.00 uur en zaterdag 8.00-16.00 uur

Aanbieding is geldig van 
25 juli t/m 14 augustus

Jeugd- en Gezinsvierdaagse 
Heeswijk-Dinther 
vAN 5 TOT EN MET 9 AUGUSTUS 

HeeSWIJK-DINTHer – Heeswijk-
Dinther staat van dinsdag 5 tot en 
met zaterdag 9 augustus in het te-
ken van de jeugd- en Gezinsvier-
daagse. 

Deelnemers kunnen zich op DiNS-
DAG 5 AUGUSTUS vanaf 18.30 
uur inschrijven in De Muziekfa-
briek. De kosten voor de gehele 
week bedragen € 10,-. Aanslui-
tend kunnen de jongeren, tot de 
leeftijd van 16 jaar, deelnemen aan 
de bingo, die georganiseerd wordt 
in het thema Hawaï. 
wOENSDAG 6 AUGUSTUS is 
om 9.00 uur de opening op Plein 
1969. Na een welkomstwoord 
door de voorzitter worden geza-
menlijk de vlaggen gehesen en 
als startsein laten alle deelnemers 
tegelijkertijd een ballon de lucht in 

gaan. Vervolgens starten de deel-
nemers, aan hun wandeling van 5, 
10 of 15 kilometer.
Middagprogramma: Voostelling 
‘Vliegende honden bijten niet’ Na-
tuurtheater Kersouwe.
DONDERDAG 7 AUGUSTUS is 
wederom om 9.00 uur de start van 
de wandeling, ditmaal vanaf de 
parkeerplaats bij Laverhof afdeling 
BerneZorg. 
De wandeling eindigt op het ter-
rein van de Abdij van Berne. Ieder-
een heeft de mogelijkheid deel te 
nemen aan de picknick die daar 
wordt gehouden. 
Middagprogramma: workshop  
rythm Impact (drummen). 

De start op vRijDAGOcHTEND  
8 AUGUSTUS is gelijk aan die van 
de donderdag.

Middagprogramma: De playback-
show. Deze wordt georganiseerd 
op het terrein van De Muziekfa-
briek en begint om 14.00 uur. 
Vrijdagavond staat geheel in het 
teken van ‘Hawaï’. Het is de be-
doeling dat iedereen zoveel mo-
gelijk verkleed naar deze avond op 
het terrein van de Abdij van Berne 
komt, waar kan worden deelgeno-
men aan verschillende spellen.
ZATERDAG 9 AUGUSTUS is de 
laatste wandeldag. De start vindt 
plaats op het grasveld voor Gym-
nasium Bernrode. Om 14.45 uur 
begint het defilé op weg naar Plein 
1969. Geprobeerd wordt een alge-
mene sluiting te houden met alle 
deelnemers. Deze zal rond 15.15 
uur beginnen met een dankwoord 
van de voorzitter en eindigen met 
het strijken van de vlaggen.

“De voorbereidingen beginnen al 
een paar maanden van tevoren, 
met het werven van familieleden/
vrijwilligers en het koppelen van 
familieleden/vrijwilligers aan be-
woners. Het is ieder jaar een heel 
gepuzzel: veel vrijwilligers en be-
woners wandelen al jaren samen, 
dus daar willen we wel rekening 

mee houden!”, aldus de medewer-
kers Welzijn van Laverhof. 
“Om dit evenement ‘op rolletjes’ 
te laten verlopen zijn de vrijwilli-
gers hard nodig, niet alleen om de 
rolstoelen te duwen maar ook voor 
het veilig oversteken, een versna-
pering onderweg, de muzikale be-
geleiding en om bij thuiskomst een 

glaasje fris te schenken. We waar-
deren het enorm dat wij steeds 
weer een beroep op hen kunnen 
doen.”

Ook intern moet de organisa-
tie worden voorbereid op deel-
name aan de wandelvierdaagse. 
“De verzorging zet een tandje bij 
om ervoor te zorgen dat alle 80 
deelnemers op tijd klaar zijn voor 
de start. De keuken zorgt ervoor 
dat het tijdstip van de maaltijden 
wordt aangepast aan de tijden van 
de wandelvierdaagse. We mobili-
seren iedereen om de organisatie 
rond te krijgen!”

Laverhof actief in wandelvierdaagse
HeeSWIJK-DINTHer - Ook dit jaar nemen weer veel bewoners van 
Laverhof, locatie cunera/De bongerd deel aan de jeugd- en Gezins-
vierdaagse. Die vindt dit jaar plaats van woensdag 6 t/m zaterdag 9 
augustus. Het is de 51e keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. 
Met ruim 80 deelnemende bewoners en ongeveer 150 familieleden/
vrijwilligers is het een groot evenement voor iedereen. Een activiteit 
waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken!

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode
0412-611277

www.vanmook-echtebakker.nl

Vanaf 28 juli t/m 16 augustus

Maandag gesloten
Dinsdag 8.00 - 13.00 uur
Woensdag 8.00 - 13.00 uur
Donderdag 8.00 - 13.00 uur
Vrijdag 7.30 - 18.00 uur
Zaterdag 7.00 - 16.00 uur

U kunt uw bestelling ook 
plaatsen via onze webshop 

www.vanmook.echtebakker.nl
Tot 0.00 uur kunt u uw 

bestelling plaatsen voor de 
volgende dag.
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B o uW t
BeRNHeze UW BoUWPeRIKeLeN IN BeRNHeze BoUWT?

INfo@DeMooIBeRNHezeKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

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

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

gewoon de beste in de regio!
Tijdens de 

Bouwvakvakantie  
geopend!

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen • inbouwapparatuur • renovatie

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

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

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

GEHELE 
VAKANTIE 
GEOPEND

Op zomerse dagen 
aangepaste 

openingstĳ den, 
zie facebook 

hubonistelrode 
www.mooinisseroi.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

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

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

prijsopgave aan huis

6% btw regeling 

Parkeerterrein Van Tilburg Mode vernieuwd

onderhoud hoogspanningsmasten
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Column
ONNO

U WILT AFWIJKEN 
VAN HET 
BESTEMMINGS-
PLAN?
In Nederland is het zo, dat een 
bestemmingsplan bepaalt wat er met 
de ruimte mag gebeuren. Toch zijn er 
wel mogelijkheden om uw plannen 
te realiseren als ze niet passen in het 
bestemmingsplan.
Als uw (bouw)plan niet past binnen de 
regels van het bestemmingsplan, heeft 
de gemeente de mogelijkheid om van 

het bestemmingsplan af te wijken of het bestemmingsplan te herzien. 
LET WEL: de gemeente is hiertoe niet verplicht!

Om af te kunnen wijken van een bestemmingsplan moet u 
bij de gemeente een vergunning aanvragen. De zogenaamde 
Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan. We kennen de 
volgende mogelijkheden:
1. Het bestemmingsplan zelf bepaalt in welke gevallen van het plan 

kan worden afgeweken.
2. Er is sprake van een tijdelijk bouwwerk of gebruik. In dat geval 

kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) van het bestemmingsplan worden 
afgeweken.

3. De zogenaamde ‘kruimelgevallen’. Het gaat dan om bouwwerken 
van ondergeschikte planologische betekenis.

4. Tenslotte kennen we nog de mogelijkheid om af te wijken van 
het bestemmingsplan met een zogenaamd Waboprojectbesluit. 
Deze mogelijk kan worden gebruikt voor afwijkingen van het 
bestemmingsplan, die ruimtelijk gezien een groter effect hebben. 
Om medewerking te krijgen aan zo’n Waboprojectbesluit moet 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. 
Deze aanvraag moet worden voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Er zal onder meer moeten worden aangetoond dat 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Wanneer geen van de bovengenoemde mogelijkheden kan worden 
benut, bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om een 
bestemmingsplan (op onderdelen) aan te passen. We noemen dit een 
bestemmingsplan herzien.
Dit betekent dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan 
wordt geschreven. Zo’n plan wordt ook wel een ‘postzegelplan’ 
genoemd. 

Tenslotte is het nog mogelijk, dat in het bestemmingsplan zelf is 
bepaald, dat onder bepaalde voorwaarden het bestemmingsplan 
kan worden gewijzigd. Je ziet deze mogelijkheid vaak als een 
bepaalde ontwikkeling in hoofdlijnen wel past binnen het beleid 
van de gemeente, maar nog niet helemaal was uitgewerkt toen het 
bestemmingsplan werd vastgesteld.
U ziet dat er best wel mogelijkheden zijn als u wilt afwijken van een 
bestemmingsplan.

Laat u goed adviseren.

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

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

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

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF
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duurzaam B o u
DUURzAAM

W e n

Tegelwijsheid 

In eerdere columns heb ik geschreven over de keuzes die je 
allemaal moet maken bij het bouwen van je eigen woning. 
Een doorlopend proces, met veel denkwerk tot gevolg.
De afgelopen weken hebben we nagedacht over de tegels. 
In onze woning komen deze in de badkamer, de toiletten en 
in de bijkeuken. Dit zijn belangrijke ruimtes waar we veel 
tijd gaan doorbrengen. We willen geen spijt krijgen van onze 
keuze, want dit onderdeel ga je in een nieuw huis niet zo 
snel veranderen. Het begint bij het opdoen van inspiratie. Dit 
betekent vooral veel binnenkijken bij familie en vrienden, 

tijdschriften uitpluizen en foto’s zoeken op internet. De tweede stap is een bezoek brengen 
aan een showroom. Bij binnenkomst stapt gelijk een vlotte verkoper op ons af en vraagt waar 
hij ons mee kan helpen. We bekijken wat voorbeeldbadkamers en weten al snel waarnaar 
we op zoek zijn. Een grijze ‘betonlook’ vloertegel, een rustige witte wandtegel en een reliëf 
wandtegel die er echt ‘uitspringt’. De reliëf-tegel willen we bevestigen aan de achterzijde 
van het toilet en op een muur in de badkamer. Tevens wordt met die tegel de buitenkant van 
het ligbad bekleed. Gauw valt onze blik op een drietal tegels die passen bij bovenstaande wensen. We mogen van deze tegels een voorbeeld meenemen zodat we er 
nog eens rustig naar kunnen kijken. Dat is fijn!
Maar dan begint het. De eerste dag vond ik het mooi, de tweede dag vond ik het toch te donker, de derde dag vond ik het niet apart genoeg. De twijfel sloeg toe, vooral 
toen ook nog de offerte binnenkwam en ik in de gaten kreeg wat dat allemaal ging kosten. Toch nog maar naar een tweede showroom. Weer enorm veel keuze, maar 
gelukkig hebben we ook daar iets gevonden wat aan onze wensen voldoet. Ook die tegels hebben we mee naar huis genomen. In het zonnehoekje hebben we ze 
neergelegd bij de andere tegels en bij de reeds gekozen PVC vloer. Nu maar eens een aantal weken goed over nadenken… Gelukkig hebben we een heleboel andere 
keuzes al gemaakt en zijn we daar heel tevreden over. De bakstenen, het voegwerk, de zinken afwerking en 
de antraciet kozijnen zorgen voor de moderne uitstraling die wij voor ogen hebben. Over een paar weken 
begint de stukadoor, waardoor het er binnen ook weer heel anders uit gaat zien. Ik ben heel erg benieuwd!
 

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

Zorg dat je 
computer en 

andere apparaten 
niet op stand-by 
staan, maar trek 
de stekkers uit 

het stopcontact. 
controleer of de 

waterkranen 
dicht zijn

voordat je met 
vakantie gaat. 

DUURzAAM-
HeIDTIP

VERRASSEND 
EN GOEDKOOP
kringloopbernheze.nl

De zijkant van de woning
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Stichting Centrum Management 
Heesch wenst u allen een fi jne 
vakantie.
www.centrumheesch.nl

inForMAtie
 voor de

kernen

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernhezetwit

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Kan hij later
wel een huis

kopen?

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

Begin numet EigenHuis Sparen!1,90%*rente.
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Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Blanco diende in de raadsvergade-
ring van 3 juli een amendement in, 
bedoeld om de ontwikkelaar van 
het plan Ter Weer ‘te dwingen’ om 
alleen te gaan bouwen als boven 
de winkel geplande woningen ook 
direct zouden worden gerealiseerd, 
ook al zijn daar nog geen kopers 
voor. 
De feiten op een rij: onder aan-
voering van Actief Burgerschap 
zijn initiatieven ontstaan om het 
gebied rond Ter Weer nieuw leven 
in te blazen. er zijn drie varianten 
ontwikkeld, bestaande uit de seni-
orenwoningen van de Kleine Mei-
erij, de locatie Ter Weer en Plein 
1969. De variant die de minste 
inrichtingskosten veroorzaakte is 
verder uitgewerkt. Voor het bou-
wen van een supermarkt, zorg-

voorzieningen en woningen moet 
een bestemmingsplan worden 
aangepast. Om het plan econo-
misch haalbaar te maken, zijn een 
supermarkt en woningen toege-
voegd. Dit plan betekent een ver-
sterking van de centrumfunctie in 
Heeswijk-Dinther. De toevoeging 
van woningen voor starters en 
senioren voorziet in een behoefte 
van de bewoners. Tot zover de fei-
telijkheden rondom het plan.
Dan het amendement van Blanco. 
Je kunt geen aannemer verplich-
ten te bouwen wat wij willen. We 
zouden ‘nee’ kunnen zeggen te-
gen dit plan omdat het niet past 
in het bestemmingsplan. Wat D66 
betreft geen optie. Wij zijn blij dat 
er eindelijk gebouwd gaat worden. 
Tegelijk is het teleurstellend dat zo 

weinig mensen in Heeswijk-Din-
ther behoefte hebben, of in staat 
zijn om een woning te kopen. 
Waarom is dat? Is het project wel 
voldoende gepromoot of zijn de 
huizen nog te duur?

Het initiatief van Blanco is dus on-
uitvoerbaar. Wij willen actief aan 
de kant van de burgers staan, maar 
zonder verkeerde informatie te 
verstrekken en verwachtingen te 
wekken die we niet waar kunnen 
maken. Dat er vooralsnog weinig 
gegadigden zijn om een huis te 
kopen in Heeswijk-Dinther, is een 
feit. Dat is deels inherent aan de 
tijd, maar ook aan de onduidelijk-
heid rond het plan en daar doen 
feitelijk onjuiste verhalen van Blan-
co ook geen goed aan.

D66: De waarheid over Ter Weer

BerNHeZe - Een reactie op het artikel dat Lijst blanco vorige week liet publice-
ren, waarin de waarheid geweld wordt aangedaan en onze inwoners verkeerd 
worden geïnformeerd. 

Mathieu BoschRaadslid D66

woningen
Op Ter Weer horen woningen. 
Dat dit een combinatie is van wo-
ningen en een supermarkt, is voor 
Progressief Bernheze accepta-
bel. echter alleen een supermarkt 
zonder woningen is dat niet. Be-
taalbare woningen, huur of koop, 
daar is een grote behoefte aan in 
Heeswijk-Dinther. 
Dure woningen en appartementen 
zijn er genoeg. Vooral voor jonge-
ren, starters en eenpersoonshuis-
houdens is de keuze beperkt. Deze 

locatie moet invulling geven aan 
deze vraag.

Gemeenteraad
In de gemeenteraad heeft Progres-
sief Bernheze duidelijk gemaakt 
dat het bestemmingsplan alleen op 
deze manier is uit te leggen. Het 
signaal dat de projectontwikkelaar 
niet van plan is woningen op de 
supermarkt te bouwen omdat er 
zogenaamd geen vraag is, nemen 
wij niet serieus. De projectontwik-
kelaar dient de wens van de ge-

meenschap in te vullen.

college
Het college is bevoegd na de vast-
stelling van het bestemmingsplan 
een bouwvergunning af te ge-
ven. Progressief Bernheze is van 
mening dat het college alleen een 
bouwvergunning kan geven voor 
een gebouw waar minimaal één 
laag woningen bij zit. Voldoet de 
bouwaanvraag hier niet aan, dan is 
het afwijzen van de bouwvergun-
ning de enige keus.

Progressief Bernheze: Woningen op Ter Weer

BerNHeZe - Op donderdag 3 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Ter weer vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor het te bouwen gebouw en 
de inrichting van de ruimte vastgesteld. Progressief bernheze stemde ook voor. 
want het stedenbouwkundig plan dat onlosmakelijk verbonden is aan dit be-
stemmingsplan is duidelijk. Dit plan schrijft voor dat er een gebouw komt met 
minimaal twee en maximaal drie bouwlagen.

Cent van den Berg

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

Gastronomia Italiana is uniek in de regio

Het is een winkel, broodjeszaak, 
afhaalpizzeria en traiteur

Topwijnen en Prosecco’s

Italiaanse maaltijden

Verkoop van kazen 
en vleeswaren

Echt Italiaans schepijs 
van Capri

Verkozen tot authentiekste 
Italiaan van Nederland

Authentieker ga je het niet vinden

Topwijnen en Prosecco’s

Italiaanse maaltijden

Verkoop van kazen 
en vleeswaren

Echt Italiaans schepijs 
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MooiBernhezertje

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

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

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

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

8-AVoNDeN WoRKSHoP
GLAS IN LooD
Bij Stijlvol glas in lood in
Heeswijk-Dinther.
Start 27 of 28 augustus,
in overleg.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

oPRoeP
WIe WIL eR DARTeN 
of BILJARTeN IN 
CLUBVeRBAND?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

Wilt u een zoekertje 
plaatsen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
info: office@demooibernhezekrant.nl 

of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgCOntaCt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Michel van de 
Wetering

uit Heesch

winnaar:
eric van Overbeek
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

HeeScH - Terwijl u volop van de 
zomer geniet, is de organisatie 
van De Hisse kwis bezig met de 
voorbereidingen voor de volgende 
editie van de Hisse kwis.

Traditiegetrouw vindt die weer 
plaats op 29 december 2014. No-
teer deze datum alvast in uw agen-
da want het belooft ook deze keer 
een leuke quiz met afwisselende 
vragen en opdrachten te worden. 
Het organiserend comité is aange-
vuld met een paar nieuwe gezich-
ten. 

Benader ons gerust als u tips of 
vragen heeft! Of neem een kijkje 
op dehissekwis.nl.

Voorbereiding De Hisse 
Kwis in volle gang

V.l.n.r. Emmy Wijnen, Corien Vos, Stan Jaspers, Michelle van Dinther, Hans 
Verstegen, Marion van de Ven, Laurens Menkveld. 

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

of heeft u een langlopend probleem 
wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Remedial Teaching op maat!          
   Klasse-RT

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

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

Zomervakantie vrijwilligers-
punt en CheCkpoint
Het Vrijwilligerspunt Bernheze en Maasdonk en Checkpoint zijn in 
verband met de zomervakantie gesloten van 28 juli tot en met 18 
augustus. Vanaf dinsdag 19 augustus kunt u weer gebruik maken 
van de diensten van het Vrijwilligerspunt. 
Checkpoint staat vanaf maandag 25 augustus weer voor iedereen 
klaar. Wij wensen u allemaal een mooie zomertijd toe.

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Vrijwilligers die willen 
koken voor bewoners

Als vrijwilliger gaat u samen met een vaste medewerker en 
bewoners van Laverhof een warme maaltijd bereiden voor hen. 

Samen met de bewoners gaat u de tafel dekken, u begeleidt 
de bewoners bij het eten en na afloop zorgt u er samen voor 

dat alles weer wordt opgeruimd. Kunt u goed koken en heeft u 
affiniteit met ouderen? De werktijden zijn op de 2e maandag en 

3e donderdag van de maand. 

Vragen? Meer weten?
Kijk op www.vivaan.nl of neem contact op met het 

vrijwilligerspunt (0412-474851 of info@vpbernheze.nl) of loop 
even binnen.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

www.gaafgra� sch.nl

Zwart/wit A4 en A3 kopieën 
1 kopie vanaf € 0,12 

Kleur A4 en A3 kopieën
1 kopie vanaf € 0,66 

Sta� elprijzen vanaf 10 kopieën

PRINTEN
KOPIËREN

Laar 28 - 5388 HG Nistelrode - 0412 - 795170

www.bernhezemedia.nl  
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170

HET GROOTSTE AANBOD BINNENDEUREN,
VOORDEUREN EN ACHTERDEUREN!

HET GROOTSTE AANBOD ELEKTRO-
EN INSTALLATIEMATERIALEN!

cOLOFON

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

• BeCO
• g.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Bestel uw BBQ met korting
De webshop BBQtotaalmarkt.nl heeft een complete 
metamorfose ondergaan. De site is volledig vernieuwd 
en daar zijn ze enorm trots op. 
Daarom ontvangt u, als lezer van DeMooiBernheze-
Krant nu 5% KoRTING oP HeT HeLe ASSoRTI-
MeNT VAN BBQToTAALMARKT.NL. Bent u dus op 
zoek naar een houtskoolbarbecue, een gasbarbecue of 
een buitenkeuken? Neem dan eens een kijkje in de ver-
nieuwde barbecue webshop.

Natuurlijk vindt u bij BBQTotaalmarkt.nl niet alleen 
barbecues, maar ook terrashaarden, bakplaten, grill-
roosters, kookboeken, buitenkeukens, pannen, afdek-
hoezen en nog veel meer. Alles wat het eten buiten 
aangenaam maakt en u aanzet tot creativiteit in buiten 
koken, vindt u op de overzichtelijke nieuwe website. 
Kijk snel en bestel: www.bbqtotaalmarkt.nl

Tot snel

Tekst?

De oplossing van vorige week

www.BBQenzo.nl Telefoon 0800-2008

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

Bij u thuis of op het bedrijf
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Natuurcentrum De Maashorst 
presenteert app ‘op Boevenpad’

Met deze app beleef je op de fiets 
De Maashorst op een wel heel bij-
zondere manier! cabaretier Mark 
van de Veerdonk is in de huid ge-
kropen van de historische figuur 
Kobus van der Schlossen, een ro-
verhoofdman die in de 17e eeuw 
Slabroek en omgeving onveilig 
maakte. Kobus laat de fietser op 
hilarische wijze de leukste en mooi-
ste plekken in De Maashorst zien. 

Op de vriendenwand in het na-
tuurcentrum is een fraaie afbeel-
ding van een boom geplaatst 
waarop bezoekers gewezen wordt 

op de mogelijkheid om de app te 
downloaden. Verder zijn op de 
boom de namen vermeld van de-
genen die belangeloos hebben 
meegewerkt aan de totstandko-
ming van de app.

MAASHOrST - Natuurcentrum De Maashorst heeft de hoofdprijs ge-
wonnen in een prijsvraag van buro kloeg met de app ‘Op boevenpad’. 
Deze is gratis te downloaden via www.beleefroutes.nl 

Stichting

Japanse tuin
Beeldentuin

Sierfazanten
Tuinterras
Speeltuin

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

NISTeLrODe - MG meets Morgan 
iv is de vierde versie van een ge-
zamenlijke tourrit, georganiseerd 
door de regioafdelingen van de 
beide merkenclubs. Dit jaar is op 
zondag 27 juli een rit uitgezet. 

Het weer moet wel meezitten, 
want met de kap naar beneden 
is het ultiem genieten. Voor alle 
thuisblijvers zullen er genoeg 
auto’s aan de start komen die de 
moeite waard zijn om te bekijken. 

Op het raadhuisplein, bij eetcafe 
’t Pumpke, verzamelen de auto’s 
zondag vanaf 11.00 uur. Om 

12.00 uur gaan ze rijden en elke 
kilometer zullen ze de aandacht 
trekken. Iedereen is van harte wel-
kom om op deze zondag de auto’s 
te komen aanschouwen.

Tourrit MG meets 
Morgan IV in Nistelrode

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

een speciale 
zonneochtend in 
de vakantieperiode 

NISTeLrODe - Dinsdag 12 au-
gustus is er weer een Zonne-
ochtend in Zaal ’t Tramstation, 
aan het Tramplein. 

Omdat het vakantie is, nodigt 
de Zonnebloem vrienden, vrien-
dinnen, buurvrouw/-man, zus-
sen, broers, dochter, zoon van 
onze Zonnebloemgasten uit om 
ook aanwezig te zijn op deze 
gezellige ochtend. 
Je bent welkom van 9.30 tot 
11.30 uur om te kaarten, te 
buurten of spelletjes te doen. 
Als je kaarten wilt maken of 
handwerken, neem je je eigen 
materiaal mee. 
entree € 3,- inclusief twee kop-
jes koffie of thee. 

Wil je je - of iemand anders - 
gratis aanmelden als gast bij 
de Zonnebloem Nistelrode, of 
wil je je aanmelden als bezoek-
vrijwillig(st)er, dan kan dat 
bij Annie van Lokven, 0412-
612436 of bij Mientje van de 
Graaf 06- 2093 8499.

Met respect denken we aan alle overledenen van het vliegtuig-
ongeluk en eens temeer weten we dat we goed moeten zorgen voor 
onszelf. De bestemming kunnen we niet altijd kiezen. Ik wens alle 
vakantiegangers een goede reis. 

Respect Bernheze
Het is vakantie, waar is iedereen?
Er zijn een heleboel Bernhezenaren op de been
Voor de thuisblijvers is ‘t werken en iedereen doet zijn ding
waar intussen veel moois te doen is in onze groene omgeving

Zwemmen in de Aa of pak er een kano bij
Fietsen in drie dagen door Bernheze en voel je vrij
Lunchen, brunchen of gewoon lekker snaaien op een terras
of wandelen door de Maashorst en picknicken in het gras

Leef, heb lief en ben dankbaar terwijl je geniet
soms is het belangrijk dat je je zegeningen ziet
blijf je thuis of ben je de Bernhezer die gaat
een glimlach praat, wanneer niemand je verstaat

Rian

p.s. Ik sluit me aan bij het credo van Mari van Oort:
‘Schep op, schep op – We zén hier maar op vakantie!’

VAKAnTIEGEDICHT

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

De KeRMISSeN 
VAN BeRNHeze: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 

Kermismunten kun je besteden op alle kermissen in de gemeente, bij 

alle attracties en kramen!

zomerinzame-
ling restafval
Uw restafvalcontainer wordt 
in de zomerperiode wekelijks 
geleegd. De zomerinzameling 
duurt tot eind augustus 2014. 
De inzameling van gft-afval 
wijzigt in die periode niet.



Woensdag 23 juli 2014 15
  

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Goederen GrATIS
lATen ophAlen
bel 0412 626111 voor een afspraak

zelf afleveren kan natuurlijk ook

aan voorste Groes 1a in HeescH.

kringloopbernheze.nl

nieuwe wandelkaarten 
Bernheze-Uden-Landerd 

De legenda en uitleg over het ge-
bruik van het knooppuntensys-
teem zijn in het Nederlands, Duits 
en engels op de kaart te lezen, 
waardoor de kaart ook voor bui-
tenlandse toeristen bruikbaar is.

ontdek en beleef Bernheze
De wandelroutekaart Bernheze 
geeft een duidelijk overzicht van 
het wandelroutenetwerk in de 
gemeente Bernheze en nodigt uit 
deze groene gemeente te verken-
nen. 

Ook zijn aansluitende netwerken 
opgenomen. De kaart geeft de be-
zoeker tips over bezienswaardig-
heden, zoals de Kilsdonkse Molen 
en Kasteel Heeswijk, maar ook een 
beschrijving van natuurgebieden 
als De Maashorst, Heeswijkse Bos-
sen, De Klotbeek en Wijstgronden 
en een opsomming van overnach-
tingsmogelijkheden.

Uden en Landerd, smaakvol 
genieten in De Maashorst
De wandelknooppuntenkaart is 
in samenwerking met gemeente 
Uden, gemeente Landerd en Plat-
form Toerisme Landerd tot stand 
gekomen. De kaart bevat toeristi-
sche informatie over de gemeen-
ten, zoals een beschrijving van de 
natuurgebieden en cultuurtips. Te-
vens geeft de kaart bezoektips bij 
verschillende agrarische bedrijven 
en activiteiten voor kinderen, zo-
als Hemelrijk en het Avonturenpad 
Docus de Das. 
Ook zijn de netwerken van aan-
grenzende gemeenten zoals Oss, 
Grave, Mill en Sint Hubert, Boekel, 
Veghel en Bernheze op de kaart 
meegenomen. 

Beide kaarten zijn voor € 5,95 
per stuk verkrijgbaar bij de VVV 
(-agentschappen) in de regio. Te-
vens zullen de kaarten ook ver-
krijgbaar zijn bij diverse verblijfsac-

commodaties en via de webshop 
op www.vvvdemaashorst.nl/go/
wandelproducten.

Wijzigingen in het routenetwerk zijn verwerkt 
in de vernieuwde uitgave van de kaarten

BerNHeZe - vvv Noordoost-brabant heeft twee vernieuwde wandel-
kaarten uitgebracht: voor de gemeenten Uden en Landerd en voor de 
gemeente bernheze. Naast de wijzigingen in het netwerk is op beide 
kaarten de nieuwe brabantbrede huisstijl toegepast. 

NeDerLAND - Op 1, 2 en 3 au-
gustus 2014 organiseert De Vlin-
derstichting voor de zesde maal de 
landelijke tuinvlindertelling. In dat 
weekend zal overal in Nederland 
gespeurd worden naar vlinders in 
de tuin. Doe ook mee en ontdek 
wat er allemaal rondvliegt in de 
tuin! Iedereen kan meedoen, of je 
tuin nu groot of klein is. Het tellen 
hoeft niet meer dan een kwartier in 
beslag te nemen.

TUINVLINDeRTeLLING
vLiNDERMEE EN TEL ALLE vLiNDERS iN DE TUiN

 Ga naar www.vlindermee.nl 
of download de app vlindermee 

gratis en doe mee!

binnenspeeltuin      strandbad      attracties     buitenspeeltuin  

Kom gezellig naar...

binnenspeeltuin      strandbad      attracties     buitenspeeltuin  

& beleef ‘n geslaagd dagje weg

& beleef & beleef ‘n geslaagd dagje weg
n geslaagd dagje weg

Nieuw
 

 & Piratenkooi 

Nieuw

 & Piratenkooi 

NIeUW: PIRATeNKooI eN PARTy eILAND

Bij BillyBird Park Hemelrijk kom je tijd tekort

De binnenspeeltuin, het strand-
bad, de vele attracties en de bui-
tenspeeltuin zorgen voor een ge-
slaagd dagje weg, kinderfeestje, 
familiedag of groepsuitje. 

Nieuw: Piratenkooi en Party Eiland
In Zeeroversland is onlangs het 
nieuwe speelterrein de Piratenkooi 
geopend. Op 700m2 zorgen de 
klimtorens, touwbruggen, glijba-
nen, springkussens en bouwblok-
ken voor veel speelplezier. Ook 

voor de kleinste kinderen is een 
nieuw speelgebied ingericht. 
Vorige week vond de opening 
van het Party eiland plaats. Dit 
podium is gebouwd op het voor-
malige zonne-eiland, dat jaren-
lang een vertrouwd beeld vormde 
in het midden van het strandbad. 
Het drijvende eiland heeft nu een 
nieuwe plek gekregen vóór het 
terras van de binnenspeeltuin. Met 
dit Zomerpodium verrast het park 
haar bezoekers tijdens de zomer 

elke zondag met een leuke act: o.a. 
capoeira Batuque, Beat the Stones, 
Latin Joy caribische middag, Beat 
events drive-in Party, de FeestDJ 
en circus Snor. Daarnaast is achter 
het podium een loungeplek inge-
richt, waar je kunt genieten van 
het mooie uitzicht, van een drankje 
van jouw tap en van elkaars gezel-
schap. Het programma vind je op 
www.billybird.nl en op de face-
bookpagina.

Tegen inlevering van deze 
bon ontvang je:

 2 KoPJeS 
KoffIe 
GRATIS
BillyBird Park 

HeMeLRIJK 
Zeelandsedijk 34a in volkel 

0413-277000, 
www.billybird.nl

VOLKeL – kom de zomer vieren bij billybird Park Hemelrijk in volkel. 
Met de nieuwe Piratenkooi in Zeeroversland, het Party Eiland op het 
water en het Zomerpodium is er altijd iets te beleven.

Kom gezellig naar 

BillyBird Park Hemelrijk

Advertorial

Kom gezellig naar...

Geldig t/m 31 augustus 2014

Kermis Loosbroek 9-12 augustus
HeNK oVeRKAMP eN zN Grijper/lucky crane

VeRSTAPPeN (fUNfAIRS) Fotoschietsalon

H.P.L. STRoUCKeN Suikerspin

Vof VeRSTAPPeN Lijntrek

Vof VeRSTAPPeN Lucky Duck

P. VeRBRUGGeN Gebakkraam

A.J.M. HoefNAGeLS Draaimolen

VeRSTAPPeN (fUNfAIRS) Snelheidsmolen 

HUUB PULLeNS Snoepkraam

HeLeNe V. TUIJL-VeRSTAPPeN Autoscooter
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ZOMERSCHOOL EIJnDERIC
BerNHeZe – Maandag 7 juli is de 8e editie van de Zomerschool voor Senioren 
begonnen. Met maar liefst 47 activiteiten en excursies in de omgeving waarop 
ingeschreven kon worden, was er veel activiteit in de vestigingen Heeswijk-
Dinther, Nistelrode en Heesch. Hieronder enkele foto’s van de bijeenkomsten. 

Om 12.00 uur start de foto-expositie over de 
periode 1939-1945 en vanaf 13.00 uur wor-
den in een nieuwe expositieruimte militaire 
en burgeroorlogsvoorwerpen, waaronder 
unieke stukken als oorlogstuig, vliegtuigon-
derdelen, etsplaat HDL bevrijding, kleding 
en allerlei unieke voorwerpen geëxposeerd. 
Om 11.00 en 15.00 uur wordt het verhaal 
verteld van Jo van Stokkom. Deze Heeswijk-
se schreef in een dagboekje en dat dagboek-
jes is de rode draad geworden voor onze Po-
werpoint presentatie, waaraan bekende en 
minder bekende verhalen van inwoners van 
HDL gekoppeld zijn. 
De boeren speelden als voedselproducenten 

een grote rol. Ook waren de boerderijen een 
schuilplaats voor evacués en onderduikers. 
Dit aspect krijgt ruimschoots aandacht! 
Vanaf 12.00 uur kan men genieten van het 
oorlogs- en soldatenmenu ‘rats, kuch en 
bonen’, waarbij gezellige muziek gespeeld 
wordt. 
Op 14 september (Open Monumentendag) 
en daarna bruist het van de activiteiten. 
Na de ‘Bevrijdingsweek’ zal het museum aan 
de Meerstraat in samenwerking met de Woj-
stap regelmatig aandacht schenken aan die 
bijzondere periode van 70 jaar geleden.
Info: www.museumboerderij.nl, 
www.dewojstap.nl / www.bevrijdinghdl.nl.

1939-1945 in woord en beeld door 
de Wojstap en Museumboerderij

HeeSWIJK-DIntHer / LOOSBrOeK – De 2e wereldoorlog is in HDL nog niet vergeten. De 
wojstap en de Meierijsche Museumboerderij ontvingen in de afgelopen maanden een gro-
te variëteit aan verhalen en spullen over de periode 1939-1945. Deze verhalen en materia-
len worden vanaf 14 september op de Museumboerderij aan de Meerstraat gepresenteerd.

Militaire oefening voor boerderij Klaas Boeijen Heeswijk
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feestelijk Rendez-vous op 23 en 24 augustus
MeT Q-MUSIC THe PARTy, DIeNSTeNVeILING eN DoRPS-BBQ

café Kerkzicht, Stichting De Kreu-
ge en restaria revival; zij orga-
niseren een feestweekend onder 
de noemer rendez-vous. Aan het 
eind van de vakantie heerlijk eten, 
drinken, feesten en gezellig bijpra-
ten met familie, vrienden, buren 
en kennissen. Met op zaterdag-
avond de feesttent met Q-music; 
een Foute Party. Kan de populaire 
radiozender niet lang genoeg kan 

duren, dan is deze avond iets voor 
jou. 

Zondag 
Dit jaar vindt de BBQ op 24 augus-
tus om 13.00 uur plaats en wordt 
opgeluisterd door lokaal, muzi-
kaal talent. Gezellig met familie 
en vrienden en uiteraard vermaak 
voor de kinderen. Aansluitend op 
de BBQ wordt er vanaf 15.00 uur 

een groot scala aan producten en 
diensten geveild. Van een iPad tot 
een midweek op een vakantiepark 
en van timmerwerkzaamheden tot 
een scootersafari voor 40 perso-
nen! De opbrengsten komen ten 
goede aan Stichting De Kreuge. 
een stichting die voor jong en oud 
diverse activiteiten in Loosbroek 
organiseert en wil blijven organi-
seren.

LOOSBrOeK - Loosbroek sluit de zomervakantie feestelijk af op 23 en 24 augustus. Op zaterdagavond 23 
augustus blazen de dj’s van Q-music het dak van de feesttent af tijdens Q-music The Party, Foute Party. Op 
24 augustus vindt een grootse dorps-bbQ plaats en wordt er een grote diversiteit aan diensten geveild op 
de dienstenveiling ten behoeve van Stichting De kreuge. 

289,00

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET INCLUSIEF

SOFTCLOSE TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

TREND
DESIGN-

RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF 79,00

PAROS
FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

99,00

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 9 augustus  2014

www.tegelhalheesch.nl

Het medaille-
wonder 
te Dinther
HeeSWIJK-DINTHer - in mei be-
zocht het St. barbaragilde Dinther 
de Mariaviering in de St. jan, zoals 
ieder jaar. Onder hen bevond zich 
ook Maarten Heijmeriks die  dit 
bezoek niet snel zal vergeten.De 
bazuinblazer/gildebroeder was tij-
dens de Mariaviering onfortuinlijk 
en verloor zijn zilveren medaille. 
Erg jammer en een zoekactie die 
volgde leverde niets op. Helaas 
moest Maarten zonder zijn zilve-
ren medaille naar huis. 

In juli, enkele maanden later, 
maakte het Gilde zich weer op 
voor een bezoek. Dit keer was de 
Donatus viering in Loosbroek aan 
de beurt. Wim Verhoeven was ook 
van de partij - net zoals in de St. 
Jan - trok hij zijn gildekleren en 
-schoenen aan. Meteen voelde hij 
iets vreemds aan de onderkant van 
zijn schoen. Terwijl hij keek haalde 
hij onder zijn schoen de medaille 
van Maarten Heijmeriks vandaan. 
Het leuke van alles was, dat de 
medaille helemaal ongeschonden 
tevoorschijn kwam. Dit, ondanks 
dat Wim er kilometers mee door  
‘s-Hertogenbosch is gelopen.
Maarten is blij dat zijn medaille te-
recht is. Hier mag je spreken over 
een klein wonder. 

Guido van Menzel, Cindy van Haaren en Hendie van Asseldonk

Kamp Jong Nederland Vorstenbosch
HeeSWIJK-DINTHer - Met ruim 100 kinderen tussen de 4 en 15 jaar vertrokken wij op zaterdagochtend 12 juli naar Schaijk. De jongere kinderen werden door vaders en moeders 
gebracht, de oudere kinderen hadden een mooie fietstocht over het slingerpad. 

Het hele kamp was opgezet rondom het thema ‘Televisie’. Wormen eten en vuur maken bij expeditie robinson, rondrennen door het dorp tijdens ZigZag, taarten maken met Abel en 
proefjes doen met Het Klokhuis, alle bekende TV-programma’s kwamen voorbij. Maar ook hebben we het Nederlands elftal aangemoedigd tijdens de wedstrijd tegen Brazilië en de jaar-
lijkse dropping gelopen. De jongste kinderen sloten hun kamp af met de BZT-show, waarin hun ‘grootste’ wensen uitkwamen. Vooral de leiding was hier de dupe van. De oudere kinderen 
hadden aan het eind van het kamp een Award-uitreiking met galakleding, een rode loper en echte awards voor de groepen die het meest hun best hadden gedaan.

De laatste dag werd er fanatiek 
geoefend voor toneelstukjes en 
optredens om te laten zien aan de 
ouders. Hier werd met veel plezier 
naar gekeken en uiteindelijk ging 
iedereen moe, maar voldaan naar 
huis! Het was een super kamp, kin-
deren bedankt! 
Lijkt jou dit nou ook leuk? 
Na de zomervakantie starten we 
met een nieuw seizoen, wekelijks 
een leuke clubs en door het jaar 
heen extra activiteiten! Kijk voor 
meer informatie op: 
www.jnvorstenbosch.nl of like ons 
op facebook!
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WIN: VAKANTIePAKKeT t.w.v. € 35,-
 o.A. PUzzeLBoeKJe, DoUCHeGeL, LIPGLoSS, WATeRPRoof MASCARA, ANTI-zoNNeBRAND eN AfTeRSUN

• Manegelessen
• Pony / Paard leasen

• Privélessen
• Pensionstalling
• Kinderfeestjes
• Bakverhuur

• Oefenspringen

Wilt u meer informatie:
06-10509094 - 06-13041651

info@stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode

www.stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL‘LINDERSHOF’   -  MOZARTLAAN 96  -  0412-633332  -  INFO@VANBUELSPORTS.NL

VERGEET UW KIND 
NIET AAN TE MELDEN!

Kom na de zomervakantie kennis maken met de 
nieuwe judoleraren in Heesch, meld je nu aan 

via info@vanbuelsports.nl en krijg 

4 proeflessen gratis
Start maandag 1 september

Check onze website: www.vanbuelsports.nl 
voor het actuele lesaanbod

Oplossing puzzel week 28: 
wiN MET MEER MOOibERNHEZEvAkANTiEFOTOPRET!

Winnaar is Anja Dijkhoff uit Heeswijk-Dinther

1. Wim roefs > 1e twee letters voornaam wi
2. Nadja > 1e letter voornaam N
3. Mees van der Bruggen > 1e twee letters voornaam ME 
4. Peter van Boekel > 3e letter voornaam T
5. Mariëlle Lunenburg > 1e letter voornaam M 
6. rob de Veer > Laatste 3 letters achternaam EER
7. Marieke Moorman > 1e drie letters achternaam MOO
8. Ingrid van Linder > 1e letter voornaam i
9. Bert Vermeltfoort > 1e drie letters voornaam bER
10. Nick Van Der Steijn > 1e letter voornaam N
11. Henny van Houtum > 1e twee letters voornaam HE
12. Michel van Zuijlen > 1e letter achternaam Z
13. eva Laurenssen > Hele voornaam EvA
14. Joost Kanters > 1e vier letters van achternaam kANT 
15. raymond van der Biezen > 2e en 3e letter achternaam iE
16. Frenky Heurkens > 1e letter voornaam F
17. Ad Ploegmakers > 3e letter achternaam O
18. Arend-Jan Top > Hele achternaam TOP
19. Brenda Gil-Toresano > 2e en 3e letter voornaam RE
20. Theo Jansen > 1e letter voornaam T

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl - 
De openingstijden van de DIO / reADSHOP SPArKLING veranderen in de vakantie niet. 
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur, vrijdag 8.30 - 20.00 uur en 
zaterdag 8.30 - 17.00 uur. Facebook – www.facebook.com/drogisterijsparkling.

win met de 2e fotopuzzel het 2e vakantiepakket
De vakantiekrant heeft veel mensen aan het puzzelen gezet. Lokale ondernemers stelden mooie prijzen 
beschikbaar. Voor deze fotopuzzel, die aan de hand van de onderstaande foto’s letters opleveren, 
stelt Dio Sparkling The read Shop een mooi vakantiepakket beschikbaar. Stuur de uitslag voor 21 juli 
17.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl en in week 33 maken we de winnaar bekend. 

Naam school min lidwoord 
2 en 3e letter

Hoe heet dit gebied 
laatste 2 letters

Naam van natuurtheater 
laatste 2 letters

1 2 3

Naam natuurgebied 
laatste 2 letters

Naam evenement 
eerste letter

Naam gebouw y=i 
laatste 4 letters

4 5 6

Afkorting van evenement 
1e en 3e letter van afkorting

Naam van school 
eerste 2 letters van 1e deel

Volledige naam van deze galerie 
2e woord helemaal

7 8 9

HaDeefilm
24/24

Een doordeweekse 
donderdag uniek

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

Afkorting van evenement Afkorting van evenement 
1e en 3e letter van afkorting16

17 18 2019

Perceelsoppervlakte: 376m²
Huurprijs € 1.200,- per maand

Deze woning is uitsluitend voor 
langere termijn te huur, minimaal 
1 jaar. Vrijstaande woning (520m³) 
met aanpandige garage (100m³). 
Geen huisdieren toegestaan.

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER - (0413) 29 15 23
www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Sint Servatiusstraat 3a HEESWIJK-DINTHER
TE HUUR
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Bernheze sportief

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Tijdens de vakantieperiode blijven wij geopend.

Wij wensen u een 
fi jne vakantie!

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS, NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Gazelle Allure 2013 d53/h53-61 € 899,- nu € 719,-|
Gazelle Eclips 2013 d49 € 899,- nu € 719,-
Batavus Winner dr3 57 rood € 499,- nu € 399,-

Batavus Fuego dne8 53 antra € 949,- nu € 759,-
Batavus Monaco hne7 61 blauw € 749,- nu € 675,-
Sparta Granny dr3 56 sahara € 569,- nu € 449,-

Summer Sale 
StadSfietSen

Opruiming StadSfietSen, Overjarig, licht beSchadigd Of demO mOdellen 

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

Gilde Sint Barbaragilde Dinther

De erewijn werd door de gemeen-
te geschonken in de manege die 
zich op het feestterrein bevond en 
waar ook de niet genodigden een 
kop koffie en broodjes kregen aan-
geboden. Hierna volgde de mas-
sale opmars, die door vele gasten 
en toeschouwers het hoogtepunt 
van de dag genoemd wordt. Na de 
vendelgroet en de toespraken kon-
den de wedstrijden beginnen. Het 
weer was meer dan goed te noe-
men, zelfs wel wat te veel van het 
goede, het was er namelijk bloed-
heet met weinig wind.
Het St. Barbaragilde Dinther nam 
uiteraard deel aan vele wedstrijden 
en kwam er goed mee uit de bus.
1e prijs voor het mooiste gilde-
vaandel, vervaardigd door Thea de 
Visser in 2003/2006.
2e prijs als beste gilde in de op-
tocht.
1e prijs voor Sem Verhoeven trom-
men jeugd 13 tot 15 jaar.

3e prijs voor Eugene van Bouw-
dijk Bastiaanse met ringsteken te 
paard.
2e prijs voor jeu de boules - het 
A team.
De prijsuitreiking liep uit tot 20.30 
uur, waarna we moe maar voldaan 
terugkeerden en de gildebroeders 
tegen de klok van 21.30 uur, huis-
waarts keerden. Een geslaagde gil-
dedag voor het St. Barbaragilde te 
Dinther.

MAREN KESSEL/HEESWIJK-DINTHER - Zondag 20 juli 2014 toog het 
gilde met een redelijk aantal gildebroeders naar de gildedag te Maren-
Kessel. In de vroege ochtend - om 8.30 uur - waren de eerste deelne-
mers aanwezig, om deel te nemen aan de Heilige Mis. Met voorganger 
Mgr. Hurkmans ging, na de eed van trouw aan het kerkelijk gezag en 
het Brabant Were Di, het genodigde gezelschap richting de erewijn. 

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch

Na afloop van de wedstrijden 
was bij elke prijs de ‘Horri Do’-
jel duidelijk hoorbaar in de tent. 
Achtereenvolgens mochten ze de 
onderstaande prijzen in ontvangst 
nemen:
2e prijs klasse jeugd groot: Lindsey 
Vogels.
1e prijs trombegeleiding bij 
groepsvendelen: Maarten Derks.
2e prijs standaardrijden optocht en 
toernooiveld: Cor Geenen.
Het was een fijne gildendag met 
wedstrijden bij zeer warm droog 
weer, waarbij de drie gildewaar-
den; Broeder/Zusterschap, Trouw 
en Dienstbaarheid hoog in het 
vaandel stonden.

MAREN-KESSEL / VORSTENBOSCH - Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch wist afgelopen zondag drie prij-
zen in de wacht te slepen op de kringgildendag van Gildekring Maasland. Met 45 deelnemende gilden waren 
ze bij het Sint Lambertus Gilde in Maren-Kessel. Met een dertigtal leden was het gilde naar Maren-Kessel 
gegaan om deel te nemen aan het defilé.

Jeugdclubkampioenschappen TC Telro

Sommigen hadden als inzet de 
verdediging van hun titel, anderen 
wilden een plaatsje bij de eerste 
drie bemachtigen. Maar het be-
langrijkste voor de commissie was 
dat de kinderen een leuke, gezelli-
ge en sportieve eerste week van de 
zomervakantie zouden hebben. Zij 
hebben maanden gewerkt aan de 
organisatie en er een ware feest-
week van gemaakt.
Met het zomerse weer, de vele en-
thousiaste kinderen, het uitgelaten 

publiek en de nodige versnaperin-
gen was het kampioenschap een 
succes, waarbij er op vrijdag en 
zaterdag een tropenrooster werd 
ingesteld. Er waren 129 inschrij-
vingen, er werden 251 wedstrij-
den gespeeld, 542 sets werden er 
geteld en het toernooi telde maar 
liefst 5083 games. De commissie 
heeft een enorme pluim verdiend 
voor het slagen van deze sportieve 
week! De jongste deelnemers, Jet-
te, Giel, Lisa, Suus, Sil, Teun, Sam, 

Dirk, Isa en Daan kregen een wel-
verdiende trofee.
Kijk voor de volledige uitslagen en 
foto’s op www.mooinisseroi.nl

tennis

NISTELRODE – Vakantie betekent voor TC Telro in Nistelrode: Jeugdclubkampioenschappen. De vakantie 
begon voor veel kinderen heel sportief. Zij hadden zich opgegeven voor de clubkampioenschappen vanaf za-
terdag 12 juli in de onderdelen enkel, dubbel of gemengd dubbel. De enthousiaste kinderen waren al weken 
met de voorbereidingen bezig. Een dubbelpartner kiezen, een mixpartner zoeken en dan samen nog even wat 
partijtjes tennissen om elkaar in het spel te leren kennen.

Kringgildedag van gildekring Maasland in Maren-Kessel

Sportverslagen
voor plaatsing op 

13 augustus
kunnen aangeleverd 

worden via 
info@demooibernheze

krant.nl 

Sportief
Een prestatie van klein of groot 
formaat kan als sportverslag 
gepubliceerd worden. De infor-
matie met maximaal 250 woor-
den en foto,  kunt u sturen naar  
info@demooibernhezekrant.nl 
en wij maken er iets moois van. 

Op WWW.MOOIHDL.NL, 
WWW.MOOIHEESCH.NL en 
WWW.MOOINISSEROI.NL 
staan de gegevens van de ver-
enigingen, heb je al eens de ge-
gevens gecontroleerd? Laat het 
ons weten als er iets ontbreekt 
of geactualiseerd moet worden. 
Stuur een mail naar 
info@mooinisseroi.nl, 
info@mooiheesch.nl en 
info@mooihdl.nl 

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

ZOMERROOSTER
OOk TijdEnS dE ZOMERvakanTiE Zijn wij

7 daGEn PER wEEk OPEn!



Woensdag 23 juli 201420 
  

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl
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EVENEMENTEN
30 juli en 6 augustusverschijnt er geen krant

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
25 juli

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

26 juli

the sound of johnny Cash
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

27 juli

kienen
Locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

28 juli

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

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

29 juli

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: start Vinkel

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

30 juli

Geen DeMooiBernhezekrant

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: start nistelrode

Cursus reiki 2 - 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

De ontmoeting: 
Wood in Harmonie
Locatie: gasterij Laarstede 
nistelrode

De nieuwe kleren 
van de keizer
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

31 juli

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: start Heeswijk-DInther

1 auGustus

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

publieksavond sterrenwacht
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

2 auGustus

the kik in concert
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

3 auGustus

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

4 auGustus

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

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

5 auGustus

kloosterhof, laarstede 
avond wandel driedaagse
Locatie: nistelrode
Pagina 6

inschrijven jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Locatie: De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

MG meets morgan iV
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 
nistelrode

6 auGustus

Geen DeMooiBernhezekrant

kloosterhof, laarstede 
avond wandel driedaagse
Locatie: nistelrode
Pagina 6

Vliegende honden 
bijten niet
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 Heesch

jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 7

7 auGustus

jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 7

papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

8 auGustus

kloosterhof, laarstede 
avond wandel driedaagse
Locatie: nistelrode
Pagina 6

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

singer-songwriters Friday
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 7

9 auGustus

kermis loosbroek

jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 7

10 auGustus

kermis loosbroek

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

theeceremonies 
in de japanse tuin
Locatie: Fazanterie de rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther

11 auGustus

kermis loosbroek

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

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

12 auGustus

kermis loosbroek

zonneochtend
Locatie: zaal ’t tramstation 
nistelrode
Pagina 14

Cursus reiki 1 - 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

13 auGustus

De glimlach en de bom
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

14 auGustus

Cursus reiki 2 - 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

15 auGustus

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: aquarest 
Heeswijk-Dinther

indische herdenking
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

16 auGustus

jeu de boules 
kampioenschappen
Locatie: ‘t gildenbergske 
Vorstenbosch

17 auGustus

Cyrano de Bergerac - 
première
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

18 auGustus

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

kindervakantieweek 
Locatie: Heesch, nistelrode 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

De klotbeek: Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther


