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VAKAntie

eDitie

Marieke Moorman:
‘Met hopelijk een wereldtitel voetbal op zak, 
stralend weer, een spannende Tour de France, 
bijkomen op een aangenaam vakantieadres of 
gewoon heerlijk rondom huis’
lees meer op pagina 24

  jaargang 3 • Week 28 • 9 juli 2014

30 juli en 6 augustusverschijnt er geen krant

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

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

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

 Op alle zadels 
10% korting

PARASOL PuZZEL
Zoek door de krant 
heen alle letters bij 
elkaar die in een 
parasolletje staan en 
maak hier een woord 
van. Stuur het juiste 
antwoord naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Lees meer op pagina 3

Heidi & Rian:
‘Trots op ons team, 

zonder hen zou 
DeMooiBernhezeKrant 

niet zijn wat hij nu is’ 
lees meer op pagina 17
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
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rechten aan worden ontleend. De 
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PEFC/30-31-421

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

De vakantie begint
bij Bon Fromage...

* De lekkerste kazen sealen
wij gratis voor u in!wij gratis voor u in!wij gratis voor u in!

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Fijne vakantie

WWW.DENDRIEHOEK.NL

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENU

WWW.DENDRIEHOEK.NL

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENU
VOOR MAAR

€22,50

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

café - restaurant - snackbar - feestzaal

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

country line dance 
bij Kerkzicht
LOOSBrOeK - The Little Village Dancers ver-
zorgen zondag 13 juli een middagje country 
line dansen op het plein bij café Kerkzicht in 
Loosbroek. 

Die middag gaan de voetjes van de vloer van 
14.00 tot 17.30 uur. er wordt gedanst op een 
houten vloer, iedereen die van country dansen 
houdt is welkom, ook met eigen muziek. De 
entree is gratis.

Proppen, bikken en bun-
keren, kanen en schran-
sen, verorberen, eten en 
dineren, tafelen en ga zo 
maar even door, allemaal 
synoniemen voor het ul-
tieme; het eten.
In de hele wereld een da-
gelijks terugkerend feno-
meen.
In de vele landen op deze 
aardbol vind je dan ook 

diverse specialiteiten die specifiek zijn voor het land van herkomst.
China en rijst zijn met elkaar verbonden als Italië met zijn pizza of 
pastagerechten. Spanje heeft zijn paella als specialiteit, Duitsland 
eisbein mit Sauerkraut (zuurkool met varkenspoot), Zwitserland 
heeft zijn kaasfondue, Frankrijk heeft zijn tripes (pens), maar ook 
de escargots mogen we ze toerekenen. Sheperd’s pie vinden we 
in engeland, de moules-frites (mosselen met friet) gelden als het 
nationale gerecht van België. Bacalhau is in Portugal een visgerecht, 
lijkend op kabeljauw. Oostenrijk heeft zijn Wiener Schnitzel, dan 
komen we in Nederland en daar is het snert, stamppotten, nieuwe 
haring (hollandse nieuwe) hete bliksem, appelmoes en zuurkool.

De opsomming van landen en eetspecialiteiten klinken vanzelfspre-
kend maar dit is het dus niet. Helaas zijn er nog landen waar het 
fenomeen eten moeilijk te vinden is, gewoon door het feit dat er 
nauwelijks iets te eten valt. Honger, niet iedereen wordt er mee 
geconfronteerd maar wel een groot deel van de wereldbevolking. 
Op dit moment wordt er ook gekeken hoe de wereldbevolking in 
de toekomst van eten te voorzien, hierbij wordt vooral richting in-
secten gekeken en naar de groei van planten in de zeeën en ocea-
nen. Voor velen onder ons een vreemde manier van denken, toch 
schijnen diverse insecten gewoon lekker te zijn. Bijvoorbeeld de 
pissebed is een door de evolutie aan land gekropen krabbensoort 
die naar vis smaakt. Jammer dat de naam en zijn vorm iets anders 
insinueren. Toch gewoon lekker dus. 

een nieuwe manier van denken aangaande onze eetgewoontes 
staat eigenlijk op de stoep. Niet iedereen is hier klaar voor. echter, 
het proberen van de onbekende voedselbronnen, het testen van 
diverse voor ons niet smakelijk klinkende gerechten, zal ons verder 
brengen in het waarderen van datgene wat moeder aarde voort-
brengt. Gewoon zonder vooroordelen.
Voor velen is ook de vakantie weer in aantocht, het ultieme mo-
ment om te genieten en nieuwe (lokale) gerechten te proberen, 
open en zonder vooroordelen.

Ook wij gaan lekker genieten en zijn daarom gesloten van 26 juli 
t/m 17 augustus. Daarna staan wij vol energie graag weer voor u 
klaar.

FIJNe VAKANTIe
Guido & Mariëlle van den Boom
Vadebo Culinair

vADebo CulInAIR Advertorial

eetgeWoontes 
ondeR de loeP

Tegelijk met deze verhuizing wordt 
het vernieuwde concept gelan-
ceerd, waarbij de sfeer en bele-
ving van het oude vertrouwde 
FestyLand gegarandeerd blijven. 
De eerste band voor de afsluiter 
van het festivalseizoen is inmiddels 
bevestigd: het enorm succesvolle 
Kensington. Zondag 12 oktober 
start een nieuw creatief festival 
met een andere naam.

FestyLand op 10 en 11 oktober
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 ok-
tober herrijst er aan recreatiepark 
Hemelrijk, grenzend aan de recrea-
tieplas, een prachtig Festydorp en 
daar zal het festival veel moois 
presenteren aan pop, rock, dance, 
sfeer en beleving. De eerste be-
vestigde naam Kensington komt 
dit jaar met een nieuw album. Dat 
deze band razend populair is, blijkt 
wel uit het feit dat de gehele club-
tour in november en december nu 
al is uitverkocht. een mooie kans 
om ze tijdens FestyLand nog te 
kunnen zien!

Nieuw festival op zondag 
12 oktober
De zondag krijgt een bijzondere 
schwung. er zal in diverse tenten 
van alles te beleven zijn. De exacte 
invulling en de naam van dit nieu-
we festival blijven nog even een 
verrassing. Deze Surprise Sunday 
is toegankelijk voor alle leeftijden.

Start Early Bird voorverkoop 2014
Vanaf vrijdag 4 juli aanstaande om 
11.00 uur start de early Bird voor-
verkoop via www.festyland.nl. 

festyland verhuist naar 
recreatiepark Hemelrijk
Kensington bevestigde als eerste een optreden op
afsluiter van het festivalseizoen 

Advertorial

VOLKeL - Na zes mooie jaren op Landgoed Hendrickx gaat FestyLand 
verhuizen naar recreatiepark Hemelrijk in Volkel. Het terrein, grenzend 
aan het water, biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden.

servicepunt Heeswijk-dinther
Het servicepunt in Heeswijk-Dinther is tijdens de bouwvakva-
kantie gesloten in de weken 31, 32 en 33, van 28 juli t/m 15 
augustus.
Voor het gemeentehuis gelden de normale openingstijden.

z
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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!!

Flowerpower kleurrijk 
4-gangen menu 
€ 32,50 p.p. 

Exclusief dranken

Geldig van 9 t/m 13 juli 

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

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Tuinkeukens 
Tuinoverkappingen

06-57028991
www.elgish.nl In deze kleuren 

verkrijgbaar

Peter van boekel totaal verrast 
door Koninklijke onderscheiding

Peter ontving de Koninklijke on-
derscheiding donderdagavond 
vlak voor de reguliere raadsverga-
dering. Sinds 8 mei is hij wethou-
der en hij kreeg de onderscheiding 
voor zijn verdiensten als gemeen-
teraadslid van de gemeente Bern-
heze. Hij is drie periodes actief ge-
weest als raadslid voor het CDA, 

vanaf 2002 en vanaf 2006 als frac-
tievoorzitter van die partij. 

De mede-oprichter van tafelten-
nisvereniging revanche in Schaijk 
was ook een tijd voorzitter van 
deze vereniging. een leidende 
functie had hij ook bij tennisver-
eniging De Broekhoek in Heesch.

Als wethouder gaat hij over volks-
huisvesting, ruimtelijke ordening 
en kunst & cultuur. Daarvoor was 
hij onder meer werkzaam als com-
mercieel manager bij ingenieurs-
bureau Arcadis. 

Nadat de familie hem gefeliciteerd 
had, kon de vergadering starten.

HeeSCH - Peter van Boekel was verbaasd toen burgemeester Moorman de raadsvergadering van 3 juli anders 
begon dan anders. Zij vroeg de wethouder even achter zich te kijken, waarop hij zag dat een grote schare 
familie de raadszaal binnenkwam. Hierop werd Peter met zijn vrouw naar voren geroepen en begon de bur-
gemeester met het benoemen van Peter van Boekel tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester Moorman verraste Peter van Boekel met een onderscheiding

Geen gedicht

Wanneer de dichter vakantie heeft en de krant is nog niet vol
Weet de redactrice, deze keer neem ik de dichtersrol
Geen hoogstaande dichtkunst, de rijmregels neem ik niet mee
Wel even de ruimte benutten voor een klein resumé

Het is bijna vakantie en volgens goed gebruik 
is het, dat ik even de geschiedenis induik
Niet heel ver terug maar gewoon even laten bezinken
of ik mijn plannen die ik had, ook daadwerkelijk af kan vinken

Heb ik gedaan wat ik wilde doen en is dat ook goed gebeurd
of zijn er wensen niet uitgewerkt en nog niet ingekleurd
Heel veel projecten kregen al een mooi gezicht 
Van binnenuit zoals dat hoort bij een beter evenwicht 

We maakten aanpassingen in werkwijze en structuur 
een ruimere werkruimte diende zich aan en daarmee 
een nieuwe buur
Mooie collega’s, fijne klanten, ik geniet en leren mag
mijn bezoeken op de bedrijven brengen een leerzame roefeldag.

Uitzonderlijk, spannend, ongekend en bijzonder; besef ik plots
blij verrast te werken aan een Mooi Bernheze en ben apetrots 

Rian

VAKAnTIEgeDicHt

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Vervolg van pagina 1

PARAsol Puzzel
Onder de goede inzendingen van de parasol puzzel verloten wij 
een aantal mooie prijzen. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door 
restaurant Het Sentiment en de Marskramer in Heeswijk-Dinther.
De prijzen:
de eeRste PRIJs is een driegangen diner voor 2 personen (excl.
drankjes) bij Restaurant Het Sentiment in Heeswijk-Dinther. 
de tWeede PRIJs is een Living Colors LED lamp van Philips.
de deRde PRIJs is een moderne sinaasappeldrager. 
Reden genoeg om alle pagina’s van DeMooiBernhezeVakan-
tiekrant te bezoeken, op zoek naar 19 letters die samen in één 
woord de oplossing van de puzzel geven. Stuur de oplossing voor 
17 augustus aan: info@demooibernhezekrant.nl.
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vZORG EN HuLP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

HelP! Mijn zoon/dochter
gaat scheiden…

Uw kind kondigt een scheiding aan. Zag u het aankomen? Of is het een enorme klap? Vraagt zich af: waarom?
Hoe stelt u zich op? Gaat u achter uw kind staan? Bang voor de gevolgen voor uzelf? Boos op uw kind omdat 
hij/zij niet meer moeite gedaan heeft de relatie te redden? Opluchting? 
Soms gaat de aangekondigde scheiding achteraf niet door, bijvoorbeeld omdat relatietherapie wordt ingezet 
(na negatieve uitlatingen over de partner wordt het lastig hiermee om te gaan).
Hoe stelt u zich op naar de familie van de ex-partner, hoe verandert uw band met deze mensen? en als de 
andere kant zich onredelijk opstelt… wat doet u dan? Als uw overige kinderen (broers/zussen) partij kiezen 
voor de ex van uw kind? Hoe praat u met de kleinkinderen?

Meer weten? 
Nellie Timmermans
informatie-ochtend Interpunctie
Veghel, Smientdonk 2
www.interpunctie.nl
tel. 0413-310795
06-21592435.

Advertorial

Vrijdag 5 september
 van 10.00 - 12.00 uur

Kosten € 6,- per persoon
Echtpaar € 10,-

Opgeven: info@interpunctie.nl

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling

Meer informatie

Na slechts enkele 
behandelingen 

bereikt u het resultaat 
van liposuctie, 

zonder een
pijnlijke operatie en 
blijvende littekens.

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

H A A R S T U D I O

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

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

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

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

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

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

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

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

Gratis FIT test & voedingscheck diëtist 
voor de eerste 10 aanmeldingen!

Heeft u overgewicht en/of gewichtsproblemen? 
Neem dan snel contact met ons op. Tevens geven 

wij u advies via welke route u de door u gewenste doelen kunt 
behalen. Ook is het zinvol om te reageren voor mensen met 
problemen aan hun aders, spieren, heup, knie of schouder.
Dieetadvies wordt vergoed uit de basis- en eventueel extra uit 
de aanvullende verzekering en Fysiotherapie vanuit de basis- of 
aanvullende verzekering. 

We hebben speciale aandacht voor diabetici en een obesitas-
programma. De combinatie diëtetiek en fysiotherapie blijkt een 
goede combinatie te zijn om diabetes patiënten stabiel te houden 
en gezond te laten blijven. 

Onze slogan: Zo blijf ik FIT tijdens de vakantie.

Neem snel contact met ons op.

Diëtistenpraktijk Beter in Balans: 06-28121485
www.dietistbeterinbalans.nl
nienke@dietistbeterinbalans.nl

Fysiotherapie Hoogstraat: 0412-453608
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl
info@fysiotherapie-hoogstraat.nl

Advertorial

ColumnfYsiotHerAPie 
HoogSTRAAT

: 0412-453608

Nienke van den Bekerom (diëtist) & Nana Steins (oedeemfysiotherapeute)

zonnetips
Heerlijk als de zon schijnt. Het leven lijkt lichter en we worden mooi 
bruin. De zon zorgt ook voor de aanmaak van vitamine D en vermin-
dert klachten van sommige huidaandoeningen. Zorg wel voor goede 
bescherming. 
1. Laat je huid geleidelijk wennen aan de zon.
2. Ga niet in de zon tussen 11.00 - 15.00 uur.
3. Als je huid prikt of je voelt je niet prettig, zoek dan de schaduw op. 
4. Smeer een half uur van tevoren een zonnebrandcrème, zelfs bij be-

wolkt weer en breng regelmatig opnieuw aan. 
5. Smeer eerst de zonnebrandcrème en daarna pas make-up, dagcrème 

of insectenmiddel. 
6. Zet een pet/hoed op en draag een goede zonnebril.
7. In de bergen zijn de stralen intenser. Bewolking en wind verminderen 

de heftigheid van de straling niet. 
8. Wees voorzichtig met medicijnen en alcohol. 
TIP: Verbrand? Komkommerplakjes of yoghurt geven verkoeling. 

onbezorgd op reis
Met Hulp op Zak voor 

iPhone, iPod, iPad en 
Android kun je me-
dische informatie 
bekijken over je va-
kantieland. Wat zijn 

de veel voorkomende 
medische aandoenin-

gen en is een vaccinatie 
vooraf verstandig voor het land 
waar je naartoe reist? 

De gratis app is voorzien van een 
uitgebreide medische vraagbaak, 
een medisch woordenboek in ne-
gen talen én de nummers van alle 
Nederlandse alarmcentrales.
Werkt zonder internetverbinding, 
dus geen hoge internetkosten in 
het buitenland! Uitgebreide tips 
over kwallenbeten, een groot aan-
tal ziekten en aandoeningen.

Natuurlijk kan een app niet een arts 
vervangen. Heb je twijfels over de 
verschijnselen, voel je je na het op-
volgen van het advies van de app 
nog niet lekker, ga dan naar een 
arts in de omgeving.

Met Hulp op Zak voor 
iPhone, iPod, iPad en 

Android kun je me-
dische informatie 
bekijken over je va-
kantieland. Wat zijn 

de veel voorkomende 
medische aandoenin-
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tuinschetsdag bij lips-
groen in nistelrode
zAteRdAg 12 JulI VAn 10.00-12.30 uuR

LipsGroen in Nistelrode ontwerpt 
en realiseert deze tuinen. Lips heeft 
weliswaar geen tuincentrum meer, 
maar u kunt er voor een tuin-
ontwerp, -aanleg of -onderhoud 
dagelijks terecht. Daarnaast kunt u 

op zaterdag tussen 10.00 - 16.00 
uur vrijblijvend het inspiratiecen-
trum binnenlopen voor ideeën of 
advies over flowforms, planten, 
tuinen e.d. (2 en 9 augustus i.v.m. 
vakantie gesloten).

Zaterdag 12 juli zal Wim Lips u vrij-
blijvend adviseren over de inrich-
ting van uw tuin. Aan de hand van 
uw wensen en ideeën zal Wim een 
grove tuinschets voor u maken. 

Hiervoor is het handig dat u een 
goede plattegrond met de afme-
tingen en een aantal foto’s van 
uw tuin meeneemt. Wim Lips zal 
schetsen tussen 10.00 en 12.30 
uur.

Advertorial

nIStELRODE – Een FeelGood Garden is een natuurlijk paradijs waar 
je de broodnodige rust kunt vinden; een fijne plek die je energie geeft 
en juist geen energie kost. Natuurlijke producten, vormgeving en kleur 
brengen de tuin in harmonie. Er hangt een ontspannen sfeer en ver-
storingen van buitenaf hebben hier geen invloed. We hebben dan ook 
steeds meer behoefte aan een tuin waar harmonie en rust heerst, en 
waar kinderen graag buiten spelen.

Voor meer informatie kijkt u op de website www.feelgoodgarden.nl of 
volg ons via twitter of facebook. lipsgroen hoveniers, Weijen 77, 
Nistelrode. 0412-612713. email@lipsgroen.nl

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449

tips van de bakkers:

geldt van 10-7 t/m 16-7-2014

Bij aankoop van

2 broden naar keuze

Aardblijtjes
4 stuks

2,50

tips van de bakkers:

Bij aankoop van

2 broden

Aardblijtjes
4 stuks

2,50

MET 40 BEGINT ’T PAS…

PUUR NATUUR VAN DE BAKKERS

Desem meergranenbrood 

400 gram € 1,95  

1,50

MET 40 BEGINT ’T PAS…
Het hoefde niet zo voor vader Wim, in de krant, 
maar met zijn zoons in een advertentie vond hij 
toch wel leuk. 40 jaar geleden begonnen in
de Schaepmanlaan en sinds 16 jaar is de zaak 
overgenomen door 2 zonen, dochter en 
schoondochter. Zijn visie houden wij hoog 
in het vaandel. Zijn uitspraken “van 
rommel kun je geen goed brood maken”,
“doe nóóít concessies aan de kwaliteit” 
en de malse uitspraak “de klanten zijn 
niet gek in d’n bek” vatten zo ongeveer 
samen waar wij die 16 jaar ook aan 
vasthouden. Wim en Anny zijn trots op ons, 
maar wij ook zeker op hen!

Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.

Wim Lips

RonJA de RoVeRsdocHteR
De voorstelling ‘ronja de rovers-
dochter’ is te zien op woensdag-
middagen 9 en 16 juli om 15.00 uur. 

Ook worden er twee avondvoor-
stellingen gespeeld op zaterdag 12 
en 19 juli, aanvang 19.00 uur. 

tHeAteRgRoeP fRIts sPeelt 
‘de KleIne zeeMeeRMIn’
een vrolijke, spannende, muzikale 
en verrassende voorstelling voor 
jong en oud.

Woensdagmiddag 23 juli, 15.00 
uur.

de nIeuWe KleRen VAn de 
KeIzeR
Het beroemde verhaal werd speci-
aal voor Toneelvereniging Maria-
hout bewerkt door Michelle van 
Daalhoff, die tevens de regie in 
handen heeft. Woensdagmiddag 
30 juli, 15.00 uur.

VlIegende Honden 
bIJten nIet

Het resultaat is een verwarrende 
chaos van honden en toeschou-
wers, opgediend als een groot 
feest met veel humor!
Woensdag 6 augustus, 15.00 uur.

de glIMlAcH en de boM
De fenomenale musicus Paul van 
der Heijden acteert en musiceert 
hierbij in de beste traditie van de 
witte clown. Wij geven u graag 
deze Clowns Kado.
Woensdag 13 augustus, 15.00 uur.

coWboY bIllIe boeM 
en de cIRcusdIRecteuR
Aanstekelijk vermaak voor ieder-
een! TIP: voorkom teleurstelling, 
reserveer tijdig. Woensdag 20 au-
gustus, 15.00 uur.

zomervakantie? Woensdag-
middag naar de Kersouwe!
HEESWIJK-DIntHER – Tijdens de vakantie is er in de Kersouwe elke 
woensdagmiddag een leuke jeugdvoorstellingen te zien. De voorstel-
lingen beginnen om 15.00 uur. De entree is € 4,-. 

 Foto: Jos Dortmans

KIJK VooR MeeR InfoRMAtIe en KAARtVeRKooP: WWW.KeRsouWe.nl
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KBO Bernheze

Reizigersoverleg:
Pak je kans op inspraak

ouderen overleg 
bernheze (oob)
BerNHeZe - Vertegenwoordigers 
van verschillende groepen in de 
periodieke vergadering van het 
OOB kwamen afgelopen week 
bijeen. In deze bijeenkomst kwam 
onder meer het openbaar vervoer 
aan de orde. 

Vertegenwoordigers uit het OOB 
hebben jaarlijks overleg met het 
reizigersoverleg Brabant (rOB). 
Alles wat te maken heeft met 
openbaar vervoer in de regio kan 
worden ingebracht. Om te we-
ten wat de mensen op dit terrein 
bezighoudt, wat aandacht moet 
krijgen of wat misschien verbeterd 
kan worden, vragen wij u om deze 
zaken, ideeën en suggesties door 
te geven. In augustus is het eerst-
volgend reizigersoverleg gepland. 
Bij dit overleg schuiven Jan Heij-
mans, voorzitter van KBO-Nistel-
rode, Nico van Doorn, voorzitter 
van het OOB en de verantwoor-
delijke portefeuillehouder verkeer 
van de gemeente Bernheze aan.

Jan Heijmans, vertegenwoordigt 
KBO-Bernheze. Wij vragen drin-
gend om zaken, die u onder de 
aandacht wilt brengen, binnen 
een week bij hem te melden. Hij 
kan deze dan op de agenda laten 
plaatsen. Wij vragen uitdrukkelijk 
om van deze mogelijk gebruik te 
maken.
Zijn adres is: Jan Heijmans, Braam-
straat 2, 5388Kr Nistelrode. 
Tel. 0412 611583. 
e-mail: heijmans.jm@gmail.com.

Kbo-bridge 
Heesch

HeeSCH - De zevende laddercom-
petitie van KBO-bridge in Heesch 
is afgesloten. Het was opnieuw 
een spannende strijd. uiteinde-
lijk eindigden Mies Spierings en 
Albert van uden op een gedeelde 
eerste plaats met een score van 
62.083%. 

Pieta Swanenberg werd derde met 
61.402% en Paula van de Stap-
pen vierde. Zij behaalde 60.558%. 

Wim en Miep Swanink scoorden 
60.353%. 
Voor Mies en Albert was er een 
aardige attentie en ook voor ed 
Pleging, die met 49.880% het 
dichtst bij de 50% zat, was er een 
aardigheidje. 

Zij die als laatste eindigde met 
40.401% kreeg een nummer van 
Beter Bridge aangeboden. Om 
deze middag een feestelijk tintje te 
geven kreeg iedere deelnemer een 
consumptie aangeboden en er was 
wat extra’s bij de koffie. 
De woensdag KBO bridge-middag 
wordt door steeds meer bridge 
spelers bezocht. Het is ook een 
open inloop. Af- of aanmelden is 
niet nodig en als u om 13.15 uur in 
De Pas bent, kunt u altijd meespe-
len. Voor meer informatie: Willy 
Muytjens, 0412-613417. 

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 

Wie?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	

sterven	mogelijk	te	maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	

noodzakelijk.
•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	

welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	

kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

Wat kunnen Wij u bieden?
Wat	kunnen	wij	u	bieden?
•	 De	basis	training	VPTZ:	
	 cursus	‘Palliatieve	Terminale	Zorg’	
	 Deze	start	op	23	september	2014.
•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Een	onkosten	vergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	

van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	

begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	

vervolgcursussen	van	de	VPTZ	
mogelijk.

              

 

 

 

 

 

           

 

  

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve terminale Zorg

GeVraaGd
Voor de regio 
Uden/Veghel

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Heeswijk-Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	

St.	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	
Mariaheide,	Keldonk	en	Schijndel	

Voor meer informatie kijken op onze 
website: www.vptz-uden-veghel.nl 
En u kunt bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 of 
naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

Het was een leuke bezigheid om de 
titel van zo’n zestig liedjes te raden 
en vervolgens steeds op een blad 
met titels te zoeken of de betref-
fende titel er bij stond. Vervolgens 
werd het spannend wie het eerst 

één rijtje en daarna meerdere rijtjes 
vol had, want er waren prijzen te 
winnen. Ook konden er stukken 
van liedjes meegezongen worden. 
Dit alles werd met veel humor ge-
leid door Kees Bos.

gezellige muzikale bingo 
zonnebloem HdlV

HeeSWIJK-DINTHer - Vijftig gasten en vrijwilligers van de Zonne-
bloemafdeling HDLV hadden woensdag 2 juli een gezellige middag in 
het Cultureel Centrum in Dinther met een muzikale bingo o.l.v. Kees 
Bos uit Wijhe.

senioren en de hitte
Warm weer is voor veel mensen leuk, maar voor de 

meeste senioren minder fijn.
Drink voldoende: elke dag twee liter bij extreme warm-
te; geen alcohol. Doe de boodschappen of andere kar-
weitjes vroeg op de dag. Draag lichtgekleurde kleding 
van katoen of linnen en bedek je hoofd. eet vooral 

groentes en fruit en bedenk dat het ‘hondsdagen zijn’; 
door de hitte bederft voedsel snel. Maak gezicht, hals en 

polsen regelmatig nat. Overleg met je arts of evt. medicatie aangepast 
moet worden bij gebruik van plasmedicatie, laxantia e.d.

k

Warm weer is voor veel mensen leuk, maar voor de 
meeste senioren minder fijn.
Drink voldoende: elke dag twee liter bij extreme warm-
te; geen alcohol. Doe de boodschappen of andere kar-
weitjes vroeg op de dag. Draag lichtgekleurde kleding 
van katoen of linnen en bedek je hoofd. eet vooral 

groentes en fruit en bedenk dat het ‘hondsdagen zijn’; 
door de hitte bederft voedsel snel. Maak gezicht, hals en 
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Niet alleen Ton Nelissen nam af-
scheid als bestuurslid, naast hem 
zijn ook Guus Breijder, Gé Geurts, 
Jos Heijmans, Joost Willems en Ar-
nold Wintjes teruggetreden. Het 
bestuur kreeg op 1 juli een mooie 
afscheidsreceptie.

Zijn opvolger Piet van Schijndel, 
voormalig vicepresident rabo-
bank Nederland, wist het voorzit-
terschap van Nelissen het best te 
omschrijven met: “Het kasteel is 
mooier dan ooit”. De wapenfeiten 
van twaalf jaar voorzitterschap zijn 
legio, o.a. heropening van het kas-
teel in 2005 door staatssecretaris 

Medy van der Laan, de aanstel-
ling van de directeur/conservator 
en het ontwikkelen van een be-
leidsplan voor meer levendigheid. 
Van Schijndel omschreef de heer 

Nelissen als een rustige, welover-
wogen en aimabele voorzitter. een 
treffende aquarel van het kasteel, 
door de Schijndelse Afra de Jong 
en het landgoederenboek van het 

Brabants Landschap zijn blijken 
van waardering van de stichting.

Breder 
De commissarispenning van 
Noord-Brabant werd aan Ton Ne-
lissen overhandigd door commis-
saris van de Koning Wim van de 
Donk, die kort de geschiedenis 
van het Kasteel van Brabant me-
moreerde en zijn waardering uit-
sprak voor het zorgdragen voor 
het erfgoed dat na deze genera-
tie ook nog doorgaat en waar hij 
zelf als jongen speelde. Ton Nelis-
sen was blij met alle lof, “Maar”, 
waarschuwde hij, “Huntelaar is nu 
beroemd door zijn goal, maar de 
rest van het elftal was zeker zo be-
langrijk.” In die context zag hij dan 
ook de waardering voor alle be-
stuursleden, mensen daaromheen 
zoals de familie Sleddens die bijna 
25 jaar de horeca exploiteert en de 
vele enthousiaste vrijwilligers. 

Toekomst
Het voorzitterschap van Piet van 
Schijndel zal in het teken komen 
te staan van een nieuw ontwikkeld 
beleidsplan dat erop is gericht meer 
mensen te laten genieten van het-
geen het kasteel te bieden heeft en 
daarmee ook de exploitatie van het 
kasteel sluitend te krijgen. Zo zal 
deze zomer een expositie van Chi-
nese waaiers en porselein de zalen 
opfleuren en zal in september in de 
tuin Macbeth (Shakespeare) wor-
den opgevoerd. De voorliggende 
taken zullen worden uitgevoerd in 
de geest van Ton Nelissen en de 

afgetreden bestuursleden die heel 
veel energie hebben gestoken in 
een kasteel dat eeuwenlang ge-
schiedenis heeft geschreven en dat 
nu mooier is dan ooit!

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 17 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram Ardenner 
boterhamworst €  1,09

Rundervinken  4+1 gratis

500 gram nasivlees €  4,95

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

info@ceelengroentefruit.nl

5 soorten rauwkost naar keuze 
in luxe verdeelschaal € 8,50

Lekker voor bij de BBQ

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

WK Oranje 
Snitte

Van Mook

6,95

Gratis Oranje etagère bij aankoop van 5 stuks oranje gebak.
1 per klant en OP=OP 

Bij aankoop van 2 broden:

Voorgebakken 
Desembrood 

met kaas

Mueslikoeken 

3+1 GRATIS

Tarwebollen 

4+2 
GRATIS

Nectarines 1 kilo bak € 1,50
Worteltjes geschrapt 500 gram € 0,75
Aardappelwedges 500 gram € 0,98

1,50NU
Met spelt uit 
de MaashorstWim van de Donk overhandigt de commissarispenning aan Ton Nelissen  

 Tekst: Martha Daams Foto: Lianne Gabriëls

Voorzitter stichting Kasteel Heeswijk 
ton nelissen nam afscheid
Piet van Schijndel neemt de leiding over en is vol lof

HeeSWIJK-DINTHer – Voorzitter Ton Nelissen van de Stichting Kasteel Heeswijk nam onlangs afscheid. Dit 
gebeurde met een afscheidsreceptie in aanwezigheid van commissaris van de Koning Noord-Brabant Wim 
van de Donk, commissaris van de Koning utrecht, Willibrord van Beek (voormalig interim burgemeester 
Bernheze) en burgemeester Marieke Moorman. 

‘HunteLAAr IS nu BerOeMD DOOr ZĲ n 
goAl, mAAr De rest vAn Het elftAl wAs 
ZeKer ZO BeLAngrĲ K’

kringloopbernheze.nl

VERRASSEND
EN GOEDKOOP
EEN BEZOEKJE AAN HET KRINGLOOP-

BEDRIJF VOORSTE GROES 1A HEESCH.

Wist je dat... 

De zomer in Nederland over het 
algemeen wisselvallig en on-
voorspelbaar zijn? We kennen 
allemaal de zeer grillig verlopen 
zomers. Prachtig, mooi weer 
gevolgd door regen en wind. 
Het gevoel van een totaal verre-
gende zomer, tegenover bloed-
hete zomers. Ons Nederlandse 
klimaat maakt dit wisselende 
beeld. Door de ligging aan zee, 
het ontbreken van bergen en 
het liggen op de scheidslijn van 
warm en kouder weer, ontstaat 
dit klimaat.

Wist je dat... Wist je dat... 
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DIO drogist heeft een mooi vakantiepakket gemaakt t.w.v. € 35,-
(o.a. puzzelboekje, douchegel, lipgloss, waterproof mascara, anti-zonnebrand en aftersun). 

Neem de tijd…
De voorbereiding voor de vakantie, altijd weer een uitdaging. Hoe warm is het daar, of juist hoe koud? Ga je 
veel de zon in en/of lopen? Zorg dat je op tijd begint met verzamelen van benodigdheden. Dat scheelt een 
hoop stress op het laatste moment! D.I.O. helpt je een eind op weg, met de vakantiechecklist die in de winkel 
verkrijgbaar is. en als je er dan toch bent; met de boeken en tijdschriften van The read Shop kun je heerlijk 
ontspannen óp je vakantieadres! Tijdens de vakantieperiode is DIO/The read Shop Sparkling 
op de normale openingstijden geopend. 
Graag tot ziens!

fotoPUZZELWEDSTRIJD

HaDeefilm
24/24

Een doordeweekse 
donderdag uniek

DeMooiBernhezeKrant fotorebus wordt mede mogelijk gemaakt door DIO The readshop Sparkling. Stuur de uitslag naar info@demooibernhezekrant.nl 
tot en met 20 juli 17.00 uur en in week 30 maken we de winnaar bekend. 

Voorzitter fotoclub Bernheze - 
1e twee letters voornaam

Bekende cameravrouw van 24/24 
Hadee - 1e letter voornaam

Deze jongeman is DJ Mayzo - 
1e twee letters voornaam

Wethouder van Boekel - 
3e letter voornaam

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.

ontspannen óp je vakantieadres! Tijdens de vakantieperiode is DIO/The read Shop Sparkling 

neem 
de tijd...

De boekenschrijfster van ‘jong 
opgebrand’ uit Loosbroek - 
1e letter voornaam

1 2 3 4 5

De achternaam van Buurtcoördi-
nator ‘Schoon Heesch’ - 
Laatste 3 letters achternaam

Burgemeester van Bernheze -
1e drie letters achternaam

De goedlachse accountmanager 
Heesch van DeMooiBernheze-
krant - 1e letter voornaam

Ex-prins uit Loosbroek - 
1e drie letters voornaam

Licht- en geluidsman, woont in 
Nistelrode - 1e letter voornaam

6 7 8 9 10

Oranjehuis fan uit Vorstenbosch - 
1e twee letters voornaam

Radiomaker uit Vorstenbosch - 
1e letter achternaam

Deze Bernhezer dame is landelijk 
bekend en speelde in Van God Los 
- Hele voornaam

Deze biljartkampioen zorgt dat 
door heel Bernheze het licht brandt
 - 1e vier letters van achternaam

Deze BMXer heeft naam gemaakt 
door zijn Olympische deelname - 
2e en 3e letter achternaam

11 12 13 14 15

Leraar op school Het Hooghuis 
school met ambities in de politiek 
- 1e letter voornaam

Fotograaf DeMooiBernhezekrant, 
uit Heesch - 3e letter achternaam

Bekende Heeschenaar - 
Hele achternaam

Deze dame grenst aan Bernheze - 
2e en 3e letter voornaam

Voormalig horecaman in 
Nistelrode - 1e letter voornaam

16 17 18 2019

X X X !
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er kan elke dag worden gestart 
voor een route van zo’n 35 of 55 
km door de schitterende natuur 
van Bernheze en de daaromheen 
gelegen dorpen. er mag ook op 
één of twee dagen meegefietst 
worden. er zal worden gefietst 
naar drie verschillende windrich-
tingen om de mooiste plekjes van 
Bernheze en haar regio aan te 

doen. Natuurlijk is er op gelet het 
drukke verkeer zoveel mogelijk te 
ontwijken zodat optimaal geno-
ten kan worden van de heerlijke 
Noordoost-Brabantse natuur. er 
wordt gebruik gemaakt van het 
aangelegde netwerk ‘fietsknoop-
punten’. De route is niet uitgepijld 
maar beschreven in grote letters. 
Daardoor is de route ook na de 
Bernhezer Fiets3daagse nog te ge-
bruiken.

MooIe Routes en 
gezellIgHeId
De nieuw uitgezette routes zijn ook 
dit jaar weer erg de moeite waard. 
elke dag starten en eindigen we 
in een andere kern. Op dinsdag 
vertrekken we vanuit Vinkel, op 
woensdag vanuit Nistelrode en 
op donderdag vanuit Heeswijk-
Dinther. 

Dagelijks wordt er een leuke, gratis 
levensmiddelenloterij gehouden. 
Op de laatste dag wordt de hoofd-
prijs uitgeloot: een gloednieuwe 
fiets. Deze wordt aangeboden 
door de fietsenwinkels Van esch 
Tweewielers in Heeswijk-Dinther, 
Fietsplezier in Heesch en Jack Mar-
tens Tweewielers in Nistelrode. 
Bij de finish worden de deelne-
mers opgewacht door de gezellige 
deuntjes van een accordeonist.

doet u Mee Met de tRV?
De starttijd is tussen 9.00 en 12.00 
uur en de verwachte terugkomst 
is, afhankelijk van de gekozen rou-
te, tussen 11.30 en 16.00 uur. De 
laatste fietsers worden rond 17.00 
uur terug verwacht. Onderweg zal 
er bij beide routes een pauzepunt 
zijn in een horecagelegenheid zo-
dat de verloren energie weer aan-

gevuld kan worden. Deelname is
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- 
per dag. 

Daarvoor krijgt u dagelijks de rou-
te, een versnapering, een lot voor 
de levensmiddelenloterij en een lot 
voor de fietsloterij. Ook het leuke 
fietsvlaggetje is er dit jaar weer bij. 
Iedereen mag meedoen en kinde-
ren tot 12 jaar zelfs gratis.

Merida Big nine TFS100 19”  €  699. nu € 559.-
Merida Big nine TFS900 17”  € 1249,- nu € 899,-
Merida Big seven XT 20”  € 1399.- nu € 1249.-
            
Trek 29” x-caliber 18”  € 1299.- nu € 909.-
Trek 29” cobia 21”  € 899.- nu € 719.-
Trek 29” Super Fly 8 18,5”  € 1699.- nu € 1499.-

SUMMER SALE 
ATB FIETSEN

OPRUIMING ATB FIETSEN, OVERJARIG, LICHT BESCHADIGD OF DEMO MODELLEN 

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

ernhezer
Fiets3daagse

BerNHeZe - Voor de zeventiende keer wordt op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 juli de Fiets3daagse van Bernheze gehouden. 

MooIe Routes en gezelligHeiD

stARt en InscHRIJVIng 
Alle dagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het is niet 
mogelijk van tevoren in te schrijven. 

AAnKoMst 
De eerste fietsers zijn rond 11.30 uur terug. De laatste 
fietsers verwachten we uiterlijk om 17.00 uur terug.

VeRtReKPunt 
dinsdag 29 juli: Boerderijterras het Venster, 
Vinkelsestraat 84, 5383 KM Vinkel
Woensdag 30 juli: Cultureel Centrum Nesterlé, 
Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode
donderdag 31 juli: AquaREST, Meerstraat 30b, 
5473 VX Heeswijk-Dinther

AfstAnden 
Ongeveer 35 en 55 km 

Kosten 
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- per dag.
Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee. Prijzen incl. 
routebeschrijving, versnapering, een lot voor de 
levensmiddelenloterij en een lot voor de fietsloterij.

De fi ets3daagse in 2013 had gezellig veel deelnemers Foto’s: Marcel van der Steen

Even pauzeren

9

daagset

Ontspannen met muziek
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Boodschappenlijstje 

400 gram fusseline pasta

250 ml groene pesto 
1 potje mais
1 bakje zwarte knoflook olijven

½ potje fetablokjes
200 gram spekblokjes

voor 4 personen 
als maaltijd of 

voor 8 personen 
bij de bbQ

WeRKWIJze
Kook de pasta al dente (beetgaar).
Bak de spekblokjes lekker knapperig.
Snij de olijven doormidden.
Giet de pasta af als deze gaar is en spoel met koud water door om plakken 
te voorkomen. De pasta in een grote mengkom doen en de groene pesto 
er doorheen roeren. Hierna alle andere ingrediënten toevoegen en er goed 
doorheen roeren. Als maaltijdsalade is het ook lekker om er nog een stukje 
gebakken kipfilet bij te doen.

PASTASALADE À LA HEIDI

eten, drinken & uitgaan

‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl

3-GANGEN
WEEKMENU

€ 18,50
Voor iedereen een � jne vakantie

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

bbQenzo.nl met all-in service
coMPleet bIJ u tHuIs onlIne zelf sAMengesteld

zelf sAMenstellen
Het BBQ-pakket zelf samenstellen 
kan ook. Keuze uit vele soorten 
vers ambachtelijk vlees, vis, salades 
en sauzen. BBQenzo.nl werkt uit-
sluitend met kwaliteitsproducten. 
Ook luxe culinaire gerechten zoals 
kreeft en eendenborstfilet kunt u 
hier bestellen.

BBQenzo.nl regelt alles voor u met 
de all-in service. Bezorgt het zon-
der extra kosten bij u aan de deur. 
en zelfs de vuile vaat is voor BBQ-
enzo.nl een uitdaging! Lekker thuis 
of op locatie culinair genieten met 
de voordelen van dineren buiten 
de deur, voor u hét adres voor al 
uw barbecuearrangementen. 

WAt Is bbQenzo.nl?
Met de mooie, nieuwe website gaat 
u snel door het grote assortiment.

• Gratis thuisbezorgd vanaf vier 
personen.

• Geleverd in koelboxen.
• Uitsluitend kwaliteit en vers-

producten.

• Incl. serviesgoed, BBQ en 
 benodigdheden.
• Geen afwas.
• Vanaf € 12,50 per persoon 
 (kinderen € 7,50).
• All-in prijzen, geen extra kosten.
‘U hoeft alleen maar te zorgen dat 
het vlees niet aanbrandt’

‘Alles onder een dak’

U hoeft gewoonweg nergens meer 
aan te denken. Zelfs de vuile vaat 

en andere benodigdheden worden 
door BBQenzo.nl de volgende dag 
weer retour genomen. Ook voor 
partyverhuur en voor alle, heerlijk 
gekoelde dranken kunt u hier te-
recht. Lekker en genieten!

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

ZORGELOOS GENIETEN • GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN GELEVERD • ALL-IN PRIJZEN • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

nIStELRODE – Met de all-in service van BBQenzo.nl kunt u heerlijk ongedwongen barbecueën, vertrouwd 
in uw eigen huis of op uw bedrijf. Geen geregel, waar bestelt u het vlees of de vis? Wie regelt de barbecue? 
En erger nog, wie doet de afwas?

Bezoek de website 
www.bbQenzo.nl en maak 
kennis met de vele mogelijk-
heden! Daar leest u ook de 
werkwijze en voorwaarden van 
BBQenzo.nl.

fIlM

Maandag 14 juli 
Indrukwekkende 
levensreis 
Mandela verfilmd

HeeSCH - In samenwerking 
met de Zomerschool Heesch 
organiseert Filmhuis De Pas 
een bijzondere filmavond. De 
aangrijpende film ‘A long walk 
to freedom’ wordt maandag 14 
juli vertoond.

Dit is het verhaal van Nelson 
Mandela’s buitengewone le-
vensloop. Vanaf zijn jeugdjaren 
in een boerendorpje, over zijn 
ruim 27 jaar durende gevangen-
schap op robbeneiland tot zijn 
inhuldiging als de eerste demo-
cratisch verkozen president van 
Zuid-Afrika. Mandela is het ver-
haal van een gewone man die 
de uitdagingen van zijn tijd niet 
uit de weg ging en triomfeerde; 
een intiem portret over een mo-
dern icoon. 

De film begint om 20.00 uur en 
kaarten zijn te reserveren via de 
website van De Pas. Kaarten zijn 
ook te koop voorafgaand aan de 
film. entree € 5,-.

tip fIlMtip
Donderdag 10 juli 

nieuwe helden in filmhuis de Pas 
HeeSCH – In Filmhuis De Pas in Heesch is donderdag 10 juli ‘Nieu-
we helden’ te zien, een uniek inkijkje in het hart van de Tour de 
France. 

‘Nieuwe helden - In het hart van de 
Tour’ is het unieke inside-verhaal van 
een wielerploeg die wil bewijzen dat 
je ook zonder doping kunt winnen. In 
de honderdste editie van de Tour de 
France zint het jonge Nederlandse team 
van Argos-Shimano op revanche op de 
oude garde die door jarenlang doping-
gebruik het wielrennen heeft verziekt. 
Dicht op de huid, in cinéma vérité stijl, 
volgt de film van Dirk Jan roeleven het 
jonge team. In de hotelkamers, als de 
renners gemasseerd worden en in de 
teambus. We zijn er bij als sprinttalent 
Marcel Kittel zijn teamgenoten een 
mooie bonus - ‘een rolex?’ - belooft bij 
een etappeoverwinning. We zijn er bij 

als sprintfavoriet Mark Cavendish zijn concurrent Tom Veelers van 
Argos vlak voor de finish ten val brengt. We zien het bloed en de 
wonden en voelen zijn teleurstelling en frustratie. entree € 5,-.

www.mooiheesch.nl
informeert, boeit 
en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

n
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Bestel makkelijk en snel op

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

www.bbqenzo.nl Telefoon 0800-2008

ZIN OM TE bARbEcuEëN?
De vakantie begint met bbqenzo.nl

• 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

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

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.

Hoe Is Het nu met...
chris is goed hersteld na zijn herseninfarct

Op die vraag geeft Chris een vol-
mondig ‘goed’ en zegt ook vanaf 
het begin vertrouwen te hebben 
gehad dat het goed zou komen. 
Wat natuurlijk uitzonderlijk is, 

wanneer je weet dat hij opnieuw 
heeft moeten leren lopen. 
Tijdens een week naar euro Disney 
met familie, waren er rare onver-
klaarbare tekenen aan de wand. 

Chris zocht er niets achter, tot een 
week later. Hij kreeg een rare buik-
griep die een dag duurde en de 
volgende dag zorgde voor serieuze 
bezorgdheid. Hij kon niet meer 

staan of lopen. De dokter werd 
gebeld en die zag gelijk dat ook de 
motoriek niet meer werkte zoals 
het hoorde en Chris werd met de 
ambulance meteen naar het zie-
kenhuis gebracht. Daar kwamen 
ze er snel achter dat hij een hersen-
infarct had gehad. een verstopping 
van de doorbloeding in zijn herse-
nen zorgde voor de uitval. 
De schade werd opgenomen en 
met een positieve insteek werd aan 
het herstel begonnen. Chris had 
‘n ernstige vorm van dubbelzien, 
hierdoor ging hij op momenten 
volledig uit balans. Ook zijn mo-
toriek moest opnieuw rust vinden, 
waarbij het opnieuw leren lopen 
de grootste klus werd. 

Bijzonder
“Mijn buurman Jos Dominicus, te-
vens leidinggevende bij de Jumbo, 
waar ik al 35 jaar werk, kwam de 
eerste dag al langs, dat waardeerde 
ik echt”, vertelt Chris heel makke-
lijk over die tijd. Behalve de vele be-
zoekjes en steunbetuigingen, waar 
hij heel dankbaar voor was, kreeg 
hij ook een heel speciaal bezoekje. 
“Ik lag wat te dommelen en sliep 
half, toen ik wakker werd en me-
vrouw Van eerd (van Jumbo, red.) 
zelf bij mij aan het bed stond. ‘Ons 
Chrisje’ ligt in het ziekenhuis, daar 
moet ik toch even heen”, legde 
mevrouw Van eerd haar komst uit. 

“Dat was nog eens bijzonder, dat 
zij; met intussen al duizenden me-
dewerkers in het bedrijf, aan mijn 
bed stond. Toen ik zei dat ik nogal 
hoofdpijn had van de druk op mijn 
hoofd, stond ze meteen klaar om 
reiki toe te passen, wat direct re-
sultaat had.” Chris lijkt nog onder 
de indruk als hij dit vertelt. 

Intussen
Drie weken lag hij in Veghel, daar-
na verbleef Chris bijna zes maan-
den in de Tolbrug voor revalidatie 
en het was op een maand na een 
jaar later, toen hij weer aan het 
werk ging bij de Jumbo. er zijn een 
aantal activiteiten waar hij mee ge-
stopt is. Hij is nog wel voorzitter 
van buurtvereniging ’t Lieske, hof-
fotograaf van CV de Pierenslikkers 
en voorzitter van de kermiscom-
missie Vorstenbosch Pakt Uit. 
eigenlijk is de revalidatie afgerond 
en kan hij alles weer. Als hij stilstaat 
is zijn balans een beetje weg, dus 
hij blijft in beweging met fietsen 
en wandelen. Verder ligt het aan 
de akoestiek, maar meestal sluit 
hij eerder af bij feesten, in verband 
met de drukte. 
Wel gaat hij wekelijks sporten bij 
Health Center Nistelrode. Als echte 
Bourgondiër is het belangrijk om te 
blijven bewegen. Al met al heeft 
Chris zijn leven weer aardig op de 
rit.

VOrSTeNBOSCH – Een drukke periode in 2011 leek zijn tol te eisen toen Chris enkele onverklaarbare pro-
blemen kreeg. Hij wuifde het weg, maar achteraf bleken het tekenen aan de wand dat er iets niet goed zat. 
Hij kwam in het ziekenhuis na een herseninfarct en elf maanden later ging hij weer aan het werk. Intussen 
zijn we drie jaar verder en vragen we ons af: Hoe is het nu met Chris van de Ven?

Chris geniet in zijn Burg. v an de Ven hofje

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...

o

Geldig t/m 31 augustus 2014
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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

een zonnige, zinDerenDe, zwoele 
ZomERVAKAnTIE?
Op vakantie lijkt het dat we een andere verhouding hebben met de tijd: de dagen 
lijken eindeloos. Dat komt wellicht door het ontbreken van vaste verplichtingen 
en het niet steeds on-line zijn via mobiel of laptop, maar in plaats daarvan jezelf 
de tijd gunnen om je te verliezen in een boek dat je al lang wilde lezen. Het 
komt vast en zeker ook omdat we uit onze vaste routine stappen. Alles is nieuw: 
waar is de meest handige plek om boodschappen te doen? Wanneer is die o zo 
gezellige weekmarkt met de knusse kraampjes? En die goddelijke pizza, waar 
kunnen we die eten? Hoe werken de douchemuntjes? En waar is het fijnste 
zandstrand? We doen allerlei indrukken op en genieten meer van geuren en 
kleuren. Helemaal voor niets en zonder moeite zijn we, op vakantie, dichter bij 
onze zintuigen dan ooit. We zetten ze wagenwijd open en ervaren alles directer 
en intenser. We zitten heerlijk in het ‘nu’ in dat romantische haventje op een 
zwoele zomeravond met een heerlijk glas wijn en aimabel gezelschap. Maar 
vakantiegevoel is niet voor iedereen weggelegd. Na een jaar ‘stressen’, of het 
druk te hebben gehad met jezelf, jouw werk en eventuele kinderen, nu ineens 
meer tijd voor jezelf en voor een eventuele partner, zingeving en stilte? Dat kan 
je lelijk opbreken.

Mijn advies? Doe het een week voor de vakantie iets rustiger aan in plaats 
van gestresst nog allerlei voorwerk te doen. Neem de tijd om je rustig voor te 
bereiden: droom jezelf zo af en toe al op vakantie. Onthaast alvast een beetje!
Laat niet iedereen op Facebook, Twitter of weblog weten dat je op vakantie 
gaat. Laat de caravan of auto niet op de eigen inrit staan, maar gewoon op 
een parkeerplaats. Inbrekers gaan namelijk niet op vakantie en houden wijken 
nauwlettend in de gaten. Vraag je buren, die je vertrouwt, of ze een oogje in het 
zeil willen houden.
Dan is het tijd om onbezorgd te gaan genieten van jouw welverdiende vakantie. 
Of je die nu thuis, dicht bij huis of ver van huis doorbrengt, maakt niet uit. 
Geniet van de vrijheid en de vertraging, van het lekkere eten en drinken (die 
extra kilo’s gaan er echt wel weer af), het slenteren over verlate paadjes, laat je 
verbazen over de natuur en verrassen door de cultuur. Zet al je zintuigen open en 
adem dat gevoel in en uit, want voor je het weet is de vakantie voorbij en glijd 
je zonder moeite weer in de vaste routine. Verruil je het ‘nu’ met het grootste 
gemak weer voor morgen of volgende week. Waar allerlei gedachten voor je uit 
hollen en je weer te veel uren achter je computerscherm maakt. 

Hieke Stek  

Column zomer in de Wereldwinkel

Je vakantie begint met de reis. Vaak rij je 
uren achter elkaar naar je vakantiebestem-
ming. Water is dan echt een must! In de 
Dopper kan je 500 ml water meenemen, in 
ieder geval genoeg om een paar uur mee 
vooruit te kunnen. Met de aankoop van 
een Dopper steun je een waterproject in 

Nepal. Van het geld worden onder andere 
waterpompen en veilige sanitaire voorzie-
ningen aangelegd.

Reisverslag maken
Weer eenmaal thuis, willen we graag nog 
even terugdenken aan die heerlijke vakan-
tie. Schrijf jouw vakantiebeleving op in het 
fairtrade notitieboekje voor je ze vergeet. 
Daarmee help je tegelijkertijd de mens en 
de olifant. 
een deel van de opbrengst gaat naar een 
stichting ter bescherming van de olifant en 
Sri Lankaanse jongeren verdienen er een 
eerlijk loon mee.

Aanbieding voor de thuisblijvers
Niet op vakantie maar lekker genieten in 
de tuin van een lekker kopje koffie met 
iets lekkers erbij? Dat lekkers maak je zelf 
met de baking kit van Fair Trade Original. 

De baking kit bevat 6 fairtrade producten 
en 5 receptenkaarten. De kit kost normaal 
€ 11,95 maar is tijdens de vakantie te koop 
voor € 9,95. 
Aan de baking kit is tevens een leuke ac-
tie verbonden: kopers maken kans op een 
gratis Fairrukkelijke kookworkshop bij de 
eijnderic. Deze actie geldt alleen in de We-
reldwinkel in Heeswijk-Dinther.

BerNHeZe - Het is weer zover. De zomervakantie staat voor de deur. Zo ook voor de vrij-
willigers van de Wereldwinkel in Bernheze. De openingstijden zijn tijdelijk aangepast, 
maar voor de vakantieganger en de thuisblijver is een bezoek aan de Wereldwinkel in de 
zomer een must.

Van 14 juli t/m 24 augustus 
is de Wereldwinkel 

Heeswijk-Dinther open op:
Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De Wereldwinkel in Heesch 
is gesloten van

21 juli t/m 10 augustus.

In de maanden juli en augustus 
is de Wereldwinkel Nistelrode open op:
Woensdag, donderdag en zaterdag van 

10.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 
10.00 - 20.00 uur behalve 1, 8 en 15 
augustus dan is de winkel open van 

10.00 - 17.00 uur.

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Vrijwilligers die een maaltijd 
koken voor oudere mensen

Als iemand thuis bezig is met het bereiden van de maaltijd voor 
de eigen huishouding, dan gooi je van alles nog een extra portie 
in de pan. Dit extra portie stop je daarna in een bakje en brengt 
dit naar mensen die op dat moment zelf niet hun eten kunnen 
bereiden. Dit noemen we een thuiskok. Op dit moment zoeken 
we een thuiskok die voor 1 of 2 dagen voor een oudere vrouw in 

Loosbroek haar eten wil koken.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen. Kijk op www.vivaan.nl of neem contact op 

met het vrijwilligerspunt (0412-474851 of info@vpbernheze.nl)
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

z

Wist je dat... 

We het woord hittegolf in de 
zomer vaak zonder reden ge-
bruiken? er is namelijk een offi-
ciële definitie van een hittegolf. 

Deze luidt:Ten minste vijf da-
gen achtereen waarop de maxi-
mumtemperatuur 25,0 ºC of 
meer bedraagt (zomerse da-
gen); waarbij ten minste op drie 
dagen de maximumtempera-
tuur 30,0 ºC of meer bedraagt 
(tropische dagen).

Wist je dat... 

We het woord hittegolf in de 

Wist je dat... 
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rachel Machielse-Weijenberg is al 
ruim zeven jaar werkzaam als vi-
sagiste. Ambitieus als ze is, wilde 
ze haar salon verder professionali-
seren, maar dat lukte niet op het 
oude adres in Berghem. 

In Geffen beschikt rachel nu over 
een prachtige, ruime salon, met 
schitterend uitzicht over de velden. 
Voor rachel haar eigen salon op-
richtte, was ze al een aantal jaren 
werkzaam in de cosmeticabranche. 
Maar als dochter van een Heesche 
autodealer stroomt ook bij haar 
ondernemersbloed door de aderen 
en wilde ze een eigen onderne-
ming. 

PERMANENTE MAKE-uP
Beauties by rachel is gespecia-
liseerd in permanente make-up, 
bruids- en gelegenheidsmake-up. 
Daarnaast geeft rachel workshops 
op het gebied van visagie. “Dit 
vak is echt mijn passie, uiterlijke 
schoonheid is immers een reflectie 

van innerlijke schoonheid. Als je er 
verzorgd uitziet, voel je je ook be-
ter.” Ze vervolgt: “Bij permanente 
make-up worden wenkbrauwen, 
eyeliners en/of lipliners permanent 
aangebracht. Je hebt dus altijd een 
verzorgde uitstraling. er is heel 
veel veranderd op het gebied van 
permanente make-up, zeker door 

het gebruik van de hairstrokes 
techniek. We perfectioneren de 
natuurlijke wenkbrauw door er 
flinterdunne haartjes tussen te 
pigmenteren.” Ook in medische 
pigmentatie is Beauties by rachel 
gespecialiseerd. “Hierbij moet je 
denken aan het pigmenteren van 
een natuurlijke tepelhof na een 
borstreconstructie. Vrouwen heb-
ben vaak een zwaar traject achter 
de rug, als ze bij mij zijn geweest 
kunnen ze die periode achter zit 
laten. Het is heel dankbaar werk.”

WORKSHOPS
Ze beleeft zelf ook veel plezier aan 
het geven van workshops. “Ie-
dereen komt met een eigen club-
je hier, bijvoorbeeld met zussen, 
buurvrouwen of collega’s. Tijdens 
de make-up workshops komen alle 
stappen van het aanbrengen van 

een mooie make-up aan bod. er 
komen vele tips en tricks voorbij, 
hoe kan ik mijn ogen groter laten 
lijken, hoe het beste oneffenheden 
camoufleren? 

In de salon werk ik met het ultra-
moderne Italiaanse merk Pupa. Dit 
is het make-up merk voor vrouwen 
die houden van modern, kwaliteit, 
allure, producten die echt doen 
wat ze zeggen. Kortom: Bij Beau-
ties haal je het mooiste uit jezelf!”

Beauties by rachel is te vinden aan 
de Heesterseweg 3a (nabij de ro-
tonde) in Geffen. Telefonisch be-
reikbaar via: 06-21 64 47 98.
www.bbyr.nl.

Advertorial

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  

Rachel Machielse Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

VakantieFoToWEDSTRIJD
De redactie van DeMooiBernhezeKrant houdt een vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp: KlEuR
Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin kleur een hoofdrol speelt. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er met kleur, 
op fotografisch gebied allemaal mogelijk is. 
tIP: Google op afbeeldingen van ‘kleur’ en laat je inspireren door de niet voor de hand liggende voorbeelden. Bijgaand alvast enkele voorbeelden:

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van deelname 
uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte 
foto’s. Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen (of mensjes) op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van DeMooiBernhezeKrant.
Stuur hiertoe een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd. 
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen tussen 9 juli en 24 augustus 2014.

De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door Fotograaf Wim roefs 
uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste, die beloond zullen worden met de 1e tot en met 3e prijs. 
Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie, kwaliteit.

de te WInnen PRIJzen zIJn:
1e PRIJs life & garden kadobon € 50,00
2e PRIJs life & garden kadobon € 30,00
3e PRIJs life & garden kadobon € 20,00

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant van week 37, uitgave 10 september 2014. 
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie van 25 foto’s gemaakt, die op de websites: www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl worden 
gepubliceerd. Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze!
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

VAKAntIefotoWedstRIJd

RAcHel: ‘Als je er verzorgd uitziet, voel je je ook beter’
GeFFeN - Met de verhuizing van Berghem naar Geffen ging een lang-
gekoesterde wens van Rachel Machielse-Weijenberg van visagiesalon 
Beauties by Rachel in vervulling. Hier, in het nieuwe pand, heeft ze haar 
droomsalon kunnen realiseren. Vrijdag 18 juli is een open dag en dan 
is iedereen tussen 13.00 en 18.00 uur welkom op de Heesterseweg 3a.

ieDereen is welkom 
oP De oPen DAg vAn 
vrĲ DAg 18 JuLI

zomer in de Wereldwinkel

e
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Het kloosterleven nader beschouwd

Het religieuze leven kies je niet, je 
wordt er naartoe getrokken door 
iets in je. Zuster Margret wist al 
jong dat ze in wilde treden, maar 
het duurde nog even voordat het 
zover was. De gelofte die ze moes-
ten afleggen van armoede, zuiver-
heid en gehoorzaamheid, is vol-
gens zuster Antoinette iets wat je 
belooft aan de gemeenschap, maar 
die begint bij God. Het woord God 

is niet meer modern, maar bete-
kent veel meer dan het woord vol-
gens de zusters. God is in iedereen 
en werkt via de medemens. Als je 
in een gemeenschap woont, bete-
kent dit, dat je samenwoont met 
anderen waar God ook in huist. 

Gehoorzaamheid en onthechting
Bij het huwelijk beloof je trouw aan 
iemand die je kent. Als je intreedt, 
beloof je ook trouw, maar de ande-
re kloosterlingen ken je niet en heb 
je niet gekozen. Dat maakt het sa-
men leven lastiger. Door gebed en 

meditatie overwin je menige crisis 
die ook aan kloosterlingen die sa-
menleven niet voorbij gaat. Vooral 
de gelofte van gehoorzaamheid 
was lastig, vinden beiden! Zuster 
Antoinette: “In ’t begin kende ik 
wel de regels, maar niet de toe-
passing. Ik wist, als de klok slaat, 
moet je naar de kapel. Maar wat te 
doen als dat midden in je werk in 
de tuin of bij de verpleging was?” 

De een stopte te vroeg en de an-
der kwam te laat. Wat hebben de 
dames vaak op hun kop gekregen! 
“Je hield je mond, ook al was je er 
in je hart niet mee eens”. 
Zuster Margret: “De belofte van 
onthechting was ook zoiets. Het 
hield in dat je de ander niets mocht 
geven. Dat gaf weleens dilemma’s. 
Zelfs een veiligheidsspeld moest 
voor het einde van de dag weer 
terug. Voor elke kleinigheid moest 
je verlof vragen. Zo hebben we 
geleerd onszelf te loochenen en te 
geven.” 

De families
Zuster Margret was oudste doch-
ter en werkte op een boerderij in 
de huishouding. Toen de vrouw 
des huizes overleed bleef ze al-
leen met de man des huizes en de 
zoon achter. Ook werden Duitse 
soldaten ingekwartierd in het huis, 
waarvan er een heel aantrekkelijk 
was en vaak kwam buurten. Toch 
was dat geen verleiding; ze wist 

dat ze in wilde treden. Tot verdriet 
van haar vader: “Waarom moet 
juist mijn oudste door de Heer ge-
roepen worden?” 

Zuster Antoinette was op haar 18e 
verloofd, maar het gevoel dat dit 
niet haar leven was groeide. Zij 
verbrak de verloving en trad in, 
met veel verdriet en innerlijke strijd 
om de verbroken relatie. 

Haar moeder vond het tot haar 
dood toe spijtig dat ze geen kinde-
ren van haar eigen dochters had. Zr. Margret en Zr. Antoinette in de bibliotheek Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploemakers

eetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomereetcafé ’t Pumpke viert de zomer

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 • info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl                                        Zeven dagen per week geopend vanaf 11.00 uur. Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur. 

Nieuwe terraskaart
Mooi weer, een gezellig terras, enthousiaste bediening en 
heerlijke gerechten; de juiste ingrediënten voor een gezellig 
terrasbezoek. Met heerlijke pasta’s, maaltijdsalades en zalige 
plateservice gerechten bent u hier - voor de lichte maaltijd tot 
de speciale kibbeling à la Pumpke - op het juiste adres. 
De plateservice biedt een snelle, lekkere hap met de kwaliteit 
van eetcafé ’t Pumpke voor € 12,50.

Lekker Bourgondisch 
Lekker Brabants

Laat het u overheerlijk smaken

HeeSWIJK-DINTHer – Margret van Winden (94) en Antoinette van Heesbeen (90) zijn zusters 
van JMJ. Heeswijk kent 120 jaar geschiedenis in de congregatie van JMJ en heeft er veel 
vruchten van geplukt. De twee zusters van JMJ praten open, met liefde, weemoed en soms 
pijn over hun leven.

zusteR MARgRet: ‘De belofte van onthechting was ook zoiets. 
Het hield in dat je de ander niets mocht geven’
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Het kloosterleven nader beschouwd

Zr. Margret en Zr. Antoinette in de bibliotheek Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploemakers

eetcafé ’t Pumpke viert de zomer

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 • info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl                                        Zeven dagen per week geopend vanaf 11.00 uur. Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur. 

Familie- en vriendenBBQ
Zondag 20 juli Op 20 juli organiseren wij een BBQ op ‘t plein 

in Nistelrode, speciaal voor families, vrienden en 
bedrijven. Alleen op reservering. Vanaf 8 personen 
heeft u een eigen BBQ tot uw beschikking. 
Kosten € 12,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar half geld.
Reserveer nu 0412-612956!

De hele vakantie volop vertier 
voor de kinderen, springkussen, 
speelhoek, speciale kinderkaart.

Actief kloosterleven
De Zusters van JMJ waren actief 
in Heeswijk. Ze gaven les en zorg-
den voor de zieken en behoefti-
gen. Daar zijn de zusters Margret 
en Antoinette geen uitzondering 
op geweest. Zuster Margret ging 
van rotterdam, naar Nuenen en 
Vlijmen om vervolgens af te reizen 
naar Tanzania om op de missiepost 
te helpen. 

een prachtige tijd, met mensen 
die dankbaar waren. Als verpleeg-
ster op de kinderafdeling van het 
ziekenhuis, kon zij de vrouwen 
naaien en breien leren, terwijl de 

kindjes sliepen. Praten over kindjes 
die nog geboren moesten worden, 
was uit den boze, uit angst voor de 
geesten. Daarna in Alkmaar, heeft 
ze het bejaardenhuis voor zusters 
opgezet en – na 27 jaar - weer ge-
sloten. 

en Zuster Antoinette? Zij is van 
roelofarendsveen naar rotterdam 
gegaan, vervolgens naar Tilburg, 
Zevenbergen, Boxtel, Mariënburg 
en Heeswijk. Ze heeft voor de 
medezusters gezorgd met eten en 
drinken in de refter, stond klaar 

voor de bejaarden en in de zieken-
zorg. Ook nu nog waakt ze bij ern-
stig zieke medezusters. “Mooi om 
tot de laatste stap mee te mogen 
gaan.”

De veranderingen in de maat-
schappij zijn niet aan het kloos-
terleven voorbijgegaan. De kerk-
dienst kan vanuit de mooie kamers 
worden gevolgd via de tv. De be-
zoeken van thuis waren vroeger 
slechts drie keer per jaar toege-
staan, met verdriet na vertrek. 

Zuster Antoinette ging voor het 
eerst naar huis in 1958 bij het 

overlijden van haar vader. Zuster 
Margret heeft slechts enkele ke-
ren haar broers in Canada bezocht. 
Moeder-overste was een mens met 
een gouden hart, maar zo ging het 
toen. Het kloosterleven heeft aan 
omvang ingeboet, maar de gang 
naar het klooster door leken voor 
rust en bezinning is toegenomen. 

De zusters van JMJ benutten hun 
dagen om te zorgen voor de me-
dezusters, waar mogelijk, en te le-
zen in het brevier.

zusteR AntoInette: ‘Mooi om tot de 
laatste stap mee te mogen gaan’
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Aangepaste openingstijden
bibliotheken bernheze
IN DE ZOMER 2014 ZIjN DE BIBLIOTHEKEN BERNHEZE GEOPEND TIjDENS DE 
NORMALE OPENINGSTIjDEN.*
uITZONDERINGEN: ZATERDAG 26 juLI, 2, 9 EN 16 AuGuSTuS ZIjN DE 
BIBLIOTHEKEN VAN NISTELRODE EN HEESWIjK-DINTHER GESLOTEN.

 Heesch Heeswijk-Dinther Nistelrode
Maandag 14.30 - 20.00 14.30 - 20.00 14.30 - 20.00

Dinsdag gesloten gesloten 14.30 - 17.30

Woensdag 10.00 - 17.30 13.30 - 17.30 13.30 - 17.30

Donderdag 14.30 - 17.30 14.30 - 17.30 gesloten

Vrijdag 14.30 - 20.00 14.30 - 20.00 14.30 - 20.00

Zaterdag 10.00 - 13.00 10.30 - 12.30*. Op za. 26 juli,  10.30 - 12.30*. Op za. 26 juli, 
  za. 2, 9 en 16 aug. is de bibliotheek  za. 2, 9 en 16 aug. is de bibliotheek
  gesloten gesloten

Zondag gesloten gesloten gesloten
       
Adres De Misse nr. 2 Plein 1969 nr. 4 Parkstraat nr. 2
 0412-451857 0413-291054 0412-611555

boeKen

Ik ben Pelgrim
Terry Hayes

Kunt u maar één boek meene-
men op vakantie en moet het 
een spannend boek zijn?
Neem dan Ik ben Pelgrim van 
Terry Hayes mee: 735 pagina’s 
spanning! In New York wordt 
een vermoorde vrouw aange-
troffen. Het valt de auteur van 
een boek over forensisch on-
derzoek op dat de moordenaar 
zijn werk gebruikt heeft om 
identificatie van het slachtoffer 
te voorkomen. In Jeddah wordt 
een man onthoofd, reden voor 
zijn zoon om zich tot de radicale 
islam te bekeren en een plan uit 
te denken om de grote vijand 
(Amerika) een enorme slag toe 
te brengen. Hiertoe doet hij on-
derzoek naar virussen maar bij 
het testen ervan op gevangenen 
loopt het niet helemaal volgens 
plan. De Amerikaanse regering 
is nu gewaarschuwd voor het 
gevaar en stuurt zijn beste agent 
(codenaam Pelgrim, de auteur 
van het eerdergenoemde foren-
sische boek) om de zoon op te 
sporen: een race tegen de klok. 
Dit is een omvangrijke thriller 
waarvan iedere pagina het lezen 
waard is. 

Voor volwassenen
tip

VerrASSeNDe VAKAntIetAs 
BIJ De BIeB
BerNHeZe - Bijna vakantie? Eindelijk tijd om ongestoord boeken 
te lezen. Wie weinig tijd heeft om zelf boeken uit te kiezen of last 
heeft van keuzestress, kan zich laten verrassen door de vakantietas.
Deze bijzondere tas is gevuld met een verrassende selectie en 
gratis voor volwassen bibliotheekleden. 

Dit zijn de spelregels: 
• Uitleentermijn van vier weken (verlengen niet mogelijk)
• reserveren of ruilen van boeken in de tas is niet mogelijk
Nog geen lid van de bibliotheek? Dan kunt u eenmalig voor € 7,50 
gebruik maken van de verrassende vakantietas. 
Deze actie is geldig t/m zaterdag 30 augustus.

boeKen

de waanzinnige 
boomhut van 

13 verdiepingen
Andy Griffiths

Veel kinderen die fan zijn van de 
serie ‘Het leven van een loser’ of 
de serie ‘Dagboek van een muts’ 
zullen vast ook met heel veel 
plezier de belevenissen lezen in 
‘De waanzinnige boomhut van 
13 verdiepingen’ van Andy Grif-
fiths.

Dit boek gaat over Andy en Ter-
ry, schrijver en tekenaar. Ze wo-
nen samen in een boomhut van 
13 verdiepingen. er is een uit-
kijkdek met reuzenkatapult, een 
bowlingbaan, een laboratorium, 
een aquarium met haaien en na-
tuurlijk een groot zwembad. Je 
slingert per liaan van verdieping 
naar verdieping, of je gaat met 
de lift. Kortom: een boomhut 
waarin iedereen wel wil wonen.
In deze boomhut bedenken 
Andy en Terry hun boeken: 
Andy schrijft de tekst en Terry 
maakt de tekeningen. Helaas 
zijn Andy en Terry even iets ver-
geten: afgelopen vrijdag zouden 
ze een nieuw boek inleveren bij 
hun uitgever. Afgelopen vrijdag 
is natuurlijk allang voorbij en 
ze hebben nog geen bladzijde 
geschreven. er moet dus gauw 
een boek komen. De twee gaan 
aan de slag, maar er gebeuren 
telkens rare dingen waardoor ze 
worden afgeleid.
Het boek staat boordevol grap-
pige illustraties en cartoons. Het 
is een volstrekt absurd boek 
want het kan de auteurs niet dol 
genoeg zijn. Door de vele illus-
traties leest het boek ontzettend 
snel door en valt er ook nog een 
hoop te kijken.
Het boek was dit jaar getipt 
door de kinderen die hebben 
gestemd voor de Nederlandse 
Kinderjury in de categorie 10 
t/m 12 jaar.
Kinderen die niet meer kunnen 
stoppen met het lezen van dit 
boek, kunnen daarna meteen 
verder lezen in deel 2 van deze 
serie: ‘De waanzinnige boomhut 
van 26 verdiepingen’.

de waanzinnige 

Voor kinderen 
10 t/m 12 jaar

tip

Bibliotheken 
Bernheze

Vind ons leuk op Facebook
en onder de nieuwe likers 

verloten we een 
gRAtIs 
JAARAbbon-
neMent 
t.W.V. € 36,-

Actie loopt t/m 23 augustus

Vakantiebieb-app

Lezen in de vakantie is leuk en 
slim. Zo zorg je ervoor dat je na de 
zomer nog steeds goed kunt lezen. 
Vraag thuis snel aan je vader of 
moeder om de app op de tablet of 
smartphone te zetten. De nieuwe 
vakantie-app staat t/m 31 augus-
tus in de App Store en de Google 
Play Store.
Meer informatie: 
www.vakantiebieb.nl

1. Het overkomt ons allemaal. Je ligt heerlijk in de zon, maar in plaats 
van met volle teugen te genieten, vraag je je af waar je zal gaan eten, 
of wat je vrienden aan het doen zijn. Je pakt je telefoon en kijkt op 
Facebook om te checken wat er zonder jou gebeurt. Met je reisgezel-
schap bespreek je de plannen voor morgen en de dingen die elders 
gebeuren. Zonder je te realiseren hoe prachtig de plek is waar je bent. 
Wees je wat vaker bewust van het moment hier en nu en deze plek 
en geniet.

2. Houd ruimte voor spontane zaken. Probeer niet teveel verwachtingen 
te hebben. Als je iets verwacht en het valt tegen, kan dit je vakantie 
verpesten. Laat de vakantie en de dagen ‘gebeuren’ en ontspan. 

3. Op reis is het gemakkelijker om dingen te doen die je thuis niet zo 
gemakkelijk doet. Iets nieuws ondernemen geeft je het gevoel dat je 
‘leeft’. Boek een bijzondere excursie of praat met iemand die je niet 
kent. Niemand kent je buiten jij en jouw reisgezel. Ideaal om nieuwe 
ervaringen op te doen.

4. Meestal ben je op vakantie met de mensen waar je het meest van 
houdt. Gebruik dat om samen leuke dingen te doen en goede ge-
sprekken te voeren. Zo kun je lang na de vakantie nog terugvallen op 
de band die je samen hebt aangehaald.
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ DEMOOIBERNHEZEKRANT
Dinsdagmorgen is het hectisch bij DeMooiBernhezeKrant. De pdf van de krant moet naar de drukker. De teksten 
moeten kloppen, de foto’s op de juiste plek en de opmaak moet een goed en overzichtelijk beeld geven. Ook de 
advertenties van onze klanten moeten een mooi plekje vinden. De samenwerking tussen verkoop, om de krant te 
kunnen blijven maken, administratie, redactie, fotografen en opmaak is intensief en heeft korte, snelle lijnen. De 
menselijke radertjes die dit mogelijk maken zijn in de tuin van ’t Mediahuys op de foto gezet. Sinds een half jaar 
zit Bernheze Media – uitgever van DeMooiBernhezeKrant - naar volle tevredenheid in ’t Mediahuys aan ‘t Laar in 
Nistelrode. Bernheze Media biedt naast het maken van DeMooiBernhezeKrant; communicatie, marketing, websites, 
huisstijlen, teksten, scannen, kopiëren en inbinden. 

48 PAGINA’S VAKANTIEPLEZIER
MET O.A. : PUZZELS MET LEUKE PRIJZEN • ‘HOE IS HET NU MET…’• BERNHEZER 
FIETS3DAAGSE • ‘MIJN MOOISTE PLEKJE IN BERNHEZE’ • GRENZELOOS BERNHEZE 
BOEKEN- EN FILMTIPS

VAKANTIE

EDITIE

Marieke Moorman:
‘Met hopelijk een wereldtitel voetbal op zak, 
stralend weer, een spannende Tour de France, 
bijkomen op een aangenaam vakantieadres of 
gewoon heerlijk rondom huis’
Lees meer op pagina 24

  Jaargang 3 • Week 28 • 9 juli 2014

30 juli en 6 augustusverschijnt er geen krant

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

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

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

 Op alle zadels 
10% korting

PARASOL PUZZEL
Zoek door de krant 
heen alle letters bij 
elkaar die in een 
parasolletje staan en 
maak hier een woord 
van. Stuur het juiste 
antwoord naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Lees meer op pagina 3

Heidi & Rian:
‘Trots op ons team, 

zonder hen zou 
DeMooiBernhezeKrant 

niet zijn wat hij nu is’ 
Lees meer op pagina 17

RedActIe
Nieuwtjes en aanvragen van lezers en organisaties komen binnen bij de redactie via de mail en worden doorgestuurd aan verkoop, redactielid of anderszins. We 
streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op iedere mail. We zijn altijd bereikbaar via de telefoon, tijdens kantoortijden via 0412-795170 en  de zakelijke 
mobiele telefoon is altijd bemand via 06-22222955. Bereikbaar en dichtbij, zoals dat hoort! Interviews worden uitgezet voor het maken van een afspraak, niet via 
een afsprakenbureau, maar rechtstreeks met degene die het interview houdt en uitwerkt.

MARtHA 
Martha schrijft, houdt interviews, doet onderzoek naar 
informatie en nieuwe ideeën en is onze specialist als het 
om gemeentenieuws gaat. Zij is een van de redactieleden 
die zorgt dat de krant grammaticaal en technisch klopt. 

WendY 
Wendy verwerkt de berichten die klaar zijn om op de 
websites te zetten. MooiHDL.nl, MooiHeesch.nl en 
MooiNisseroi.nl worden elke dag aangevuld met nieuws, 
agendapunten, en bedrijfspresentaties. Mocht er in-
formatie op staan die niet correct is, dan horen we het 
graag, Wendy past het graag aan.

de fotogRAfen 
Mooie kleuren, grappige beelden, serieuze 
zaken en passende foto’s versterken de ver-
halen in onze krant. We zijn trots op onze 
fotografen die elke uitdaging aannemen. 
Wij zijn blij dat ze overal gastvrij ontvangen 
worden. Zo kunnen we met hun foto’s de 
verhalen versterken en vertellen. 

Marcel en Ad ziet u vooral in Heesch.

Michel gaat op pad in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Het VeRKooPteAM Is uItgebReId
We zeggen het vaak: ‘een mooie krant maken is niet moeilijk, maar zorgen dat 
we hem kunnen blijven maken is de uitdaging.’ er is genoeg moois in Bernheze 
waar we de kranten mee kunnen vullen en gelukkig zijn er veel bedrijven die 
de waarde van ons veelgelezen weekblad inzien. Het verkoopteam informeert 
bedrijven graag over mogelijkheden en doet dat geheel vrijblijvend. 

IngRId
Ingrid woont in Heesch en weet wat 
er speelt. Zij vertelt vol passie en en-
thousiasme aan de ondernemers in 
Heesch en omgeving hoe zij denkt dat 
de bedrijven zichzelf in de markt kun-
nen zetten. Vrijblijvend, dicht bij de 
mensen laat ze zien wat de mogelijk-
heden zijn. 

debbY
Debby’s stem is voor velen al bekend. Zij belt bedrijven en 
organisaties om de gegevens te checken die op MooiHDL.
nl, MooiHeesch.nl en MooiNisseroi.nl staan. Ze maakt af-
spraken voor haar collega’s bij de bedrijven die meer infor-
matie willen over adverteren. Maar Debby is ook een van 
de redactieleden. 

lIAnne
Lianne heeft zich enkele weken ge-
leden gevoegd bij het team voor de 
verkoop in Heeswijk-Dinther en Loos-
broek, waar zij ook woont. Lianne 
komt goedbeslagen ten ijs, wanneer 
ze de ondernemers in HDL vrijblijvend 
komt vertellen, wat DeMooiBernheze-
Krant te bieden heeft. 

MonIQue
Wanneer de teksten, foto’s, advertenties en alle ideeën bij elkaar komen, 
maakt Monique er een mooi geheel van. Zij is de vormgever, die met 
Carlijn als achterban, DeMooiBernhezeKrant met al die inhoud zo mooi 
en goed leesbaar maakt, zodat deze op dinsdagochtend naar de druk-
ker kan. Op woensdagochtend worden de kranten bij de verspreider en 
‘t Mediahuys afgeleverd.

oMe JAn
Ome Jan komt op woensdagmiddag een aantal kran-
ten halen die op de afhaalplaatsen door hem afgele-
verd worden. Voor mensen met een nee/nee sticker 
en voor mensen buiten Bernheze die onze mooie krant 
toch willen lezen. Ze liggen bij de bibliotheken, super-
markten, sommige benzinestations, het gemeente-
huis en nog een aantal plaatsen. elke woensdag een 
mooie, nieuwe krant in de bus, op het afhaaladres of 
digitaal via www.demooibernhezekrant.nl.beRnHeze MedIA

We vonden het leuk u een beeld te geven wie wat doet 
als radertje in het grote geheel. er zijn nog een aantal 
journalisten in opleiding, freelance schrijvers en heel veel 
vrijwillige bijdragen die niet in beeld gebracht zijn. We 
komen jullie graag tegen ‘in het veld’, waar we vastleg-
gen wat gaande is in Bernheze. Vaak ook werken we op 
kantoor om mails te beantwoorden en u telefonisch te 
woord te staan. Behalve onze werkzaamheden als onder-
nemers, verwerkt Heidi als office-manager alle adminis-
tratieve taken en alle redactionele mail. rian gaat op pad 
- samen met het verkoopteam - om alle mogelijkheden 
van Bernheze Media, zoals het adverteren in DeMooi-
BernhezeKrant, uit te dragen. 

Foto’s: Jan Gabriëls

Marcel
Ad

Martha

Rian
Heidi

Samen maken we DeMooiBernhezekrant en wensen jullie met heel ons team een hele fijne vakantie
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Grenzeloos beRnHeze
dintherse gastvrijheid in belgische Ardennen

dIntHeRse Roots
Monique runt als geboren en ge-
togen Dintherse, samen met haar 
man Mart, dit culinaire mini-hotel. 
Samen doen zij hun uiterste best 
om je diverse ‘wauw-momenten’ 
te laten beleven. Je smaakpapil-
len komen op scherp te staan als 

je hun verfijnde gerechten en pas-
sende wijnen proeft. Grote kans 
dat er huisgerookte vis, vlees of 
kazen worden geserveerd. 

In het wildseizoen komt het wild 
nagenoeg uit de achtertuin, ont-
bijten doe je à la carte en Mart en 

Monique hebben een bijenvolk te 
gast in hun tuin voor honing van 
eigen lindebloesem. 

beWondeR de nAtuuR
L’Auberge du Notaire ligt in het 
centrum van Vielsalm. De natuur 
in de omgeving smeekt erom be-

wonderd te worden. Wandel-, 
fiets- en auto-/motorroutes begin-
nen dan ook om de hoek. Het ho-
tel beschikt over een privé parking 
en een motor- en fietsenstalling die 
ze ’s avonds afsluiten. Bezoek een 
ambachtelijke bierbrouwerij of de 
Abdij van Stavelot.

L’Auberge du Notaire heeft diver-
se culinaire arrangementen, zoals 
‘Puur Ardennen’ waar alles draait 
om streekproducten en de streek 

zelf. Bekijk alle arrangementen op 
de website: 
www.aubergedunotaire.com.

Au revoir – houdoe!

VIeLSALM - Logeren en dineren in het voormalige notarishuis L’Auberge du Notaire in de Bel-
gische Ardennen is een bijzondere belevenis. Bovendien is dit kleinschalige boetiekhotel in 
2013 uitgeroepen tot ‘Beste hotel van België’ door Zoover.

Culinaire verwennerij Er zijn 9 originele gastenkamers

groeten uit nepal
een MAcHtIge beleVIng In de HIMAlAYA

Op dit moment loop ik stage bij 
een travelagency in het bijzondere 
Nepal, het land van het Himalaya-
gebergte. Dit is een ervaring die 
ik nooit meer zal vergeten, het 
volk, de variatie in landschappen, 

de cultuur. Nog nooit eerder was 
ik in een land in Azië, dus de cul-
tuurshock was enorm. 
Niets van wat vanzelfsprekend is in 
Nederland, is ook maar een klein 
beetje vergelijkbaar met Nepal. 

Bijna vijf maanden heb ik doorge-
bracht in de hoofdstad van Ne-
pal, Kathmandu. een prachtige 
stad vol met rituelen en culturele 
schoonheden, waar ik werkzaam 
was bij een travelagency genaamd 

Nature Trail, een bedrijf dat al 19 
jaar reizen, activiteiten en expedi-
ties organiseert in Nepal, India, Ti-
bet en Bhutan. Mijn taken binnen 
het bedrijf waren van tijd tot tijd 
een groep begeleiden bij een korte 
trektocht door de vallei en diverse 
andere activiteiten. Ook moest ik 
op kantoor onderzoek doen in de 
marketing van het bedrijf en het 
bedrijf promoten op verschillende 
manieren. 
 
Jungle
Ik heb zo veel bijzondere en fan-
tastische dingen gezien en ge-
daan hier. Mijn broer Tijmen van 
Houtum kwam een maand nadat 
ik aankwam in Nepal om stage 
te lopen bij een oogziekenhuis in 
Pokhara. Samen hebben we delen 
van het land verkend. We zijn naar 
Chitwan National Park geweest, 
dat is de grootste jungle van Ne-
pal, waar we neushoorns, apen, 
olifanten en nog veel andere wilde 
dieren hebben gezien. 
We hebben een bungee jump en 
een canyon swing gedaan. Maar 
het hoogtepunt van mijn tijd in 
Nepal was toch de tweeweek-
se trektocht door de Himalaya. 
Samen met mijn broer zijn we 
van 600 meter naar 5444 meter 
gehiked met onze bepakking. Het is 
niet te beschrijven hoe prachtig het 
daar is. Het gebied waar wij onze 
tocht maakten, was het Annapur-
na-gebergte, dat is een gebied in 

de Himalaya waar diverse 8000 
meter hoge bergen voorkomen en 
die hebben wij mogen aanschou-
wen. Omringd door sneeuwpieken 
op een hoogte van 5000 meter 
waar er minder dan 50% zuurstof 
is en waar het ijskoud is; wat een 
machtige beleving! 
 
een land met een prachtige cultuur, 
een land met een wonderschone 
natuur, Nepal; hier beleefde 
ik mijn grootste avontuur. 
 

NePAL/HeeSWIJK-DINTHer - Mijn naam is Quint van Houtum, ik kom uit Dinther en studeer Outdoor & 
Adventure op het Helicon in Geldermalsen. Binnen deze studie leer ik hoe ik een instructeur, hoofdinstruc-
teur en manager moet zijn bij een buitensportbedrijf. Tijdens deze studie moet ik diverse stages uitvoeren. 

Quint en broer Tijmen in het Annapurnagebergte

Groeten uit Nepal, 

Quint van Houtum 

Advertorial
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Wat het geheim is? Dat is er niet, 
zeggen ze zelf. Ze combineren ge-

woon de spreekwoordelijke Duitse 
gastvrijheid aan een stukje Bra-

bantse gemoedelijkheid. Het blijkt 
de ideale combinatie voor elke 

levensgenieter die de weldadige 
rust, de gezelligheid, de romantiek 
of de geneugten van de natuur en 
cultuur zoekt. en het mooie is: Alte 
Weinstube Burg eltz biedt het al-
lemaal. “Nieuw is onze kleine kaart 
met lekkere gerechten. De nieuwe 
wijnkaart bevat een selectie van 
de mooiste en heerlijkste wijnen 
die het Moezeldal te bieden heeft. 

Bijzondere arrangementen op cu-
linair en toeristisch gebied maken 
van uw verblijf een onvergetelijke 
ervaring. Ook hebben we drie 
nieuwe sportieve arrangementen, 
waarmee u de streek per fiets, te 
voet en per kano kunt ontdekken”, 
vertelt een enthousiaste Thea. 

Op de website staat alles vermeld, 
onder meer dat Alte Weinstube 
Burg eltz beschikt over een ruim 
parkeerterrein voor auto’s en een 
overdekte afgesloten stalling voor 
motoren en fietsen. 
In de zomer is het in Treis-Karden, 
waar nu de fruitbomen in bloei 
staan, de druivenranken op de hel-

lingen uitschieten en de tempera-
tuur aangenaam is, heerlijk ver-
toeven. Onder het genot van een 
goed glas wijn of bier, op het ge-
zellige terras. Niet voor niets heeft 
Alte Weinstube een beoordeling 
van 9,3 op Zoover….

Burg eltzweg 2. D 56253 
Treis-Karden - Deutschland
Tel. +49 2672 913 666
GSM +49 1515 066 8271
www.zimmerfrei-burg-eltz.com.

groeten uit galicië, spanje
Onze weg naar Santiago de Compostela

Om persoonlijke redenen lopen wij 
de laatste 115 km van de Camino 
Francés, van Sarria naar Santiago. 
Wát een bijzondere ervaring, deze 

‘mini-kosmos’. Het is echt alsof je 
een andere wereld binnen bent ge-
stapt, zo bijzonder! Nagenoeg alle 
landen zijn hier vertegenwoordigd, 

van Zweden tot Italië, van Costa 
rica tot Australië en nog veel en 
veel meer. Iedereen praat met ie-
dereen, er is altijd wel gespreks-
stof, soms heel persoonlijk. en er 
gebeurt elke dag wel iets wat je 
verbaast, verrast of raakt.
De ene dag lopen er een paar gi-
taarspelende Belgen voorbij mét 
flinke rugzakken, wat op zich al 
een opgave is. De andere dag is je 
cash op en kijk je reikhalzend uit 
naar een pinautomaat die maar 
niet komen wil en koop je met je 
laatste € 0,22 een banaan die je 
samen deelt.

Maar het meest indrukwekkende 
tafereel zagen we op onze eer-
ste Camino-dag: een Amerikaans 
echtpaar, bezig met hún Camino. 
De vrouw aangesloten aan het 
zuurstof, halfliggend in een elek-
trisch voertuig dat het midden 
hield tussen een rolstoel en een 
bed. Achter haar liep haar echtge-
noot, een karretje voorttrekkend 
met de bagage en een zuurstoffles. 
een kippenvel-moment, zo heftig!
De Camino is überhaupt een aan-
eenschakeling van bijzondere mo-
menten. De ene keer met een lach 
en de andere keer met een traan, 
net zoals in het echte leven.
Wij voelen ons uitverkoren dit mee 
te mogen maken.

Hartelijke groeten van
Paul & Petra van Teeffelen

PLaatS – Eind maart 2014 zagen wij ‘The Way’ bij Filmhuis De Pas in 
Heesch. Deze film heeft ons geïnspireerd tot de tocht die we nu maken: 
wandelen naar Santiago de Compostela.

Paul en Petra van Teeffelen ‘onderweg’

In het buitenland thuiskomen met de brabantse gezelligheid
TreIS-KArDeN - De trotse ‘Wirt und Wirtin’, Cees en Thea, van Alte Weinstube Burg Eltz in Treis Karden 
hebben het eerste half jaar van hun verblijf in Treis-Karden vele gasten uit binnen- en buitenland mogen 
ontvangen. 

Cees en Thea in hun wijnkelder, waar een wijnproeverij een ultieme beleving is

luCHtpost
freek spits
nisseroise Glorie in kenia

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Groeten uit Kenia, 
De regentijd is hier bijna 
voorbij in Kisumu Kenya, 
meer zon, heter en relatief 
langere avonden (hoewel 
het nog steeds donker is 
om kwart over zeven in 
de avond). Kortom, meer 
aanleiding om in de avond 
nog even buiten te zitten 
met een haardvuurtje 
of BBQ. Ook zijn er 
meer ‘mzungus’ (blanke 
toeristen) te zien in de 
stad, wat betekent dat de 
zomerperiode toch echt 
wel is aangebroken. 
Wij wensen alle mensen 
in Bernheze een hele 

fijne vakantieperiode toe. Geniet er van en blijf ons volgen 
via Facebook met al onze ontwikkelingen van FreeKenya 
Foundation (Facebook.com/FreeKenya) 
Vanuit een zonnig Kisumu, Houdoe!

Fedde, Freek & Thelma

‘Drie nieUwe 
sPortieve 
ArrAngeMenten’

Advertorial

Advertorial
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Grenzeloos beRnHeze
een win/win situatie voor 
studenten in Kenia
Simon en Tom op stage voor de studie bouwkunde in Afrika

Drie studenten van de sectie bouw-
kunde - waaronder Tom en Simon 
- en een van de sectie architectuur 
gaan een klaslokaal bouwen voor 
instructies aan de lokale bevolking 
over kleinschalige landbouw en 
veeteelt en andere toepassingen. 
Bij het gebouw worden eenvou-
dige sanitaire voorzieningen ge-
maakt. 
De overige zes leerlingen, van de 
sectie infratechniek, gaan bouwen 
aan een dam om het regenwater 
tegen te houden en zo grondwa-
ter te creëren voor landbouw. De 
omstandigheden voor de studen-
ten zijn primitief, identiek aan die 
van de lokale bevolking, de tempe-
raturen hoog en het gereedschap 
slecht van kwaliteit. 

buddY’s
Bij elke student uit Nederland 
wordt een lokale student gezet. 
Die kent de tradities van het land 

en weet de weg. De student uit 
Nederland weet wat zijn opdracht 
is en hoe die uit te voeren. Als 
buddy’s leren ze zo van elkaar over 
bouwen en cultuur. Tom van Ge-
mert is enthousiast gemaakt door 
zijn broer die vorig jaar is geweest 
en Simon Vinckemoller wil die 

‘once in a lifetime’ ervaring niet 
missen. Hier in Nederland is het 
team al buddy voor elkaar gewor-
den. elke week komen ze bijeen 
voor overleg of voorlichting. On-
dertussen proberen ze sponsors te 
werven voor de bouwmaterialen 
daar. In totaal moet er € 8.000,- bij 
elkaar gesprokkeld worden – af-
trekbaar van de belastingen - voor 
de materialen. 

oRgAnIsAtIe
In Kenia is SASOL, Sahel Solu-
tion (oplossing voor de Sahel) de 
verantwoordelijke partij en in Ne-
derland zorgt de overkoepelende 
organisatie ex-change voor de 
contacten en de opdrachten. Ineke 
Struik en rené van de Meent, ook 

uit Heeswijk-Dinther, hebben het 
project voor het Koning Willem I 
College vorm gegeven. Leerlingen 
van het 3e leerjaar die minimaal 18 
jaar oud zijn, kunnen zich inschrij-
ven voor de stage. 

Voor meer informatie over het pro-
ject of het geven van een donatie: 
www.building4kenia.nl.

Het mais op de achtergrond wordt binnenkort ingeruild voor een dor en heuvelachtig landschap
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘ALS BuDDY’S Leren Ze vAn eLKAAr Over 
BOuWen en CuLtuur’

HeeSWIJK-DINTHer – Als tien studenten van het Koning Willem I College eind augustus op het vliegtuig 
naar Kenia stappen, wacht hen een mooie uitdaging. In Kyangu gaan zij drie maanden aan het werk met een 
drieledig doel: zijzelf vervullen de stage-opdracht van school en ondertussen leren Keniaanse jonge mannen 
daar het ‘vak’. Bovendien wordt Kyangu in het Kitui district een school en een dam rijker. Simon Vinckemol-
ler en Tom van Gemert uit Heeswijk-Dinther zullen daarbij zijn.

luCHtpost
Gerolstein

Wij, Rien Romme (29) en 
Anke van Dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

Vanuit Gerolstein willen wij iedereen een fijne vakantie 
wensen. We hebben al een beetje van het vakantieseizoen 
mogen proeven. Twee weken geleden kwam een touringcar met 
53 bezoekers op excursie bij ons op de boerderij. Het waren 
allemaal oud-boeren die met z’n allen een week op vakantie 
waren. Erg leuk dat er zoveel interesse is om bij ons op de 
boerderij een kijkje te komen nemen.

De tuin van onze vakantiewoningen staat prachtig in bloei en 
de mensen die komen en gaan, zijn allemaal heel enthousiast. 
De vakantiewoningen zitten aardig vol maar voor de 
liefhebbers is er nog de mogelijkheid om te komen genieten 
van de prachtige omgeving, en dat op nog geen 2,5 uur rijden 
van Bernheze!

Afgelopen week had ik ook een dagje ‘vakantie’. Samen met 
vijftien Nederlandse vrouwen, wonend in de omgeving in een 
straal van anderhalf uur rijden, hebben we een hele leuke dag 
gehad. Sommigen wonen al een tiental jaren of langer hier 
en sommigen nog maar kort in Duitsland. Zij komen vanuit 
heel Nederland en zijn allemaal in Duitsland neergestreken. 
Al deze vrouwen hebben een boerenbedrijf, en elk jaar 
bezoeken we een van deze bedrijven. We hebben de hele dag 
ervaringen uitgewisseld en heerlijk gegeten en gedronken. Het 
boerenleven in Duitsland gunt ons af en toe een vrije dag en 
daar hebben we met z’n allen van genoten. 
Vanuit Gerolstein wensen wij alle lezers van 
DeMooiBernhezeKrant een fijne vakantie. En in Gerolstein 
staat de koffie staat klaar.
Lieve groeten, Anke Romme
www.eifel-vakantie.nl

Met vijftien andere Nederlandse vrouwen een dagje vakantie

Boodschappenlijstje (4 personen) 

* 4 eetlepels rode wijnazijn 

* 3 lookteentjes, gepeld en grof gesneden 

* 2 laurierblaadjes, versnipperd 

* 1/2 koffielepel komijnpoeder 

* 1/2 bosje bladpeterselie 

* 1 eetlepel gedroogde oregano 

* 1/2 koffielepel gehele pili-pili, 

 in vlokjes verkruimeld 

beReIdIng
De chimichurrisaus: meng rode wijnazijn, look, laurier, komijn, 
zout en peper met behulp van een keukenrobot. Voeg de peter-
selieblaadjes toe en hak bij tussenpozen fijn (de peterselie moet fijngehakt zijn maar mag geen 
puree worden). Giet over in een kom en voeg oregano, pili-pili en 3 eetlepels olijfolie toe. Indien 
nodig, pas de kruiden aan. Het vlees: verwarm de grill. Bestrijk het rundvlees met de resterende 
olijfolie. Laat het vlees aan de ene kant 3 min. en aan de andere kant 2 min. grillen. Snijd het vlees 
in dunne plakken. Kruid met peper en zout. Verdeel het rundvlees over borden met de chimichur-
risaus. Dien op met partjes zoete aardappel gebakken in olijfolie en jonge sla. 
Goed om te weten: Deze saus, afkomstig uit de Argentijnse keuken, is geschikt bij rood vlees of 
gevogelte. Laat zich meerdere dagen in de koelkast bewaren in een potje met een hermetisch 
sluitend deksel. Ter afwisseling kan je koriander toevoegen. 

 Gegrilde Argentijnse steak voor op de BBQ met chimichurrisaus
* 4 eetlepels olijfolie 
* 650 g Argentijnse rundersteak 

* zout en peper
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Het afscheid van juf franka 
bakker aan bs emmaus 

Aan collega’s en vrienden had ze 
geld gevraagd voor de Stichting 
Mlambe (=Baobab boom). De 
stichting wil mensen in Malawi 
kansen geven zich te ontwikkelen, 
zonder verlies van de identiteit. 
Vrienden van Harrie en Franka 
Bakker proberen het cultureel erf-
goed van Malawi opnieuw leven in 
te blazen, zoals het eeuwenoude 
ambacht weven. 
Ze heeft haar belofte aan de stich-

ting waar kunnen maken en inmid-
dels is € 2000,- gedoneerd aan de 
stichting.

Plannen
De fundraising voor een hospice 
heeft zich ontwikkeld tot het plan 
om zelf in het hospice te gaan 
werken als vrijwilliger. Ze heeft 
hiervoor een intake gesprek gehad 
en formulieren ingevuld. De solli-
citatieprocedure is behoorlijk pittig 

en ze hoopt straks bij de opening 
van het hospice een van de eerste 
vrijwilligers te zijn. 
Ook al woont Franka in Niftrik, ze 
komt nog regelmatig in Heesch, 
voor een gastles over bijen, de 
opening van de school, een musi-
cal of een receptie. 
Het gaat juf Franka goed en het 
gat waarin iedereen na pensione-
ring zou moeten vallen, heeft ze 
niet gevonden. 

Hoe Is Het nu met...

HeeSCH – Toen juf Franka afscheid nam van BS Emmaus in Heesch had ze veel plannen. Ze wilde de Stichting 
Mlambe ondersteunen, fundraising organiseren voor het hospice in Wychen en af en toe les geven. 

Franka Bakker  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

frans Heesakkers gaat steeds een beetje 
mee met francien Verhagen

De zorgen van de families van 
Frans en Francien rond de opera-
tie en de bijkomende consequen-
ties waren zeker terecht. een nier 

afstaan en ontvangen doe je niet 
zomaar. Gelukkig ging de operatie 
goed en het herstel bijna nog be-
ter. 

Actief
Francien was tot de operatie vijf 
jaar lang te moe om iets te on-
dernemen. Na de goed voorbe-

reide en geslaagde operatie was 
haar conditie beneden peil. Daar 
heeft ze afgelopen jaar flink aan 
gewerkt. Ze doet aan fitness en 
cardio en thuis is ze ook een be-
zige bij. echtgenoot Hans vraagt 
weleens of ze die vijf jaar probeert 
in te halen, maar Francien luistert 
goed naar haar lichaam. Als het 
sein op ‘moe’ staat, gaat ze zitten 
met een glas water en neemt rust. 
Daarna is de batterij weer opge-

laden voor verdere actie. Dat was 
weleens anders! Toch heeft ze nog 
een keer in het ziekenhuis gelegen. 
een infectie, opgelopen door een 
ijsje in engeland, maakte haar zo 
ziek dat ze meteen in het zieken-
huis werd opgenomen om daarna 
thuis verder aan te sterken. Voor 
Francien geen ijsjes meer op straat.

Geen stap terug
De conditie van Frans was voor de 
operatie goed en hij heeft geen 
stappen terug hoeven te doen. 
Hij fietst op zijn mountainbike, 
tennist en doet intensief mee aan 

de competities. De aanhoudende 
buikpijnklachten die hij vorig jaar 
had, bleken gelukkig een bacterie 
te zijn. Hij erkent dat zoiets dan 
wel alarmbellen doen afgaan en hij 
naar de dokter stapt. Dat is anders 
geworden.

Vieren
De bijzondere vriendschapsband 
die er was tussen deze vier mensen 
is hechter geworden. Frans grapt 

nog steeds dat hij met Francien 
overal mee naar toe gaat, zelfs 
naar Aruba, maar wel als nier. Het 
voorgenomen uitje op 19 decem-
ber kon door ziekte en overlijden 
van moeder Heesakkers niet door-
gaan, dus bedachten Francien en 
Hans iets anders. 
een mand met fruit, kaasjes, wijn 
en andere lekkere dingen stond 
klaar om weg te brengen, toen 
Frans en Clazien met een enorme 
bos bloemen voor de deur ston-
den. Gevieren vieren ze het leven, 
ieder op eigen wijze, maar vaak 
ook samen.

HeeSCH – Weet je nog? In mei vorig jaar lieten we Frans en Clazien Heesakkers en Francien en Hans Verha-
gen aan het woord over de nier die Frans Heesakkers had afgestaan voor Francien, een hele goede vriendin 
van Clazien. Nu, ruim een jaar verder, zijn ze er nog even blij mee.

Frans Heesakkers en Francien Verhagen  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘Gevieren vieren ze het leven’

Johnny van Loon van Rainbow Centre Nistelrode werd door 
Stg. Hafa opleidingen bedankt voor zijn gastvrijheid met een concert
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mooi & in de streek

in de streek

schapenhandel, -fokkerij en 
-scheren in twee generaties

Vroeger en nu
Wonend in het stamhuis aan 
de Dorpsstraat groeien Jacky 
en Bart op met hun drie zussen 
op een echte boerderij. Allerlei 
dieren zorgen voor een goed 
inkomen, waaronder toen al de 
schapen. Intussen zijn ze een ge-
neratie verder en hebben Jacky 
en Bart het bedrijf overgenomen. 
“er is veel veranderd”, vertelt 
Bert “tot 1970 ging ik langs de 
bermen om de schapen te laten 

grazen, ze mochten niets kosten. 
Het knippen duurde ongeveer 
25 minuten per schaap en daar 
kreeg ik dan 20 gulden voor. Nu 
scheren we ongeveer 5 minuten 
per schaap en levert de witte wol 
zo’n € 3,- op.”

De wol is voor de export naar de 
tapijtindustrie. De schapenwol 
uit Bernheze pikt teveel voor kle-
ding, zo legt Bart uit. “Maar ook 
de handel is anders. 

Vroeger ging je naar de vee-
markt en na het handenklap was 
je vee verkocht. Je beurde je geld 
en klaar was het. Nu moet het 
allemaal digitaal en voor het alle-
maal geregeld is...”, Bert zwaait 
het ‘gedoe’ weg en heeft het al-
lemaal aan Bart en Jacky overge-
dragen. 
De schapen grazen door heel 
Bernheze en omstreken. 

‘t Nieuwe ondernemen
“Geen dag is hetzelfde”, geeft 
Bart als goede reden om nooit 
te stoppen als schapenhoeder/
fokker. Hij wist dan ook al als 
kleine jongen dat hij dit wilde en 
doorliep de scholen die hij hier-
voor nodig had; zoals de Las, 
Mas en de praktijkschool, voor 
de nodige ervaring. Hierna ging 
hij meewerken in het bedrijf en 
al snel deed hij de boekhouding 
met de registraties en alles wat 
daarbij hoort. 

Jacky had ook nog wel andere 
ambities, hij werkte veel bij Uit-
gaanscentrum Lunenburg maar 
behaalde ook zijn diploma’s. Hij 
kwam ook in het bedrijf, maar 
had graag varkens gehad. Door 

de mega investering die ze no-
dig hadden om door te gaan zijn 
ze na gaan denken over wat het 
beste was en besloten drie jaar 
geleden dat ze hun focus op de 
schapen gingen leggen. 

Drukke dagen
De verschillende seizoenen zijn 
druk, afgewisseld met rustige 
weken. Bart haalt zijn ontspan-
ning bij de verschillende muziek-
festivals en Jacky is de ‘planner’, 

dus de verschillende laatste mo-
ment acties en opdrachten hoe-
ven niet zo voor hem. Wat voor 
Bart juist weer het grote voor-
deel blijkt te zijn van het onder-
nemen. 

In de lente lammeren de schapen 
en moeten de heren goed blijven 
checken of er geen schapen-
ziekten opspelen, ook hierom 
fokken ze alleen met hun eigen 
dieren. Zo’n 600 lammetjes wor-
den geboren per jaar, ze moeten 
geoormerkt worden en ze met-
een registeren. De koppels – of-
wel kuddes – schapen gaan naar 
de verschillende weilanden en 
worden op tijd weer geschoren. 
Werk genoeg en voorlopig kun-

nen we de twee generaties nog 
tussen de koppels vinden. 

Het mag dan allemaal sneller 
gaan dan vroeger, het is nog 
steeds handwerk.

beRt: ‘De schapen zijn alles, ik ga er mee naar bed en sta er mee op’

LOOSBrOeK - De eerste Van Krieken kwam in 1898 naar Loosbroek. Zij streken neer op de doorgaande 
weg in het Brabantse dorp, waar Bert en Ans van Krieken gingen wonen, meteen na hun trouwen. Op 
zoek naar het thema ‘twee generaties’ komen we bij Bert en Ans, met hun zonen jacky (48) en Bart 
(41), waarvan de grootouders ook al schapen hoedden. 

De twee generaties Van Krieken met hun schapen Foto’s: Lianne Gabriëls

Bert hoedt de schapen op de Hoogeindsestraat

e
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Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

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

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos
GPS tochten: De moord op Sjaak
 Mister X
 Casinotocht
 Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt, 
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

•	 Slaapkamers	met	
eigen	badkamer	

	 en	eigen	ingang

•	 Rust	en	ruimte	
•	 Prachtige	fiets-	en	
wandelmogelijkheden

•	 Ligt	in	het	hart	van	
natuurgebied	

	 	‘de	Maashorst’

Advertorial

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.

brabantse molens krijgen brabantse kleuren op de wieken

Direct na de zomervakantie worden 
de eigenaren van de molens uitgeno-
digd om mee te doen. De actie past 
naadloos in de groeiende belangstel-
ling voor de Brabantse vlag als over-
koepelende uiting van de Brabantse 
identiteit. Brabant telt 130 molens. 
Daarvan komen er 110 in principe in 
aanmerking voor de actie, de overige 
molens hebben geen wieken. De initi-
atiefnemers verwachten veel positieve 
gevolgen van de Brabantse kleuren op 
de wieken, zoals extra aandacht voor 

het molenerfgoed, publiciteit voor de 
provincie, toerisme en het profileren 
van Brabant als provincie met een 
sterke eigen identiteit. 

Identiteit
De laatste jaren heeft het gevoel van 
die identiteit zich sterker ontwikkeld. 
Daarom wordt op steeds meer plaat-
sen de Brabantse vlag uitgestoken. 
Molens behoren tot het meest zicht-
bare erfgoed van Brabant. Ze staan 
overal, met als gevolg dat de actie 

met de molenzeilen in de Brabantse 
kleuren zich in heel de provincie af 
kan spelen. Moleneigenaren worden 
uitgenodigd tot deelname, dit is geen 
verplichting. Binnen de Brabantse 
molenwereld is geïnteresseerd gerea-
geerd op het initiatief. Voor het project 
worden momenteel sponsors gezocht 
binnen onder meer het bedrijfsleven.  
De bedoeling is dat op de Nationale 
Molendagen 2015, zaterdag 9 en/of 
zondag 10 mei, de eerste Brabantse 
molens zijn voorzien van molenzei-
len in de uitvoering van de Brabantse 
vlag. Deze doeken worden over de 
wieken getrokken als er weinig wind 
staat. Het aantal deelnemende mo-
lens wordt gestaag uitgebreid. 

BerNHeZe - De wieken van de windmolens in Brabant worden uitgerust met 
molenzeilen in de uitvoering van de Brabantse vlag. Dat is het doel van drie 
Brabantse organisaties: de Brabantse Molenstichting, de Brabantse Monumen-
tenwacht en de Brabantse Hoeders. 

genieten van rust en comfort aan de Palmenweg
bed & bReAKfAst WelteVRee In nIstelRode

Twee prachtige tweepersoons 
kamers zijn al klaar, aan de der-
de wordt momenteel nog hard 
gewerkt. Door de openslaande 
deuren kijk je uit over een wei-
land met daarachter een geweldig 
mooi stuk bos. Wie wil er nou niet 
zo wakker worden?
We kennen rené natuurlijk al van 
‘Los door het Bos’. Hij organiseert 
al een aantal jaren tourtochten 
door het bos. Familiefeesten, be-
drijfsuitjes, teambuildingdagen of 
zelfs vergaderingen, alles kan op 
deze prachtige locatie middenin 
het bos. Niet alleen bij mooi weer 
kunnen mensen hier vermaakt 
worden, maar ook bij slecht weer. 
Dan kan er gebruik gemaakt wor-

den van de zalen die rené tot 
zijn beschikking heeft. Na afloop 
van een gezellige middag kan er 
tevens gezorgd worden voor een 
heerlijke bbq met alles erop en er-
aan.

Sfeervol
Uw dag uitbreiden met een over-
nachting, je ouders of geliefde 
verrassen met een romantisch 
nachtje? Sinds half mei kunt u bij 
Los door het Bos met maximaal 
zes personen terecht in het nieu-
we Bed and Breakfast Weltevree 
in de Palmen, in het sfeervolle 
achterhuis van de boerderij. Hier 
realiseren ze drie tweepersoons-
kamers, voorzien van eigen bad-

kamer met douche, toilet en was-
tafel. Alle kamers ademen een 
geheel eigen stijl, en zijn voorzien 
van comfortabele bedden. een 
minikoelkast, een waterkoker en 
een koffiezetapparaatje staan ook 
klaar voor de gasten. 
Bij de twee kamers beneden kunt 
u voor uw eigen ingang zitten op 
een ruim, overdekt terras, dus bij 
elk weertype genieten van een 
uitzicht op het achterliggende 
bosgebied. Aan de derde kamer, 
die op de eerste verdieping ge-
bouwd wordt, zal een balkon ko-
men.
Vanaf deze mooie locatie kan er 
een wandel-of fietstocht gemaakt 
worden naar de Maashorst met 
al zijn faciliteiten. Vanuit hier is 
het dorp op fietsafstand en wilt u 
even helemaal niks is het ook niet 
erg. Genieten van de omgeving 

vanuit de luie stoel is natuurlijk 
een zeer goed alternatief.
Ook mensen uit Nistelrode, die 
familie, vrienden of kennissen te 
logeren krijgen, maar niet vol-
doende ruimte hebben, kunnen 
natuurlijk gebruik maken van 
deze ultieme slaapplek. even 
geen geluiden van het dorp, geen 
gehaast voor de deur maar rust 
vinden in deze heerlijke bosrijke 
plek op de Palmenweg.

rené Timmers is erg in zijn nopjes 
met deze nieuwe uitdaging. Hij 
heeft enorm veel zin om mensen 
te ontvangen in deze mooie om-
geving.

Op www.losdoorhetbos.nl is alle 
informatie te vinden, zowel over 
de tochten als over Bed & Break-
fast Weltevree.

NISTeLrODe – Een zonnige vrijdagochtend op de Palmenweg in 
Nistelrode. Eens even kijken hoe Bed & Breakfast ‘Weltevree’ is ge-
vorderd.
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In de laatste raadsvergadering 
werd de perspectiefnota bespro-
ken. Voor D66 aanleiding om te 
pleiten voor een discussie op kern-
taken. Wat zijn die kerntaken? Dat 
kunnen we met elkaar bepalen. 
een aantal kerntaken zijn overi-
gens al wettelijk vastgelegd, die 
moeten we dus gewoon uitvoeren. 
Bij verplichte taken moet u denken 
aan de basisregistratie van perso-
nen en het uitgeven van officiële 

documenten. Vanaf volgend jaar 
horen hier ook de uitvoering van 
de Wmo bij, de verantwoordelijk-
heid voor de jeugdzorg en de par-
ticipatiewet.

Omdat we deze belangrijke taken 
goed willen uitvoeren terwijl we er 
te weinig geld voor krijgen, zullen 
we op een aantal andere terreinen 
belangrijke keuzes moeten maken. 
Wij vinden het hierbij eerlijker om 
te kiezen, en niet overal een beetje 
van af te knabbelen. Vandaar de 
oproep van D66 om een discussie 
over deze kerntaken aan te gaan. 
een van de keuzes die D66 wil ma-
ken is het grotendeels afschaffen 

van de welstandstoets. Wij ver-
trouwen erop dat inwoners zelf in 
staat zijn verantwoorde keuzes te 
maken en dat hierbij geen betutte-
ling van de overheid nodig is. Het 
afschaffen van de welstandstoets 
zouden wij graag in het bestuurs-
akkoord terug zien.
Het maken van keuzes is niet altijd 
makkelijk, en zal mogelijk veel dis-
cussie binnen de raad opleveren, 
maar het is wel realistisch en eer-
lijk. U bent van harte uitgenodigd 
hierover mee te praten!

Volg ons ook op de website: 
D66Bernheze.nl, Facebook en 
Twitter.

inForMAtie
 voor de

kernen

ZOMeRvakantie

Eigenlijk is het een raar fenomeen: 
zomervakantie. Vooral de aanloop 
er naar toe. De vakantie dringt zich 
al weken van tevoren op als ware 
het een fatale deadline. In allerlei 
planningen horen we: ‘Dat moet nog 
af zijn voor de zomervakantie.’ Als dat 
dan onverhoopt niet lukt, is de vlucht 
vooruit snel gemaakt: ‘We tillen het over 
de zomervakantie heen.’ Alsof er in de 

tussenperiode als veel mensen niet op hun werkplek zijn, niets gebeurt. 
Toch draait het leven gewoon door, hooguit op een lager pitje.

Ik vermoed dat het in veel bedrijven zo zal gaan. In ieder geval ook 
bij politiek en overheid. Overigens hebben we het in deze sector niet 
over ‘zomervakantie’ maar over het veel deftiger ‘reces’. Ik heb nooit 
begrepen waarom dat is, maar zo weten we in ieder geval meteen 
over wiens vakantie het gaat. De Tweede Kamer zet zo’n laatste dag 
voor het reces nog eens extra kracht bij met een afsluitende barbecue. 
Iedereen die op of rond het Binnenhof belangrijk is (of denkt te 
zijn) blikt onder het genot van geroosterde speklapjes, worstjes en 
vegetarische spiesjes nog eens terug op het afgelopen politieke jaar. 
In de gemeenteraad van Bernheze kennen we zo’n politiek 

seizoenseinde niet. Wel doen we vrolijk mee aan het fenomeen van 
de zomervakantie-eindsprint. In de laatste raadsvergadering op 3 
juli jl. moest er namelijk nog veel worden besproken en besloten. 
De agenda kende maar liefst 31 agendapunten en niet de minste. Er 
werden bestemmingsplannen vastgesteld, financiële jaarverslagen 
en begrotingen van onze diverse samenwerkingsverbanden 
afgehamerd en er werd vooruit gekeken naar onze eigen begroting 
voor 2015. Voorzichtigheidshalve waren we een half uur eerder met 
de vergadering begonnen, om de vaste eindtijd te kunnen halen. 
En dat lukte. De nieuwe gemeenteraad gaat nu genieten van een 
welverdiende rustperiode. Om de eerste indrukken te laten bezinken, 
verbazingen te overdenken en wellicht nieuwe politieke ideeën te 
ontwikkelen.

Ik hoop dat ook u vooruit kunt kijken naar een mooie zomer. Met 
hopelijk een wereldtitel voetbal op zak, stralend weer, een spannende 
Tour de France, bijkomen op een aangenaam vakantieadres of 
gewoon heerlijk rondom huis. 
Hoe dan ook: Prettige vakantie!

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze 

Column

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

D66: Welstandstoets 
grotendeels afschaffen

BerNHeZe - De gemeenteraad is bijna met zomerreces. Dat klinkt grootser dan 
het is, want alle raadsleden zijn vrijwilligers en de meesten van ons werken in 
onze andere banen natuurlijk gewoon door. Maar de politieke druk is even van 
de ketel. Stilte voor de storm? Dat zou best kunnen.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66

Afgelopen raadsvergadering was 
de gelegenheid om vooruit te kij-
ken naar de komende begroting. 
Dat doen we aan de hand van de
perspectiefnota; daarin staat waar
de gemeente haar prioriteiten legt 
en geld wel of niet aan wil uitge-
ven. ‘Beleidsarm’ dit jaar, de coa-
litie roept iedereen immers op tot 
‘meedenken over de portemonnee 
van de gemeente’.

In dat meedenken zagen wij de 
ideale mogelijkheid om vanuit 
onze oppositierol invloed uit te 
oefenen op nog te maken beleid. 

Dat bleek valse hoop; de coalitie 
heeft nog geen bestuursakkoord 
en weet nog niet precies wat ze 
wil. Soms werden onze voorstellen 
geprezen, soms werd er kritisch op 
gereageerd. Precies wat je wilt als 
raadslid, toch? Maar toen kwam 
het; alle coalitiepartijen (SP, D66, 
CDA & Lokaal) gaven aan alleen 
‘richting gevende uitspraken’ te 
willen doen en dus nog niets te 
willen beslissen. Afwachten dus. 
Drie kwartier werden verkiezings-
standpunten herhaald en moties
en nota’s niet concreet behandeld. 
‘Zonde van de tijd’ noemde ik dat 

tijdens de vergadering. Mensen 
vinden het niet fijn als ze horen dat 
ze eigenlijk niets zeggen. Mensen
uitdagen om hun mening te
geven als ze dat niet willen is ir-
ritant. Mijn missie is dubbel ge-
slaagd. Het is volkomen duidelijk 
geworden wat de oppositiepartijen 
willen. en de coalitie?
Die moeten daar nog een zomer 
over denken. Kennelijk zijn ze het 
onderling nog niet eens.

reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 
Het hart op de tong

BerNHeZe - Mijn collega’s, vrienden en familie weten het. Ik heb een hekel aan 
gedraai en gekonkel, daar draai ik niet om heen en ik uit mijn gevoelens. Ik vind 
het een mooie eigenschap voor een raadslid.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Bij een Burgernet-actie is er direct 
contact tussen de centralist van de 
politiemeldkamer en de Burgernet-
deelnemer die reageert naar aanlei-
ding van het ontvangen bericht. 
De actie loopt ongeveer een uur 
door, dan krijgt u een afloop be-

richt. Mocht de actie niet succesvol 
zijn en de persoon niet aangetroffen 
of aangehouden zijn, dan ontvangt 
u de dag erna een mailbericht met 
daarin het verhaal wat er aan de 
hand was en hoe het afgelopen is. 
Dit komt ook op de site te staan. er 
is inmiddels voor smartphonehou-
ders de Burgernet-app te downloa-
den via de appstore of de playstore. 
Bij de app ontvangt u de berichten 
via een push bericht. Samen sterk; 
Meld u vandaag nog aan!

Werk mee om samen bernheze veiliger te maken
Meld u aan voor Burgernet!

BERnHEZE – Met Burgernet kunt u zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk. u kunt uzelf 
gratis aanmelden via de site www.burgernet.nl. Er wordt een Burgernet-actie opgestart als er een duidelijk 
signalement is van de dader in een heterdaad situatie of bij een vermist persoon. De Burgernet-deelnemers 
ontvangen daarover een sms-bericht. De centralist van de meldkamer trekt een straal vanuit het gebied waar 
de melding vandaan komt. Alle deelnemers die daarbinnen aangemeld zijn krijgen een sms-bericht. 

We DOen vrOLĲ K Mee AAn Het FenOMeen 
zomervAkAntie-einDsPrint

zomer-
inzameling 
restafval
Uw restafvalcontainer wordt in 
de zomerperiode wekelijks ge-
leegd.

De zomerinzameling duurt tot 
eind augustus 2014. 

De inzameling van gft-afval wij-
zigt in die periode niet.

m
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Sfeer en zuinig met energie, 
dankzij nieuwe lantaarnpalen 
met LED verlichting in Heesch’ 
centrum
www.centrumheesch.nl

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

De bepaling van De tactiek

Zoals Louis van Gaal voor iedere WK-wedstrijd van het Nederlands 
elftal samen met de technische staf en spelers de tactiek bepaalt, zo 
doen dat ook de in de gemeenteraad van Bernheze vertegenwoordigde 
fracties. Voor iedere raadsvergadering komen zij met raadsleden, 
commissieleden, bestuursleden en fractievolgers in een besloten 
bijeenkomst bij elkaar, om met elkaar te bespreken hoe zij met 
de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders 
om zullen gaan. Stemmen zij in de raadsvergadering in met het 
voorstel, stemmen zij tegen of brengen zij een wijzigingsvoorstel 
(amendement) in? Verder hebben zij nog een mogelijkheid om een 
motie in te dienen, waarbij zij aan het college kunnen vragen om 
iets te doen of te laten. In het vooroverleg wordt ook afgesproken 
welk raadslid over een bepaald voorstel het woord zal voeren, anders 
gezegd: welke speler zal worden ingezet. En waar het Nederlands 
elftal wat verdedigend, wat afwachtend of puur aanvallend begint, zo 
kiezen ook fracties voor een bepaalde strategie.
Zo ging Progressief Bernheze (oppositiepartij) in de raadsvergadering 
van 3 juli al direct in de aanval tegen de coalitie. Met aan haar voeten 
een amendement om € 30.000,- uit de bestuursrapportage 2014 in 
te zetten voor jeugdbeleid ging Bellinda van den Helm met gestrekt 
been op het vijandelijk doel van de coalitie af. De coalitie, die met 
vier centrale verdedigers, de fractievoorzitters, voor een afwachtende 
tactiek had gekozen, pareerde de aanval door op te merken dat 
men eerst een integrale afweging van alle wensen wilde maken. Het 
mislukken van de aanval, zorgde ervoor dat Belinda de spelregels 
overtrad, waarmee zij een half uur eerder zelf had ingestemd, 
namelijk het vaststellen van de stukken, welke die avond behandeld 
zouden worden. Haar opmerking, dat het niet overnemen van dit 
amendement er ook wel toe zou leiden dat de coalitie haar vier later 
in te dienen moties en amendementen ook wel niet zou overnemen, 
had geen betere teambuilding voor de coalitie kunnen zijn. Die kwam 
hiertoe nog dichter bij elkaar en liet geen spaan heel van de moties en 
amendementen en verwees alles door naar de bespreking rondom het 
bestuursakkoord, met de toezegging dat de oppositie dan mag komen 
meepraten.
Elke belangrijke wedstrijd en elke belangrijke vergadering vereisen 
een goede voorbereiding. Na afloop is het ook goed om te evalueren. 
Wat in deze goed of slecht was; ik waag mij er niet aan.

Gegroet Adriaan

Column
ADriAAn

Vijf richtingen van de SP
Nummer 1 voor de SP Bernheze is 
de zorg. Die moet goed geregeld 
zijn in Bernheze. Mensen die zorg 
nodig hebben, krijgen goede zorg. 
Kwaliteit! Daarnaast heeft de SP 
aandacht voor werkgelegenheid. 
De taak van de IBN groep zal de 
gemeente voor een groot deel 
over moeten nemen. Dat kan al-
leen maar in samenwerking met 

bedrijfsleven en onderwijs. Vooral 
de MBO scholen zijn hierin van 
groot belang. Wonen voor men-
sen met een kleine portemonnee 
heeft aandacht nodig. Goedkope 
huurhuizen worden niet meer aan-
geboden door de woningbouw-
verenigingen. Zij hebben het druk 
met derivaten en andere dubieuze 
financiële producten. Wat gaan we 
als gemeente zelf doen? Onder-

houd van de leefomgeving is ook 
een speerpunt van de SP. De com-
ponistenwijk in Heesch is opge-
knapt. Dat is met weinig middelen 
toch een groot succes geworden. 

Wat kunnen we leren voor andere 
projecten? Als laatste is het milieu 
een aandachtsgebied. De lucht 
moet schoner. Goede ideeën uit de 
samenleving zijn welkom.

SP: Kijken naar de toekomst 

BerNHeZe - Afgelopen vergadering van de gemeenteraad (3 juli 2014) werd er 
vooruit gekeken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we nog wel doen en 
wat niet. De SP heeft dit samengevat in 5 onderwerpen. Onderwerpen die voor 
de SP van belang zijn. Het gaat de SP Bernheze om zorg, wonen, werken, leef-
baarheid en milieu. Geld voor grote projecten is er voorlopig niet. We moeten 
dus niet gaan luchtfietsen. Een sober beleid voortzetten, net als de afgelopen 
vier jaar.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

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

Daarom had ik me verkiesbaar ge-
steld voor de partij die het meest 
bij mijn ideeën aansloot. Sindsdien 
neem ik mijn verantwoordelijk-
heid als burgerlid in de commissie 
ruimtelijke zaken. Nu in de be-
ginperiode, komen er veel zaken, 
procedures en politieke begrippen 
op me af. een boeiend en leerzaam 
proces waar je ook ideeën kunt 
ventileren.

Je kunt nu ook echt meepraten en 
denken over onderwerpen die de 
revue passeren. Wat vinden we 
goed en wat niet, wat kan wel en 
wat kan niet, zeker in tijden van 
bezuinigingen. Ieder mens heeft 
zijn eigen ideeën, het is aan de 
politiek om hier goed mee om te 
gaan. In het gemeentehuis worden 
zaken beslist die voor alle inwoners 
van belang zijn.

Daarom is het soms ook van be-
lang om een goede scheiding te 
maken tussen emotie en verstand.
Ik zie het o.a. dan ook als mijn taak 
om dit te bewaken, zodat we de 
juiste beslissingen en afwegingen 
kunnen maken voor de inwoners 
van Bernheze, waarvan ik er ten-
slotte ook zelf een ben! 
Meer informatie op 
www.cdabernheze.nl

CDA: Meedenken, meedoen, 
meebeslissen! 

BerNHeZe - Sinds de laatste verkiezingen ben ik politiek actief geworden voor 
het CDA in Bernheze. Na het volgen van de politiek in onze gemeente, in de 
media van de laatste jaren, leek het mij interessant om hier verder in te duiken.

Edwin Daandels, Commissielid RZ CDA Bernheze

Inbrekers gaan niet op vakantie
Wees alert in zomerperiode

Met de campagne vragen politie 
en CCV aan burgers tijdens de va-
kantieperiode, die tot eind augus-
tus loopt, extra oplettend te zijn en 
hun woning goed te beveiligen. er 
is in deze periode namelijk een piek 
in het aantal inbraken.

Voorzorgsmaatregelen 
Vakantiegangers kunnen een aan-
tal simpele voorzorgsmaatregelen 
treffen om gelegenheidsinbrekers 
op het verkeerde been te zetten, 
zoals het inlichten van buren. 

Zij kunnen op de woning letten en 
die een bewoonde indruk geven 
door post weg te halen, de planten 
water te geven of de auto af en toe 
op de oprit te zetten. Het installe-
ren van tijdschakelaars zorgt er-
voor dat er ‘s avonds licht brandt. 
Daarnaast is het verstandig buren 
te vertellen dat zij bij een verdach-

te situatie - zoals glasgerinkel of 
gestommel - direct de politie bel-
len via telefoonnummer 112. Dit 
geldt ook als zij onbekenden bij 
de woning zien. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken.

Thuisblijvers 
Gewoon thuis tijdens de zomer-
maanden? Let ook dan extra op. 
ramen en deuren staan vaker 
open met het mooie weer. een in-
sluiper kan zonder in te breken de 
woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met spullen van-
door gaan. 
Sluit daarom altijd alle deuren en 
ramen en vergeet ook het wc-
raampje of ramen en deuren van 
de garage niet. Ook al gaat u maar 
heel even naar boven, boodschap-
pen doen of naar de buren. Zorg 
dat u kunt zien of horen wat er ge-

beurt en leg geen kostbare spullen 
in het zicht.

Hulp bij beveiliging 
Door een goed beveiligde woning 
én oplettend gedrag vermindert 
het risico op een inbraak. Op de 
site Politiekeurmerk Veilig Wonen 
staan diverse voorzorgsmaatrege-
len beschreven. Lees tips op de on-
derwerppagina op www.politie.nl.

BerNHeZe - Om mensen die met vakantie gaan, bewust te maken van 
wat ze zelf kunnen doen om de kans op woninginbraak te verkleinen, 
zijn de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie een anti-
inbraakcampagne gestart ‘Inbrekers gaan niet op vakantie’.
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MooiBernhezertje

AAngeboden
PedIcuRe nIstelRode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

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

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

KoffeRbAKVeRKooP 
HeRPen
Zondag13 juli 
Café de Brug,
St. Sebastianusstraat 2 
aanvang 9.00-16.00 uur,
een voetbalveld vol met 
tweedehandse goederen.
entree € 1,50.
Voor info: 06-30974367.

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

oPRoeP
WIe WIl eR dARten 
of bIlJARten In 
clubVeRbAnd?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

Wilt u een zoekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 

Info: office@demooibernhezekrant.nl 
of 0412-795170.

De computers die Wim thuis had 
staan, kregen via Vivaan een twee-
de, welbesteed leven bij mensen 
die daar heel blij mee zijn. Celmira 
Silva uit Colombia, Afsaneh Sork-
habi en Mansureh  Bitarafan uit 
Iran volgen Nederlandse les via Vi-

vaan en Optimisd van een docent 
van het rOC in Oss, met onder-
steuning van twee vrijwilligsters. 
Nu kunnen de mensen thuis oefe-
nen, de computers leveren daar-
aan een belangrijke bijdrage. 

Toepassingen
Mansureh was de eerste gegadig-
de. Zij volgde computerles van Wim 
bij De eijnderic, maar kon thuis niet 
oefenen. Deze link was snel ge-
legd. Mansureh kan nu ook mailen 
met collega’s van de Wereldwinkel 
waar zij vrijwilliger is. Contact van 
Wim met Ank Meertens zorgde er-
voor dat Vivaan adviseert over het 
inzetten van de computers en Wim 
zorgt voor de rest. 

De dames uit Iran en Colombia 
gebruiken de computers voor con-
tacten met familie elders, voor het 
huiswerk van de Nederlandse les 
en voor social media. Om met fa-
milie elders te communiceren heeft 
Mansureh de oplossing bedacht 
Farsi-woorden in westerse tekens 
toe te passen.

Zelfstandig
De computer en de Nederlandse 
lessen hebben de dames heel veel 
gebracht. Na jaren alles via de kin-
deren te hebben gedaan, kunnen 
Celmira, Afsaneh en Mansureh nu 
eindelijk zelf contacten leggen en 

formulieren invullen. “Het heeft 
ons onze zelfstandigheid terugge-
geven”, zeggen ze.
en dat allemaal dankzij de mensen 
die hun oude computer en acces-
soires aan Wim overdroegen voor 
hergebruik. Hij maakte van twee 
niet werkende computers vaak één 
werkende, nadat hij alle informa-
tiedragers helemaal leegmaakte. 
Wim is er trots op dat mensen, al-
lochtoon en autochtoon, dankzij 
de gulle gevers nu kunnen com-
municeren waar dat voorheen niet 
mogelijk was.

Ook uw computer?
De voormalige schoonheidssalon is 
nu werkruimte voor Wim en staat 
vol met computers en onderdelen; 
Alles keurig gerangschikt. Toch 
kan hij nog materialen gebruiken! 
Met computers in allerlei soorten 
en maten, onderdelen en acces-
soires kunt u Wim – en heel veel 
andere mensen – blij maken. 
Dus: w.v.nistelrooij@hotmail.com  
of 06-12464848 als u een compu-
ter of accessoires wilt schenken.

Wim geeft oude computers 
een tweede leven

Wim van Nistelrooij met Celmira Silva, Mansureh Bitarafan en 
Afsaneh Sorkhabi (achter) Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

‘Het Heeft ons onze zelfstAnDigHeiD 
teruggegeven’ 

HeeSCH – Een oude computer en accessoires een tweede leven ge-
ven, bij mensen die deze heel goed kunnen gebruiken, is voor Wim 
van Nistelrooij uit Heesch een nieuwe en goed bestede tijdsinvulling. 
Het begon nadat hij stopte met werken bij ROC Koning Willem I in  
‘s-Hertogenbosch waar Wim leraar computertechniek was. 

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Vakantierooster in parochies 
Heeswijk, dinther en loosbroek
HeeSWIJK-DINTHer/LOOSBrOeK - Tijdens de zomervakantie zal er in 
de kerken van Heeswijk, Dinther en Loosbroek de Eucharistie gevierd 
worden zoals dat nu al ieder vijfde weekeinde van de maand gebeurt.

Dit betekent het volgende:
Heeswijk: zaterdag 19.00 uur eucharistieviering. Zondag géén viering
Loosbroek: zaterdag géén viering. Zondag 9.30 uur eucharistieviering.
Dinther: zaterdag géén viering. Zondag 10.30 uur eucharistieviering.
Het vakantierooster duurt van zaterdag 19 juli tot en met zondag 17 
augustus.

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

www.mooihdl.nl informeert, boeit 
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

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:

Djois Pennings- 
vd Heijden

uit nistelrode

Winnaar:
Henk de Veer 

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen



Woensdag 9 juli 2014 27
  

b o uW t
beRnHeze uW bouWPeRIKelen In beRnHeze bouWt?

Info@deMooIbeRnHezeKRAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Bouwplannen?
Vraag advies!

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Adviseur 
Ruimtelijke Ordening

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

bouWVAKVAKAntIe

28 juli t/m 15 augustus
Week 31, 32 & 33

scHIldeRWeRK

Wist je dat het wordt geadvi-
seerd om je buitenschilderwerk 
eens in de 5-10 jaar te herha-
len.

tuIntIP

Wist je dat je voor het aanleg-
gen van een dakterras twee 
vergunningen moet aanvragen. 
Één voor de bouw en één voor 
de omheining van het dakter-
ras. Deze zijn beide verplicht.

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

             
WK-ACTIE
BESTELLEN IN JULI

10% KORTING

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JULI

10% KORTING
Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch

BESTELLEN IN JULI

e
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Extra voordelige prijzen
door onze rechtstreekse

import af fabriek.

Altijd
de scherpste
aanbiedingen.

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Tijdens de Bouwvakvakantie  geopend!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden

Tijdens de Bouwvakvakantie  geopend!

De koffi e staat 
altijd klaar en er is voldoende GRATIS 

parkeerplek!

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

groot (schilder)onderhoud bij 
de Kilsdonkse Molen
HeeSWIJK-DINTHer - Momenteel voeren Kevin van Oord en Sander Bongers, werknemers van Hadeco 
uit Heeswijk Dinther, groot (schilder)onderhoud uit aan de Kilsdonkse Molen. Na de restauratie van 2009 
is dit het eerste schilderwerk aan de molen. Ze zijn op 26 juni begonnen en hopen vandaag (9 juli) klaar te 
zijn met het hoogwerk, ‘de wieken en het hooghuis’.

 Foto’s: Michel Roefs
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VoRstenboscH 

Het mooiste plekje van cHRIs VAn de Ven: zijn tuin.
Chris heeft vanaf het moment dat hij daar is komen wonen vier 
jaar geleden, hard gewerkt om zijn tuin zo mooi te krijgen. Je 
blijft kijken in de tuin naar de verschillende creatief uitgewerkte 
bijzonderheden. Wanneer je met je rug naar het huis zit, waan je 
je in een vakantiepark waar alles aanwezig is om buiten te leven. 
De barbecue, de prachtige houten bank en onder het afdak een 
gezellige zithoek. De planten houdt hij goed bij, daar stopt hij 
veel energie in om ze mooi te houden. 

De ‘Nisseroise’ is vele jaren geleden in Vorstenbosch komen wo-
nen. Hij bracht er al veel tijd door met zijn kameraden en tja, dan 
kun je er ook gewoon gaan wonen. eerst in een appartement aan 
de hoofdstraat en nu op Kattenberg, 100 meter verderop. Het 
bevalt hem super en met deze tuin is er inderdaad geen enkele 
reden om het mooiste plekje van Bernheze te verlaten. 

MIJn 
MooIste 
PleKJe 
in Bernheze

HeescH

Voor fReeK is het mooiste plekje in Bernheze de heide tussen Heesch en Nistelrode. Daar is de oorspronkelijke vegetatie van deze regio nog te zien. Als liefhebber van de natuur wandelt 
hij hier graag, vooral als de hei in bloei staat en de zon over het heideveld schijnt. “Veel hei is verdwenen, door bemesting die de grond te rijk maakte voor de heide. Heide nestelt zich 
het liefst op arme grond”, vertelt Freek. “Ook het feit dat er geen schapen meer grazen op de heide heeft er geen goed aan gedaan. Dit stukje Heesch moeten we koesteren en het liefst 
zou ik zien dat de heide hier nog wat aan terrein zou winnen.” Freek stuurde ons een mooie legende over de dopheide, die wij jullie niet willen onthouden. 
 
Legende over de dopheide
Toen God de planten had geschapen, gaf hij de dopheide twaalf bloempjes, die lichtbolletjes verbeeldden om zijn licht te verspreiden. De duivel vond dat maar niks, omdat hij niets 
had om zijn boodschap uit te dragen. Jaloers als hij was, plukte de duivel van elke struik bolletjes en liet aan de stengels nog maar enkele bolletjes zitten. De volgende nacht merkten 
de aardmannetjes dit tot hun schrik op. Ze zetten de duivel een hak door het jaar daarop bij elke stengel een paar bolletjes bij te hangen. De duivel werd hierover zo kwaad dat hij een 
grote stofwolk over de hei blies. Sindsdien zit de dophei vol zwarte puntjes. Als u de dopheide bewondert, bedenk dan dat het aan de aardmannetjes te danken is dat er aan één stengel 
meerdere bloemetjes zitten.
 

nIstelRode

Genieten op de markt
Vrijdagmorgen en de markt lijkt uit de grond te 
groeien, wanneer de luifel van de vishandel om-
hoog gaat en de broodjesgeur over het plein 
heen gaat. Het mooiste plekje voor HelMI VAn 
bAKel is het marktplein in Nistelrode waar haar 
groente en fruit de weg naar de koelkast van de 
mensen vindt. De hele week werkt ze in de winkel 
in Heesch, maar op vrijdag is ze de voormiddag 
heerlijk op de markt in Nistelrode te vinden. een 
kopje koffie met de marktcollega’s en dan ont-
waakt Nistelrode en is het een komen en gaan van 
praatjes, gezellige buurt en nieuws die haar berei-
ken, terwijl de groentekraam leeg raakt. 

“Voor de meesten zal het gewoon werk zijn, maar 
ik vind het heerlijk. Lekker buiten, of het nu goed 
weer is of slecht weer, ik geniet ervan. Ik ben de 
hele week binnen in de winkel en dan is dit een 
leuke afwisseling”, vertelt Helmi, bij wie het in de 
genen zit. Haar ouders voorzagen ook vele jaren de 
marktbezoekers in Nistelrode van groente en fruit 
en haar broer staat ook al jaar en dag in Schijn-
del op de markt. Wanneer het zonnetje schijnt als 
deze morgen, is het natuurlijk extra genieten op dit 
mooiste plekje. 
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De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant is niets te groot. Ook 
het vuur voor oranje niet. Daarom nu de Voetbalpuzzel. Zet de gevraagde letter van ieder antwoord in de juiste bal, dit vormt 
de oplossing. De oplossing kun je voor maandag 14 juli 12.00 uur sturen naar: info@demooibernhezekrant.nl. We verloten een 
prachtige, toepasselijke prijs, aangeboden door Bomenpark in Heesch, onder de juiste inzenders. 
Vergeet dus niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

Vragen:

1. uit hoeveel coupletten bestaat ons volkslied? (1e letter).

2. Wie is de grootste speler van het Nederlands elftal? (3e letter).

3. uit welk land komt de topscoorder van het wk 2014 t/m de 8ste finale? (3e letter).

4. Naar welke club gaat Louis van Gaal na het WK 2014? (2e letter). 

5. In welke stad ligt het stadion Cidade da Copa? (5e letter).

6. Met welk rugnummer speelt Nigel de jong? (3e letter).

7. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘campeão do mundo’ in het Nederlands? (4e letter).

8. Welke kleur heeft het Nike logo op het uitshirt van het Nederlands elftal? (3e letter).

9. Op welke plek stond Nederland op de wereldranglijst op 5 juni 2014 (net voor het WK 2014)? (7e letter).

10. Hoeveel doelpunten maakte Robin van Persie in de kwalificatie van het WK 2014? (2e letter). 

11. Waaraan is Nigel de jong geblesseerd? (2e letter).

HuP beRnHeze!

11. Waaraan is Nigel de jong geblesseerd? (2e letter).11. Waaraan is Nigel de jong geblesseerd? (2e letter).11. Waaraan is Nigel de jong geblesseerd? (2e letter).11. Waaraan is Nigel de jong geblesseerd? (2e letter).

6

8
3 1 7 5 11 2

4
10

9

Winnaar 
KlAVeRblAdRoute 
VooR 2 PeRsonen

(WK puzzel van week 27)

Antwoord was 
kwartfinale

Uit alle juiste inzendingen 
hebben we 

onderstaande naam geloot:
Truus van Houting

Prijs

WoensdAg 9 JulI

nedeRlAnd – ARgentInIË, 22.00 uur, 22.00 uur, 22.00 uur

Mooi lekker van 
Orangerie Van Tilburg

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

Elke dag opnieuw grenzeloos lekker

Wij wensen het elftal
‘DONDERS’ VEEL SUCCES

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

Voetbalpuzzel

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

De winnaar van de WK puzzel kan zich verheugen op

dIneR VooR 2 PeRsonen

Ga eens kijken naar alle mogelijkheden op www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch, T: 0412 473074, info@bomenpark.nl 

Open: maandag t/m zondag van 10.00 tot 23.00 uur
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WIn: Een volledig verzorgde barbecue voor 

10 personen! 
Aangeboden door DeMooiBernhezeKrant en BBQenzo.nl 

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

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

FOtOWeDstriJD

WIn:WIn: Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor 

FOtOWeDstriJDFOtOWeDstriJDFOtOWeDstriJD
Scoren met Oranje! 

In DeMooiBernhezeKrant van 
26 juni stond een artikel over 
gelukspoppetjes, gemaakt door 
Nilza Bezerra. Door het juiste 
antwoord te geven op de vraag: 
‘Weet jij in welk land Nilza Be-
zerra woont?’ kon je een van 

de fairtrade-ballen winnen. Ju-
les ontving uit handen van riek 
van de Laar, vrijwilligster bij de 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther, 
de fairtrade voetbal. Voor Jules 
sowieso een bijzondere dag. Het 
was namelijk zijn verjaardag!

Jarige Jules wint 
fairtrade-voetbal

BerNHeZe – jules Braam uit Heeswijk-Dinther was een van de ge-
lukkigen die een van de drie fairtrade-ballen, beschikbaar gesteld 
door de Wereldwinkels in Bernheze, heeft gewonnen. 

Meester Mart van Zandbeek met de Maracanã Foto’s: Michel Roefs

Vroeger had Mart van Zandbeek, ook uit Hees-
wijk-Dinther, graag beroepswielrenner willen 
worden. Dit is niet gelukt, maar hij heeft er vele 
positieve dingen aan overgehouden die hij nu kan 
gebruiken als leraar in de klas. 

Zes jaar geleden heeft hij ook al een stadion ge-
bouwd, maar toen kwam Nederland niet verder 
dan de achtste finales, dus daarom bouwde hij 
deze keer het stadion waar de finale gespeeld 
gaat worden. Net zoals Louis van Gaal altijd zegt, 
‘de voetballers moeten het doen’, zegt meester 
Mart: “De kinderen hebben het gedaan, ik ben 
de creatieve geest en de bondscoach van deze 
groep.” Het stadion gaat na het WK de zolder op 
om over een kleine twee jaar weer naar beneden 
gehaald te worden, want in ditzelfde stadion zal 
ook gesport gaan worden tijdens de Olympische 
Zomerspelen van 2016, die ook in Brazilië plaats-
vinden. “Dan gaan we dit station ombouwen tot 
wat het zal worden en een Olympisch dorp erom-
heen bouwen”, zegt Mart van Zandbeek, die het 

initiatief niet nam zonder een gedachte erachter: 
“Het is goed voor de samenhorigheid in de klas 
maar ook voor de relatie met ouders, buren en 
vrienden. en het idee dat iedereen achter Neder-
land staat is fantastisch.”

Mijn motto is ‘Sport verbroedert’

Bs Het mozaïek gaat door 
naar de finale

HeeSWIJK-DINTHer – Met Meester Mart als een soort Louis van Gaal aan het roer, bouwde groep 
6 van BS Het Mozaïek uit Heeswijk-Dinther in vier weken tijd het ‘Maracanã’ na, het Braziliaanse 
stadion waar op zondag 13 juli de WK-finale wordt gespeeld. Hopelijk met Nederland!

Krulkuntjes
HeeSCH – Afgelopen maandagochtend heeft Ilse Lamers via Twitter 
voor de grap laten weten dat we nu geen Bumbum’s hebben maar 
Krulkuntjes. Vanwege de prestatie’s van Tim Krul bij de wedstrijd 
Nederland – Costa Rica afgelopen zaterdag.

Krulkuntje  hadden we natuurlijk 
al vanwege de carnavalsvereni-
ging Krullendonk. De Bumbum’s 
zijn al erg succesvol en dit is een 
heel grappig vervolg.
Omroep en TV Brabant pikten 
het de afgelopen dagen op en er 
waren afgelopen maandag al uit-
zendingen op radio en tv.
Hart van Nederland is op dins-

dagochtend komen filmen en dit is wat tot nu toe (maandagavond) 
bekend is, uitgezonden afgelopen dinsdag of woensdag.
Al met al, veel rumoer op de werkvloer en leven in de brouwerij :-)

l

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

ZONDAG AFHALEN IVM MET DE WK-FINALE 

Maaltijd carpaccio salade € 9,50
Sloppy Joe € 7,75

Broodje hamburger #9 € 7,75
 Bel/bestel op tijd 
0413 - 291446

Hennie Bouwe: “Deze munt verbindt 
ons Oranje op alle fronten met elkaar. 
Een munt om trots op te zijn.”

CANDAY, creatief bureau voor interactieve merkcommunicatie
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Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Kijk voor Life & Garden winkels op www.lifeandgarden.com

Mooie vlinderplant in hangpot.    
Ook in wit. Pot Ø 23 cm. 
Van 10,- voor 7,-

Grote terraspot met perkplanten. 
O.a. Petunia, Lobelia en Callibrachoa. 
Pot Ø 27 cm. Van 9,99 voor 5,99

Kamerhortensia
in diverse 
kleuren.
Pot Ø 10 cm. 
Van 4,99 voor 
3,49

ZotteZomerprijs

7,-

ZotteZomerprijs

5,99

Folder is geldig vanaf vrijdag 11 juli t/m zondag 20 juli 2014  zolang de voorraad strekt. 
Prijs- en/of model wijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 

ZotteZomerprijs

3,49

scherper kan niet!

Musical van de nistelnootjes 
en friday liep als een trein

Deze musical is de vijfde grote pro-
ductie die door hen op de planken 
wordt gezet. De kinderen van het 
kinderkoor van de St. Lambertus-
parochie uit Nistelrode hebben 

weer laten zien dat ze niet alleen 
in de kerk de sterren van de hemel 
zingen. Dankzij goede belichting 
en geluid, én dankzij het bijzonder 
mooie decor en de kleding van de 

spelers, was het een lust voor het 
oor én het oog. Het toneelspel 
werd regelmatig aangevuld met 
een liedje, een smaakvol gekozen 
muziekje of een filmpje op het gro-
te scherm. Ook zorgde Friday voor 
mooie intermezzo’s. Dit alles onder 
leiding van Mirjam van Geelkerken, 
Tommy van Delst en Delian Cors-
smit. Nieuwe leden vanaf groep 4 
zijn altijd welkom: kom een keer 
vrijblijvend meezingen. De repeti-
tie is op zaterdag van 11.00-12.00 
uur in het parochiezaaltje achter de 
kerk. Voor meer informatie: 0412-
479855 of delian@home.nl.

Friday
Deze meidengroep is aan het begin 
van het schooljaar ontstaan uit het 
kinderkoor. De middelbare scholie-
ren (klas 1/2/3) zijn op een ander 
moment gaan repeteren dan de ba-
sisschoolleerlingen. In de loop van 
het jaar hebben ze een eigentijds 
repertoire opgebouwd. Zo zongen 
ze tijdens de uitvoering van ‘De 
Trein’ The Cupsong, Goodmorning 
Baltimore, Diamonds van rihanna 
en een lied uit de Franse film ‘Les 
Choristes’. Ze hebben laten zien 
én horen muzikaal veel in huis te 
hebben. Volgend schooljaar wil de 
groep zelfstandig doorgaan en dan 
zijn ze niet meer verbonden aan 
de kerk. In de toekomst hopen de 
meiden op meer nieuwe leden die 
gezellig mee komen zingen. Voor 
meer informatie: 0412-479855 of 
delian@home.nl.

Betsie van der Cammen uit Hees-
wijk-Dinther maakt schilderijen in 
acryl en verwerkt hierin vaak aller-
lei materialen. Dit geeft een extra 
dimensie aan haar schilderijen. Ze 
krijgen meer diepte, het maakt het 
spannend voor de kijker en haar-
zelf. Haar werk is een combinatie 
van realistisch, modern en abstract. 
Warme tinten komen in haar werk 
veel voor, soms afgewisseld met 
sprekende kleuren. Zij houdt van 
afwisseling, waardoor zij scherp 
blijft en steeds weer nieuwe ideeën 
krijgt. Het is telkens weer een uit-
daging om aan een nieuw doek te 
beginnen.

Frans Kerstens uit Uden werkt met 
zowel zachte als harde steensoor-

ten. Hij laat zijn beelden, door te 
spelen met lijnen en vormen, opti-
maal tot hun recht komen. Omdat 
de schilderijen en beelden elkaar 
prima aanvullen is een bezoek aan 
deze expositie zeker de moeite 
waard. De expositie is te bekijken 
tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek en het Uitpunt:
Di, wo, do, vr. van 11.00 tot 19.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur.
Ook tijdens de manifestatie Fa-
briek Magnifique op 12 en 13 juli 
is de expositie te bezichtigen.
Op alle zaterdagen en tijdens Fa-
briek Magnifique zijn de exposan-
ten aanwezig om uitleg te geven 
over hun werk. De toegang is gra-
tis.

schilderijen van betsie van der 
cammen in Veghels Raadhuis

VeGHeL - Op speciale uitnodiging van het Veghels Kunstenaars Col-
lectief exposeren in de maand juli Betsie van der Cammen-Hurkmans 
met schilderijen en Frans Kerstens met beelden in het Raadhuis aan de 
Markt in Veghel.

NISTeLrODe - Kinderkoor de Nistelnootjes stond zondag 29 juni, sa-
men met de groep Friday op het podium van CC Nesterlé.

Kleding en geluid waren goed verzorgd

De leden van meidengroep Friday
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Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

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

ONS NIEUWE CONCEPT 
AL GEPROBEERD?

3-gangen menu
Keuze uit de gehele kaart

€ 23,50

Broodjes wit en bruin
7 + 3 gratis

Krentenbollen
4 + 2 gratis

Vakantiesluiting:
Van 28 juli t/m 16 augustus

zijn wij gesloten.

Twee generaTies: tractorbanden en tassen

Antoon Langenhuizen begon op 
de Langstraat zijn Agrarisch Loon- 
en Grondverzetbedrijf, dat later 
overgenomen werd door diens 
zoon Piet en intussen geleid wordt 
door zoon Marcel en zijn vrouw 
Mariska. De vierde generatie staat 
al klaar want kleinzoon Stef, de 
zoon van Marcel, kan niet wachten 
om het bedrijf eens over te nemen.

Zuinig zijn
Van huis uit kreeg Mieke vroeger 
te horen dat je zuinig moet zijn 
met wat je hebt. Zo ook met afval. 
Met deze gedachte in haar ach-
terhoofd is Mieke begonnen met 
het maken van tassen van oude 
tractorbanden. Het rubber van de 
binnenbanden is uiterst geschikt 
voor het maken van heel mooie 
en praktische voorwerpen. “Het is 
zo’n duurzaam, exclusief en stijlvol 
materiaal”, zegt Mieke. “Ook is 

rubber waterdicht en bijna onver-
slijtbaar.”
Het rubber wordt eerst gewassen. 
Dit om schoon te maken, maar ze-
ker ook om de eventuele geur eruit 
te halen. Mieke maakt de meeste 
tassen uit één stuk rubber waar-
door ze een strak uiterlijk krijgen. 

Binnenbanden 
“Vroeger hoefden we oude ban-
den nog niet weg te gooien”, ver-

telt Piet. “We stapelden ze achter 
de schuur op en er werd mee ge-
speeld door de kinderen. er wer-
den bijvoorbeeld zandbakken van 
gemaakt. Later kwam er een wet-

geving dat oude tractorbanden 
ingeleverd moesten worden op de 
plaats waar ze vandaan kwamen en 
hierna zouden ze verbrand worden.

Wanneer Mieke een paar van haar 
tassen laat zien, zit Piet vol trots 
en met een glinstering in zijn ogen 
toe te kijken. Hij heeft vele verha-
len van vroeger, over zijn gezond-
heid, zijn kinderen en natuurlijk 
zijn werk. Hij weet precies op te 

noemen welk merk binnenband er 
van goede kwaliteit is, welk merk 
er het langst meegaat en ook welk 
merk zijn voorkeur heeft om onder 
de tractor te hebben. Mieke op 

haar beurt vertelt weer welk merk 
er juist heel geschikt is om tassen 
van te maken. een product met 
verschillende doeleinden.

Waarom ‘Mind your bag’? 
Als Mieke op vakantie ging kwam 
ze op vliegvelden vaak het bordje 
‘mind your step’ tegen bij de rol-
trap. Dat, in combinatie met het 
veelgehoorde ‘let op je tas’, maak-
te dat Mieke voor deze naam koos.

Op de site van ‘Mind your bag’ 
staan er, naast foto’s van haar zelf-
gemaakte tassen, ook foto’s van 
zelfgemaakte sieraden. Zeker de 
moeite waard om eens een kijkje 
te nemen. Bij Van Tilburg Mode in 

Nistelrode verkopen ze de tassen 
van Mieke en zelfs op Ibiza worden 
haar tassen verkocht. Op vakantie 
in dat zonnige land is ze in contact 
gekomen met de eigenaresse van 
een winkeltje daar en zij was erg 
geïnteresseerd in haar tassen. 

Vader, dochter en traktorbanden. 
Twee generaties met een eigen 
verhaal.

NISTeLrODe - Mieke en haar vader Piet Langenhuizen maken op een bijzondere manier twee 
generaties. Het loonbedrijf van Piet werd niet door Mieke overgenomen, maar ze hebben 
beiden een link met de tractorband. Vader Piet zal nooit bedacht kunnen hebben dat trac-
torbanden eens zouden leiden tot stijlvolle tassen.

Vader Piet en dochter Mieke Langenhuizen Foto: Ad Ploegmakers

Piet weet Precies welk merk binnenbAnD  
voor De trActor en DocHter mieke welk 
merk tAssen ervAn te mAken

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

Mieke Langenhuizen
www.mindyourbag.nl
06-4982014
mieke@mindyourbag.nl
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MIJn 
MooIste 
PleKJe 
in Bernheze
loosbRoeK

AnItA buunen-VAn gAAl is 53 jaar. Hoewel ze geboren en ge-
togen is in Heeswijk, is ze 32 jaar geleden met haar man via Uden naar 
Loosbroek vertrokken. Haar mooiste plekje ter wereld is ‘met stip op een’ 
het kasteel van Heeswijk, waar zij is opgegroeid in de boerderij achter het 
kasteel. regelmatig komt Anita nog op de boerderij. Vooral nu ze ouder 
is beseft Anita wat een voorrecht het was op deze boerderij achter het 
kasteel op te groeien. Maar als meisje wilde ze graag in het dorp wonen, 
bij haar vriendinnen en klasgenoten. Gelukkig heeft haar broer het boe-
renbedrijf overgenomen van hun ouders en kan ze hem op de boerderij 
nog regelmatig een bezoekje brengen en een kop koffie drinken. 

HeesWIJK-dIntHeR

Voor PeeR VAn VReede is de Kilsdonkse molen ontegenzeglijk het allermooiste plekje 
van Bernheze. Met zijn 65 jaar is hij nog geen mooier plekje tegengekomen. Niet voor niets 
is hij vrijwilliger in het technisch team van de molen. Door zijn vrijwilligerswerk als techneut 
mag hij ook op plekken komen waar dat anders niet mogelijk zou zijn. Het is prachtig om 
de techniek te zien die de molen laat draaien en malen. Te werken aan zaken die ze vroeger 
maakten. Het team onderhoudt en repareert die techniek nog op dezelfde wijze als dat 
vroeger gebeurde. 
Peer weet te vertellen dat de wieken van de molen linksom draaien omdat het eikenhout 
aan de bomen groeit met de zon mee van oost naar west. Om het hout zijn kracht te laten 
behouden en te voorkomen dat het gaat scheuren, draaien dus de wieken nog steeds in de 
richting waarin het hout aan de bomen groeide. Van links naar rechts.

HeesWIJK-dIntHeR

In Heeswijk-Dinther, Vinkel en ook verder in Bernheze zien mensen JAn ARts regelmatig op zijn 
scootmobiel rondrijden. Vroeger liep Jan altijd door en om het dorp heen te wandelen, maar dat lukt 
niet meer. Overal waar Jan komt kent hij de mensen en maakt hij een praatje. Het mooiste plekje is 
volgens hem de Kersouwe, en daar scheurt hij dan ook regelmatig rond.
Op de vraag waarom dit plekje zo speciaal voor hem is, is het antwoord dat de natuur met de bos-
sen en alle mooie paadjes hier hem nooit verveelt. Vanuit de Kersouwe kan Jan alle kanten uit met 
zijn scootmobiel en graag zou hij nog eens naar de Klotbeek gaan. Ook die plek is heel bijzonder. 
Het ruige van de natuur maakt het plekje mooi, maar helaas ook ontoegankelijk voor iemand met 
een scootmobiel. 
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loosbRoeK

HenK gAbRIels is 60 jaar. Hij is elke minuut vrije tijd te vinden bij voetbalvereniging WHV in Loosbroek. Vanaf zijn 16de was hij leider van de 
Junioren D. “Daarna, op 19-jarige leeftijd was ik speler en assistent-trainer van de A junioren, daarna altijd trainer van een A of B elftal. Twaalf jaar 
geleden ben ik trainer geworden van de meisjes en ben ik samen met die dametjes een aantal keren kampioen geworden, met als hoogtepunt het 
Zuid-Nederlands kampioenschap. Toen ik 23 jaar was, werd ik leider van het 2de elftal. Na een jaar ben ik gestopt, iedereen was ouder dan ikzelf. Ik 
zat toen ook in het bestuur van WHV en ze hadden een trainer voor de dames nodig, toen ben ik dat gaan doen. Het was voor één jaar, maar het 
werden er vier. Nu ben ik nog steeds leider van de dames, nog twee jaar en dan vind ik het wel genoeg geweest. Heb 15 jaar in het bestuur gezeten 
en vele keren meegeholpen om Fancy Fairs te organiseren en vele verbouwingen meegemaakt. Nu is alles tiptop in orde. De vereniging en dit plekje  
is al jaren mijn passie en dat zal het hopelijk ook nog vele jaren blijven.”

HeesWIJK-dIntHeR

Weg van de drukte met de honden 
MonIQue en MARco VeRKuIJlen zijn allebei in het dagelijkse leven druk. Marco zit 
met regelmaat in het buitenland, maar af en toe moet hij als DJ ook muziek maken in ons eigen 
Nederland. Monique heeft haar werk, kinderen en honden en is daar erg druk mee in de weer. 
Daarom gaan ze er twee keer per week samen op uit met hun twee honden Lucky & Monza. 
Dat zijn namelijk jachthonden en die hebben veel beweging nodig.
Ze wandelen dan tussen de 7 en 10 km door het mooie natuurgebied rondom HaDee. Door 
de bossen en weilanden en dan terug langs de Leijgraaf, waar de twee honden naar hartenlust 
rondrennen en tussendoor even in het water duiken om lekker af te koelen. Monique en Marco 
nemen dan samen hun week door en praten elkaar weer bij, zodat ze weer van elkaars reilen en 
zeilen op de hoogte zijn.

nIstelRode

In de vroege morgen op het plein
een markante persoon in het dorp Nistelrode is beRt slAAts wel 
te noemen. een echte Nisseroise en aan zijn favoriete plek kleeft een 
tijdstip. Het mooiste plekske van Bernheze is voor Bert het raad-
huisplein in Nistelrode. Daar op het plein, eerst bij de Brouwers-
hoeve en later bij ’t Pumpke, is hij al tientallen jaren kind aan huis. 
Bij het eetcafé op het plein is hij altijd en nooit. Voor vele hand- en 
spandiensten staat hij klaar, even iets wegbrengen, even iets halen 
of als de honden uitgelaten mogen worden; voor Bert is niets te 
gek. Ook de jeugd die bij ‘t Pumpke werkt weet hem te vinden, 
als de taxi ’s nachts op zich laat wachten wil hij ook altijd in de bres 
springen. ’s Morgens, terwijl Nistelrode ontwaakt, is hij op het terras 
van het horecabedrijf te vinden. De bloemetjes staan te wachten tot 
ze een eigen tafel krijgen en het is stil op het plein. Met een ‘bakje’ 
koffie pakt hij de krant erbij en geniet van het moment. Terwijl zijn 
aanwezigheid meteen goed is voor de leveranciers die snel even een 
pakketje of een bestelling afleveren. De mensen kennen hem en hij 
kent de mensen, dus voor de dag zijn ritme herpakt heeft, is Bert 
Slaats al groetend op een positieve wijze de dag goed begonnen. 

Henk: ‘Dit is al jaren mij n 
passie en dat zal het hopelij k 
ook nog vele jaren blij ven’

Ze wandelen dan tussen de 7 en 
10 km door het mooie natuurgebied 
rondom HaDee
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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 

HOOgHuis-leerlingen Op stap met ViVaan
De afgelopen weken zijn leerlingen van het 
Hooghuis Lyceum met de jongerenwerkers 
van Vivaan op stap geweest. In het kader 
van Xplore, lesuren waarin leerlingen zelf 
een keuze kunnen maken tussen verschil-
lende keuzevakken, zijn we wekelijks naar 
de bossen rondom de Berkt in Heesch ge-
gaan, om daar te oefenen met allerlei op-
drachten gericht op samenwerking. Voor-
beelden hiervan zijn strategische spellen 
zoals ‘capture the flag’ en ‘levend stratego’, 
waarbij we gebruik maakten van portofoons 
en verrekijkers. Communicatievaardighe-
den werden aangescherpt, want rustig (en 
duidelijk!) door een portofoon praten blijkt 
moeilijker dan verwacht. En rustig wachten 
tot de ander is uitgepraat, is al helemaal 
een uitdaging! Met behulp van rolverde-
lingen kreeg iedereen een unieke taak in 
het team. Zodoende werden verschillende 
aanvalsplannen bekokstoofd, en in de loop 
der weken was de ontwikkeling duidelijk te 

zien. Betere verstopplekken, meer coaching, meer samenwerking. Spelen-
derwijs leren, dat was het motto. Daarom ook tijd genoeg voor het klimmen 
in bomen, bouwen van hutten, spotten van vogels en vossen, verstoppertje 
spelen en ontspanning. Het enthousiasme groeide met de week! In de zo-
mer zullen er nog meer activiteiten in de natuur plaatsvinden, speciaal voor 
de jeugd in Bernheze. Voor meer informatie of vragen, neem contact op met 
Adrie van den Berg, adrie.van.den.berg@vivaan.nl

Van de ouderenadviseur

de deur uit, maar hoe?
HeeSCH – Even een boodschap doen, op bezoek bij de kin-
deren, naar het theater, op controle bij een arts of even een 
ommetje maken. Je pakt de fiets, de auto, je loopt of je gaat 
met het openbaar vervoer. Als je jong en fit bent en een 
behoorlijk inkomen hebt, dan denk je er niet bij na. Je doet 
dat gewoon. Die vanzelfsprekendheid verdwijnt als mensen 
wat ouder worden, minder goed ter been zijn of als de auto 
de deur uit is gedaan. 
In eerste instantie is het van belang om dan na te gaan of je 
een beroep kunt doen op je kinderen, familie of buren. Als 
je de vraag durft te stellen zal het vaak geen probleem zijn. 
Maar als blijkt dat het niet mogelijk is om terug te vallen 
op mensen die je kent, dan is het goed om te weten dat er 
mogelijkheden zijn.
De Regiotaxi haalt mensen thuis op en brengt hen naar elke 
gewenste bestemming tot ongeveer 20 kilometer van huis. 
Je reist vaak samen met andere mensen. Valys is taxivervoer 

voor mensen met een mobiliteitsbeperking, die voor fami-
liebezoek of uitjes meer dan vijf openbaar vervoerzones 
moeten reizen. In Heeswijk-Dinther en Loosbroek kunnen 
mensen gebruikmaken van de Vervoersservice, als zij geen 
beroep kunnen doen op buren en familie en als openbaar 
vervoer of taxi geen oplossing zijn. De BoodschappenPlus-
Bus kan een goede manier zijn om de wekelijkse bood-
schappen te doen of een leuk dagtochtje te maken. 
De ouderenadviseurs kunnen informatie en advies geven, 
ook over vervoer. Voor hun namen en telefoonnummers 
kunnen inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in 
Veghel 0413-367309. Inwoners van Vorstenbosch, Nistel-
rode en Heesch kunnen bellen naar Rigom in Oss 0412- 
653232.  Als je niet meer van huis kunt, is dat een enorm 
probleem. Je wereld wordt dan al snel heel klein. Want bui-
ten gebeurt het! 

Vanzelfsprekenheid verdwijnt als mensen 
ouder worden of minder goed ter been zijn

jAN VAN BEuSEKOM

Vivaan in de zomervakantie
In verband met de zomervakantie zijn er aangepaste openingstijden. Het Vrij-
willigerspunt is van maandag 14 juli tot en met donderdag 27 juli iedere dins-
dag-, woensdag- en donderdagochtend bereikbaar. Alles is gesloten van 28 juli 
tot en met 18 augustus. Vanaf dinsdag 19 augustus is het Vrijwilligerspunt u 
graag weer van dienst. Checkpoint opent haar deuren weer op maandag 25 
augustus. Wij wensen u allemaal een fijne zomertijd toe.

Het gezelschap wachtte op een zon-
nige donderdagochtend in juni een 
warm welkom in het tuincafé van 
Intratuin in Veghel. eerst was er de 
vriendelijke en gastvrije ontvangst, 
vervolgens een heerlijk uitgebreid 

ontbijt, waarvan de gasten geno-
ten. Lief en leed werden gedeeld en 
vervolgens was het heerlijk shoppen 
temidden van prachtige bloemen 
en interieurspullen. Tot slot kreeg 
iedereen nog een mooi plantje ca-

deau van Intratuin.

Zonnerit
Het beloofde een broeierige dag te 
worden met aan het einde ontstui-
mig weer, maar wederom zat het de 
deelnemers mee. In lange stoet ver-
trokken de chauffeurs van de Zon-
nebloem Nistelrode voor de bos– en 
polderrit van ± 50 km. Via Nistel-
rode, Heesch, Oss, Geffen, Nuland, 
Kruisstraat, Maliskamp, Berlicum en 
Vinkel en daarna weer huiswaarts. 
Als afsluiting verzamelde het ge-
zelschap zich in het Tramstation 
in Nistelrode, waar genoten werd 
van diverse heerlijkheden. De Zon-
nebloem Nistelrode bedankt Helmi 
Heerkens voor het beschuitje met 
zomerkoninkjes en alle chauffeurs 
en overige vrijwilligers voor het feit 
dat deze middag weer op rolletjes 
liep. De zomer van de Zonnebloem 
Nistelrode is goed begonnen!

zonnebloem nistelrode viert de zomer

NISTeLrODe - De zomer is voor de leden van De Zonnebloem Nistel-
rode goed begonnen met een geslaagd dagje-uit. 

Aanmelden voor ziekentriduüm
ODILIAPeeL - Dit jaar zal het Ziekentriduüm gehouden worden op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 
4 september in Terra Victa in Odiliapeel. 

Op veel plaatsen in Brabant is er op dit moment geen Ziekentriduüm meer. Voor Uden en omstreken is er 
dit jaar eentje voor de 75ste keer. Het ziekentriduüm is oorspronkelijk begonnen in de kapel van de Kruishe-
ren. Het waren drie retraitedagen, dagen van bezinning voor de zieken en de ouder wordende en eenzame 
mensen. Later werd in Uden dat ziekentriduüm jarenlang gehouden in het theater. Toen dat in 1996 werd 
afgebroken is het Ziekentriduüm verplaatst naar Odiliapeel. Aanvankelijk kwamen alleen Udenaren naar het 
Ziekentriduüm, later ook mensen uit de regio. elk jaar wordt een priester gezocht (een pater of een pastoor) 
om de vieringen te leiden en de conferenties te houden. Dat bezinnende karakter van deze drie dagen is 
vanaf het begin sterk aanwezig geweest. Tegenover de ernst van de momenten van bezinning staat ook de
luchtigheid van ontspannende muziek en cabaret. Dit jaar zal kruisheer Pierre-Paul Walraet de conferenties 
verzorgen en de vieringen leiden. Mgr. A. Hurkmans zal dinsdag 2 september voorgaan in de eucharistievie-
ring. Aanmelden kan tot 1 augustus via 06-20538318 of 0413-268684.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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www.mooinisseroi.nl
informeert, boeit 
en interesseert zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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NISTeLrODe – Het begin van de 
zomervakantie wordt op zaterdag 
12 juli gevierd met een openlucht-
mis op sportpark De Schellen in 
Nistelrode. 

De werkgroep gezinsvieringen, het 
kinderkoor en het Gilde verzorgen 
mede deze viering. Het thema is 
vakantie. Bezoekers nemen plaats 
op de tribune en hoeven dus geen 
stoel zelf mee te nemen. Na afloop 
is er op het terras voor iedereen 
koffie, thee of ranja. 
Bij regenweer is de viering in de 
kerk. 
Dit wordt aangekondigd op de 
kerkdeur en bij de ingang van het 
sportpark. Aanvang van de viering 
is om 19.00 uur. 

openluchtmis op sportpark de schellen

VOrSTeNBOSCH - Traditioneel 
wordt tegen de zomervakan-
tie in Vorstenbosch een H. Mis 
in de open lucht gehouden. Op 
zondag 6 juli was het altaar ver-
plaatst naar de kloostertuin en 

daar werd onder begeleiding van 
het gilde Sint Antonius Abt en het 
koor een H. Mis gehouden door 
pastoor Ouwens. 
Jo van de Berg legde de viering 
vast in onderstaande foto’s.

openluchtmis in 
Vorstenbosch

Hoe Is Het nu met...
Het leven gaat door voor Astrid en erwin van den oetelaar

Astrid zit er relaxed bij. erwin 
brengt de kinderen naar bed en 
schuift iets later aan. De positieve 
instelling van het echtpaar heeft 
hen heel ver gebracht. Maar de 
grote wens van Astrid om weer 
aan het werk te kunnen gaan, is 
in duigen gevallen. Zij is voor 80-
100% afgekeurd en dat was een 
grote teleurstelling. Als na de zo-
mervakantie ook de jongste van de 
drie kinderen naar de basisschool 
gaat zal het stil worden. 

Het dagelijks leven
De intensieve aandacht en revali-
datie zijn voorbij. Astrid is heel blij 
dat ze weer zelfstandig kan au-
torijden. Met de kinderen op de 
fiets lukt niet, maar gelukkig kun-
nen de oudste dames zelf fietsend 
naar school. De jongste zal ze na 

de zomervakantie brengen, met de 
auto. Vastomlijnde plannen heeft 
Astrid nog niet voor die tijd erna. 
Ze wil graag als vrijwilliger af en 
toe bij de kleintjes op school hel-
pen en op woensdagmiddag wordt 
ze brigadier. er zijn ook plannen 
om het sporten weer op te pakken 
nu dat onder schooltijd kan. Hoe-
wel haar geheugen wel vooruit is 

gegaan, zal het zwaar zijn om iets 
nieuws op te pakken. 

Hulp
Astrid heeft twee keer per week 

hulp bij de zware huishoudelijke 
klussen. Maar wat ze zelf kan, 
doet ze zelf. Het besef dat zoiets je 
zomaar kan overkomen heeft niet 
alleen Astrid veranderd. 

Ook erwin is over veel dingen an-
ders gaan denken. Hoe lastig het 
was om in het begin de professio-
nele hulp te krijgen die broodnodig 

was in het jonge gezin, is hij niet 
vergeten. Ook niet de angstige 
momenten in het begin dat Astrid 
weer alleen met de auto op pad 
was.

LOOSBrOeK – Weet je het nog? Na het zware auto-ongeluk van Astrid op 14 mei 2011, waren Astrid en 
Erwin een team. Vechtend voor haar leven, bijgestaan door Erwin, werden het zware maanden voor het Loos-
broekse paar, de familie en vrienden. In 2013 lieten ze ons meebeleven wat zij hadden ervaren. Nu kijken 
we met ze terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin Astrid nog aan haar duim is geopereerd om die weer 
flexibel te krijgen.

Astrid met op de achtergrond de fotocollage van haar 3 kinderen (een jaar 
geleden)  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Wat Astrid zelf kan, doet ze zelf

De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

a Is in juli de morgen rood, 
‘s avonds verkeert het weer in nood



Woensdag 9 juli 201438 
  

KINDERPAGINA

Tekst?

De oplossing van vorige week

De meeste bloempotten zijn saai 
en kunnen wel een opknapbeurt 
gebruiken. 

jE HEBT NODIG:
Bloempot van aardewerk, plastic, 
verfkwasten, acrylverf of vinger-
verf, kinderlijm, elastiekje 
afplakband.

AAN ’T WERK:
Maak de gebruikte bloempot 
goed schoon. Leg een stuk plastic 
op tafel. Om ervoor te zorgen dat 
de verf niet gaat vervagen, kun 
je de witte kinderlijm verdunnen 
met water en daarmee de bloem-
pot beschilderen. 

Nu KOMT HET LEuKSTE DEEL:
Meng de verf met weinig water. 

Schilder de pot helemaal in de 
kleur verf die je zelf het leukste 
vindt voor de ondergrond. De 
dikke verf zorgt ervoor dat de 
kleur goed dekt. Daarna kun je 
gaan versieren. Schilder jouw fi-
guren of afbeeldingen op de pot 
met de kleurtjes verf die je hebt 
gemengd met een beetje wa-
ter. Het gemakkelijkst is grote of 
kleine figuren te maken die niet 
helemaal rond de pot lopen. 
Tip: wil je rechte lijnen maken 
rondom, doe dan het elastiek 
rond de pot als ‘lineaal’. 
Tip: wil je driehoeken maken of 
vierkanten, plak dan de vormen 
op de pot met het afplakband. 

AFWERKING:
Is de bloempot naar je zin en is de 
verf droog, dan kun je met de ver-
dunde kinderverf een bescherm-
laagje over de verf aanbrengen. 
Als je de pot buiten wilt zetten 
met een mooie buitenplant, dan 
is het beter om een laagje vernis 
over de verf aan te brengen.

Lekker kliederen met verf

Veel plezier!

slapen in de tent 
De tas staat gepakt. 
waar blijven ze nou? 
Daan vindt het spannend. 
Het is de eerste keer dat 
hij in een tent gaat slapen. 
Oma en opa in een tent en hij in zijn 
eigen tent. 
Die staat klaar en een luchtbed, 
slaapzak, zaklamp en de Donald Duck. 
De zaklamp heeft hij nodig als hij 
vannacht moet plassen. 
Hèhè daar stopt de auto van opa. Daan rent naar buiten 
en vliegt opa om zijn nek. “Ha, opa, ik dacht dat je me 
vergeten was”, zegt Daan. “Jou vergeten, dat nooit!” zegt opa. 
Mama komt ook naar buiten. Ze gaan meteen weg, want ze zijn al 
laat. Daan legt tas, tent en de rest in de auto en klimt op de bank achter oma. 
gordel aan en weg zijn ze……

na een poos rijden komen Daan, opa en oma bij de camping aan. 
Oei, wat veel tenten, denkt Daan. en caravans. Tjonge, als hij de weg maar terug weet als hij 
vannacht moet plassen. goed opletten dus en het nummer 86 van onze plek zoeken.
De tent van opa en oma staat snel. Dat is een grote en daarin staat alles op zijn plek.
Dan gaan opa en Daan de kleine tent opzetten. 
Daan pompt zijn luchtbed op. De slaapzak erop en de tas met spullen in de tent. Zijn pyjama legt 
Daan naast het bed en ook de zaklamp. Ziezo, dat is klaar. 
Daan ziet jongens en meisjes spelen op het veld. Hij rent erop af en speelt mee. Ze voetballen en 
hollen rond. Daan heeft bijna geen tijd om te eten. 
Opa komt kijken. Dan is het al tijd om naar bed te gaan. Maar morgen kan hij weer spelen.
Oma loopt met Daan naar de wasruimte. 
Daan wast zich en poetst zijn tanden. Hij gaat naar de wc en dan hup het bed in. 
Hij is echt moe, maar kan niet slapen. 
wie praten er toch buiten. Je hoort alles in de tent. 
Daar hoort Daan nog iets. Zou het een nachtdier zijn? 
Hij kijkt uit de tent. Hij doet zijn zaklamp aan en ziet oma lopen. 
“slaap je nog niet Daan,” zegt ze, “Ja jongen, het is altijd wennen de eerste nacht in de tent. 
als er iets is, roep je maar en dan zijn we bij je. we horen alles hier.” 
“Ja oma”, zegt Daan, “het is best spannend. 
ik hoor mensen praten en ik hoor een hond of een kat. 
Zal ik mijn zaklamp maar laten branden?”  
“Dat is goed”, zegt oma. 
“Die doe ik wel uit als wij gaan slapen. ik leg hem bij je bed.” 
Dat helpt. 
Daan denkt aan de fijne dagen die nog komen. 
Morgen weer spelen met de grote jongens… en een hut bouwen in het bos … en … 
Daan slaapt als een roos. Hij droomt van spelen, de tent en het bos. 
als hij wakker wordt is het ochtend en hij hoort de vogels fluiten. 
Maar dan moet hij toch wel plassen en dat kan hij nu zonder zaklamp.

VeRHAAl

r

kamperen, tent, caravan, vakantiehuis, bungalowpark, hotel, zon, zee, strand, 
zomervakantie, hangmat, zonnebrand, paspoort, slippers, zonnebaden, 
waterijs, vouwwagen, ansichtkaart, zonnebril, busreis, valuta, taal, reizen, 
strandbal, barbecue, parasol, autorit, dierentuin, pretpark, zwembad

S O V R M L D D T L E I A L C A  

Z L S O E Q A D A Q N V U A A G  

Z S I T U B N B A T E A T N R A  

I O O P M W D H L D N K O S A P  
B H N E P N W I N E E A R I V X  

V U W N A E R A R J N N I C A H  

A Z S R E B R E G I Z T T H N A  

L I T R E B P S U E O I R T P N  

U S B N E M A T K E N E E K A G  
T J N N A I N D E A T H I A S M  

A O N K F E S Z E N A U Z A P A  

Z O M E R V A K A N T I E R O T  

Z P R E T P A R K A J S N T O I  

N M I A B U N G A L O W P A R K  
R D I B O W A T E R I J S A T P  

N B A R B E C U E P A R A S O L  

 

Woordzoeker
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doe mee en win bij het wandelen 
op het blotevoetenpad:
Ben jij óók zo gek op de natuur en ontdekken van nieuwe dingen?

Dan is het nieuwe ‘Blotevoetenpad’ van Dier en Tuin Weide in Hees-
wijk-Dinther écht iets voor jou! Dit ‘Blotevoetenpad’ is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het Coöperatief Dividend van rabobank 
Bernheze Maasland. Het pad werd geopend door Henry van Boxmeer, 
voorzitter Dier en Tuin Weide en door de ambassadeur van de rabobank 
voor Heeswijk-Dinther, ria Hurkens. 
Gaan jullie het Blotevoetenpad bewandelen? Dan testen we vooraf wat 
je al weet over het Blotevoetenpad, zo kom je goed voorbereid aan! 

WIn: KoffIe en APPeltAARt VooR 5 PeRsonen 

1. Gras, kiezels, palen, door water, door de modder, klapzand, houtsnip-
pers, etc., het is een natuurbeleving ten voeten uit, maar hoeveel ver-
schillende ervaringen liggen te wachten op jullie voeten?

2. De route van ’t blotevoetenpad heeft een korte en een lange route, 
hoelang zijn ze samen?

3. Aan welke straat is dit avontuur op blote voeten te vinden in Hees-
wijk-Dinther?

Stuur de oplossing voor 27 juli 2014 aan: 
info@demooibernhezekrant.nl en win lekkere koffie met appeltaart voor 
5 personen.

KINDERPAGINA

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

Remedial Teaching
Studiebegeleiding V-O
Masterclass Citotoets groep 7/8
MatriX-coaching
Ik leer anders (beelddenken)
Werkgeheugentraining
Faalangstreductietraining
Snel leren=leuk leren V-O
Dyslexie Screeningstest
Nederlands
Engels
Workshops: Snellezen/Mindmappen

Begeleiding voor 
leerlingen van het 
basis- en voortgezet 
onderwijs

Individueel en 
in kleine groepjes

tweelingen in dinther op de foto

HeeSWIJK-DINTHer - Het aantal 
tweelinggeboorten is sinds 2005 
met meer dan 10% gedaald (juli 
2013). Dit was onlangs te lezen 
op de site van het tweelingenre-
gister.

Hoe bijzonder is het dan als je als 
school een aantal tweelingen on-
der je leerlingen hebt. Dat aantal 

is op basisschool ‘t Palet in Dinther 
gestegen tot tien tweelingen! Heel 
bijzonder volgens het tweelingen-
register.
Toen onlangs de schoolfotograaf 
op school was, is een foto gemaakt 
van alle tweelingen. een bijzonder 
plaatje.

Namen in willekeurige volgorde:

Casper en Julia Willems
Isa en Joni van der Sluijs
Nikki en Joa Vos
Iris en Janne van der Pas
Emir en Emar Bergmans
Tim en Iris van de Meerakker
Luc en Sven van Doorn
Raf en Sid van Kessel
Iris en Kristel Cuperus
Rikkie en Bodie van Aarle

10x2 op BS ‘t Palet en op de foto

gala in nistelrode

Het wisselvallige weer dit weekend was voor vele evenementen een grote zorg. Het gala met de grootse entourage bij Bobz Jongerencentrum geniet ieder jaar een grote toestroom 
van bezoekers. De schoolverlaters komen op en top verzorgd met prachtige vervoersmiddelen voorgereden en de bezoekers applaudisseren en fotograferen er ook lustig op los. Alle 
foto’s zijn te zien op www.mooinisseroi.nl

i

Vakantieherinneringen op je kamer
Natuurlijk kun je steentjes verzamelen op vakantie, of takjes, of schelpen. Maar wat doe je 
ermee als je thuiskomt? Leg je ze op je kamer in je bureaula of gooi je ze weg. Een leuk idee 
is natuurlijk om die te verwerken in een fotolijstje waarin je dan je leukste vakantiefoto doet.

WAT HEB jE NODIG: 
Gipspoeder, plankje, acrylverf, spatel, glitters

Maak aan de achterkant van het plankje een 
gaatje voor een spijker, of plak er een kant-
en-klaar schilderijlusje op. Neem een beetje 
gipspoeder en een beetje acrylverf in de kleur 
die je zelf mooi vindt en maak met water hier 
een stevig papje van. 

Neem het plankje als achtergrond en geef dat een mooie kleur. Dat kan in dezelfde kleur als die je voor het 
gips hebt gebruikt. Maak daarna met het papje een rand op het plankje aan alle vier de kanten en duw daar 
– als het gips nog nat is – jouw vakantieschatten in. Je kunt de rand daarna ook nog versieren met glitters. 

Het fotolijstje voor jouw vakantiefoto is klaar. Het enige wat je nu nog moet doen is de foto laten afdrukken 
en op het plankje plakken.

Vakantieherinneringen op je kamer
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HoRIzontAAl
4. In welke maand vind het Bernhezer Business Event plaats?
5. Wie gaan er niet op vakantie?
7. Wie geeft oude computers een nieuw leven?
8. Tegen welk land heeft het Nederlands elftal afgelopen zaterdag 

gevoetbald?
10. Hoe heet het openluchttheater in Heeswijk-Dinther?
11. Hoe heet de burgemeester met haar voornaam?
13. Hoe heet het boek van de boekentip voor volwassenen voor 

deze zomer?
15. In welke plaats kun je zwemmen bij ’t Kuipke?

deMooIbeRnHeze VAKAntIeKRuIsWooRdPuzzel

VeRtIKAAl
1. Waar is het vertrekpunt van de Fiets3daagse op de laatste dag?
2. Wie is de nieuwe locoburgemeester van Bernheze?
3. Hoe heet de voetbal-korfbalclub in Nistelrode?
6. Met welke rubriek kun je wekelijks vijf keer éénvijfde staatlot winnen in 

DMBK?
9. Hoeveel tweelingen zitten op BS ’t Palet in Heeswijk-Dinther?
12. Hoeveel jaar bevrijding viert HDL in september?
14. Wat is de achternaam van de gemeentedichter van Bernheze?

a
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kringloopbernheze.nl

Goederen GrATIS
lATen ophAlen
bel 0412 626 111 voor een afspraak

zelf afleveren kan natuurlijk ook

aan voorste Groes 1a in HeescH.

HDL
Bevrijding
70 jaar

“Het is een middag voor alle se-
nioren van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek”, vertelt rené Kuijs, 
die samen met onder andere rob 
Sleddens de stichting Bevrijding 
HDL opzette. “Senioren krijgen 

een afwisselend programma waar-
in zij herinnerd worden aan de oor-
log, maar ook vermaakt worden.” 
Jos Korsten verzorgt die middag 
bijvoorbeeld een lezing over de 
oorlog in HDL en zangduo Jan den 

Dekker en Wout van Venrooij ver-
maakt de senioren met gezongen 
liedjes. 
Ook Marcel van Herpen en het 
Bernhezer seniorenorkest zijn die 
middag van de partij.

Herinneringen
Sleddens en Kuijs verwachten dat 
het programma goed in de smaak 
zal vallen bij senioren. “Het verhaal 
dat Jos vertelt, is leuk om te horen, 
want het gaat over het eigen dorp. 
Het is een stukje herinnering en 
informatie die op een prettige ma-
nier gebracht wordt. Senioren we-
ten vaak nog veel over de oorlog, 
maar natuurlijk niet alles.” 

Kuijs: “Het is een fantastisch pro-
gramma die middag. en helemaal 
gratis.” Sleddens vult hem aan: 
“Het is goed dat senioren betrok-
ken worden en dat we blijven her-
inneren. Anders waren wij ons niet 
bewust van onze vrijheid.”

Voor meer informatie over de be-
vrijdingsweek kijk op 
www.bevrijdinghdl.nl.

HeeSWIJK-DINTHer – Van 13 september tot en met 21 september viert, gedenkt en herdenkt HDL de 70-ja-
rige bevrijding. In de grote tent op Plein 1969, ook wel de Bevrijdingstent genoemd, vindt op woensdag 17 
september een speciale activiteitenmiddag plaats voor senioren.

Herinneren voor senioren in bevrijdingstent

17 september gelande para’s in de schoolstraat te Dinther Tekst: Matthijs van Lierop

Boodschappenlijstje 

600 gram aardappels, vastkokend 

2 eetlepels zure room
3 eetlepels mayonaise
2 theelepels geraspte mierikswortel 

2 theelepels gedroogde dragon

300 gram gerookte kipfilet, in reepjes

75 gram waterkers

Voor 4 personen

WeRKWIJze
Schil de aardappels en snij ze daarna in blokjes. Kook ze met wat zout in ongeveer 8 minuten beetgaar. Giet de 
aardappels af en laat ze afkoelen tot kamertemperatuur.
De zure room met de mayonaise, mierikswortel, dragon en peper mengen naar smaak. Schep de helft van de 
dressing door de aardappelblokjes. Schep de kipfilet erdoor en bewaar de salade afgedekt in de koelkast, zodat de 
smaken goed kunnen intrekken. Schep de rest van de dressing en de waterkers door de salade.

AARDAPPELSALADE MET GEROOKTE KIP

theeceremonies in de Japanse tuin

japanse tuin 
een andere vorm van kunst is de 
Japanse tuin. In de droge tuin (sa-
naui) kunt u in de zen-tuin me-
diteren. De droge tuin wordt af-
gewisseld met de landschapstuin 

met kunstmatige heuvels en wis-
selingen per seizoen. In de thee-
tuin tenslotte loopt u over een pad 
waar u de alledaagse gedachten 
kunt achterlaten om vervolgens in 
het theehuis aan te komen. 

In 2014 zullen op onderstaande 
data theeceremonies plaatsvinden.
Zondag 13 juli, zondag 10 augus-
tus en zondag 14 september.

ARRANGEMENT A: € 8,- p.p.
Theeceremonie door ‘n Geisha in 
het theehuisje met Japanse thee
Duur: circa 30 minuten, inclusief 
toegang tot de tuinen.
ARRANGEMENT B: € 13,- p.p.
Theeceremonie door ‘n Geisha in 
het theehuisje met Japanse thee 
met aansluitend rondleiding door 
de Japanse tuin door één van de 
ontwerpers, kopje Japanse Saké 
(rijstwijn) en sushi aangeboden 
door de Geisha.
Duur: circa 60 minuten, inclusief 
toegang tot de tuinen.
Aanmelden graag uiterlijk donder-
dag voorafgaand aan de ceremo-
nie en kan telefonisch:

Fanzanterie de rooie Hoeve
Stoppelveldseweg 1
5473 rr Heeswijk-Dinther
0413-224102.

HeeSWIJK-DINTHer - Stichting Fazanterie de Rooie Hoeve geniet be-
kendheid om haar grote collectie fazanten. Maar, naast de fazanten, 
heeft Fazanterie de Rooie Hoeve meer te bieden. u vindt er onder an-
dere een beeldentuin en een japanse tuin. dere een beeldentuin en een japanse tuin. 
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Hebt u vragen 
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk: 
Telefoon: 0413 - 29 81 13 
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel: 
Telefoon: 073 - 544 33 33 
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

AED verkoop, advies, training - EHBO cursus
via E-learning én praktijk.

Oók: EHBO aan kinderen
Verplicht voor gastouders en kinderopvang

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

Altijd een AED binnen bereik:

- Bij u thuis
- In de buurt
- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Altijd een AED binnen bereik:

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

WWW.AED-THUIS.NL

Altijd een AED binnen bereik:

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

WWW.AED-THUIS.NL

Met een gerust gevoel op vakantie 
met je kindje

Wil je met een gerust gevoel de vakantieperiode 
in met je kindje? Ontdek dan 
nu de voordelen van de unieke 
combinatie van kinderfysiotherapie, 
ouderschapscoaching en babymassage. 
Op 17 juli zijn kinderfysiotherapeut 
Caspert van Mierlo van Fysiotherapie 
Hoogstraat en ouderschapscoach en 
docent babymassage Gerry van Herpen 
van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig bij 
babyspeciaalzaak Het Hobbelpaard in 
Oss (Molenstraat 157-159).

Tijdens deze gratis en vrijblijvende 
informatie-avond hoor en ervaar je wat 
Shantala babymassage kan betekenen 
voor je baby en voor jou als ouder. Je 
krijgt advies over huilgedrag en het 
aanleren van een juist slaapritme van 
je kindje. Ook leer je meer over hoe 

een voorkeurshouding van je pasgeboren baby kan worden 
voorkomen of behandeld. 

Je bent samen met je kindje welkom op donderdag 17 juli. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl en 
www.gerryvanherpen.nl of bel 
naar 0412-453608 of 0412-453718.

Advertorial

ColumnfYsiotHerAPie 
HoogSTRAAT

Gerry van Herpen 

HeeSWIJK-DINTHer – ‘Trap ALS 
de wereld uit’, dat is het motto 
van de fietstocht die op zondag 
13 juli wordt gehouden. 

De goed te fietsen route van 25 ki-
lometer start tussen 13.00 en 13.30 
uur vanaf het kerkplein in Hees-
wijk, waar onder het genot van een 
kopje koffie of thee de routebe-
schrijving opgehaald kan worden. 
Via een aantal posten, met versna-
peringen, eindigt de tocht bij Na-
tuurtheater De Kersouwe. De op-

brengst van deze fietstocht komt 
geheel ten goede aan de Stich-
ting ALS Nederland. Deelname is 
€ 5,- per persoon, fietsende kinde-
ren betalen € 2,50.
De fietstocht wordt georganiseerd 
door Miranda Smits, Sabine van 
Lamoen, Arianne Konings, Miran-

da van Asseldonk, Monique van 
Cleef, Jenny van rossum en Mar-
ko Konings. Zij zijn tevens deel-
nemers aan de Westland Swim en/
of de Amsterdam City Swim. Deze 

zwemtochten zamelen ook geld in 
voor de Stichting ALS Nederland. 
Met hun deelname aan de zwem-
tochten en het organiseren van 
deze fietstocht willen ze aandacht 

vragen voor deze nog niet te gene-
zen spier- en zenuwziekte. 
Twan Smits uit Dinther, de man 
van Miranda, lijdt aan ALS. reden 
voor haar om - met behulp van 

vrienden - manieren te bedenken 
om een steentje te kunnen bijdra-
gen voor onderzoek naar deze do-
delijke ziekte.

trap Als de wereld uit

V.l.n.r.: Miranda, Monique, Miranda, Jenny, Marko, Arianne en Sabine

z

Het motto van 13 juli: Trap ALS de wereld uit

Is de zomeravond mistig, 
dan is het weer met gaven kwistig.

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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HeeSCH - Mijn naam is Sanne van 
den Berg en sinds januari ben ik 
met mijn praktijk Oederma, huid- 
en oedeemtherapie naast Oss en 
Nuland ook gevestigd in Heesch.

Als erkend en ervaren huid- en 
oedeemtherapeute behandel ik 
verschillende klachten die met de 
huid te maken hebben, zoals o.a. 
littekens, wonden en acne. Ook 
voor problemen met de vochthuis-
houding zoals lymfoedeem en het 
aanmeten van steunkousen kunt 
u bij mij terecht. De nadruk ligt in 
mijn praktijk op het paramedische 
gebied.

Het grootste voordeel bij Oe-
derma, huid- en oedeemtherapie 
is het totaalconcept. Van behan-
deling van oedeem met manuele 
lymfedrainage, wondverzorging, 
zwachtels en lymfetape tot het 
aanmeten van steunkousen. U 
hoeft de deur niet uit. Sterker nog, 
wanneer u niet naar de praktijk 

kunt komen, kom ik graag aan huis 
voor behandeling.

Ik heb contracten met alle zorgver-
zekeraars en veel behandelingen 
worden dan ook geheel of gedeel-
telijk vergoed. Voor sommige be-
handelingen is een verwijzing van 
de (huis)arts nodig maar neemt 
u gerust contact met mij op voor 
meer informatie of een intakege-
sprek.

Voor de volgende behandelingen 
kunt u bij mij terecht: 
* Oedeemtherapie 
* Aanmeten van steunkousen  
* Wondverzorging
* Littekenbehandeling
* Acnebehandeling
* Schimmelnagellaserbehandeling
* Couperosebehandeling

OEDERMA, HuID- EN 
OEDEEMTHERAPIE
Verdilaan 48, Heesch 
(bij Fysiocentrum Heesch)

www.oederma.nl
info@oederma.nl
06 53 69 75 54

oederma, ook voor het 
aanmeten van steunkousen

Mijn naam is Sanne van den Berg en sinds  
5 jaar ben ik met mijn praktijk Oederma, huid- 
en oedeemtherapie gevestigd in Oss en in 
Nuland.

Als erkend huid- en oedeemtherapeute behandel ik 
verschillende klachten die met de huid te maken heb-
ben zoals o.a. littekens, wonden, acne (jeugdpuistjes) 
en overbeharing. Ook voor problemen met de vocht-
huishouding zoals lymfoedeem en het aanmeten van 
steunkousen kunt u bij mij terecht. De nadruk ligt in 
mijn praktijk op het paramedische gebied. 
Het grootste voordeel bij Oederma, huid- en oe-
deemtherapie is het totaalconcept. Van behandeling 
van oedeem met manuele lymfedrainage, wondver-
zorging, zwachtels, lymfetape en LPG tot het aan-

meten van steunkousen. U hoeft de deur niet uit. 
Sterker nog, wanneer u niet naar de praktijk kunt 
komen, kom ik  graag aan huis voor behandeling.
Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars en veel 
behandelingen worden dan ook geheel of gedeel-
telijk vergoed. Voor sommige behandelingen is een 
verwijzing van de (huis)arts nodig maar neemt u ge-
rust contact met mij op voor meer informatie of een 
intakegesprek.
Voor de volgende behandelingen kunt u bij mij te-
recht: 
•  Manuele lymfedrainage
•  Zwachtelen
•  Lymftaping
•  LPG-behandelingen
•  Aanmeten van steunkousen 

•  Wondverzorging
•  Littekenbehandeling
•  Acnebehandeling
•  Laserontharing
•  Couperosebehandeling

Opaalweg 168 Kloosterstraat 3b
5345 SC Oss 5391 AB Nuland
www.oederma.nl • info@oederma.nl
06 53 69 75 54

Oederma, huid- en oedeemtherapie

Advertorial

onderscheiding voor 
Hans Vasbinder
Heesch – Afgelopen maandagmiddag heeft Hans Vasbin-
der een onderscheiding ontvangen in verband met zijn 
25-jarig lidmaatschap van Het Maasland Senioren Orkest.

www.mooiheesch.nl

informeert, boeit 
en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Actuele informatie via nieuwe 
Zwemwater App
Vanaf 1 mei start het zwemsei-
zoen. De Brabantse waterschap-
pen controleren de kwaliteit van 
de officiële zwemplassen in Bra-
bant, zodat u lekker kunt zwem-
men in schoon en veilig water. Dit 
gebeurt in opdracht van de Provin-
cie Noord-Brabant.
 
Kwaliteit
Tijdens het zwemseizoen van 1 mei 
tot en met 1 oktober, controleren 
de waterschappen regelmatig of er 
niet te veel schadelijke bacteriën in 
zwemplassen zitten. Deze kunnen 
een gezondheidsrisico voor zwem-
mers vormen. De bacteriën kunnen 
ineens sterk in aantal toenemen. 

Dit gebeurt door intensief gebruik 
van een zwemplas of door een pe-
riode van warm weer. Blauwalgen 
(een soort bacterie) zijn bijvoor-
beeld gek op zomerse temperatu-
ren. 

Wanneer er voldoende voedings-
stoffen beschikbaar zijn, kunnen 
zij weelderig bloeien. Sommige 
soorten blauwalgen scheiden gif-
tige stoffen af waar mens en dier 
gezondheidsklachten van kunnen 

krijgen, zoals huidirritatie en dui-
zeligheid. 

Onderzoek en advies
Het controleren van een zwemplas 
begint met het nemen van water-
monsters. Deze worden geanaly-
seerd bij het waterschapslabora-
torium AQUON. Op basis van de 
aangetroffen aantallen bacteriën 
beoordeelt AQUON of het water 
voldoet aan gestelde veiligheids-
normen.
Het waterschap geeft de resultaten 
van het onderzoek en een passend 
advies aan de Provincie Noord-
Brabant. Indien nodig vraagt de 
Provincie ook advies aan de GGD. 
De Provincie gaat immers over het 
zwemwater en treft maatregelen 
als de kwaliteit van een officiële 
zwemplas niet in orde is. een maat-
regel kan een negatief zwemadvies 
of zwemverbod zijn, of het plaat-
sen van waarschuwingsborden.

Actuele informatie via de 
Zwemwater App
U kunt de Zwemwater App, met 
daarin actuele gegevens van 800 
zwemlocaties downloaden. Met 
de Zwemwater App kun je precies 
zien waar je in jouw buurt met een 
gerust hart een duik kunt nemen. 
Daarnaast vind je er ook andere 
handige weetjes, zoals informatie 
over het aantal parkeerplaatsen, 
de bereikbaarheid en de aanwe-
zigheid van horecagelegenheden. 
Via de kaart op de Zwemwater 
App vind je snel een veilige buiten-
zwemplek bij jou in de buurt. 
Download de app Zwemwater in 
de stores (Apple en Android).
Uiteraard is actuele informatie 
over de waterkwaliteit van offi-
ciële zwemplassen ook te vinden 
op www.zwemwater.nl of via de 
zwemwatertelefoon Noord-Bra-
bant 073-68 08 058.

Het zwemseizoen is begonnen!

NISTeLrODe - TC Telro in 
Nistelrode heeft dit jaar de club- 
kampioenschappen weer opge-
deeld in twee weken.

De kampioenschappen enkel en 
Mix senioren zijn gestart op 27 juni 
met als afsluiteing de finaledag op 
zondag 6 juli. 
In de He-4 wist Mark van de Vel-
den voor de eerste keer in zijn 
carrière de, door Wilko Smits, fel-
begeerde bokaal te bemachtigen, 
Helene Bors mag zich een jaar lang 
de clubkampioen bij de dames 
noemen. 
Met 145 deelnemers wist de orga-
nisatie weer een volle week in te 
plannen met enkel- en mixwed-
strijden, waardoor er 205 partijen, 

403 sets en 3657 games gespeeld 
konden worden. Afgelopen week 
was het mooi weer voor de ten-
niswedstrijden, behalve zondag 29 
juni, deze dag stonden de banen 
blank van de regen. 
De donderdagavond werd afgeslo-
ten met een gezellige feestavond, 
ook wel pullen-avond genoemd 
met de loterij.
Na een prachtige finaledag met 
zeer spannende partijen en de no-
dige 3-sets wedstrijden wordt nu 
de focus weer verplaatst naar de 
clubkampioenschappen dubbel die 
gespeeld worden van 29 augustus 
t/m 7 september, inschrijven is al 
mogelijk. 
Voor de volledige uitslagen kijk op 
www.mooinisseroi.nl.

Mark en Helen 
clubkampioenen tc telro

eindelijk was het dan zover

zwemmen in natuurwater
Waar is het schoon en veilig?
Vragen of klachten?
bel de zwemwatertelefoon 073 68 08 058

tennis

team ‘non-stop naar de top’ 
wil iedereen bedanken

Kerststukjes maken, oliebollen 
bakken, rennen en zwemmen voor 
Fenne en ze organiseerden een 
wandeltocht, lege flesseninzame-
lactie, veiling, autowinterkeuring 
en 24-uursdartwedstrijd. Dit alles 
zorgde ervoor dat we als team een 
geweldig bedrag bij elkaar hebben 
gebracht. 

Aan alle kanten kregen we hulp. 
Daarvoor willen wij iedereen die 
geholpen heeft, op wat voor ma-
nier dan ook, hartelijk bedanken. 

Op naar de top 
Op 12 juni vertrokken we naar 
Frankrijk. Het hele team in één bus 
met Fenne en broer Joeri in ons 
midden. We waren nog maar net 
onderweg, toen er een taart van 
een winkelier tevoorschijn kwam 
omdat we de € 50.000,- waren 
gepasseerd. Dit was super nieuws, 
want in de ochtend kwamen we 
nog niet aan dit bedrag.
Na een rit van 14 uur arriveerden 
we op het park waar we deze da-
gen zouden verblijven. Het weer 

was prima en iedereen had er veel 
zin in. De volgende dag ging ieder 
op zijn eigen tempo richting de 
top.  De top is gehaald; voor de 
een gemakkelijker dan voor de an-
der. Het is gelukt!  
Team ‘Non-stop naar de top’ wil 
dan ook iedereen bedanken voor 
de medewerking die is verleend 
om het geweldige bedrag van  
€ 50.370,- te behalen voor dit 
goede doel. In totaal werd er ruim 
€ 400.000,- opgehaald door alle 
teams samen voor Join4energy.

Met Fenne in hun midden bleef het doel zichtbaar

NISTeLrODe - Na een periode van revalidatie stond Cor van de Velden 
uit uden, met zijn 72 jaar, ietwat zenuwachtig klaar om op te gaan voor 
het behalen van het zwemdiploma A. Zo’n 2 jaar geleden kwam Cor 
vanuit Blixembosch naar Health Center Nistelrode voor revalidatie na 
zijn hartfalen.

In deze periode heeft 
Cor er alles aan gedaan 
om zich voor te berei-
den op dit examen. Dit 
alles heeft zijn vruch-
ten afgeworpen en het 
zwemteam van Health 
Center Nistelrode is trots 
op Cor met het behalen 
van zijn diploma en we 
verwelkomen hem na 
de vakantie weer om 
aan de slag te gaan voor 
het B-diploma.

Cor:
Mijn verblijf bij Revalidatie Blixembosch was ten einde en ik moest op 
zoek naar een vervolg, want de hartproblemen waren niet echt tot rust 
gekomen, maar ik was bereid er aan te werken.
Zwemmen was iets dat ik wilde en ik ging op zoek naar een goede lo-
catie met de juiste begeleiding die mij verder zouden brengen in mijn 
herstel. Het gevoel na mijn bezoek aan Health Center Nistelrode zei mij 
dat dit de plaats moest worden om mijn revalidatie te vervolgen.

Samen met de begeleiding maakten we een plan hoe we de revalidatie 
zouden aanpakken. Vanaf dag een ging het super en zijn de doelstel-
lingen behaald.
Bij Health Center Nistelrode voelde ik mij thuis en werd ik - mede door 
de vriendelijke sfeer - gemotiveerd om tijdens mijn revalidatie me voor 
de volle 100% te geven. Het plan om het zwemdiploma A te gaan ha-
len was een goed besluit. Zelf had ik mijn bedenkingen maar Christel 
en Noyah maakten me duidelijk dat het zeker zou moeten lukken. En ik 
heb mij ook 100% gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn diploma 
heb behaald. Ik hoop dat ik door mijn verhaal kan bijdragen aan de 
motivatie van andere mensen. Door het behalen van mijn diploma heb 
ik kunnen aantonen dat het echt voor IEDEREEN mogelijk is om het  
diploma te behalen. Ik ben blij met de weg die ik bewandeld heb.
Trots meld ik als laatste dat ik doorga voor het B-diploma.

zwemmen

HeeSWIJK-DINTHer – Team ‘Non-stop naar de top’, werd samengesteld in september 2013 om de Mont 
Ventoux op te fietsen of te wandelen. Het team bestond uit 14 personen; familie, vrienden, kennissen en 
juffen van Fenne. We maakten ons klaar om veel geld bij elkaar te krijgen voor de ontwikkeling van een 
medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
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licentie zwem Abc voor zwemschool sandra 
HeeSWIJK-DINTHer/HeeSCH - 
Zwemschool Sandra verzorgt ge-
durende de zomerperiode ABC 
zwemlessen voor kinderen bij 
zwembad ’t Kuipke in Heesch. 

Zwemschool Sandra behaalde af-
gelopen donderdag als een van 
de eerste (samen met 20 andere 
zwemscholen) in Nederland de ‘Li-
centie Zwem ABC’. De feestelijke 
uitreiking van de licenties aan de 
eerste 20 zwemopleiders in Neder-
land vond plaats in Den Haag. Dit 
betekent dat Zwemschool Sandra 
voldoet aan de nieuwe kwaliteits-
criteria van de overkoepelende 
organisatie NPZ-NrZ om zwem-
lessen te mogen geven voor het 
Zwem ABC.
In het verleden bestond er geen 

landelijke norm voor het afzwem-
men. In elke provincie werd op een 
andere manier afgezwommen voor 
het diploma. Vanaf 1998 bestaat 
de huidige BreZ en moet iedereen 
bij het diplomazwemmen dezelfde 
vaardigheden laten zien. Nu ma-
ken we een volgende stap en komt 
er meer eenheid in de kwaliteit van 
de zwemlesaanbieders. Iedere ou-
der vindt het belangrijk dat zijn of 
haar kind les krijgt van een goed 
opgeleide zwemonderwijzer die 
gescreend is en een VOG heeft. 
De zwemlesaanbieders krijgen tot 
1 januari 2018 de tijd om te vol-
doen aan de nieuwe kwaliteitsei-
sen. Zwemlesaanbieders die na die 
datum niet kunnen voldoen aan de 
eisen, mogen het Zwem-ABC niet 
meer uitgeven. Voor ouders is dit 

een belangrijke stap. Door te kie-
zen om je kind te laten afzwem-
men voor het Zwem-ABC kies je 
heel bewust voor kwaliteit.
Zwemschool Sandra geeft ook 
ABC zwemlessen voor kinderen en 
zwemlessen voor volwassenen op 
twee locaties in Den Bosch (Spor-
tiom) en revalidatiecentrum Tol-
brug) en op een locatie in Vught 
(Zwembad reinier van Arkel).
 
Meer informatie:
Zwemschool Sandra 
Nieuwlandsestraat 27
5473 rT Heeswijk-Dinther 
06-81498174
info@zwemschoolsandra.nl 
www.zwemschoolsandra.nl

Advertorial

V.l.n.r.: Sandra Hoevenaars, Danielle van den Langenberg en Rowdy Danen
 Foto: Gerben Pul

De organisatie had drie uitdagende 
proeven uitgezet. De extreme test 
was mooi en lag in een beek. De 
crosstest lag op een afhangend 
weiland en de enduro-test lag in 
het bos met daarin pittige klimmen 
en afdalingen.
Wesley was op de eerste dag in 
de strijd voor een top vijf plaats, 
totdat hij in de laatste ronde ten 
val kwam en uiteindelijk achtste 
werd. Op de tweede dag zette hij 
dit foutje recht en wist toen wel op 
een vijfde plaats te finishen in de 
e3 klasse. Met nog één wedstrijd 
te gaan staat Wesley op een vijfde 
plaats in de tussenstand.

Thierry begon goed aan de eerste 
dag maar kende wat kleine proble-
men waar hij in sommige testen 

hinder van ondervond. Toch wist 
hij nog redelijk in de buurt te blij-
ven van de concurrentie en sloot 
de dag af als zevende. Na de finish 
vond hij het probleem wat hem 
parten speelde, zodat hij dit kon 
verhelpen voor de tweede dag.
De tweede dag startte erg goed 
voor Thierry. De extreme test en 
de crosstest verliepen beide soe-
pel. Ook in de endurotest wist hij 
een supertijd neer te zetten in de 
eerste ronde, wat resulteerde in 
een vijfde plaats. Thierry kon het 
goede rijden de hele dag blijven 
handhaven en de Husqvarna deed 
wat hij moest doen: hij finishte op 
een zevende plaats in de e1 klasse.
In het weekend van 6 en 7 sep-
tember gaat het kampioenschap 
verder in Tsjechië.

gebroeders 
Pittens doen goede zaken

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

eNDUrO/VOrSTeNBOSCH – De gebroeders Pittens uit Vorstenbosch 
hebben tijdens de voorlaatste wedstrijd om het Europees Kampioen-
schap Enduro in Italië veel ervaring opgedaan. 

Wesley Thierry

nieuw in nistelrode: kickboksen
NISTeLrODe - Health Center 
Nistelrode biedt binnenkort de 
mogelijkheid kickbokslessen te 
volgen. Belangstellenden van tien 
jaar en ouder kunnen dinsdag 10 
juli vrijblijvend deelnemen aan 
een proefles. 

Budoschool Tanoshii uit Heesch is 
overgegaan naar Van Buel Sports. 
Walter van Well heeft vanwege 
gezondheidsredenen deze zware 
beslissing moeten nemen. 

Om het kickboksen toch een toe-
komst te laten hebben, heeft Wal-
ter met Health Center Nistelrode 
een overeenkomst kunnen maken 
om de kickboksles te verplaatsen 

naar Nistelrode, zodat de groep 
door kan gaan.
Het Health Center Nistelrode ziet 
het kickboksen voor de jeugd als 
een goede aanvulling op het grote 
aanbod binnen het centrum. De 
lessen worden gegeven op dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur, met 
de mogelijkheden tot uitbreiding. 

Het is de bedoeling van Health 
Center Nistelrode om de educa-
tieve en sociale ontwikkeling van 
kinderen te stimuleren zoals Bu-
doschool Tanoshii dit de afgelopen 
jaren heeft gedaan. Dit houdt in 
dat er in de lessen technisch wordt 
getraind met een kleine knipoog 
naar het sparren. Het trainen ge-

beurt in een ontspannen sfeer en is 
zeker niet wedstrijdgericht. 

Proefles
Iedereen die 10 jaar of ouder is kan 
dinsdag 10 juli van 18.00 tot 19.00 
uur een proefles volgen om te kij-
ken of het iets voor hem of haar is. 
Tijdens deze les zal er een scala aan 
technieken de revue passeren waar 
het kickboksen zo om bekend is. 
Wel staat er hoog in het vaandel 
dat alles op een veilige manier gaat 
gebeuren zodat blessures achter-
wege blijven. Wie mee wil doen 
met de vrijblijvende proefles kick-
boksen, kan dinsdag terecht bij het 
Health Center Nistelrode, Beek-
graaf 58 in Nistelrode.

kickboksen

tenderfeet sluit seizoen af

HeeSWIJK-DINTHer - Volgens 
traditie heeft basketbalvereniging 
Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther 
ook dit jaar het competitieseizoen 
afgesloten met het vier-wekelijkse 
rommeltoernooi. 

De afgelopen vier donderdagen 
werd er sportief gestreden tussen 
tien teams die waren samenge-
steld uit leden van de basketbal-
vereniging en introducés. Ouders, 
broers, zussen, vrienden, vriendin-
nen en oud-spelers, iedereen kon 
meedoen. 
Door de organisatoren was gepro-
beerd zoveel mogelijk gelijkwaar-
dige teams samen te stellen, met 
jeugdspelers, spelers van heren en 
dames 1, recreanten en ouders. 
Totaal ging het om honderd en-
thousiaste deelnemers.

Finale
Afgelopen donderdag was de laat-
ste finale-wedstrijddag. Het team 
van Nard Megens ging onversla-
gen de finale in en speelde om de 
eerste plaats tegen het team van 

ron van den Berg. In de finale 
ging het gelijk op. Over en weer 
waren er mooie acties te zien. Uit-
eindelijk bleek het team van ron 
van den Berg het sterkst. Skip van 
Lieshout en Levi Daamen namen 
als jeugdteamleden de felbegeerde 
Wilma van Gerwen wisselbeker in 
ontvangst. De bijbehorende taart 
werd gedeeld met alle aanwezi-
gen.
Ook was er een sportiviteitsprijs. 
Deze ging dit jaar naar het team 
van Jan Mikkers en Dennis van 
Meurs.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
was er nog een speciaal woord van 
dank van het, helaas stoppende, 
damesteam voor Wim Voets (trai-
ner & coach), Fleur Mikkers en Pim 
Broeren voor hun bijdrage aan dit 
team de afgelopen twee jaar.

basketbal

Advertorial

Warmte en sporten Bron: sportzorg.nl

Drinktips
• Drink ongeveer 1,5 keer zoveel vocht als dat je zweet verliest (circa 

1 liter per uur). Drink altijd grote slokken per keer;
• Het lichaamsgewicht mag maximaal 1-2% gedaald zijn na inspan-

ning;
• Algemeen: je urineproductie moet voldoende zijn (minimaal 1,5 

liter per dag);
• Bij een inspanning korter dan 45 min. is drinken niet nodig. Van-

zelfsprekend dient wel in de uren vóór de inspanning voldoende 
gedronken te zijn.

Kleding
• Kleed je niet te warm en kies kleding die de verdamping van zweet 

zo weinig mogelijk beperkt. Gebruik dus ‘ademende’ kleding
• Witte kleding heeft de beste weerkaatsing van warmte uit de om-

geving, in tegenstelling tot zwarte kleding. 
• Bescherm je hoofd en nek wanneer blootstelling aan direct zonlicht 

onvermijdelijk is (helm, hoofddoek). Voor fietsers: de helm heeft 
gaten voor een optimale luchtstroom binnen de helm
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*Tuimeljudo (vanaf 3 jaar)
*Judo
*Jiu-Jitsu

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

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

Kom na de zomervakantie kennis maken met de nieuwe judo leraren in Heesch, meld je nu aan voor 25 augustus 
via info@vanbuelsports.nl en krijg 

4 proe� essen gratis

LIKE ONS OP FACEBOOK!

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

Start maandag 1 september
16.00-17.00 uur: 6 t/m 8-jarige 
(max 20 plaatsen beschikbaar)

17.00-18.00 uur: 9 t/m 12-jarige 
(max 20 plaatsen beschikbaar)

bridgen Hees-
wijk-dinther

HeeSWIJK-DINTHer – Bridgeclub 
De Klotbeek biedt op alle maan-
dagen in juli en augustus de mo-
gelijkheid om vrij te bridgen. 

Het is een prima gelegenheid voor 
iedereen om in de zomermaanden 
toch actief te zijn. De concrete 
data: 14, 21 en 28 juli en 4, 11, 18 
en 25 augustus.
Plaats: CC Servaes Dinther.
Inschrijftijd/aanvang:
19.15/ 19.45 uur. Kosten: € 2,- per 
persoon. Inlichtingen en aanmel-
ding: 0413-294456.
e-mail: adrie55@hotmail.com.
Website: www.de klotbeek.nl
Meesterpunten: ja.

bridgen jeu de boules

Liefst 36 jeu de boulesteams had-
den zich vooraf ingeschreven. Het 
was droog en de temperatuur was 
ruim boven de 20 graden, reden 
dus om buiten een plaatsje te zoe-
ken. Alles was goed voorbereid en 
om 10.30 uur kon voorzitter Jos 
Bongers dan ook iedereen welkom 
heten en kon de eerste van de serie 
wedstrijden beginnen. Tot aan de 
middagpauze werden er 2 wed-
strijden gespeeld en vanaf 13.30 
uur was het tijd voor de wedstrijd-
serie 3 en 4. even na 15.30 uur had 
iedereen zijn laatste wedstrijdfor-
mulier ingeleverd, en kon de eind-
stand worden opgemaakt.

Doelsaldo
Van de 36 teams eindigden vijf 
teams zonder wedstrijdpunten, de 
prijzen gingen naar drie van de vijf 
teams die alle wedstrijden hadden 

weten te winnen. Hierbij was het 
doelsaldo bepalend voor de plaat-
sen 1 t/m 5. Hierna vond de prijs-
uitreiking plaats, waarbij uiteinde-
lijk de eerste prijs ging naar Tinie 
Verstegen en Jo Manders van jeu 
de boulesclub Le Jeteur uit Schayk.
De poedelprijs was voor Martin en 
Betsy van de elsen (36e plaats) en 
tussenprijzen werden verder nog 
gewonnen door Hanny en Helma 
Cuijpers (24e plaats) en rien en 
Anneke Verstegen (12e plaats).

36 teams uit de 
regio strijden om Regiobokaal
NISTeLrODe - Het was een gezellige drukte zondag 6 juli op en rond 
de jeu de boulesbanen van jeu de boulesclub Die Lé in Nistelrode. Met 
36 teams uit Nistelrode, Schayk, Zeeland, Geffen, Oss en Dommelen 
werd tijdens dit open jeu de boulestoernooi gestreden om de dagprij-
zen en om de punten voor de Regiobokaal 2014. 

sofie van Vught kringkampioen klasse M1
VOLKeL/VOrSTeNBOSCH – Sofie 
van Vugt van RSV Vorstenbosch is 
afgelopen weekeinde met Ravanti 
kringkampioen geworden in de 
klasse M1.

In Volkel werd voor het laatst ge-
streden voor een plekje op de Bra-
bantse Kampioenschappen. Bij de 
paarden werd Sofie van Vugt met 
ravanti Kringkampioen. In de klas-
se M1 is ook Wendy Nooyen-van 
de Laar met erisila afgevaardigd, 
evenals roy van den Heuvel in de 
klasse Z1 met het paard Cidamor-
ka. Sophie Claassen heeft bij sprin-
gen haar beste beentje voorgezet. 
Ze is met het paard Belisina afge-
vaardigd in de klasse ZZ en met het 

paard evita in de klasse L. 
Bij de pony’s is Stefanie van de 

Stelt met haar pony Imagination 
afgevaardigd in de klasse C-Z1. 

paardensport

Sofi e van Vugt met Ravanti

biljarten

De Zomerkomkoep is gestart eind 
april. er deden tien teams mee met 
driebanden, 49 spelers en bij het 
libre namen 19 teams deel, 133 
deelnemers. De finales werden 
zondag in café elsie gespeeld. 
Het werd een spannende middag 
met vele boeiende partijen, waarbij 
in de laatste wedstrijd de beslissing 
viel. 
Bij het driebanden mocht de To-
ren 3, waarvoor Joost van de Pas, 
Ad van Lieshout en Peter van erp 
speelden, de wisselbeker in ont-
vangst nemen via winst in de finale 
tegen elsie 4. Bij het libre ging de 
wisselbeker naar Aquarest 6 met 
de spelers Jeffry van Casteren, 
Mari van Berloo, Martin van de Pas 

en Jan van Vorle. Zij wonnen in de 
finale van elsie 9. 
In de voorronden driebanden 
speelden Johny Gordijn (elsie 5) 
en Ad van Lieshout (Toren 3), de 
hoogste serie, namelijk zeven ca-
ramboles. De kortste partij was 24 
beurten, gespeeld door Henk van 
den Broek (elsie 2). Bij het Libre 
speelde Nico van Alebeek (elsie 6), 
de hoogste serie met 48 caram-
boles. De kortste partij was acht 
beurten, gespeeld door Marijn van 
der Heijden (In d’n Ollie).
Begin september begint de Winter-
komkoep voor zowel 3B-banden 
als Libre. Teams kunnen zich voor 
zaterdag 26 juli opgeven via emmy 
van de Wetering, 06-53458415.

Winnaars
Hadee zomerkomkoep 2014

HeeSWIJK-DINTHer - Het driebandenteam de Toren 3 met teamleider 
Peter van Erp, en het libre team Aquarest 6 teamleider jan van Vorle, 
hebben de HaDee Zomerkomkoep 2014 gewonnen. 

De winnaars

clubkampioenschappen 
Jeugd tc telro
NISTeLrODe – De jaarlijkse clubkampioenschappen van de jeugd bij 
TC Telro beginnen op zaterdag 12 juli. 

Dit jaar worden de kampioenschappen in acht dagen gespeeld. De 
finaledag is op zaterdag 19 juli. er wordt gespeeld in de onderdelen 
enkel/dubbel en mix. Naast het tennis is gezelligheid verzekerd.

u
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Ja, u krijgt 
altijd een 
aantrekkelijke
spaarrente

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

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

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.
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Voor de laatste keer mocht Guus 
Smits dit seizoen starten in zijn 
kampioenstrui. Na een voortva-
rende kopstart moest hij even iets 
gas terug nemen, maar uiteindelijk 
wist hij samen met Dennis ebert en 

Mattijn Motshagen weg te rijden. 
Guus voelde zich steeds sterker 
worden, waardoor beide concur-
renten hem moesten lossen en 
Guus solo naar de finish reed. 
Daarna was het de beurt aan rick 

van den Hanenberg. Hij had een 
matige start en moest direct wat 
goedmaken. Uiteindelijk nam hij 
gedurende de wedstrijd een vierde 
plaats in. Deze wist hij bijna de 
hele wedstrijd te behouden. He-
laas moest hij op het laatst nóg een 
renner laten passeren, zodat hij als 
vijfde finishte. 

Bij de nieuwelingen kreeg Martijn 
van Doorn de nodige tegenslagen 
te verwerken. Hij had een redelijk 
goede start, alleen moest door een 
valpartij al snel lossen. Daarna be-
gon hij aan een inhaalslag. Helaas 
mocht ook dit niet baten, want hij 
reed in de laatste ronde lek. Door 
zijn lekke band verloor hij veel 
plaatsen en werd hij uiteindelijk 
34ste.

Als laatste was het de beurt aan 
eric van den Boogaard. Hij hoop-
te zijn blessureleed achter zich te 
kunnen laten en nog een laatste 
goede wedstrijd te rijden, in zijn 
voorbereiding op het kampioen-
schap. Dit is hem gelukt. Hij werd 
vierde. 

laatste krachtmeting nK voor team bikers
LANDGrAAF/HeeSWIJK-DINTHer – De laatste krachtmeting voor het 
NK mountainbike voor het Team Bikers uit Heeswijk-Dinther speelde 
zich af rondom Snowworld in Landgraaf, op een lastig parcours, met 
voor Nederlandse begrippen veel hoogtemeters.

mountainbike

Bernheze sportief

diploma’s

Op zaterdag 5 juli zijn onderstaande toppers geslaagd voor hun zwem-
diploma: 
Diploma B: Jon v Schaijk - Lewis v Dijk - Luuk vd Akker - William Kuijer 
- Amy Kuijer - Jordy v Krieken 
Anne v Zandvoort -Suze de Haas - Lonne Poort - evy v den Boogaart 
- Loïs ruijs - Kay v Duijnhoven Mila vd Ven - Saartje Vogels - Jaylinn 
Verbakel en Nikki Langenhuizen
Diploma C: Janske v Dijk - Jagoda Smolinska - Chloe de Groot - Isa Hart-
man - Jenny Pennings - Tess Geerts - Amouri Ubro - Lisa vd Stadt - Fleur 
reuvers - ralph v Ochten - rick v Gaal en Annelin Fransen.
Namens het zwemteam van Health Center Nistelrode ‘van harte gefeli-
citeerd’.

Op zondag 6 juli behaalden deze kanjers hun zwemdiploma: 
Diploma A: Cor vd Velden.
Certificaat A: Luc v Lieshout
Snorkelen 1: Amelia Smolinska - rens v Dijk - Stan de roder - Math vd 
Linden - Inez Brandsen - Sam vd Doelen - Chris vd Heuvel - Noor vd 
Doelen - Sam vd Heuvel - Jonie Schouten - Noa vd Hoed.
Snorkelen 2: Ivar Smits - Fieke Dortmans - Tim v Aalst - Fem v Aalst.
Snorkelen 3: Olivia Möller - Dani Hanegraaf - emma Nauta - Tim Delis-
sen - Anne v Dijk
Zwemvaardigheid 1: Marit exters - Marith vd Hurk - Nikki Hanegraaf
Zwemvaardigheid 2: Luke Vink
Zwemvaardigheid 3: Karlijn Visser - Thijs vd Oetelaar
Wereld Zwemslagen 3: Daniëlle Beniers - Imke Visser
Namens het zwemteam van Health Center Nistelrode ‘van harte gefeli-
citeerd’.

zwemmen clubkampioenen tV de balledonktennis

HeeSWIJK-DINTHer - De laatste twee weken zijn de clubkampioenschappen bij TV de Balledonk in Hees-
wijk-Dinther gespeeld voor zowel de 65 deelnemende junioren als de 160 senioren.

Bij de junioren werd de single titel bij de jongens in de hoogste categorie gewonnen door de pas 11-jarige 
Mathijs Haeve en bij de meisjes door Pieta rolink. Bij de senioren prolongeerden zowel Helen Miltenburg bij 
de dames als edward van de Weijer bij de heren hun titel van vorig jaar. Op de finaledag werden in 33 catego-
rieën in de leeftijd van 7 jaar t/m 55+ finales gespeeld, waarna de dag werd afgesloten met een gezamenlijke 
barbecue.
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Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

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

Audi A3 1.6 i lmv 1998 € 2999,-
Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroen 2CV AZ2CH 72.958 km 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 1981  € 9800,-
Fiat New Panda panorama dak 2010 €	 5500,-
Ford Focus wagon 2000 €	 1450,-
Ford Ka two-tone 2004 €		3450,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 €  3.949,-
Mazda Premacy 1.8 Exclusief  2001  €  2950,-
Mercedes-Benz C-klasse 
   250 TD 194 D km 1996 €  5950.-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 €  2999.-
Peugeot 206 1.1 rood metalic  2003 €		2999.-
Peugeot 206 1.9 D 2001 €  1950.-
Renault Kangoo 1.2 RN multi 1998 €  1500.-
Renault Laguna 1.8 Automaat   2002 €		2999.-
Renault Megane Scenic helios 1999 €		1950.-
Renault Modus Automaat 2004 €  5600,-
Renault Modus 1.5DCi 2004 €		2950.-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  €  3950.-

Volkswagen Beetle CABRIO  2004   €  7900,-
VW Buggy Offroad  geen kenteken  €  950,-

Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 €  1500,-

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

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

Inruil Koopjes:
Citroën AX 1.1 Image 1995 €		 850,-
Ford Escort Clipper 1.6 Grijs 1997 €		 999,-
Ford escort Clipper 1.6 blauw 1997 €		 999,-
Renault Clio 1.4 stuurbekr. 1996 €		 650,-
Peugeot 106 1.1 Sport Stuurbekr. 1999 €		 999,-

Wordt verwacht:
Renault Laguna Break, Peugeot 406, Opel Corsa, 
Citroën Xsara, Fiat Punto, Suzuki SX4 automaat, 
Subaru Impreza Station

Een greep uit onze voorraad!
WIJ ZIJN DE GEHELE VAKANTIEPERIODE GEOPEND



Woensdag 9 juli 201448 
  

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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DeMooiBernhezeKrant wenst 

iedereen een fijne vakantie

9 juli

neDerlanD – arGentiniË 
22.00 uur – HalVe finale
arena CorintHians, 
sÀo paulo

10 juli

film:  nieuwe helden
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 10

11 juli

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

12 juli

ronja de roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

start jeugdclubkampioen-
schappen tC telro
Locatie: tc telro nistelrode

tuinschetsochtend 
lipsGroen
Locatie: Weijen 77 nistelrode
Pagina 5

openluchtmis
Locatie: Sportpark De Schellen 
nistelrode
Pagina 37

13 juli
kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

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

fietstocht: trap als 
de wereld uit
Locatie: kerkplein Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 42

the little Village Dancers
Locatie: Plein bij café Kerkzicht 
Loosbroek
Pagina 2

14 juli

bridgeclub De klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 46

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank cereslaan 
Heesch

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

film: mandela ‘long Walk 
to freedom’
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 10

15 juli 

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

opening thelma kado’s
Locatie: Heeswijk-Dinther

kookworkshop 
wat is voeding?
Locatie: Stekstraat 15 nistelrode

16 juli 

ronja de rroversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

start cursus 
metamorfosemassage
Locatie:  Palmenweg  5 
nistelrode

17 juli 

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied nistelrode

informatieavond kinderfy-
siotherapie, ouderschaps-
coaching en babymassage
Locatie: Het Hobbelpaard Oss
Pagina 42

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther

18 juli 

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: aquaRest 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

andré manuel: bonzaai
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther

open dag 
beauties by rachel
Locatie: Heesterseweg 3a geffen
Pagina 13

19 juli 

ronja de roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

finale jeugdclubkampioen-
schap tC telro
Locatie: nistelrode 

power Horse Competition
Locatie: gouverneursweg 
Heeswijk-Dinther

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther

20 juli 

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

power Horse Competition
Locatie: gouverneursweg 
Heeswijk-Dinther

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther

21 juli 

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank cereslaan 
Heesch

bridgeclub De klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 46

22 juli 

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

23 juli 

De kleine zeemeermin
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Cursus reiki 1
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

25 juli 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

26 juli 

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

27 juli 

kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

28 juli 

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank cereslaan 
Heesch

bridgeclub De klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 46

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

29 juli 

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

fiets3daagse
Locatie: start Boederijterras 
het Venster Vinkel
Pagina 9

30 juli 

Geen Demooibernhezekrant

De nieuwe kleren van de 
kleizer
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Cursus reiki 2
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

De ontmoeting: 
Wood in Harmonie
Locatie: gasterij Laarstede 
nistelrode 

fiets3daagse
Locatie: start cc nesterlé 
nistelrode 
Pagina 9

31 juli 

fiets3daagse
Locatie: start aquarest 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 9


