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250 jaar aan jubilarissen bij Aurora

fRED VAN TOOR, 40 jaar lid, is 
op veel vlakken actief binnen de 
vereniging. Naast bugelspeler en 
concertmeester bij het fanfare-
orkest is hij ook dirigent van het 
jeugdorkest van Aurora. Verder 
is hij jaarlijks betrokken bij de 
Dodenherdenking op 4 mei in 
Heesch om het Taptoesignaal 
ten gehore te brengen. 

WILLIAM ADRIAANS is even-
eens 40 jaar lid van Aurora. Als 
slagwerker is hij vanaf jonge 
leeftijd muzikaal actief bij de 
malletband en later is daar ook 
het fanfareorkest bijgekomen. 
Naast de repetitie-avonden is hij 
ook vaak in het verenigingsge-
bouw van Aurora te vinden als 
er geklust moet worden. 

jAN KOCKEN, 50 jaar lid, viert 
zijn gouden jubileum bij Aurora. 
Jan was jarenlang trombone-
speler bij het fanfareorkest. On-
danks dat hij nu niet meer in het 
fanfareorkest speelt, is hij nog 
zeer actief binnen de vereni-

ging. Vaak komt hij op donder-
dag nog even luisteren naar de 
repetitie van het fanfareorkest 
om aansluitend een kaartje te 
leggen en iedere vrijdagavond 

beheert hij de keuken tijdens de 
repetitie-avond van jeugdorkest 
en opleidingsorkest Aurora Con 
Brio. 

fRANS VAN DEN AKKER, 60 
jaar lid, is op veel vlakken ac-

tief binnen de vereniging. Naast 
bugelspeler bij het fanfareorkest 
is hij onder meer mede verant-
woordelijk voor het instrumen-
tenbeheer van de vereniging. 

Zijn liefde voor blaasmuziek 
heeft hij doorgegeven aan zijn 
nazaten. Op dit moment zijn 
maar liefst drie generaties Van 
den Akker muzikaal actief bin-
nen Aurora. 

jAN VAN DER BIEZEN, 60 jaar 
lid, viert eveneens 

zijn diamanten 
jubileum. 
Jan speelt 
de esbas 

bij het 
fanfare-

orkest en 
ook hij 

heeft de 
liefde voor 

muziek door-
gegeven aan zijn 

kinderen én
kleinkinderen.

Buiten Aurora is Jan ook actief 
bij het Maasland Senioren Or-
kest als muzikant en voorzitter. 

Naast deze vijf jubilarissen werd 
ook Fred Gnade in het zonnetje 
gezet. Hij werd benoemd tot 
erebestuurslid van Aurora van-
wege zijn grote verdiensten voor 
de vereniging. Na 39 jaar als be-
stuurslid heeft hij eerder dit jaar 
het stokje overgedragen aan de 
jongere generatie. Wel blijft hij 
actief als trombonespeler bij het 
fanfareorkest, als instrumenten-
beheerder en logistiek manager. 

Alle jubilarissen van harte 
gefeliciteerd en blijf nog lang 
lid van fanfare Aurora!

HEESCH – Traditiegetrouw sluit fanfare Aurora het muzikale seizoen af met een eindeseizoensfeest om 
vervolgens het zomerreces in te gaan. Op deze avond worden jaarlijks de jubilarissen van de vereniging 
gehuldigd. Op vrijdagavond 14 juli was het weer zover en ook dit jaar waren er weer jubilarissen te 
huldigen. Maar liefst vijf stuks in totaal, samen goed voor 250 jaar lidmaatschap! 

lid, viert eveneens 
zijn diamanten 

muziek door-
gegeven aan zijn 

V.l.n.r.: Fred Gnade, Jan van der Biezen, Frans van den Akker, Jan Kocken, William Adriaans en Fred van Toor

Fred Gnade werd benoemd tot 
erebestuurslid van Aurora vanwege zijn 
grote verdiensten voor de vereniging
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HB FOODS UIT HEESCH

Verspreiding van DeMooiBernhezeKrant 

Bezorging gaat door
We krijgen hulp van het team 

Spot-On Verspreidingen en 
hierdoor kan de bezorging deze 

week gelukkig doorgaan. De 
bezorgers hebben gisteren een 
mail met hun nieuwe inloggege-
vens gekregen voor het systeem, 
waarin wij hopen dat ze snel de 
vakantieweken checken of aan-
vullingen geven waar nodig. 

We kunnen het niet genoeg zeg-
gen: Wij zijn trots op onze be-
zorgers. Zij zijn het die uiteindelijk 
elke week door weer en wind er-
voor zorgen dat DeMooiBernhe-
zeKrant, waar wij veel zorg aan 
besteed hebben, bij iedereen op 
woensdag in de bus ligt. 
Daarnaast zijn wij trots op onze 
kwaliteit en deze kwaliteit willen 
wij ook graag in de bezorging 

blijven doorvoeren. We zien met 
vertrouwen de toekomst tege-
moet en gaan er samen weer vol 
tegenaan. Ben je berzorger en 
heb je vragen, of heb je geen mail 
gekregen met de inloggegevens? 

Spot-On Verspreidingen is voor-
alsnog te bereiken via 
info@spot-on-verspreidingen.nl. 
Vermeld altijd je voor en achter-
naam, woonplaats en wijknum-
mer als je mailt.

Rian, Heidi en 
team DeMooiBernhezeKrant

info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170.

BERNHEZE – Een week geleden hebben we afscheid genomen van de verspreider van DeMooiBernhezeKrant. In de afgelopen week hebben 
we alle bezorgers in kaart gebracht en kunnen we met het team van Spot-On Verspreidingen aan de slag om DeMooiBernhezeKrant in de 
brievenbussen van Bernheze te bezorgen. Woensdag geen krant ontvangen? Laat het ons donderdag weten! 
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

VAKANTIE  

De vakantie heeft zijn intrede 
weer gedaan. De scholen 
zijn dicht en de eerste 
vakantiegangers zijn alweer 
op pad naar de mooiste 
bestemmingen. Ook in ons 
bedrijf natuurlijk. Om en om 
gaan we met z’n allen met 

vakantie om zo toch de hele periode in de zomer open te 
blijven. Het brede broodassortiment is in de vakantieperiode 
altijd wat tè breed. We proberen met een lichte aanpassing per 
dag toch aan ieders wensen tegemoet te komen.

Wist u eigenlijk dat we elke ochtend om 7.00 uur open zijn? Wat 
is er nu lekkerder dan vlak voor de reis, dagje uit of picknick even 
heerlijke verse spulletjes te halen? En voor diegenen die moeilijk 
kiezen kunnen hebben we onze bekende Six-Pack waarin echt 
van alles zit voor dat dagje uit of de reis naar...

Vakantie is lekker uitrusten, niksen, zonnebaden en zwemmen. 
Maar voor een ander weer dingen bezichtigen, actieve sporten 
beoefenen of genieten van die totaal andere omgeving. Voor 
mij is het ook vaak een inspiratiebron. Elk land heeft zo zijn 
specialiteiten, lekkernijen en smaakmakers. En elk jaar komen 
er altijd wel weer wat ideeën mee naar huis van ons of een 
van onze medewerkers. En zo af en toe probeer je producten 
waarvan je denkt ‘Dat gaat het worden’. En dat kan dan 
tegenvallen, maar ook zomaar een topper worden. Bijvoorbeeld 
onze Belgische puntjes. Gezien en gegeten ergens in België 
door mijn ouders en verfijnd tot het product zoals we het nu 
al jaren verkopen. Of neem de Flapjacks die Lizzy uit Londen 
heeft meegenomen. 
En mocht u op een bestemming zijn en daar heeft de lokale 
bakker of restauranteigenaar zoiets lekkers of bijzonders; tip 
ons of neem het mee. Dat vinden we altijd erg leuk en wie 
weet duikt het op in ons assortiment.

Rest me alleen nog iedereen een heel fijne vakantie te wensen 
en voor de thuisblijvers is er de schrale troost dat elke dag 
gewoon lekker vers brood en banket te verkrijgen is in onze 
winkels.

Bon voyage, gute Reise, safe journey…goede reis en tot gauw 
in een van onze winkels. 

Bart Lamers, 
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com

0413 - 22 96 77

Onze assortiment bestaat 
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet, 

Kippendijen, Kipgehakt, 
Kiprollade en veel meer!

De lekkerste kip, 
voor een eerlijke 
betaalbare prijs

OOk 
vOOr de 

BBQ

Ons assortiment bestaat
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet,

Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

SCHOONMAAKTIP 
Barbecuerooster

Het schoonmaken van 
het barbecuerooster 

gaat heel erg 
gemakkelijk met een 
prop aluminiumfolie. 

Licht inwrijven en alles 
vliegt eraf. Succes.

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

 Tegen inlevering van deze bon:
GRATIS PORTIE

GEGRILDE BORRELBOUTJES
MET KERRYSAUS

WOENSDAG GEHAKTDAG 
500 gram verse worst en 
500 gram gehakt h.o.h. samen p/kg 

WEEKENDDEAL 
SHOARMA PAKKET
500 gram shoarma, broodjes en knofl ooksaus

€ 7,98

Bij besteding vanaf € 20*
*uitgezonderd groente-, fruit- en vleespakketten

€ 5,98

Tijdens de vakantieperiode gelden de normale openingstijden

Die titel is ontleend aan muziek-
gezelschap D’n Broelie, dat haar 
optredens enkele jaren geleden 
staakte na het overlijden van gi-
tarist Peter van Hulten en accor-
deonist Jo van Heeswijk. 

In de grote zaal van De Stuik zijn 
het de stemmen van Ely Domini-
cus, Ellen van der Ven, Martin de 
Barbanson, Anne-Mieke Post en 
Rien van der Steen, die begeleid 

worden door lokale rockgitaris-
ten als Peter van Hulten jr., Rien 
Hairwassers en Peter van der 
Steen. Ook blazersorkest The 
Barbarian Horns zal de swingen-
de Broelieavond begeleiden. 

Kaarten voor ‘Broelie en Nogwa’ 
zijn nog voor € 5,- te koop bij de 
Dagwinkel, Bakkerij Van Leur en 
De Stuik. De entreekaart geeft 
recht op twee consumpties.

Muziekavond in De Stuik: 
‘Broelie en Nogwa’ 

VORSTENBOSCH - In gemeenschapshuis De Stuik wordt op zater-
dag 7 oktober een mooie muziekavond op touw gezet. Vanaf 19.30 
uur treden muzikanten en zangers van allerlei pluimage op onder 
het motto ‘Broelie en Nogwa’.

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

ZOMERCODE TOT 31 JULI 
Een extra GRATIS gang bij uw diner met de zomercode ‘sentiment17317’.

Maak een foto van deze code of laat hem zien aan Eltjo en zijn team.

SPECIAAL ZOMERMENU VAN 1 TOT EN MET 18 AUGUSTUS
Zomer 4-gangen verrassingsmenu  voor € 35,- per persoon 

HELE 
ZOMER
OPEN

2 augustus verschijnt er een gewone krant.
9 en 16 augustus verschijnt er geen krant

Elk jaar komen er altijd weer 
wat ideeën mee naar huis
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Pedicure
Er zijn beroepen die je zelf nooit zou willen uitoefenen, maar waar 
je toch enorme bewondering voor kunt opbrengen. 
Een stratenmaker bijvoorbeeld, die in weer en wind op zijn knieën 
in het zand zit om voor jou en je auto de reis en het parkeren zo 
comfortabel mogelijk te maken. Of een vuilnisman die dagelijks 
en vooral in de zomer de geur van bedorven voer en maden moet 
trotseren, omdat je er wederom niet aan had gedacht een zakje om 
je etensresten te doen voordat je het in de kliko flikkerde. 
En je überhaupt nooit de moeite neemt je container eens een keer 
schoon te maken, waardoor die geur nog indringender wordt.

Deze twee beroepen zouden echt een peulenschil voor me zijn om 
een dagje vol te houden vergeleken met het ergste beroep aller 
tijden, in mijn beleving, namelijk dat van pedicure. Laat mij maar 
een half jaartje op een vuilniswagen staan in plaats van dat ik één 
seconde aan de voeten van een ander moet zitten. Ik vind het al 
een verschrikking dat andermans tenen op een meter van mijn 
ogen komen, laat staan dat ik ze met mijn handen moet aanraken. 
Ik laat ook liever niemand in de buurt van mijn eigen tenen komen. 
Ik ben elk jaar blij dat het zomer wordt, maar het vooruitzicht van 
al die open schoenen vind ik toch echt een keerzijde.

En bij de pedicure komen ook niet echt de meest fraai verzorgde 
voeten de praktijk binnen, heb ik begrepen. Als je een poezelig, 
zacht voetje mag behandelen, is het nog misschien tot daar aan 
toe, maar dat is amper het geval. Een ingegroeide teennagel of 
een eksteroog staan vaker op het programma dan een servicebeurt 
van een voetenmodel, lijkt me.

Je moet het maar kunnen, om dag in 
dag uit andermans tenen en voeten 
te verzorgen. Pedicure worden 
en zijn moet echt een roeping 
zijn, anders kan ik het me niet 
voorstellen dat je dat ook maar één 

minuut kan volhouden.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Gerard de Bekker uit Heesch
ziet als Consul van de Oorlogsgravenstichting toe op de zorg en het onderhoud 
van de oorlogsgraven in de gemeente Bernheze. Al 31 jaar lang. Op 6 juli nam 
Gerard afscheid bij de gemeente en daarmee ook van deze taak.

Poppy’s
Gerard ziet er al 31 
jaar op toe dat de 
graven er netjes 
bijliggen. “Het 
reguliere onder-
houd gebeurt 
door IBN. Als er 

groot onderhoud 
nodig is dan wordt dat uit-

gevoerd door de Oorlogsgra-
venstichting.” De graven wor-
den ook nu nog bezocht door 
verwanten. Soms zijn er groepen 
Engelsen die de graven bezoe-
ken, soms zijn het individuelen. 
“Je ziet het aan de poppy’s die 
erbij gelegd worden,” vertelt 
Gerard. “Dat zijn kleine houten 
kruisjes met een klaproos (pop-
py) in het midden.”

Koninklijk
Koning Willem Alexander is be-

schermheer van de Oorlogsgra-
venstichting. Gerard: “Het ko-
ningshuis is erg betrokken bij de 
stichting, al vanaf de oprichting 
ervan. Toen ik pas een half jaar 
consul was werd ik uitgenodigd 
bij een jubileum van de stichting. 
Ik werd uitgebreid gescreend. In 
hotel Krasnapolsky kregen we 
strenge instructies, en in het pa-
leis op de Dam mochten we ko-
ningin Beatrix en prins Claus de 
hand drukken. Dat was wel heel 
bijzonder om mee te maken.”

Onderscheiding
En nu is Gerard dus onderschei-
den met de erepenning. Gerard, 
in alle bescheidenheid: “Ik voel 
me vereerd, hoewel ik het geen 
verdienste vind van mezelf. Het 
hoorde bij mijn taak en ik droeg 
het een warm hart toe. Ik heb 
het graag gedaan.”

Gerard gaat nu genieten van zijn 
pensioen. Met zijn racefiets, mo-
tor, accordeon, theateractivitei-
ten, zijn kinderen, kleinkinderen 
en vrouw gaat hij zijn welver-
diende vrije tijd wel doorkomen. 

HEESCH - In Nederland zijn 180.000 geregistreerde oorlogsslachtoffers. In de gemeente Bernheze lig-
gen 28 oorlogsslachtoffers begraven, waarvan 27 in Heesch en 1 in Dinther. Hieronder zijn 2 Neder-
landse slachtoffers en 26 geallieerden (Engelsen). Het toezien op het onderhoud en de conditie van de 
graven voelt voor Gerard als een bijzonder gebaar naar deze oorlogsslachtoffers: “Het waren allemaal 
jonge jongens die voor onze vrijheid zijn gesneuveld. jonge mannen die niet in hun vaderland begraven 
konden worden. Ik voel een diep respect voor hen en beschouw het als een voorrecht om dit te mogen 
doen. Het is het minste wat we terug kunnen doen.”

Gerard bij de oorlogsgraven in Heesch Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers
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SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

 www.strijkenherstelserviceheesch.nl
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ZORG EN HuLP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Kerkstraat 8a Vorstenbosch - 0413-795196
www.fysiotherapievorstenbosch.nl

Fysiotherapie op maat

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

BEWEGEN NAAR 
GEZONDHEID

Bijna vakantie… 
- nog last van pijntjes in bijvoorbeeld
 rug of nek? 
- fit blijven en lekker trainen op je 

vakantiebestemming? 

Wij helpen je met fysiotherapie en 
een gratis trainingsschema.

Neem contact met ons op of kom langs.

FYSIO: Verdilaan 48 / Cereslaan 12b Heesch, 457067
FITNESS: Cereslaan 12b Heesch, 484792

BEWEGENNAARGEZONDHEID.NL

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Nog snel een leuke set scoren
voor de vakantie?
Dat kan bij Trendzz!

Alle artikelen met een rode sticker zijn nu maar € 15,-.
Daarnaast kunnen de artikelen gratis vermaakt worden wanneer 

dit nodig is. Ook de actie met de Petrol slippers loopt nog 
steeds bij besteding van € 75,-, uitgezonderd op de sales.

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

dit nodig is. Ook de 
steeds bij besteding van 

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Team Trendzz wenst u
een fijne vakantie

Dat kan bij Trendzz!

Wij gaan de sale
knallend beginnen!

“Mooie melodieën met verha-
lende teksten en het liefst meer-
stemmig gezongen, dat was en 
is nog steeds ons uitgangspunt”, 
zegt René. “Daarbij levert ieder 
lid zijn bijdrage. We sleutelen net 
zo lang aan een nummer tot we 
er allemaal tevreden over zijn.”
Sinds een jaar neemt Marga van 
den Broek de leadzang voor haar 
rekening. Marga zegt hierover: 
“Ik leerde de bandleden kennen 
via het koor ‘La Orféon’. René 
Heesakkers vroeg daarna of ik 
een keer met hen wilde repe-

teren. Na die repetitie vroeg ik 
René ‘Wat verwachten jullie ei-
genlijk van mij?’ Waarop René 
zei: ‘Nou, gewóón... dat jij bij 
onze band komt!’ En zo werd ik 
de leadzangeres van Dreamfield 
en ik heb er geen moment spijt 
van gehad! Ik kan er heel erg van 
genieten als tijdens een optreden 
alles mooi samenvalt. Dat is echt 
kicken. Ik zie dat de heren daar 
ook blij van worden. Dat is ge-
woon zo mooi!”
Op zaterdag 16 september treedt 
Dreamfield op in CC Nesterlé. 
De avond begint om 20.30 uur. 
Kaartjes à € 10,- zijn te bestellen 
via www.nesterle.nl of via 0412-
859001.

 ‘Als ik ooit nog gitaar kan spelen, ga ik zelf liedjes schrijven!’

NISTELRODE – Die belofte deed René Heesakkers zichzelf toen het 
ernaar uitzag dat hij, door een bedrijfsongeval, zijn vingers niet meer 
zou kunnen gebruiken. Gelukkig, wonder boven wonder, bleven ze 
gespaard en bleken ze ook nog te functioneren. En… belofte maakt 
schuld. Inmiddels is René al jaren een van de enthousiaste bandle-
den van Dreamfield en heeft hij, samen met Rico van Hooren, al veel 
nummers geschreven.

Dreamfi eld  / 
René Heesakkers

Dit jaar werd met de financiële 
actie aandacht gevraagd om de 
duurzaamheid van de vereniging 
te versterken. Servaes gaat haar 
kleding in het najaar aanpassen 
en daar hoort een investering 
van ruim € 10.000,- bij. Naast 
de contributies en subsidies zijn 
vrienden, sponsoren en dona-
teurs een belangrijke ondersteu-
ning van de vereniging. Met 

deze steun kan er bij feestelijk-
heden, jubilea en natuurlijk bij 
Koningsdag en Koninklijke On-
derscheidingen een muzikale bij-
drage geleverd blijven worden. 
Jij kunt natuurlijk ook vriend 
worden. Voor € 45,- per jaar on-
dersteun je de vereniging struc-
tureel. Wil jij Vriend van Servaes 
worden? Neem dan contact op 
via info@st-servaes.nl.

Harmonie dankt Dinther 
voor financiële steun

HEESWIJK-DINTHER - In de week van 26 juni hield harmonie Sint 
Servaes haar jaarlijkse donateursactie. Met de ludieke enveloppen-
actie, waarbij je Servaes op één kunt zetten, Servaes voor twee kunt 
laten tellen of Servaes de vijf kunt geven, werd een mooi bedrag van 
ruim € 3.000,- opgehaald. De harmonie bedankt alle gulle gevers 
voor hun bijdrage. 

OSS/BERNHEZE - Een schooljaar lang hebben leerlingen van prak-
tijkschool De Singel zich ingezet voor de Voedselbank voor Oss en 
Omgeving. Het leverde bijna € 1.800,- op. Coördinator Yvonne Lan-
gens mocht afgelopen week een cheque van € 1.798,22 in ontvangst 
nemen. Ze was aangenaam verrast door dit bedrag en bedankte alle 
leerlingen voor hun inzet.

leerlingen De Singel verrassen 
voedselbank met € 1.800,-
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

SIXPACKEN EN WEGWEZEN

VAKANTIE SIX PACK vol vakantiebroodjes :

10 picopuntjes

4 rozijnenbollen 

6 harde broodjes naar keuze 

+ ’n klein stokbrood 6,00
8,90

ONZE LIMBURGSE PUNTEN ZIJN WEER RIJP
Bij ons geen kant en klare abrikozen- en kersenmoes. Wij werken met hele 
kersen en abrikozen. Deze brengen we op onze manier op smaak en dan moet
 u eens proeven. Zó ontzettend lekker en heerlijk fris, ook als het warm is.

we maken ze met verse abrikozen en kersen dus nu is hét moment

Bij aankoop van 2 broden:
2 Limburgse 
Abrikozen of
Kersenpunten

2,50
normaal 3,15

“Ik heb altijd van alles gedaan.
Daarmee start Nadja van Driel 
het gesprek en gaandeweg blijkt 
al snel dat ze daarmee niets teveel 
zegt. “Ik was begin twintig toen 
ik als interieurdecorateur begon. 
Hoewel ik een cursus binnen-
huisarchitect had gevolgd, leerde 
ik het vak vooral in de praktijk. 
Wandschilderingen maken, kleur-
advies geven, standbouw, etala-
ges inrichten en zo meer”, blikt 
ze terug. Ze besloot te stoppen 
met haar baan en voor zichzelf te 
beginnen met Nadja’s Style.

In 2002 maakte ze een verre 
buitenlandse reis. In haar bagage 
zat een (oude) filmcamera van 
haar vader, de inmiddels over-
leden amateurfilmer Henk van 
Driel. “Ik fotografeerde al van 
jongs af aan, maar filmen leek 
me ook wel iets. Ik ben niet zo 

van de technische hoogstandjes, 
maar ben wel sterk op gevoel 
en heb altijd oog gehad voor 
‘momenten’, vertelt ze. 
Bij thuiskomst monteerde ze met 
zijn hulp het ‘geschoten’ materi-
aal. “Hij had de spullen en ik de 
interesse”, lacht ze. Gelijktijdig 
besloot ze zich bij te scholen. “Ik 
heb diverse filmopleidingen suc-
cesvol doorlopen”, zegt Nadja. 

Direct na haar opleiding begon 
ze bij een filmbedrijf, dat naast 
bruiloften, ook videoclips voor 
Nederlandstalige artiesten maak-
te. Van Driel kijkt er met plezier 
op terug. “Ik heb met diverse 
artiesten in het buitenland video-
clips gemaakt. Zat ik zomaar een 
paar dagen in Malaga, het Zwar-
te Woud, in een luchtballon of 
op een terrasje met hen wijntjes 
te drinken.” Toch stopte ze ook 

hiermee. Nadja’s Style is dan al 
omgedoopt tot Janus Films. Ze 
werd beheerder van gemeen-
schapshuis De Wis in Loosbroek. 

“Vanwege het horecawerk en de 
vele contacten vond ik dat heel 
leuk”, meldt ze.

Het is precies wat Van Driel qua 
filmen ook het liefste doet. Met 
mensen omgaan, deze op film 
portretteren en documentaires 
maken. Stilstaan doet ze niet. 
Het afgelopen jaar was ze druk 
doende om basisschoolkinderen 
te onderwijzen over ‘het vak’ 
waarbij ze zelf aan de slag moch-
ten. Volgend jaar gaat het project 

ook verder op andere scholen. Tel 
daarbij haar gezin op, het foto-
graferen, haar zangkunsten en je 
zou denken dat er geen tijd over 

is, of niets meer te wensen valt. 
Nadja: “Ik zou graag als regisseur 
een documentaire maken. Came-
rawerk is heel intensief, waarbij 
je de focus hebt op wat je vast 
moet leggen en niet ziet wat er in 
de omgeving gebeurt. Als regis-
seur overzie je de details en het 
grotere geheel. Dat zou ik graag 
willen doen”, om te conclude-
ren, “maar zoiets kost veel tijd en 
geld en met wat ik nu al allemaal 
doe, ontbreekt het me vooral aan 
eerstgenoemde.”

‘Ik ben sterk op mijn gevoel en heb oog voor momenten’

Nadja van Driel op vele fronten actief

HEESWIJK-DINTHER – 
Creatief en vindingrijk. 
Dat is de conclusie die 
getrokken kan worden 
na een gesprekje 
met professioneel 
filmmaakster Nadja 
van Driel. Naast haar 
eigen filmbedrijf 
maakt ze foto’s, is 
interieurdecorateur, 
zingt ze, is als 
vrijwilliger actief en 
heeft ze haar handen 
vol aan haar jonge 
gezin.

Ik fotografeerde 
al van jongs 
af aan, maar 
filmen leek me 
ook wel iets

Nadja van Driel is als vrijwilliger actief bij diverse organisaties. Als professioneel filmmaakster zou ze graag een film willen regisseren.

Foto en tekst: Wendy van Lijssel

Het afgelopen jaar was ze druk doende om 
basisschoolkinderen te onderwijzen over ‘het vak’
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Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Ook indien elders verzekerd.

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht 

persoonlijk bereikbaar.

Feestelijk zomeravondconcert 
voor jubilarissen in de Abdijtuin
Driemaal is scheepsrecht!

Het Zomeravondconcert werd 
onderbroken door voorzitter 
Lambert van der Ven, die drie 
leden speciaal in het zonnetje 
zette. Paul Verhoeven (op ba-
riton) werd toegesproken voor 
zijn 40-jarig muziekjubileum bij 
de harmonie van Dinther. Hierna 
waren er mooie woorden voor 
de gouden Martien (Tiny of Ti-
nus) Deckers (tenorsaxofoon) en 

Willy van Langen (basklarinet), 
die beiden maar liefst 50 jaar aan 

de vereniging verbonden zijn. 
Beiden werden ten slotte ook 

nog eens gehuldigd vanwege 
het verkrijgen van het Ere-Lid-
maatschap van harmonie Sint 
Servaes. 

Rond 21.15 uur ontvingen alle 
deelnemers en de drie dirigenten 
een ovationeel applaus, waarna 
nog tot middernacht werd na-
gepraat over het geslaagde con-
cert!

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 9 juli hield harmonie Sint Servaes haar Zomeravondconcert in de tuin van 
de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. En waar de vorige twee edities letterlijk in het water vielen en 
het concert binnen in de Muziekfabriek afgewerkt moest worden, werd deze editie wel het gedroomde 
zomeravondconcert onder heerlijke zomeravondzonnestralen en zwoele temperaturen, waarbij het lang 
buiten toeven was onder het genot van een heerlijk koud drankje! 

Foto: Ine Zonneveld/Lambert van der Ven

Vertrekkend vanaf de sporthal 
Lindershof reed de stoet via het 
Bomenpark naar Slabroek. Op 
de open heide hield zij na een 
kleine acht kilometer halt voor 
een korte pauze met een drankje 
en wat koek. 

Hierna ging de tocht verder door 
de natuur van Slabroek. Links 
en rechts kon er met volle teu-
gen genoten worden van al het 

moois dat Slabroek op een zon-
nige dag te bieden heeft.

Aangekomen bij Charme Cam-
ping Hartje Groen kregen de 
scootmobielers bij de Blokhut 
een kopje koffie met een heer-
lijke appelpunt aangeboden. De 
scootmobielen die energie nodig 
hadden konden even opgeladen 
worden en er kon natuurlijk ook 
een sanitaire stop gemaakt wor-

den. Hierbij bood Wil haar hulp; 
bedankt!
Na een klein half uurtje werd de 
rit voortgezet richting Udense-
dreef langs het Wisent-uitzicht-
punt waar de groepsfoto werd 
gemaakt. Helaas lieten de wi-
senten zich niet zien, maar dat 
mocht de pret onder de deelne-
mers niet drukken. Verder ging 
de tocht via het Slingerpad naar 
Nistelrode en werd er gestopt 

bij Laarstede waar de deelne-
mers aan de tocht een frietje 
met snack aangeboden kregen. 

Ook werden, door voorzitter Jan 
van der Leest, de vrijwilligers en 
ritorganisator bedankt voor de 
ondersteuning van de tocht. Ge-
lukkig was iedereen zonder be-
keuring of ongeluk in Nistelrode 

aangekomen! Na het eten werd 
de rit richting Heesch weer inge-
zet en kon iedereen voldaan te-

rugkijken op een mooie en goed 
georganiseerde tocht.

Namens ‘de 2J’s’ en de rest van 
de groep: Ziekenvereniging Ho-
rizon bedankt.

Voortreffelijke scootmobieltocht Horizon Heesch

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon Heesch heeft dit jaar een bijzonder natuurrijke scootmobieltocht 
georganiseerd. Dit jaar liep de door Henk van Herpen uitgezette tocht van een kleine 30 kilometer door 
de mooie natuur van Slabroek.

Avonddriedaagse 
kleinschalig wonen 
Kloosterhof Laarstede
NISTELRODE - Voor de bewoners van de Kloosterhof Laarstede, afde-
ling kleinschalig wonen, zal er dit jaar wederom een avonddriedaagse 
plaatsvinden. 

Na het succes van de afgelopen jaren, wordt dit ook nu vooral mogelijk 
gemaakt door de inzet van familie en de vele vrijwilligers uit het dorp. 
Dit wandelevenement zal plaatsvinden op dinsdag 1, woensdag 2 en 
vrijdag 4 augustus en er wordt gestart vanaf de Kloosterhof rond 18.15 
uur. Uiteraard alleen als het goed weer is!

MAAR LIEFST 50 JAAR 
AAN DE VERENIGING 

VERBONDEN

De scootmobielen die energie nodig 
hadden konden even opladen

Geniet vandaag 
en herhaal dat morgen
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Eigen gemaakte
huzarensalade

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Zomers croissantje

Volop zomerfruit

SpitSkool (geSneden)
500 gram € 0.75
Witte druiVen
(pitloos) doosje 500 gram € 1.50
Salade Van de Week 200 gram € 1.50

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Kwarkbolletjes 

3+3
GRATIS

100 gr. € 0,79

1,00

Varkensfiletlapje
naturel of
gemarineerd
100 gr. € 1,00

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

Mini croissant gevuld met 
room, aardbeien en witte 

chocoladevlokken

Nu

Pomodori
plukbrood

nu

Heerlijk bij BBQ, borrel
en een kop soep

2,95

Vakantie Nistelrode:
Van zaterdag 29-7; 13.00 uur 
t/m zondag 13-8

Vakantie Vorstenbosch:
van vrijdag 4-8; 18.00 uur
t/m maandag 21-8

Achterham

100 gr. € 1,25

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Afscheid TSO medewerkers

Met deze lunch is er een mooie 
tijd afgesloten en iedereen is 
trots op het TSO team dat er 
toch altijd maar weer stond om 
voor de kinderen een fijne mid-
dagpauze te verzorgen. 

In het bijzonder is deze middag 
Gera Pashouwers bedankt. Gera 
is al 23 jaar TSO-medewerker op 
basisschool De Beekgraaf! Ja-
ren heeft zij ook de organisatie 
op zich genomen en altijd heeft 
ze dit met veel plezier gedaan. 

Gera; complimenten! Fijn dat je 
na al die jaren nog steeds met 
zoveel plezier de kinderen een 
fijne middagpauze hebt bezorgd.
Ook TSO-coördinator Edith Her-
le is vandaag speciaal bedankt 
voor haar inzet voor de TSO. 
Steeds heeft zij gezorgd voor 
onder andere een goede afstem-
ming met beide teams en het 
verwerken van de aanmeldin-
gen. Daarbij had ze steeds oog 
voor de kinderen en de sfeer in 
de groep. Met veel enthousias-

me en betrokkenheid had Edith 
het totaaloverzicht op beide lo-
caties.

Natuurlijk ook een woord van 
dank aan het hele TSO-team en 
de pedagogisch medewerkers 
van de BSO die allemaal samen 
steeds hetzelfde doel voor ogen 
hadden, namelijk een fijne mid-
dagpauze voor alle kinderen!

Mirjam en Inez, 
kinderopvang De Benjamin.

NISTELRODE - Donderdag 13 juli was er voor de allerlaatste keer de TSO (tussenschoolse opvang), 
in verband met nieuwe schooltijden volgend jaar, voor alle kinderen van basisschool de Beekgraaf en 
basisschool ‘t Maxend. Alle kinderen hadden deze week tijdens het overblijven een lekker ijsje gehad. 
Deze donderdag was het tijd om vanuit De Benjamin eens te zorgen voor een heerlijke lunch voor de 
TSO-medewerkers.

Ondernemersvereniging Heesch voor 
en door betrokken ondernemers

Ze zetten met veel enthousiasme 
de schouders onder verschillen-
de projecten. Met een actieve in-
stelling zijn ze continu in gesprek 
met de gemeente en er wordt 
altijd gezocht naar samenwer-
kingsverbanden met andere par-
tijen. Naast het behartigen van 
de belangen, creëert de OVH 
een platform om elkaar te ont-
moeten. Deze laagdrempelige 
bijeenkomsten bieden onderne-
mers de gelegenheid om kennis 
te delen en te netwerken. De 
bijeenkomsten zijn voor ieder-
een; ongeacht of je startend of 
ervaren ondernemer bent. 

Alle inspanningen hebben ervoor 
gezorgd dat het goed gaat met 
Heesch. Het centrum bruist met 
mooie en aantrekkelijke winkels. 
Het aantal parkeerplaatsen is 
enorm uitgebreid. Kortom; een 
centrum met een positieve en 

vriendelijke uitstraling waar ie-
dereen zich welkom voelt. Ook 
komt er steeds meer duidelijkheid 
over bedrijventerrein Heesch-
West. Een aantrekkelijke aanvul-
ling voor de industrie. Een nieu-
we kans die Heesch nog steviger 

op de kaart zet. Betrokkenheid 
van bestuursleden en onderne-
mers zorgen samen voor dit suc-
ces. Mooi om te zien wat het je 
kan brengen als je samenwerkt. 
Zowel persoonlijk als zakelijk. 
Bijzonder waardevol. 

HEESCH - De Ondernemersvereniging Heesch (OVH) bestaat bijna twintig jaar. Natuurlijk is er in die 
tijd enorm veel veranderd. Zowel in Heesch als in geheel ondernemersland. Gelukkig is de betrokken-
heid van de lokale ondernemers niet veranderd. Iedereen probeert op zijn of haar manier een steentje 
bij te dragen. Dat geldt zeker ook voor de bestuursleden van de OVH. 

De zomerborrel van de OVH bij Brasserie ’t Oude Raadhuis

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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KBO Bernheze
Geslaagd KBO 
Creatief

HEESWIJK-DINTHER - De co-pro-
ductie van de KBO’s van Hees-
wijk-Dinther is heel succesvol 
gebleken. Er waren deelnemers 
en gasten uit Heeswijk-Dinther 
in de Ontmoetingstuin en dat 
alles op een lekker warme zater-
dagmiddag 8 juli.

In een fleurige marktomgeving 
genoten ongeveer 400 mensen 
van tal van creatieve activiteiten 
zoals schilderen, haken, breien, 
borduren, keramieken, viltslin-
gers maken, kokkerellen, de be-
leef-tv van Laverhof en meer. De 
kraampjeshouders hebben geen 
minuut te klagen gehad over 
de belangstelling. Zij lieten dan 
ook met genoegen hun vaar-
digheden zien en vertelden er 
enthousiast over. De optredens 
van muziekkapel La Banda, het 
accordeonorkest Ricochet, het 
accordeonspel van Wim Smits 
en het optreden van de vetera-
nen-sporters verlevendigden de 

middag. Kortom; alle ingrediën-
ten voor een gezellige en crea-
tieve middag waren aanwezig.
De organisatie heeft al weer 
plannen voor het komend jaar!

Overstappen 
op glasvezel? 
KBO helpt!
HEESCH - Over enkele weken 
worden de eerste klanten aan-
gesloten op glasvezel. Wanneer 
je nu een mailadres hebt dat ein-
digt op bijvoorbeeld @ziggo.nl, 
@home.nl, KPN.nl, @online.nl,  
@planet.nl, @hetnet.nl, dien je een 
nieuw mailadres aan te maken. 

Dit kan bij je nieuwe provider 
of bij Gmail, Outlook, Icloud 
en dergelijke. Dit moet je doen 
ruim voordat jouw abonnement 
afloopt, want daarna kun je niet 
meer mailen! Kun je het zelf, dan 
nu meteen gaan doen! Vergeet 
niet alle contacten een mailtje te 
sturen met je nieuwe adres. En 
zet meteen alle berichten over 
inclusief je contactadressen.
Op de site www.kbo-heesch.nl 
staan voorbeelden en een uitleg 
hoe je een mailadres aanmaakt 
bij Gmail, Outlook, of Icloud. 
Je ‘oude’ mailadres heb je mis-
schien ook gebruikt bij webwin-
kels of sites van de overheid, 
pensioenfonds, zorgverzekeraar, 

abonnementen, enzovoort. Pro-
beer deze te inventariseren en 
wijzig dit mailadres op tijd anders 
krijg je geen berichten meer!
Kun je zelf geen nieuw mail-
adres aanmaken of maak je 
voor het eerst kennis met in-
ternet? Als je hulp nodig hebt 
dan kun je gebruikmaken van 
het inschrijfformulier van de 
KBO dat op de balie ligt bij 
CC De Pas. Vervolgens wordt 
er een afspraak gemaakt en 
word je geholpen. KBO Heesch 
probeert zoveel mogelijk onder-
steuning te bieden aan diegenen 
die het zelf niet kunnen. Hier-
over verschijnt nog nader bericht 
op de website. Heb je nog vra-
gen dan kun je mailen: 
kboheesch@gmail.com.

Dagtocht 
KBO-Dinther 
volgeboekt!
HEESWIJK-DINTHER - Op 23 
augustus maakt KBO-Dinther 
een dagtocht naar Friesland. De 
mogelijkheid aan te melden is 
gepubliceerd in het maandblad 
van juli. Dat was nog maar nau-
welijks verschenen of de aan-
meldingen stroomden binnen. 

Binnen zes dagen was de bus 
voor 60 personen volgeboekt. 
Natuurlijk worden de namen 
van de latere aanmeldingen op 
de reservelijst genoteerd. De 
dagtocht gaat naar Woudsend 
voor een boottocht over de Frie-
se meren naar Lemmer. En van 
daaruit naar het Jopie Huisman 
Museum in Workum.

Vrijwilligers voor de Algemene 
Dienstverlening Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland zoekt voor het werkgebied Oss, 
Bernheze,  Uden, Veghel en Cuijk vrijwilligers die opvang en 
begeleiding willen bieden aan slachtoffers, nabestaanden, 
achterblijvers, getuigen, veroorzakers, betrokkenen van een 

misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit.  

Mocht dit jou aanspreken dan nodigen we je uit om  
contact op te nemen met Ank Meertens van het 

Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch via 06-14342803 of 
vpbernheze@ons-welzijn.nl. Kijk ook op www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Popkoor NOIZ
organiseert open repetitie

Daarom organiseert popkoor NOIZ open 
repetities, en wel op vrijdag 29 september 
en 6 oktober. Je bent van harte uitgeno-
digd langs te komen! Voor alle mannen en 
vrouwen die tussen de 25 en 45 jaar zijn en 
van moderne popmuziek houden. Want je 
geniet het meest van muziek door het zelf 
te maken. En bovendien is het een energiek 
en ontspannend begin van je weekend! 
Ben je ook geïntereseerd, schrijf dan 29 

september en 6 oktober alvast in je agen-
da. Meld je om 19.15 uur bij de repetitielo-
catie in Heesch en Noiz zorgt dat je je tot 
21.45 uur niet hoeft te vervelen. 

Zij laat je zien hoe een repetitie in haar 
werk gaat. Je kunt sfeer proeven, met de 
dirigent kennismaken, enthousiast wor-
den van de nummers; kortom je krijgt een 
echte eerste indruk! Het is leuk als je beide 
data aanwezig bent, dat levert het meest 
complete beeld op. 

Aanmelden mag, maar hoeft niet. En uiter-
aard mag je ook iemand meenemen! 

Kijk voor meer info op 
www.popkoornoiz.nl, of bezoek onze Fa-
cebookpagina. Tot dan!

BERNHEZE - De Cliëntenraad 
behartigt de belangen van  
cliënten die gebruik maken van 
de diensten van Thuiszorg Pan-
tein en Welkom Kraamzorg, 
maar ook van hun familie en/of 
mantelzorgers. 

Pantein heeft een actieve cli-
entenraad die meedenkt en 
meepraat over de ontwikkelin-
gen binnen de thuiszorg en de 
kraamzorg. Gevraagd en onge-
vraagd geeft deze raad advies 

aan de Raad van Bestuur over de 
zorg- en dienstverlening. 
De Cliëntenraad bestaat uit ze-
ven personen en vergadert elf 
keer per jaar op donderdagmid-
dag.

Interesse?
Heb je affiniteit met de thuis-
zorg, kraamzorg en/of het werk 
van de Clientenraad? Wil je 
meer informatie of wil je je aan-
melden? Kijk dan op 
www.werkenbijpantein.nl.

Cliëntenraad Thuiszorg 
Pantein & Welkom Kraam-
zorg zoekt nieuwe leden

EnErgiEk En 
ontspannEnd bEgin 

van jE wEEkEnd

HEESCH - Zomervakantie! Relaxen, van de zon genieten, even er tussenuit en even 
helemaal niets hoeven. Alles staat even op een lager pitje, even bijtanken om er ná 
de zomervakantie weer tegenaan te kunnen gaan. Dan starten verenigingen weer op 
en beginnen trainingen of repetities weer. De zomervakantie is dan ook hét moment 
om je te oriënteren op een nieuwe hobby.
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De kleurrijke vazen, schalen en 
sieraden die Antoinette maakt, 
de prachtige tuin, het lekkere 
bakje koffie, het mooie en speci-
aal voor de bewoners van Laar-
stede geopende Chill-terras, het 
heerlijke ijsje, maar zeker ook de 
hartelijke gastvrijheid van Antoi-
nette en Angela, hebben ertoe 
bijgedragen dat de bewoners 

van Laarstede een hele mooie 
en gezellige zomermiddag heb-
ben gehad. Ontzettend bedankt 
daarvoor!

Daarbij ook een woord van dank 
voor alle vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet. Zon-
der hun hulp en enthousiasme 
kan de activiteitenbegeiding van 

Laarstede deze mooie uitstapjes 
niet realiseren. 

Met vriendelijke zomergroet,
Activiteitenbegeleiding zorgcen-
trum Laarstede.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl.

Zomeruitstapje bewoners 
laarstede in Nistelrode

NISTELRODE - Op maandagmiddag 10 juli zijn de bewoners van Laarstede, samen met vrijwilligers, 
op bezoek geweest bij het kleurrijke Atelier Andize van Antoinette Dietz en bij Chill ijs- & lunchcorner 
voor een heerlijk ambachtelijk ijsje. 

compleet in  
drukwerk

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij leveren het in stapels, grote en kleine. Jouw briefpapier, 

flyers of catalogussen. Compleet en mooi op tijd.

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

HEESCH - Op vrijdag 21 juli be-
gint het programma om 21.00 
uur en het duurt ongeveer twee 
uur. Het is leuk en interessant 
voor alle leeftijden. Vooraf aan-
melden is niet nodig.

In de avondschemering worden 
de reuzenplaneten Jupiter en Sa-
turnus al zichtbaar. Jupiter is een 
helder object in het sterrenbeeld 
Maagd. Als je hem met een kijker 
‘dichterbij’ haalt, zie je zijn uitge-
rekte wolkenbanden en zijn vier 
grootste manen. Saturnus staat 
een groot deel van de nacht aan 
de hemel. Van Saturnus zijn door 
de telescoop de bekende ringen 
en diens grootste manen duide-
lijk te onderscheiden. Misschien 
is in het eerste uur na zonson-
dergang Mercurius laag in het 
noordwesten te vinden. Door 
de telescoop lijkt hij op een klein 
half maantje.

Tegen het einde van de scheme-
ring vertonen zich steeds meer 
sterren en als het donker is, zijn 
sterrenbeelden te herkennen. De 
telescopen en verrekijkers wor-
den gericht op onder meer hel-
dere sterren, dubbelsterren en 
sterrenhopen. Het moet wel on-
bewolkt zijn om de sterrenhemel 
te kunnen bekijken.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel. Extra 
aandacht wordt gegeven aan 
‘vallende sterren’ of meteoren, 
waarvan er de komende weken 
weer veel zullen verschijnen.

Op zondag 23 juli is Sterrenwacht 
Halley van 14.00 tot 16.00 uur 
voor publiek geopend. Als het 
niet bewolkt is, worden verschei-
dene grote en kleine telescopen 
op de zon gericht. Die zijn voor-
zien van speciale filters tegen het 
felle zonlicht. Dankzij die filters 
zie je donkere zonnevlekken en 
indrukwekkende zonnevlammen 
en protuberansen op de zon en 
aan de rand daarvan.
In het auditorium worden pu-
bliekspresentaties over de zon 
gegeven; boeiend voor jong en 
oud. Bijzondere aandacht is er 
voor de totale zonsverduistering 
die zich op 21 augustus in de Ver-
enigde Staten voordoet. Entree 
op de publieksavond en zonne-
middag is € 5,-. Kinderen tot en 
met 12 jaar betalen slechts € 3,-.

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

Publieksactiviteiten bij Halley
Op vrijdagavond 21 juli en zondagmiddag 23 juli 
is Sterrenwacht Halley weer open voor publiek

Heerlijke 
gastvrijheid 
van Angela 
en Antoinette

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.
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Er werd ook een uitstapje ge-
maakt naar geitenwei ‘Het Rul’ 
waar de kinderen de geitjes, de 
pony en de konijntjes konden 
bezichtigen en natuurlijk konden 
ze de dieren voeren en aaien. 
Daarna werden alle peuters ge-
trakteerd op een lekker softijsje 
door de eigenaar van Patate-
rie ‘t Rul! Iedereen liet zich dat 

ijsje goed smaken. Weer terug 
op het peutercentrum had de 
oudercommissie gezorgd voor 
heerlijke poffertjes met vers 
fruit, geschonken door Heerkens 
Groenten en Fruit.
Het was een fijn feest voor alle 
peuters en ook voor de leidsters. 
Nu kan iedereen gaan genieten 
van een fijne vakantie!

Peuterfeest 

HEESCH - Peutercentrum Piccino vierde afgelopen donderdag 6 juli 
en vrijdag 7 juli haar jaarlijkse peuterfeest. Dit jaar was het thema 
‘Dieren’. De peuterspeelzaal was ingericht als een ‘echte’ jungle en 
de peuters mochten verkleed komen als dier.

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Scouting Heesch gaat uitbreiden

Scouting Heesch is een scou-
tingvereniging voor jong en oud. 
Iedere week zijn er opkomsten 
waarbij de leukste activiteiten 
worden gedaan met de leden. 
Buiten of binnen spelletjes doen, 
lekkere dingen bakken of koken 
op het kampvuur, hutten bou-
wen in het bos, knutselen en 
speurtochten. Niets is te gek bij 
Scouting Heesch! Uiteraard wor-
den bij de bevers de activiteiten 
aan de jonge leeftijd aangepast. 
Naast dat er activiteiten worden 
aangeboden voor de kinderen, 
is er ook ruimte voor vrij spel, 

zowel binnen als buiten. Alle-
maal onder begeleiding van er-
varen stafleden.
De eerste draaidag zal zijn op 2 
september in clubgebouw ‘De 
Elleboog’ aan de Leekenstraat 6.
Lijkt het je leuk om een keer te 
komen kijken met je zoon of 
dochter? Neem dan contact op 
met bevers@scoutingheesch.nl.

Wil je je zoon of dochter nu al 
meteen aanmelden bij Scouting 
Heesch? Neem dan contact op 
met ledenadministratie@
scoutingheesch.nl.

Voor meer vragen of nadere in-
formatie mail naar 
bevers@scoutingheesch.nl.

HEESCH - Met het 70-jarig jubileum van Scouting Heesch is het tijd voor iets nieuws. Vanaf het nieuwe 
scoutingjaar wordt er gestart met een bevergroep, voor jongens en meisjes van vier tot zes jaar. De 
bevers komen iedere zaterdag samen van 10.30 tot 12.00 uur in scoutinggebouw ‘De Elleboog’. 

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Bitswijk 10a 

UDEN

TOTALE 

LEEGVERKOOP
WEG = ECHT PECH!

EEN LANG WEEKEND MET MEGA KORTINGEN OP 
BANKEN-FAUTEUILS-RELAXSTOELEN-TAFELS- 
EETKAMERSTOELEN-VLOERKLEDEN ETC.  

DONDERDAG   09:30 - 17:30 
VRIJDAG           09:30 - 20:00 
ZATERDAG       10:00 - 17:00

MEGAKORTING TOT 70%

DE TWEEDE RONDE IS GESTART

ALLEEN WEGGEVEN IS GOEDKOPER! 

Zomervakantieknipkaart voor kinderen 
bij Natuurcentrum De Maashorst

NISTELRODE - Bij Natuurcentrum De Maashorst zijn hele leuke ac-
tiviteiten in de zomervakantie te doen, geschikt voor kinderen van 
drie tot twaalf jaar. Zo is er een Zomervakantieknipkaart te koop voor  
€ 10,- waarmee je allerlei leuke dingen kunt doen! 

De kaart is geldig tot 3 september, dus je hebt voldoende tijd om 
allerlei leuke en lekkere dingen uit te voeren! Er kan ook geknutseld 
worden met spullen die in het bos verzameld zijn. Het kunstwerk mag 
in de vitrinekast in het natuurcentrum gezet worden, zodat iedereen 
het kan bewonderen. Ook is er een fotowedstrijd voor de mooiste zo-
merfoto van de Maashorst. Heb je tijd over in de zomervakantie? Kom 
dan naar het natuurcentrum en koop daar de Zomervakantieknip-
kaart! Er zijn twee Zomervakantiekaarten verkrijgbaar: een kaart voor 
kinderen van drie tot acht jaar en een kaart voor kinderen van acht tot 
twaalf jaar. Meer informatie is te vinden op 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl. Volgende week wat uitgebrei-
dere informatie over de Zomervakantieknipkaart.
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Topkwaliteit voor
een bodemprijs

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

Augurken
middel zoetzuur

Pot  gram 670 gram

Gezouten
pinda’s

Zak  gram 500 gram

Yoghurt
Griekse stijl

Emmer 1000 gram

Tompoucen
Doos 4 stuks

169

139

119

085

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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PrAKTISCHe INfOrMATIe

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

Politieloket
Gesloten van 17 juli 
t/m 8 september 2017
www.politie.nl

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon 

van € 75,- (eerste plaats), € 50,- 
(tweede plaats) en € 25,- (derde 
plaats). 

Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan 
de fotowedstrijd, hou dan reke-
ning met het volgende. 
1. Alleen inwoners van de ge-

meente Bernheze kunnen mee-
doen aan de fotowedstrijd.

2. Per persoon mag u maximaal 
twee foto’s inzenden.

3. Medewerkers van de ge-
meente Bernheze zijn uitge-
sloten van deelname.

4. De foto’s moeten genomen 
zijn in deze gemeente en/of 
moeten herkenbaar zijn voor 
de Bernhezer samenleving.

5. U moet de foto’s digitaal via 
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een mini-
male resolutie van 300 dpi of 
minimaal 1,2 MB. 

6. De gemeente Bernheze kan de 

foto’s gebruiken voor andere 
doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het rechten-
vrij gebruik van uw foto’s voor 
bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, folders, fl yers, bro-
chures of nieuwsbrieven.

7. Als u personen fotografeert, 
vraag dan van tevoren of ze 
het daarmee eens zijn. 

 
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale 
foto’s (JPG-formaat, minimaal 
300 dpi of 1,2 MB) voor 14 au-
gustus 2017 naar a.abrahamse@
bernheze.org. Zet duidelijk de 
gefotografeerde locatie en de 
naam, adresgegevens en tele-
foonnummer van de fotograaf in 
uw e-mail.

Uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

In november 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar 
organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie Bernhezer foto, stuur die dan voor 14 augustus 2017 naar ons op. 

2e prijswinnaar fotowedstrijd gemeentegids 2017: Francis van Rooij

OffICIËle BeKeNDMAKINGeN

Voornemen uitschrijven

Uit onderzoek is gebleken dat 
onderstaande persoon niet meer 
op het adres in de gemeente 
Bernheze, waar hij/zij volgens 
de Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) staat ingeschreven woont. 
Het onderzoek van Burgerzaken 
leverde geen resultaat op. Het 
college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze is van 
plan de persoonsgegevens niet 
meer bij te houden. Dit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben. 
- L.A.T. den Dekker
 14-6-1980
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze persoon of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het team Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze 
via telefoonnummer 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting InStijl voor het organi-
seren van het InStijl Woonevent 
met een pop-up restaurant op de 
locatie Nistelrodensedijk 6, 5472 

LB Loosbroek. Het InStijl Woon-
event is op 30 september 2017 
van 13.00 tot 19.00 uur en 1 ok-
tober 2017 van 11.00 tot 16.00 
uur. Het pop-up restaurant is op 
30 september en 1 oktober 2017 
van 17.00 tot 1.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 14 
juli 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Bar de Ketel, voor het organi-

seren van een bbq-dag Vor-
stenbosch op 23 juli 2017 van 
14.00 tot 22.00 uur op (ver-
hard) terrein aan de achter-
zijde van Tipweg 8, 5476 VA 
Vorstenbosch. De toestem-
ming is verzonden op 13 juli 
2017.

- Zorgboerderij Van der Wijst 
voor het organiseren van een 
pompoenfair op 8 oktober van 
11.00 tot 17.00 uur op locatie 
Derptweg 12, 5476 VX Vor-
stenbosch. De toestemming is 
verzonden op 13 juli 2017.

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
TC Telro, Zwarte Molenweg 11 
in Nistelrode heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 
4 APV melding gedaan van een 
activiteit op 16 juli 2017. Van 
deze mogelijkheid mag de inrich-
ting maximaal 6 keer per jaar ge-
bruik maken. Tijdens de activiteit 
gelden ruimere schenktijden dan 
normaal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 2:34B, 
lid 1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende 
standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 juli 2017 
besloten een incidentele stand-
plaatsvergunning te verlenen aan 
Trined BV, Postbus 96, 5490 AB 
Sint-Oederode voor het met een 
bus informatie verstrekken over 
glasvezel op donderdagen op 
het Raadhuisplein in Nistelrode 
en vrijdagen op het Mr. Loeffen-
plein in Vorstenbosch tot en met 
31 december 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet op de kansspelen

Loterijvergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor de 
volgende loterij een vergunning 
verleend conform artikel 3 Wet 
op de kansspelen aan:
- Stichting Cultuur en Voorzie-
ningen Vorstenbosch, p.a. Kat-
tenberg 9, 5476 KR Vorsten-

bosch ten behoeve van Buro 
Lima Heeswijk-Dinther. De trek-
king vindt plaats op 1 oktober 
2017. Het besluit is verzonden 
op 17 juli 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Maxend 39 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Maxend 39 in Nistelrode, te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPmaxend39-ow01.
Het bestemmingsplan maakt 
de bouw van een woon-man-
telzorgcomplex op het perceel 
Maxend 39 mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Zoggelsestraat ong. Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Zoggelsestraat ong. Heesch, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPZoggelse-
straat-ow01.
Het bestemmingsplan maakt de 
bouw van een woning op het 
perceel Zoggelsestraat ong. mo-
gelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan 
Kloosterhof ong. Nistelrode
Burgemeester en wethou-
ders hebben het wijzigingsplan 
‘Kloosterhof ong. Nistelrode’ 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721.WP-
KloosterhofOng-vg01.
Het plan betreft het wijzigen van 
de bestemming ‘bedrijf’ naar 
‘wonen’ aan Kloosterhof ong. in 
Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel 
van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
- A.M. van Erp & J.M.A. van 

Erp heeft een melding Activi-
teitenbesluit ingediend voor 
veranderen van de inrichting 
op het adres Loosbroekseweg 
74, 5388 VP Nistelrode.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

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

PrOCeDUreS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 16 t/m 19
 Nieuwbouw commerciële 

ruimte en 8 appartementen
 Datum ontvangst: 10-07-2017
- Zandkant 1
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 14-07-2017
- Laverdonk 1
 Realisatie buitenschoolse op-

vang en plaatsen 20 zonne-
palen

 Datum ontvangst: 13-07-2017
- Hazelbergsestraat 2b
 Milieuneutraal veranderen
 Datum ontvangst: 10-07-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg 21
 Bouw berging
 Datum ontvangst: 13-07-2017
- Binnenweg ong.sectie B 6457

 Stobben frezen i.v.m. onder-
liggende kabels/leidingen

 Datum ontvangst: 10-07-2017
- Ruitersweg-Oost 23
 Realiseren overkapping
 Datum ontvangst: 11-07-2017
Loosbroek
- Dorpsstraat 59b
 Bouw bijgebouw
 Datum ontvangst: 11-07-2017
Vorstenbosch
- Kerkstraat 36
 Bouw opslagloods
Datum ontvangst: 12-07-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Loosbroek
- Dorpsstraat 18
 Vervangen dak
 Verzenddatum: 13-07-2017

Heesch
- Molenloop 11
 Plaatsen kozijn
 Verzenddatum: 10-07-2017
- Esperloop ong.
 Bouw woning
 Verzenddatum: 13-07-2017
- Mgr.vd Hurklaan 18
 Oprichten dakkapel
 Verzenddatum: 11-07-2017
- Kerkstraat 32
 Omzetten van winkelpand 

naar woning (BG) met tijdelijke 
instandhouding van 10 jaren

 Verzenddatum: 13-07-2017
Vorstenbosch
- Brakkensedijk ong.sectie K 

nr.335
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening/legalisa-
tie overkapping

 Verzenddatum: 10-07-2017
Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 32
 Aanbrengen stalen balken en 

verwijderen interne muur
 Verzenddatum: 12-07-2017
- Brouwersstraat 2

 Kappen van 2 Beuken i.v.m. 
verplaatsen inrit

 Verzenddatum 05-07-2017
Nistelrode
- Keltenweg 3
 Vervangen dak
 Verzenddatum: 13-07-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt het zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 2
 Kappen van 2 beuken i.v.m. 

verplaatsen inrit
 Verzenddatum 05-07-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- Loosbroekseweg 74
 Beperkte milieutoets en han-

delingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

 Verzenddatum: 12-07-2017
- Molenhoeve 9
 Persoonsgebonden gedoog-

beschikking voor het vestigen 
van aannemingsbedrijf tot en 
met 31-12-2022

 Verzenddatum: 19-07-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

WWW.BerNHeZe.OrG

VAN RESTPARTIJ TOT LAATSTE TEGELTREND!

ALTIJD EEN SCHERPE 
PRIJS

ZO STAAN WIJ AL
JAREN BEKEND!!!

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Electrische 
Heggenscharen

Zeer lichte 
heggenschaar ideaal 

voor hagen en struiken

HSE 42  45 cm
 van 146,- nu 99,-

2 augustus verschijnt
er een gewone krant.

9 en 16 augustus 
verschijnt er geen krant
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Ik ben

Slimme oplossingen
Rob Lunenburg is getogen in Loosbroek en woonachtig in Heesch. 
Vader van fleur, fanatiek hardloper, muziekfanaat en ondernemer 
in hart en nieren. 

Rob is eigenaar van het Loosbroekse Lunenburg Events & More. Dé locatie 
voor elk feest tot 3.000 mensen. “We faciliteren feesten en evenementen 
en ontzorgen de aanvrager volledig. Als bedrijf willen we vernieuwend 
zijn én blijven. Energiezuinig en duurzaam werken heeft mijn bijzondere 
aandacht. Ook daarin willen we toonaangevend zijn. De nieuwste 
technieken bieden volop kansen voor innovatieve aanpassingen en slimme 
oplossingen. Bij onze recente verbouwing hebben we veel energiezuinige 
maatregelen getroffen om het milieu te ontlasten. Daarbij hanteren we ook 
strikte criteria voor onze toeleveranciers. Het is tijd om samen duurzaam te 
bouwen aan een sterkere, slimmere en schonere omgeving. Het roer moet 
om, dat is wel duidelijk. Daarom draag ik ook graag mijn steentje bij voor 
een groene en schone toekomst. Verbindingen leggen om het verschil te 
maken, dat blijft altijd meer dan de moeite waard.”

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

Voor de juiste materialen om uw zwembad te onderhouden. Wij hebben: 
opblaaszwembaden, kinderzwembaden, pompfilters, luchtbedden, opblaasbare 
poefen en alle waterbehandelingen. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres!

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Hoera het is zomer!
Van Lieshout Dier & Tuin uw zwembadspecialist!

- Chloor
- Chloortabletten
- Filterzand

- Filters 
- Ph Plus & Ph min
- Anti alg

Tot ziens in 
onze winkel!

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

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Economische bedrijvigheid
Wat daar altijd opvalt is de ont-
volking van deze streken, steeds 
meer huizen komen leeg te 
staan, doordat mensen naar de 
grote steden trekken om werk 
te zoeken. Werk dat in hun ei-
gen omgeving steeds schaarser 
wordt. 
Dit lijkt een ver van mijn bed 
verhaal, maar ook in Nederland 
komt het steeds meer voor want 
ook hier hebben dorpen last van 
ontvolking. Door economie te 
creëren en te behouden, blijven 
inwoners hier wonen en werken. 
Bernheze heeft moeilijke jaren 
van recessie gekend, maar nu 
bloeit alles weer op. 

Woningbouw
De rupskraan staat klaar om na 

de vakantie zijn werk weer te 
hervatten op plan Rodenburg. 
Abdijstaete heeft haar hoogste 
punt bereikt en zal na de vakan-
tie alleen maar mooier worden. 
Op de Rietakkers in Vorsten-
bosch zijn de eerste woningen 
al ver gevorderd en ook in Loos-
broek wordt op verschillende 
plekken weer volop gebouwd. 
Allemaal projecten waar CDA 
Bernheze zich voor heeft ingezet. 

Leefbaarheid kernen
Om Bernheze leefbaar te hou-
den is het noodzakelijk dat we de 
economie, binnen en buiten de 
kernen koesteren. CDA Bernheze 
wenst iedereen een fijne vakan-
tie zodat we weer uitgerust, sa-
men verder kunnen bouwen aan 
ons mooie Bernheze.

CDA Bernheze: economie 
noodzakelijk voor het 
platteland

De komende weken zullen veel inwoners 
van Bernheze bepakt en bezakt op vakantie 
gaan. Genieten van de rust, avontuur, zon, 
strand en zee. Ook ik ga met mijn gezin ge-
nieten van een vakantie in frankrijk, waar 
we al vaker zijn geweest. We gaan naar een 
kleine camping, ergens op het platteland. 

Edwin Daandels, burgerlid CDA Bernheze

Rob: ‘Het is tijd om samen duurzaam 
te bouwen aan een sterkere, slimmere 
en schonere omgeving. Het roer moet 

om, dat is wel duidelijk’

Buiten 
gewoon 

mooi

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272914  
www.coppenswarenhuis.nl

Exclusief Victor lounge 
dinning set

899,-

Weber master touch 
complete 57 met starter

285,-
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER SLAPEN IN STIJL

Vele artikelen de helft van de helft
Medio augustus inwerkweek aan ‘t Dorp 64 in Heesch

We blijven telefonisch bereikbaar via 0412-611185

Laatste
week 
leeg-

verkoop!
t/m zaterdag 22 juli

Er is een makkelijke oplossing 
voor het voorkomen van vakan-
tiestress...niet op vakantie gaan. 
Geen tent opzetten terwijl je on-
derdelen mist, geen gedoe met 
vreemd eten en diarree, geen irri-
tatie over mensen die vroeg in de 
ochtend de handdoekjes al op de 
stoelen bij het zwembad leggen 
of je midden in de nacht uit je 
slaap houden met dronken gelal.

Niet op vakantie gaan is voor de 
meesten van ons echter geen op-
tie. Want als we dan alles in kan-
nen en kruiken hebben, de reis 
achter de rug hebben en met de 
voetjes in het zand zitten, voe-
len we de batterij weer opladen. 
Eindelijk eens tijd voor uitgebreid 
ontbijten, potje badmintonnen 
met de kinderen, lange wan-
delingen, en vooral even lekker 

niets moeten maar alles mogen.

Wie de vakantie lokaal door-
brengt hoeft zich niet te verve-
len in onze mooie omgeving met 
vele heerlijkheden. 

En voor wie toch op vakantie 
gaat? Heel veel sterkte, en vooral 
veel plezier. Geniet ervan, geniet 
van elkaar. Fijne vakantie!

Lokaal: Vakantiestress

Terwijl we zonder kabinet het zomerreces ingaan, begint voor velen van ons 
de vakantiestress. De kinderen vinden het heerlijk om vrij te zijn, maar waar 
brengen we hen onder als we zelf nog moeten werken? En ondanks mooie 
checklistjes om de overdracht op het werk te regelen, zie je je laatste werkdag 
voor de vakantie steeds dichterbij komen. En er is nog zoveel te doen. Koffers 
inpakken, zonnebrand inslaan, nog even langs Action om leuke dingen voor 
op de camping te kopen, huisdieren onder brengen en natuurlijk moet ook 
het huis aan kant voor als je weer terugkomt!

Marianne van Berloo, Lokaal

Activiteiten adviescentrum Heesch naar dorpen
Rabobank Oss Bernheze kiest voor ‘1001 contactpunten’

“Om dicht bij de klant te zijn, 
hebben we geen grote, bakste-
nen kantoren meer nodig, maar 
meerdere flexibele ontmoetings-
plekken.”

Het is een feit waar alle banken 
mee te maken hebben: de tra-
ditionele bankkantoren worden 
steeds minder bezocht. Klanten 
regelen hun bankzaken immers 

steeds meer online, waardoor 
fysiek contact met de bank nau-
welijks nog nodig is. Tegelijker-
tijd is er voor bepaalde groepen 
klanten en voor specifieke onder-
werpen nog altijd behoefte aan 
een bank die dichtbij is. Daarom 
heeft Rabobank Oss Bernhe-
ze besloten om te investeren in 
mensen en extra contactpunten, 
in plaats van in stenen. Ronald 
van Hintum, directeur Particu-
lieren en Private Banking, vertelt 
over deze keuze voor ‘1001 con-
tactpunten’.

Allereerst: hoe letterlijk moeten 
we ‘1001’ nemen?
“Niet letterlijk uiteraard, het is 
meer symbolisch bedoeld. Om 
dicht bij de klant te zijn, hebben 
we namelijk geen grote, bakste-
nen kantoren meer nodig, maar 
meerdere flexibele contactpun-
ten. Daarmee kunnen we er zijn 
waar en wanneer de klant daar 

behoefte aan heeft. Denk aan 
pop-up-kantoren, samenwer-
kingslocaties en thema-avonden 
in buurthuizen, maar ook onze 
adviseurs die aan huis komen en 
onze marktteams die actief par-
ticiperen bij tal van lokale initi-
atieven. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Vandaar ‘1001’.”

Kun je een concreet voorbeeld 
geven?
“Jazeker, die beweging hebben 
we namelijk al in gang gezet. 
Denk aan de Wooncafés die we 
de afgelopen tijd in Oijen, Geffen 
en Schaijk georganiseerd heb-
ben. Of aan de Talentkamer in 
de Talentencampus in Oss; een 
ruimte waar we het samenwer-
ken stimuleren. En onze mobiele 
adviseurs natuurlijk, die aan huis 
komen bij mensen die moeite 
hebben om naar onze bank te 
komen. Overal waar (nieuwe) 
behoeftes ontstaan, ontwikkelen 
we nieuwe contactpunten.”

Maar het adviescentrum in 
Heesch gaat dus sluiten
“Dat klopt. We kiezen ervoor 
om meer decentraal te werken: 
dichter bij de klant. En als onze 

mensen steeds meer ‘op locatie’ 
bij de klant zijn, is het niet no-
dig om twee adviescentra aan 
te houden. Bovendien regelen 
klanten hun bankzaken steeds 
meer online. Daardoor werken er 
op onze beide adviescentra nu al 
veel minder mensen dan toen we 
daar destijds introkken. Vandaar 
dat we gekozen hebben voor één 
adviescentrum.”

Waarom hebben jullie voor het 
adviescentrum in Oss gekozen?
“Emotioneel was het een moei-
lijke keuze om het adviescen-
trum in Heesch te gaan sluiten. 
Maar een belangrijk verschil is 
dat we aan de Raadhuislaan in 
Oss een zichtbare positie in een 
bestuurlijke omgeving hebben. 
Daarnaast is Oss de grootste 
kern en bevindt het station zich 
op loopafstand. Daardoor is het 
een plek waar we makkelijker de 
verbinding aan kunnen gaan. En 
dat staat centraal bij alles wat we 
doen als community bank.”

Wat gebeurt er met het advies-
centrum in Heesch?
“We gaan op zoek naar de beste 
manier om dit te verkopen. Ons 

kantoor aan de Schoonstraat in 
Heesch blijft natuurlijk gewoon 
open. Sterker nog: onze advi-
seurs (zakelijk en particulier) zijn 
daar letterlijk dichter bij de klant. 

En we investeren in advies- en 
werkplekken in de dorpen, zo-
als Heeswijk-Dinther en Nistel-
rode. Klanten kunnen daar dan 
veel laagdrempeliger terecht. Een 
andere kijk op huisvesting dus, 
eentje die past bij de bank van de 
toekomst.”

BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze heeft gekozen voor een andere 
aanpak van haar huisvesting. De bank gaat investeren in een flexi-
bel en fijnmazig netwerk van kleinere contactpunten, nog dichter bij 
haar klanten. Mede vanwege deze keuze wordt het adviescentrum 
aan de rand van Heesch gesloten en investeert de bank in contact-
punten in de dorpen zelf.

‘Pop-up-kantoren, 
samenwerkingslocaties, 
thema-avonden, 
adviseurs aan huis, 
marktteams… de 
mogelijkheden zijn 
eindeloos’

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS
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Tekst?

zomer: doorzakken op terras Zie oplossing pagina 23

wieis deze Bernhezenaar?

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

van oogconTacT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Maria Smits

uit Loosbroek

Winnaar:
Familie van gorp
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

Zoek: fileerMes, kOOkpannen, slaBestek, WaterkOker, fruitscHaal, 
Messen, slakOM, ijsscHep, Mixer, snijplank

Woordzoeker

te koop

nieuWe desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

kipfilet 
500 gram voor € 3,25 
kipcajunspies 
€ 1,10 per stuk. 
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

printpapier
a4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, nistelrode.

aangeboden

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

pedicure 
HeesWijk-dintHer
Jacqueline Verhagen, 
oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 

pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

uW levensverHaal/
gebeurtenis/reis op 
papier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
ook (web)teksten bedrijven.

stijlvol glas in lood
Specialist in glas in Lood.
ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel Heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

gevraagd

Wie kan mij helpen aan 
ansicHtkaarten van 
HeesWijk-dintHer en 
loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

oude/kapotte mobieltjes 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in nistelrode of 
Bunderstraat 1 en steun hiermee 
het goede doel Stichting 
opkikker.

lege cartridges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond nederland.

te Huur

opslagunit.eu 
Te huur opslagunits in nistelrode
afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

appartement in Het 
centrum van nistelrode
Begane grond: eigen entree, 
berging, tuin met zitje.
Eerste verdieping: keuken, 
woonkamer, grote en kleine 
slaapkamer, badkamer, 
dakterras. Beschikbaar per 
1 augustus 2017.
Voor informatie bel: 
06-51395294.

diversen

expositie in atelier 
art ramou
Schilderijen van de Syrische 
kunstschilder george Miro zijn 
in de periode van 15 t/m 30 
juli te bezichtigen in atelier art 
Ramou, Zoggelsestraat 68 in 
Heesch (alleen op zaterdag en 
zondag van 11.00 - 17.00 uur); 
artrammo@gmail.com.

MooiBernhezertjes

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

Julianastraat 3 - Heesch - 0412-745001 
 nath’spassion4fashion

Leuke kortingen
van 20% tot 50%

vakantie: maandag 31 juli tot en met maandag  21 augustus 

Maandag gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Gewijzigde 

openingstijden 

na de vakantie

In 2011 trad Peter Bennemeer 
aan als bestuurder en heeft hij 
in het ziekenhuis leiding gege-
ven aan het concept van ‘zinnige 
zorg’. nu de basis van de nieu-
we strategie is gerealiseerd en de 
daarmee gepaard gaande trans-
formatie is volbracht, is er voor 
Peter Bennemeer een natuurlijk 

moment aangebroken om het 
stokje over te dragen. 
De Raad van commissarissen 
heeft met spijt kennis genomen 
van het besluit van Peter Benne-
meer. na een zorgvuldige selec-
tieprocedure heeft de Raad van 
commissarissen geert van den 
Enden, thans financieel en ope-

rationeel directeur en lid van het 
Directiecomité van Bernhoven, 
per 1 januari 2018 benoemd in 
de rol van algemeen directeur. 
De komende maanden gaan 
benut worden om een vloeien-
de overgang van het bestaande 
naar het nieuwe leiderschap ze-
ker te stellen. De Raad van com-
missarissen bedankt Peter Ben-
nemeer en wenst geert van den 
Enden veel succes in zijn nieuwe 
rol van algemeen Directeur van 
Bernhoven.

peter bennemeer vertrekt bij bernhoven
BERnHEZE – peter Bennemeer heeft aangekondigd per 1 januari 
2018 zijn functie als algemeen Directeur van Bernhoven neer te 
leggen. Geert van den enden, de huidige financieel en operationeel 
directeur, volgt hem op. 
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ivn bernheze denkt mee over groeninvulling
plein 1969 en OMGeVinG HeesWijk-DintHer

seizoensverschillen
Volgens John, die ook de Werk-
groep groen heeft getrokken, is 
het huidige groen erg eenzijdig 
met slechts één boomsoort, de 
plataan. Hierdoor komen alle 
bomen tegelijkertijd in blad en 
later verliezen ze tegelijkertijd 
hun bladeren. Hij pleit ervoor 
dat er meer verschillende soor-
ten bomen en bloeiende planten 
voorkomen zodat er in elk sei-
zoen iets moois te zien is en er 
meer biodiversiteit in en om het 
plein is.
“Zelfs met beperkte middelen 
kun je variatie creëren”, zegt 
John. “In het voorjaar kunnen 
bijvoorbeeld narcissen, tulpen 
en andere bolgewassen in de 
boomspiegels en op het gras-
veldje in de graaf Wernerstraat 
een stuk kleur brengen na de 
donkere winterdagen. In de 
zomer kunnen allerlei soorten 

bloeiende struiken en bomen 
het plein en de omgeving ver-
levendigen. Twee bomen die 
veel sfeer zouden geven zijn de 
Judasboom met haar veelvoud 
aan roze bloemetjes, en de anna 
Paulownaboom met haar enor-
me paarsblauwe bloemen. In de 
herfst kunnen bomen als de am-
berbomen alles verfraaien met 
hun prachtige bladkleuren – kijk 
naar de Zijlstraat in het najaar! 
Bovendien hebben dergelijke 
bomen veel meer natuurwaarde 
dan de platanen die er nu staan. 
Het zou ook fraai zijn als we op 
het hoekje voor de ingang van 
de bibliotheek een mooie spar 
plaatsen als een ‘duurzame 
kerstboom’ die elk jaar opnieuw 
weer opgetuigd kan worden.” 

Groene routes
Het IVn pleit ook voor ‘groe-
ne Routes’ door het dorp. 

Plein 1969 ligt middenin Hees-
wijk-Dinther en er zijn veel ver-
schillende wegen die er naartoe 
leiden. Het is de moeite waard 
om deze routes ook op andere 
manieren dan slechts op die van 
de automobilist te bekijken, en 
dan vooral vanuit het oogpunt 
van de voetganger. Er zijn veel 
wandelaars naar het plein vanaf 
bijvoorbeeld Laverhof, de ab-
dij en vanuit het Beekdal. Deze 
aanloopstraten kunnen mooier 
gemaakt worden met de bo-
venvermelde bomen en meer 
kleurige en geurige planten zo-
als kamperfoelie en (klim)rozen. 
Dat is ook fraaier en beter voor 
de mens en veel soorten dieren. 
Het is ook goed te combineren 
met hier en daar een bankje als 
rustplek. 

niets weggooien!
net als de werkgroep van actief 

Burgerschap, gaat ook het IVn 
ervan uit dat de huidige bomen 
op het plein elders verplant zul-
len worden. De eerste groep bo-
men is reeds succesvol verplant 
naast de nieuwe brug in de aan-
sluitingsweg naar het kanaal. Er 
zijn zeker meer plekken te vin-
den voor de nog te verplaatsen 
platanen en als er ideeën daar-
over zijn bij inwoners, dan kun-
nen die nog gemeld worden bij 
het IVn.

Bronvermelding foto’s: 
www.neerlandstuin.nl

HEESWIJK-DInTHER - samen met actief Burgerschap wil het iVn Bernheze mee invulling geven aan 
meer en beter groen op en rondom plein 1969. er wordt al enkele jaren gewerkt aan plannen om het 
plein te veranderen, te verfraaien en te verbeteren. Om het plan, dat al enkele maanden geleden defini-
tief is geworden, te realiseren moet een aantal bomen weggehaald en herplaatst worden. twaalf bomen 
zijn al verplaatst voor het bouwen van het Grand café met terras en binnenkort zal de gemeente een 
publicatie plaatsen over het weghalen van meer bomen. Het iVn denkt en werkt daaraan mee en ziet 
tevens kansen om zowel het groen op het plein als in de omgeving sterk te verbeteren. Dat zeggen joost 
Willems, voorzitter van het iVn, en iVn lid john Davies. 

terug in de tijd met 
dorsclub de stofvreters 

Voor de wintergranen, graansoorten die 
een koude periode nodig hebben om 
vrucht te dragen, begint de voorberei-
ding al in het begin van oktober met het 
ploegen en het zaaien van het nieuwe 
gewas om de volgende zomer te kun-
nen oogsten. ook op de Maashorst zijn 
de graanakkers weer beoordeeld door 
de leden van Dorsclub De Stofvreters; zij 
verbouwen al vele jaren hun graan langs 
de Slabroekseweg, gelegen achter het 
bezoekerscentrum en menig fietser stopt 
dan ook even om een ouderwets tafereel 
gade te slaan.

afgelopen week was het weer tijd om de 
rogge te maaien op de manier waarop het 
vooral in de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 
van de vorige eeuw gedaan werd. Dors-
club De Stofvreters maakt nog steeds 
gebruik van een zelfbinder die voortbe-
wogen wordt door een tractor uit die-
zelfde tijd. De rogge wordt gemaaid en 

gelijk gebonden, de gebundelde schoven 
rogge (ook wel garf genoemd) vallen dan 
ook zeer gelijkmatig van de machine op 
de grond, waarna ze door enkele man-
nen opgeraapt worden en op stuiken of 
hokken geplaatst worden om verder te 
kunnen drogen.

na een aantal dagen, en een beetje droog 
weer, kunnen de schoven op wagens ge-
laden worden waarna het graan klaar is 
om gedorst te worden. Helaas voor vele 
belangstellenden was dit de laatste keer 
dat Dorsclub De Stofvreters haar activitei-
ten op deze zichtlocatie uitvoerde. 

De akkers krijgen een nieuwe eigenaar en 
waarschijnlijk zal er wel graan verbouwd 
blijven worden. En de Stofvreters? Zij zul-
len hun activiteiten blijven voortzetten op 
andere locaties in die mooie Maashorst.

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

nISTERoDE - Het is al weer een tijdje juli en de zon doet aardig haar best om er hele 
mooie dagen van te maken. De graanakkers zijn ondertussen weer goudgeel aan het 
kleuren; een teken dat de oogstwerkzaamheden van de boeren weer in aantocht zijn. 
natuurlijk gaat hier een behoorlijke tijd van voorbereiding aan vooraf.

Zodat er in elk 
seizoen iets 
m� is te zien 
is en er m� r 
biodive� iteit in 
en om het plein is

HEESWIJK-DInTHER- Met het voorspelde 
tropische weer voor de komende week is 
een ijsje van de cleefshoeve geen ver-
keerd idee. naast zelfgemaakt ijs van 
dagverse melk van eigen boerderij, is er 
een springberg voor de kinderen bij het 
terras en kalfjes om te knuffelen.

Tussen de weilanden in Heeswijk-Dinther 
vind je de cleefshoeve. naast de spring-
berg voor de kinderen zijn er ook dieren 
om te knuffelen. Zo verzorgt de cleefs-
hoeve konijnen en cavia’s van het Helicon 
in de zomer. Er kan genoten worden van 
een van de dertig tot veertig verschillende 
smaken ijs. op het moment is er kersenijs 
van de kersen van Verkuijlen. ook het 
‘bontekoe-ijs’ – roomijs met chocolade - is
een van de unieke ijssoorten. op het ter-
ras kan ook een kopje koffie worden ge-
dronken.

‘’Sinds 2010 maken we hier ijs. op klas-
sieke manier met ‘crème anglaise’ als basis 
maken we het ijs. Het is begonnen als een 
hobby van me’’, vertelt Jeanne van cleef. 
‘’Dat bevalt goed. We hebben sorbet-, 
room- en yoghurtijs. Voor ieder wat wils 
dus.’’ om zes uur worden de koeien ge-
molken, de gasten mogen ook zien hoe 
dat gebeurt. Er worden ook rondleidingen 
gegeven in de koeienstal op afspraak.

Van 11.00 tot 20.00 uur is de cleefshoe-
ve geopend in de zomer. In het voor- en 
najaar is dat van 13.30 tot 19.00 uur. 
Fietsroute 84-87 komt praktisch langs de 
cleefshoeve, gelegen aan de Berkenven-
seweg 2 in Heeswijk-Dinther.

Kijk voor meer informatie op 
www.cleefshoeve.nl 
of bel naar 0613229119.

dagvers ijs bij de cleefshoeve
in Heeswijk-dinther
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Mini		850	de	Luxe, gerestaureerd lichtmetalen 
wielen 1975

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, 73.000 km, clima, 
nieuw model 2012

•	 Skoda	Fabia 1.4 16v  stuurbekr. centr. vergr. op 
afstand  5-Drs  2004

•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 
stoelverwarming, 100.000 km, 2012

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

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015

•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, uniek 
exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A  
lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline  Navi, PDC V + A , 
Alcantara  115.000 km 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Ford Ka grand prix 2011
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.2 met G3 gas 2007

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Open Mokka 1.4 turbocosmo, 
   zeer luxe uitvoering 2014
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Ignis 1.3 airco 2006
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS
Kipperwerk voor de wegenbouw, full time. 

Ervaring is een pré maar niet vereist. 

Graag uw schriftelijke reactie 

t.a.v. dhr. A. van Grunsven naar: 

anton@vangrunsventransport.nl

A. VAN GRUNSVEN
TRANSPORT B.V.

• Aanneming transport 

• Verhuur van zandauto’s (met kraan)

• Milieu-, asfalt- en diepladertransport

Bovenstraat 5, 5405 BD  Uden
Tel.: 0413 - 310177
www.vangrunsventransport.nl

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volkswagen Golf ....................................2001

Volvo V40 1.6TD ....................................2013

STATIONWAGONS:

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

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

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

Auto & Motor NIEUWS
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

Jos van Boxtel  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911   |   ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633   |   Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355

www.josvanboxtel.nl

 
Private FlexLease

 €199,-p.m.*Vanaf

Een gloednieuwe Toyota is nu voor iedereen bereikbaar met Private FlexLease. Zo rijdt u de speelse, veelzijdige Toyota AYGO al vanaf € 199,- per maand. Dat is nog geen € 7,- per dag! Ook de 
compacte Yaris, de ruime Auris en de stoere C-HR bieden zorgeloos rijplezier voor een laag maandbedrag. Het contract is na 1 jaar maandelijks opzegbaar en inclusief bijna alles: u betaalt alleen nog 
de benzine! Kijk snel op Toyota.nl of maak een proefrit.

Rijd nu een gloednieuwe Toyota vanaf € 199,- per maand! 
Dat is nog geen € 7,- per dag!

Na 1 jaar maandelijks opzegbaar!

Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC 2016/646W) 3,3-4,8 L/100km (20,8-30,3 km/L); CO2 75-109 g/km.

*  Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en per gekozen 
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juli 2017 • Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl

Afgebeelde modellen: De AYGO 1.0 VVT- x-cite 5-deurs vanaf € 14.995,- • Yaris 1.5 Hybrid automaat 5-deurs vanaf € 23.995,- • Auris 1.6 D-4D Dynamic vanaf € 33.590,- • Auris Touring Sports 1.6 D-4D Dynamic vanaf € 34.890,- • Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone Plus 
vanaf € 36.320,-

Vakantietips
Wat te doen bij:
 
Tegenliggers
Stijgend verkeer heeft op een smal bergweggetje meestal voorrang op dalend verkeer, want het kan 
lastiger weer op gang komen als het stilvalt. Is de situatie erg ingewikkeld? Dan moet degene die het 
makkelijkst kan uitwijken dat doen.
 
Inhalen
Langzaam verkeer geeft vaak met het knipperlicht naar rechts aan dat de weg vrij is en dat je kan inha-
len. Andersom: hangt er een hele sliert (snellere) auto’s achter je, stop dan even op een uitwijkplaats. 
Je rijdt daarna relaxter verder.
Bij het inhalen van een fietser moet je in de bergen richting aangeven. Ga ruim om de fietser heen, 
want een klimmende fietser wil nog wel eens slingeren.

Vallend gesteente
Zie je op de weg langs een bergwand gesteente liggen? Dan is de kans groot dat er nog meer gaat 
vallen op die plek. Rijd er ruim om heen en stop niet. 
 
Tunnels
Veel bergwegen hebben vaak korte en onverlichte tunnels. Doe het dimlicht aan en rijd rustig, de over-
gang van felle zon naar de donkere tunnel is groot. Schrik niet: in veel bergtunnels druipt er water van 
het plafond.  Bron: ANWB.nl

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

GESLOTEN 
van 29 juli t/m 16 aug.

Tevens onderhoud en reparatie

Ken de ongeschreven regels, ook in het buitenland
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

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

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

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

uw huis verkopen? DAT KAN!
Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant op deze huizenpagina. 
De advertentie wordt om de week herhaald totdat het huis verkocht is 

(maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.

Wij maken de advertentie GRATIS voor u op.

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

VerKOCHT
onder voorbehoud

Tweede kwartaalcijfers 2017 NVM Brabant Noord-Oost

NVM LANDELIjK
Het tekort aan nieuw wonin-
gaanbod heeft het aantal trans-
acties het afgelopen kwartaal 
gedrukt. Daarmee lijkt voorlopig 
de groei eruit. Voor het eerst in 
dertien jaar stonden er in het 
tweede kwartaal* in Nederland 
minder dan 100.000 bestaan-
de koopwoningen in aanbod. 
“Voortvarend aan de slag met 
nieuwbouw is nu prioriteit num-
mer één”, zegt NVM-voorzitter 
Ger Jaarsma. “Om te zorgen dat 
de woningmarkt niet implodeert 
en de prijzen niet exploderen, 
zullen gemeenten, ontwikke-
laars en makelaars hun beste 
beentje voor moeten zetten om 
straks 18.000.000 Nederlanders 
een woning op maat te bieden, 
inclusief goede infrastructuur en 

andere noodzakelijke voorzie-
ningen.”

Afname aantal transacties voor-
al in krappe regio’s
Hoewel het over de hele linie 
goed gaat in de Nederlandse 
woningmarkt, blijven de regio-
nale verschillen groot. Er is spra-
ke van een driedeling: krappe 
woningmarkten, evenwichtige 
woningmarkten en ruime wo-
ningmarkten.
Krappe woningmarkten, zoals 
de Randstad, en de steden Gro-
ningen en Eindhoven waar een 
consument keuze heeft uit vijf of 
minder woningen, kennen ge-
middeld een daling in het aan-
tal transacties van ongeveer 8% 
vergeleken met een jaar eerder. 
Dit wordt veelal veroorzaakt 

door een tekort aan nieuw aan-
bod van bestaande koopwonin-
gen. Het te koop staande aan-
bod daalde in deze regio’s in een 
jaar tijd met meer dan 40%. In 
vergelijking met de prijzen hal-
verwege 2008 liggen deze in-
middels alweer 10% hoger. 

Deze krappe woningmarkt be-
paalt voor een belangrijk deel 
het beeld op de Nederlandse 
koopwoningmarkt: bijna de helft 
van het aantal transacties vindt 
in deze regio’s plaats.

Evenwichtige woningmarkten 
(met een krapte-indicator tus-
sen vijf en tien) noteren een stij-
ging in het aantal transacties van 
6% in vergelijking met een jaar 
eerder en een daling van het te 
koop staande aanbod van 33%. 
Transactieprijzen liggen gemid-

deld nog altijd 4% onder het ni-
veau van 2008.

In de ruime woningmarkten (met 
een krapte-indicator van tien of 
meer) zijn gemiddeld 8% meer 
woningen verkocht dan een jaar 
eerder. Het te koop staande aan-
bod daalde daar met ‘slechts’ 
25%. De gerealiseerde transac-
tieprijzen liggen daar gemiddeld 
nog bijna 7% onder het (record)
niveau van 2008.

De woningmarkt in het tweede 
kwartaal 2017
In het tweede kwartaal 2017 
wisselden ruim 42.600 bestaan-
de NVM-koopwoningen van 
eigenaar (totale markt 56.900). 
Daarmee is na vijftien kwartalen 
een einde gekomen aan de stij-
ging van het aantal transacties. 
De prijs van de gemiddelde ver-

kochte woning is in het tweede 
kwartaal 2017 toegenomen tot 
€ 258.000,- De prijsontwikkeling 
vergeleken met een jaar eerder is 
+9,0%. De prijs van de gemid-
deld verkochte woning ligt ruim 
25% hoger dan op het diepte-
punt en 2% hoger dan in 2008. 
Vooral appartementen worden 
duurder verkocht. De looptijd 
van verkochte woningen be-
draagt nu 63 dagen; 25 dagen 
minder dan een jaar geleden.

Het aantal woningen dat in Ne-
derland te koop staat neemt 
steeds sneller af. Halverwege het 
tweede kwartaal 2017 (de peil-
datum voor het aanbod) staan er 
bij NVM-makelaars bijna 73.000 
woningen in aanbod (totale 
markt 97.000). Dat is 35% min-
der dan een jaar geleden. Ook 
vergeleken met een kwartaal 
eerder is er sprake van een da-
ling van het woningaanbod van 
bijna 8%. 

De looptijd van het in aanbod 
staande koopwoningen is in een 
jaar tijd met ruim 22% gedaald 
tot 256 dagen. 38% van de wo-
ningen staat een jaar of langer te 
koop, 17% zelfs drie jaar of lan-
ger. Een potentiële koper kon in 
het tweede kwartaal uit zo’n vijf 
woningen kiezen. De verkoop-
kans van woningen die te koop 
komen, neemt verder toe. 65% 
van de nieuw in aanbod geko-
men woningen is binnen 90 da-
gen verkocht.

bron: NVM

NEDERLAND - De kwartaalcijfers laten een beginnende schaarste op de huizenmarkt zien; dit is vooral meer en meer zichtbaar in de stad. 
De ring eromheen profiteert daarvan. Zo valt er in Waalwijk-Drunen in het tweede kwartaal een spectaculaire stijging te zien in het aantal 
transacties. De rente is nog steeds een factor van formaat; hierdoor komen er steeds meer (particuliere) beleggers op de markt die de druk 
ook opvoeren. Landelijk 10% stijging ten opzichte van een jaar geleden. In deze regio variëren de prijsstijgingen sterk; van 3,1 tot 10 %. De 
prijs per vierkante meter stijgt minder hard dan de gemiddelde woningprijs. Daaruit kan geconcludeerd worden dat ook de grotere woningen 
nu worden verkocht en beter lopen.

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.



Woensdag 19 juli 2017 21
  

Colin
Wilhelmina Druckerstraat 43-45, 4003 ZN Tiel, Tel: 0344-633128

Van der Doelen Summer Sale
‘t Dorp 57 e / f

5384 MB Heesch

Therme Fragrance stick
Thalasso
normaal 9,95

4,95

Dettol Tip Top allesreiniger

normaal 5,25

2,95

vakantie 
tip

Syoss Droogshampoo
anti-grease 200ml
normaal 6,29

2,95

HG Electrische vliegenmepper
excl. batterijen
normaal 3,99

2,99

25%
KORTING
Op 1 product naar keuze*

25% 15%
KORTING
Op 1 product naar keuze*

tot 25% korting 
op 1 artikel 
naar keuze*

* Vraag naar de voor-
waarden. Coupon is geldig 

t/m  31 juli 2017

Vorstenbosch goes tropical groot succes

Onder de deelnemers was de ze-
venjarige Tess uit Limburg, doch-
ter van bondscoach eventing 

pony’s Mans Buurman. “Het was 
super georganiseerd!”, vertelt hij 
enthousiast. Het terrein was ruim 

opgezet en er was voldoende 
plek voor de bezoekers. 
Het was een bixiewedstrijd zoals 
het hoort te zijn, waarbij de kin-
deren op een plezierige en onge-
dwongen manier kennis konden 
maken met het wedstrijdelement.
Naast de wedstrijd was er van 
alles te doen voor zowel de rij-
dende als niet rijdende kinderen; 

schminken, stoelendans, Oud 
Hollandse spelen, springen op 
een luchtkussen en een kleurrij-
ke ‘tropical’ parade waarbij alle 
kinderen en pony’s in stijl ge-
kleed waren. De prijs voor de 
best verklede combinaties ging 
naar Neel van de Velden en Ellen 
van Pinxteren. De kleurwedstrijd 
is gewonnen door Ties Hurkmans 

en Bibi van Zoggel. Kortom; een 
prachtige dag waarbij een speci-
aal woord van dank uitgaat naar 
de sponsors en medewerkers.
Voor een sfeerimpressie kijk op 
www.facebook.com/
RSVVorstenbosch of op 
www.mooibernheze.nl/albums. 

Foto’s: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - De eerste editie van Bixie Outdoor Vorstenbosch 
is een feit! In een zonovergoten tropical sfeer genoten de allerjong-
ste- en beginnende ruiters en amazones op een plezierige manier 
van hun pony. Het bixie evenement kende maar liefst 90 deelne-
mers. Allen ontvingen bij ieder onderdeel een prijsje waardoor ze op 
het einde van de dag met een volgeladen tas huiswaarts zijn gegaan.

finale ZomerKomKoep 2017

De vele supporters die waren 
komen kijken hebben kunnen 
genieten van spannende wed-
strijden, vooral bij het drieban-
den. 
Dit waren beide teams van Elsie. 
Elsie 2 met de spelers Antoon van 
de Brand, Henk van Zutphen en 
Toon van der Linden tegen Elsie 
3, met de spelers Michael Blokx, 
Ben de Visser en Berry Gordijn. 

Daar hadden beide teams na 
twee partijen 15 punten. 
En bij de derde partij, Berry Gor-
dijn tegen Henk van Zutphen, 
moesten beide heren na 53 
beurten allebei nog een caram-
bole maken. Het was Berry die 
het uitmaakte en Elsie 3 werd 
Kampioen 3-banden Zomer-
KomKoep 2017. Bij het Libre 
ging de overwinning naar Royal 

Events 8, waar Harrie van der 
Heijden, Mari Thomassen, Jan 
van der Heijden en Davy van der 
Vorst het opnamen tegen Elsie 9 
met Mari Verkuylen, Willy van 
Vugt, Martien van Dijk en Jan 
van de Leest.

Teamcaptain Mari Thomassen 
van team Royal 8 mocht de wis-
selbeker in ontvangst nemen. Bij 

het driebanden ontving team-
captain Berry Gordijn de wissel-
beker. Alle spelers van de win-
nende teams kregen een mooie 
warmhoudbeker met KomKoep 
2017 aangeboden. Hans van 
Til bedankte het bestuur voor 
de organisatie en Hans, Angela 
en Emmy kregen een mooie bos 
bloemen en een dinerbon aan-
geboden die geschonken was 
door Café in d’n Ollie, Royal 
Palace, café de Zwaan en biljart-
café Elsie. 

Enige tijd geleden hadden Hans 

en Emmy al aangegeven dat 
zij na de ZomerKomKoep hun 
bestuursfunctie zouden over-
dragen. Astrid, Ingrid, Gerard 
en Wim nemen de bestuurlijke 
taken over en zullen deze met 
net zoveel enthousiasme voort 
zetten. 

Het nieuwe bestuur bedankte 
Hans en Emmy voor hun inzet 
en beiden kregen een dinerbon 
aangeboden namens de Kom-
Koep. Hans en Emmy wensen 
het nieuwe bestuur heel veel 
succes toe.

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar werd voor de zeventiende keer de ZomerKomKoep georganiseerd. Een 
onderlinge biljartcompetitie in Heeswijk-Dinther. Op 28 april dit jaar werd de eerste wedstrijd gespeeld 
meetellend voor deze competitie. Afgelopen vrijdagavond is de finale Libre en Driebanden ZomerKom-
Koep 2017 gespeeld; dit jaar bij biljartcafé Elsie. 

paardensport

biljarten

BerNHeZe SPOrTIef
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85 gram

Frikandel extra
40 stuks

Diepvriesspecialist

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 19 juli t/m dinsdag 1 augustus 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Aardbeien of vanille

Roomijsrol
1000 ml.

Van Gils

Kip- of varkensvlees

BBQ saté
27 stuks

Diepvriesspecialist

€ 9,99

6,99

2,29

€ 11,89

8,39

Waterijs 
Spacerunner, cool twins of 
rainbow fruits
8, 10 of 12 stuks

Dedert
Normaal 1,19 / 1,29

Super
stunt

Ruim 30% 
korting

Hamburger
Bistrokwaliteit
12 stuks

Diepvriesspecialist

Ook voor
 BBQ

€ 4,99

3,99

2 voor 
2,00

Dikke- of dunne

Frites
2 ,5 kilogram

Diepvriesspecialist

€ 3,09

2,29

Dat wordt 
genieten 

deze zomer!

Bij de dressuurpaarden heeft Maaike Kuij-
pers-Verkuijlen zich gekwalificeerd in de 
klasse M1 op Humberto V. Johan Verkuij-
len mag bij de paarden starten in de dres-
suurklasse Z1 met Gunner V. 

Stan van Gorkum mag op de Brabantse 
kampioenschappen springen en dressuren 
met zijn B-pony Snoetje; op beide onder-
delen in de klasse B. Zijn zus Lieke werd 
met haar pony Cocomo kringkampioen 
dressuur in de klasse B-L1 en plaatste zich 
daarmee ruim voor de Brabantse kam-
pioenschappen. Valianten-lid Isabel van 
Liempt mag met C-pony Sharon starten 
in de L1. En Geertje van Aarle rijdt in Don-
gen met haar twee D-pony’s Boebas en 
Batman in de dressuurklasse L1. Met deze 
laatste pony werd ze in deze klasse ook 
nog kringkampioen. Geertje springt ook 
met beide pony’s op de Brabantse kam-
pioenschappen, met Boebas in de D-L en 

met Batman in de D-M.
Haar broer Piet maakte dit seizoen een 
stormachtige entree op zijn nieuwe pony 
Storm van de Laarbeek Hoeve. Hij werd 
kringkampioen met het springen in de 
klasse C-B en is daarmee verzekerd van 
deelname aan de Brabantse kampioen-
schappen.

Al deze ruiters maken kans om mee te 
doen aan de Hippiade 2017. Dit Neder-
lands kampioenschap wordt verreden op 
26 augustus en 1 en 2 september in Er-
melo.

ruiters Valianten 
naar Brabantse kampioenschappen
HEESWIJK-DINTHER - Op 29 en 30 juli worden de Brabantse kampioenschappen out-
door gereden voor paarden- en ponyruiters. Dit keer vindt het evenement plaats in 
Dongen. Ook verschillende leden van rijvereniging De Valianten uit Heeswijk-Dinther 
hebben zich hiervoor weer geplaatst.

paardensport

Piet van Aarle met Storm

Geertje van Aarle met Boebas

De finale werd gespeeld door het 82-jarige 
erelid Theo de Visser, die in de competitie 
niet meer actief is. Hij moest het opnemen 
tegen ‘broekie’ Ad van der Pas. Theo begon 
zeer sterk aan de partij en liet Ad geen kans. 
Tegen het eind van de partij kon Ad het nog 
spannend maken, maar hij bezweek onder 
de druk. Geroutineerd en geconcentreerd 
speelde Theo de partij uit en mag zich voor 
komend jaar de beste speler noemen van 
biljartclub Royal. Na de prijsuitreiking kon er 
nog genoten worden van een biertje en een 
lekker hapje en daarna ging iedereen tevre-
den huiswaarts. Volgend jaar een nieuwe 
kans voor de 32 deelnemers.

Nestor Theo de Visser geeft biljartles
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 16 juli heeft Theo de Visser met glans het minitoer-
nooi Libre van biljartvereniging Royal Events Palace gewonnen. De hele week bestond 
uit voorwedstrijden en op zondag mochten de acht beste spelers het tegen elkaar op-
nemen. Naarmate de wedstrijden vorderden werd de spanning ook steeds hoger.

biljarten

V.l.n.r.: Mari Thomassen, Theo de Visser en 
Ad van der Pas
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‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dinthers Eethuis

DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Eeterij Nisseroi
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed 

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf v. Grinsven
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel

Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Kinderopvang Humanitas
Klasse RT Remedial Teaching
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamidee
Rabobank Oss - Bernheze

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl

DE STEuN VAN ONDERSTAANDE BEDRIjVEN GEEfT ONLINE EEN GRATIS PODIuM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Shoeby Heesch
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Heck Assurantiën
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Negende viswedstrijd jeugd 
visclub De Bleeken op de Slothoevevijver

Het werd dan ook een prachtige 
avond en er werd weer volop vis 
gevangen met de weerhaakloze 
vishaakjes. De vele vissen ver-
dwenen in de leefnetten en na 
afloop van de wedstrijd was de 
interesse voor de vangst van de 
collega’s onverminderd groot. 
Het wachten was op Brian, want 
op het moment van einde wed-
strijd had hij nog een grote vis 
aan de haak, die hij vanzelfspre-
kend wilde binnenhalen. Uitein-
delijk lukte hem dat en werd alle 
vis gewogen en teruggezet.

De uitslag van deze wedstrijd 
op 13 juli is als volgt:
jongste jeugd
1. Joey Govers, met 82 vissen. 
Hij heeft zijn eigen record over-
troffen!
2. Dean van Duijvenbode
3. Luca van Erp
4. Marvin van Lith
5. Robin van de Laar.

Oudste jeugd
1. Brian v.d. Helm, 20 minuten 

na einde wedstrijd nog een kar-
per van 1.100 gram!

De totale vangst bedroeg deze 
avond 223 vissen met een totaal 
gewicht van 19.449 gram.

Dit was de negende en tevens 
laatste viswedstrijd voor de zo-
mervakantie. Jan, Jo, Theo, Roel 

en ook Mario, Jeroen en Toon 
bedankt voor alle hulp tijdens 
deze negen wedstrijden! Alle 
leden een spetterende vakantie 
met mooie visvangsten gewenst!

Wil je meevissen of heb je vra-
gen, neem dan gerust contact 
op met Jan Oliemeulen via 
debleeken@planet.nl.

VINKEL/HEESCH - Deze laatste en negende viswedstrijd voor de zomervakantie werd er gevist op de 
Slothoevevijver in Vinkel. Wederom waren de aanwezige jeugdleden enorm fanatiek en zij werden dan 
ook allemaal bijgestaan door niet minder fanatieke seniorleden! Of lag het aan die reep die energie 
schijnt te geven...

vissen

Foto: Marlies Nederkoorn

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL
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Woensdag 19 juli 201724

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 20 JULI

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 21 JULI

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

KnockOut – The Band
Zaal Kerkzicht Loosbroek

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 9

ZATERDAG 22 JULI

Expositie Atelier Art 
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

Lezing: Anselm Grün
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

De blote billen van de 
koning
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 23 JULI

Expositie Atelier Art 
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 9

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 24 JULI

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 25 JULI

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 26 JULI

DeMooiBernhezeKrant
VAKANTIEKRANT

Rapunzel
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 27 JULI

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 28 JULI

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

ZATERDAG 29 JULI

Expositie Atelier Art 
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

ZONDAG 30 JULI

Expositie Atelier Art 
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 31 JULI

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 1 AUGUSTUS

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Wandelavond3daagse
Kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede 
Nistelrode
PAGINA 6

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inschrijven Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 2 AUGUSTUS

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Het grote Piratenavontuur
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur 
Van Soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

Wandelavond3daagse
Kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede 
Nistelrode
PAGINA 6

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Wandelavond3daagse
Kleinschalig wonen
Kloosterhof Laarstede 
Nistelrode
PAGINA 6

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 5 AUGUSTUS

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

ZONDAG 6 AUGUSTUS

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 7 AUGUSTUS

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 8 AUGUSTUS

Fiets3daagse Bernheze
Start: Boerderijterras 
Het Venster Vinkel

Zonnebloem Nistelrode: 
speciale Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 9 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant
met vakantie

Fiets3daagse Bernheze
Start: Eetcafé ‘t Pumke 
Nistelrode

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Super Willem
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 10 AUGUSTUS

Fiets3daagse Bernheze
Start: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 11 AUGUSTUS

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek

Eetfeest Nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 14 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 15 AUGUSTUS

Kermis
Loosbroek

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 16 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant
met vakantie

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen Nistelrode

Villa Verdraaid
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

2 augustus verschijnt er een gewone krant.
9 en 16 augustus verschijnt er geen krant




