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Muzikaal Bernheze

HEESWIJK-DINTHER - Een groepje vrienden uit groep 5 bedacht op
woensdagmiddag spontaan een plan om voor KiKa geld in te zamelen.
Met grote boodschappentassen trekken ze door de straten van
Heeswijk-Dinther om lege flessen in te zamelen.

Hun grootste
inspiratie
is hun
hartsvriend
Hun enthousiasme en de serieuze aanpak werkt aanstekelijk!
Al snel hadden ze een hele berg
plastic flessen en sloten andere
vrienden aan om mee te helpen.
“We willen heel veel geld ophalen zodat zoveel mogelijk kin-

deren genezen kunnen worden.
Het is gewoon zo oneerlijk dat je
dood kunt gaan aan kanker als
je nog zo jong bent. We willen
niet meer dat dat kan gebeuren”, geven de heren als reden.
Hun grootste inspiratie hierbij is
hun hartsvriend van wie ze helaas met groot verdriet afscheid
moesten nemen.
Lege flessen inzamelen
De inzamelingsactie van de
jongens is inmiddels officieel
goedgekeurd door de gemeente Bernheze en loopt van 8 juli
tot en met 27 augustus. Ook ba-
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sisschool Het Mozaïek, waar de
jongens op school zitten, steunt
de actie en roept iedereen op om
lege flessen te sparen. De vrienden krijgen hartverwarmende
reacties, onder andere via Facebook en worden ook regelmatig
verrast door bijdragen van ondernemers uit het dorp.

flessen met statiegeld, onder begeleiding van hun ouders.

Heb je nog lege flessen?
Zet ze maar klaar, want vanaf
8 juli is de kans groot dat deze
9- en 10-jarige kanjers, Tjeu,
Jay, Tijn, Dorus, Sil, Dirk, Senn,
Ies, Tijl, Tim, Koen, Jens en Jens,
bij je aanbellen voor lege plastic

Overhandigen cheque
De jongens staan op 27 augustus op het podium van de
24-uurssolexrace in Heeswijk om
het ingezamelde bedrag bekend
te maken en de cheque te overhandigen aan KiKa.

Boomrooierij

Iedereen kan de lege plastic flessen met statiegeld ook afgeven
bij het tijdelijk ‘flessendepot’ op
Lariestraat 44 in Heeswijk of aan
andere kinderen meegeven die
op Het Mozaïek zitten.
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Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Filmhuis De Pas presenteert:
Captain Fantastic
HEESCH - Een hartverwarmende komedie en familiedrama
dat de kijker hardop filosofische vraagstukken voorlegt over
ouderschap en opvoeding in de moderne samenleving.

Ben en zijn vrouw Leslie keerden de moderne maatschappij jaren
geleden de rug toe en
verkasten naar een afgelegen hut midden in
de Noord-Amerikaanse
natuur, ver weg van de
bewoonde wereld. Hun
idealen droegen ze over
aan hun zes kinderen, ieder met een eigen unieke,
zelfbedachte naam, evenals alle cruciale vaardigheden om te kunnen overleven in de wildernis.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
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Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
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Ook krijgen de kinderen
les op allerlei verschillende
gebieden; van filosofie tot
geschiedenis, natuurkunde, biologie of literatuur,
vaak op een niveau ver boven hun leeftijdscategorie. Wanneer de
moeder des huizes in slechte gezondheid in een ziekenhuis aan de
andere kant van het land belandt, is het nog maar de vraag hoeveel de kinderen aan hun kennis en opvoeding zullen hebben in
het grote ‘daarbuiten’.
Een prachtige viering van het leven, onafhankelijkheid en excentriciteit.
In samenwerking met de Zomerschool van
de Eijnderic
Maandag 17 juli.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.
Wij ontmoeten jou graag bij Filmhuis
De Pas.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 9 juli weten via info@de-pas.nl.

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

caBaretlIeFHeBBers
opGelet!
Inmiddels is de kaartverkoop
voor de theatervoorstellingen
Nestebij Nesvan seizoen 2017/2018
rlé,
zo
terlé in volle gang. Komd,icghtbij.
& ont eniet
moet
!

Ook de cabaretliefhebbers
komen ruimschoots aan hun trekken bij
WWW.neSTerle.nl
Nesterlé. Voor de komende periode kan men weer profiteren van
het DRIE-IN-ÉÉN cABAREt PAKKEt. Bij bestelling van onderstaande cabaretvoorstellingen in één keer - bij voorkeur - via
www.nesterle.nl, ontvangt men het cabaretpakket voor slechts
€ 35,- in plaats van € 42,50.
07.10: Bruers met Nol Havens met ‘Bruers haalt uit’
De Brabantse Karin Bruers is terug in het theater met haar solovoorstelling, nou ja solo…., met Nol Havens samen. Nol is haar muzikant, chauffeur, persoonlijk entertainer en hij zorgt dat het niet
helemaal uit de hand loopt, want dat ligt altijd op de loer bij Karin.
Wie uithaalt, kan een haal terug verwachten……
21.10: Katinka Polderman met ‘Polderman tiert welig’
Al tien jaar geldt droogkloot Polderman als één van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse en Vlaamse theaters. Polderman
tiert welig voort, ook in haar vijfde programma. Niet met stemverheffingen en schreeuwerij, maar met krulletters, goed gerijmde liedjes en vakkundig afgewogen woorden. Want áls Polderman tiert,
dan tiert ze welig.
03.02: Christel de Laat
Schijndelse christel de Laat is er klaar voor! Ze hoorde bij die kinderen die niet konden zeggen wat ze later wilden worden. Niet omdat
ze het niet wist, maar omdat ze alles leuk vond. Op haar vijftigste
besluit deze comédienne zichzelf een theatertour cadeau te doen.
Niet gangbaar, niet logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig.
Kaarten zijn te boeken via
www.nesterle.nl of 0412-859001.

HELE
ZOMER
OPEN

KIP SPIEZEN
Bij aankoop
van
Eetwinkel
3 spiezen de

OOk
vOOr de

BBQ

De lekkerste kip,
voor een eerlijke
betaalbare prijs

4e GRATIS

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

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

weer voor ijs

Onze assortiment bestaat
o.a.
Kipfilet,
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet,
Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com
0413 - 22 96 77

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Heerlijk
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in divers
e
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Brandweerman wórd je niet,
brandweerman bén je

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Reisweegschaal
Ik ben in beperkte mate een Weegschaal. Of anders gezegd, ik ben
alleen een Weegschaal als de beslissingen over de grote dingen van
het leven gaan. Met knopen doorhakken in mijn werkende leven
heb ik bijvoorbeeld geen enkele moeite. Dat je achteraf misschien
niet de juiste keuze hebt gemaakt, is achteraf ook pas te bepalen,
denk ik altijd. Ik ben ook de eerste die deze fout dan ook zal
toegeven. Mea culpa.
Nu zou je zeggen dat ook het bepalen van je vakantie geen halszaak
is en ik daar dus makkelijk een keuze in kan maken. Op vakantie
gaan is leuk en als de zon schijnt op de plaats van bestemming is
het eigenlijk altijd wel leuker dan in je eigen dorp te blijven hangen.
Ook het boeken van een vakantie is tegenwoordig een fluitje
van een cent. Een paar termen invullen op Google en de digitale
reiswereld ligt aan je voeten. Paar keer klikken, je portemonnee
leeggooien en je kunt vertrekken.

Portemonnee leeggooien en vertrekken
Burgemeester reikt Laurens koninklijke onderscheiding uit

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Dat geldt zeker voor Laurens Gloudemans. Al heel jong wist hij dat hij brandweerman wilde zijn en
intussen zet hij zich al dertig jaar lang in bij de vrijwillige brandweer in Heesch. Op zondag 2 juli vierde
Laurens zijn jubileum en tegelijkertijd nam hij afscheid. En ja, dat voelt best een beetje dubbel.
toen Laurens bij de brandweer
begon, volgde hij eerst drie jaar
lang één avond per week de opleiding. Want er komt nogal wat
bij kijken. Het gaat niet alleen
om het blussen van branden,
de brandweer doet nog zoveel
méér. De taak van brandweerman vereist behoorlijk wat skills.
Het omgaan met de blusmaterialen is één, maar ook het gebruiken van je ademluchtmasker, het
inschatten van de omstandigheden en natuurlijk het levensreddend handelen. Dat doe je allemaal niet zomaar.

BLIJ DAT WE AL DIE
JAREN OP LAURENS
MOCHTEN REKENEN
Laurens: “We oefenen iedere
week twee uur. Dat kan praktijk
zijn: een nagebootste vuurhaard
blussen, mensen redden, technieken oefenen. Maar dat kan
ook over theorie gaan. Want
onze kennis moet natuurlijk up-

to-date zijn én blijven. Naast die
wekelijkse oefeningen gaan we
jaarlijks naar een speciale locatie
om in zeer realistische omstandigheden te oefenen. En twee
keer per jaar hebben we training
in levensreddend handelen.”
Heftig
Als brandweerman maak je heftige dingen mee. Een brand of
ongeval is al een ingrijpende
ervaring, maar als er ook nog
mensen mee gemoeid zijn komt
het wel heel hard binnen. In het
ergste geval zijn er dodelijke
slachtoffers te betreuren. “Die
blijven je bij”, vertelt Laurens,
“maar ook die situaties waarin
je écht het verschil kon maken.
Waarin je letterlijk mensen hebt
kunnen redden. Daar doe je het
voor, daar heb je echt alles voor
over.”
Samen
De groep, het samenwerken en
het samenzijn, dat is de kracht
achter deze geoliede machine.
Dat is ook wat Laurens zo waar-

deert: “We betekenen veel voor
elkaar. We maken samen zoveel mee, dat schept een enorme band. We weten wat we
aan elkaar hebben, dat is goud
waard.”
Na zijn afscheid blijft Laurens
gewoon lid van de vereniging.
Want ze zijn en blijven die hechte club. Postcommandant Frank
van Hoek vult aan: “tijdens de
receptie ontving Laurens een
koninklijke onderscheiding. Dat
heeft hij terecht verdiend. Want
we zijn blij dat we al die jaren op
Laurens mochten rekenen. Namens onze jongens en de hele
gemeenschap een groot dankjewel aan deze betrokken brandweerman!”

Ondernemers
laat je zien!

Maar het feit dat je je reis inmiddels helemaal zelf kunt
samenstellen en niet meer blindelings vertrouwt op dat aardige
meisje van het reisbureau, is voor mij precies het probleem. Ik zie
zoveel verschillende reismogelijkheden dat ik echt door het bomen
het bos niet meer zie. Ik zie ook niet meer de reismogelijkheden,
maar alleen de reisproblemen. Als ik bijvoorbeeld reviews lees van
een op het oog ideale Bed and Breakfast, denk ik meteen dat het
te mooi is om waar te zijn. Dan ben ik er heilig van overtuigd dat
die eigenaren hun gastenboek zelf hebben gevuld met lovende
commentaren, maar dat het huisje eigenlijk van ellende uit elkaar
valt. Of dat het zwembad eigenlijk een
uit de kluiten gewassen vijver is
waar toevallig chloor in is gevallen.
Misschien moet ik me elk
jaar toch door die ellendige
vakantiebeslisfase heen bijten. Want
anders zit je voor het weet elk jaar
op dezelfde camping, omdat je
geen keuze meer durfde of wilde
maken. Dat lijkt me pas eng.

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een
bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

Woensdag 5 juli 2017

Eigen ontwerp zorgtafel biedt bewoners
Laverhof meer comfort
HEESWIJK-DINTHER - In 2016
stond bij Laverhof de verbouwing van afdeling Sterappel, in
De Bongerd in Heeswijk-Dinther,
op de planning.
Buiten de metamorfose die de
afdeling onderging stond er ook
een nieuw kookconcept in de kinderschoenen. Restaurantwaardig
eten binnen een verpleeghuisafdeling was de uitdaging die werd
aangegaan. Zo ontstond er bij
teammanager zorg, Antoinette
van Melis, een ingenieus idee om
de keuzevrijheid én het eetgemak
van bewoners te veraangenamen.
Antoinette: “Bewoners in een
rolstoel moeten vaak ongemakkelijk ver van de tafel zitten en
worden daardoor in hun bewegingsvrijheid enorm beperkt. Natuurlijk is er de mogelijkheid om
aan een verhoogde tafel te zitten,
maar dan kunnen ze nooit samen
met mensen aan een tafel zitten
die niet in een rolstoel zitten. Of
de een zit te hoog, of de ander
te laag.
Ik heb rondgekeken bij speciale
interieurwinkels voor zorgmeubels, maar ook zij hadden hier
geen oplossing voor. Ik dacht: ‘Dit
kan toch niet!’ En heb een tafel
ontworpen, waarbij dit wel kan.”

Op de achtergrond schudden Antoinette van Melis en Pieter van Eijk elkaar de hand

Baanbrekende samenwerking
met lokale ondernemer
Het idee was geboren! Nu nog iemand vinden die dit zou kunnen
realiseren. Antoinette ging in gesprek met lokale ondernemer Pieter van Eijk van Van Eijk Van der
Sterren Timmer en Bouwbedrijf.
Dit leidde tot een baanbrekende

samenwerking! Pieter bleef net
zo lang sleutelen aan het idee tot
ze beiden tevreden waren.
Inmiddels zijn er twee zorgtafels
in gebruik genomen en zijn de
bewoners zeer positief over het
zitcomfort en de medewerkers
kunnen gemakkelijker hun werk
doen. Mede door de vele positie-

ve reacties is het ontwerp ingezonden voor het beste zorgidee
van 2017.
Meer weten over de zorgtafels?
Neem contact op met Antoinette
van Melis,
antoinette.vanmelis@laverhof.nl.

CC De Pas standplaats
kunstwerk Samenloop
voor Hoop Heesch

Buiten
gewoon
mooi

Garden impressions Parasol
Delta 230x230 cm
Adviesprijs 59,95,-

meer d
verschillendane m5od0
op voorraad ellen

29,95

Wethouder Glastra van Loon ontvangt uit handen van Petra het kunstwerk
Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Nog geen maand geleden werd er ruim € 304.000,- opgehaald bij de SamenLoop voor
Hoop. Een ongekend bedrag voor
de verschrikkelijke ziekte kanker.
De eregasten, de mensen die kanker hebben of hadden maakten
tijdens dit weekend een kunstwerk als blijvende herinnering
aan de SamenLoop voor Hoop
Heesch. Dit kunstwerk bestaan-

de uit drie schilderijen met hierop
persoonlijke verhalen, gedichten
en foto’s is maandagmiddag door
Petra van Teeffelen, voorzitter
van de SamenLoop voor Hoop
Heesch, in ontvangst genomen
door wethouder Jan Glastra van
Loon. “In CC De Pas kan iedereen het kunstwerk bekijken, het
is tenslotte een kunstwerk van de
gemeenschap”, aldus Glastra van
Loon.

Lounge dining set Clayton
Adviesprijs 1695,-

999,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Bijzondere apeldoornse Vierdaagse voor
Willie en Ina van Daal
HEESWIJK-DINTHER - Willie van Daal deed al vele
keren mee aan de Cantharel vierdaagse Apeldoorn,
maar dit jaar is de vierdaagse extra bijzonder.
Veertig jaar geleden, toen Willie voor het eerst meedeed, ontmoette hij zijn vrouw Ina.
In 1976 ontmoetten Willie en Ina
elkaar in Apeldoorn tijdens de
vierdaagse. Willie deed als wandelaar mee aan de vierdaagse,
Ina woonde in Handel en was
verzorger. “In dat jaar hebben

we elkaar voor het eerst gezien.
Tijdens de vierdaagse van 1977
zagen we elkaar weer en kregen
we verkering”, vertelt Ina. Hoe
onderhielden Willie en Ina contact zonder mobiele telefoon?

Willie en Ina
van Daal

“Bij Willie thuis hadden ze toen
al een telefoon en bij mij op het
werk ook, dus als ik werkte, belde ik wel eens naar Willie.” Verder schreven zij elkaar en zagen
zij elkaar op woensdag, want zo
ging dat vroeger! In 1980 zijn
Willie en Ina getrouwd.

WILLIE HEEFT MAAR
ÉÉN HOBBY EN
DAT IS WANDELEN
Wanneer iemand praat over de
vierdaagse gaat het vaak over
de Nijmeegse vierdaagse. “In
Apeldoorn is het niet zo’n massaal gebeuren als in Nijmegen.
Bovendien lopen we door bossen
en heiden, de Veluwe”, vertelt
Willie, die in Heeswijk-Dinther
de jeugd- en gezinsvierdaagse
organiseert. Deze zomer loopt hij
alweer voor de 26ste keer mee,
een hele prestatie. “Iedere keer
loop ik dertig kilometer per dag.
Ik begin rond 7.00 uur en ben
vaak tussen 13.30 uur en 14.30
uur weer binnen.”
Tijdens de vierdaagse verblijven
Willie en Ina in een caravan op
een camping. Een caravan, slaapt
dat wel lekker na zo’n lange dag

Je komt
altijd weer
bekenden
tegen
Tekst en foto: Matthijs van Lierop

wandelen? Ina knikt. “Willie
slaapt altijd en overal!” Het is
zelfs een paar keer voorgekomen
dat Willie zeventien kilometer
moest fietsen van de camping
naar de start van de wandeling.
“Na het lopen, fietste ik weer
terug!”, vertelt hij. Soms sprong
hij daarna nog in het zwembad
om af te koelen. De hond van
Willie en Ina gaat ook mee naar
de camping. “’s Ochtends en
‘s avonds loop ik dan nog een
flinke ronde met de hond”, zegt
Willie alsof het niets is.

maar één hobby en dat is wandelen”, zegt Ina, die trots is op
haar man. 25 Deelnames is al
een knappe prestatie, maar dat
hij altijd finisht, is nog knapper.
“Willie is nog nooit uitgevallen”,
zegt Ina. De kinderen van Willie
en Ina hebben ook diverse keren
meegedaan aan de vierdaagse,
maar deze zomer gaan zij met
zijn tweeën.

Voor de 26ste keer doet Willie
dus mee aan de vierdaagse in
Heeswijk-Dinther. “Willie heeft

“Je komt ook altijd weer bekenden tegen en dat maakt het gezellig!”, besluit Willie.

3x
RADEN
wat lekker is met frambozen
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

Bij aankoop van 2 broden:

kwarkbollen
4 stuks
normaal 2,20

1,

50

Een zoet broodje om van te snoepen.
Makkelijk om mee te nemen.
Kinderen vinden ze heerlijk.
Lizzy geeft altijd haar favoriete tip:
even doorsnijden en in de oven
leggen. Beetje boter erop en
genieten. Of serveer ze warm
met slagroom en verse aardbeien
of frambozen.
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Terugkijkend op een mooi leven met haar,
hebben wij afscheid genomen van mijn zorgzame vrouw,
ons mam en super oma.

Netty Cissen-Verwegen
echtgenote van

Gerrit Cissen
 Uden, 18 maart 1939

† Nistelrode, 28 juni 2017

Gerrit

Broeder Bert van Zutphen
koninklijk onderscheiden
HEYTHUIJZEN/HEESWIJKDINTHER - Broeder Bert van
Zutphen (81) is afgelopen week
onderscheiden in de Orde van
Oranje Nassau.
Van Zutphen werd geboren in
Dinther en vertrok na een missionarissenopleiding naar Uganda, waar hij opzichter was in een
door het bisdom beheerde wolframmijn en veel landbouwprojecten opzette. In een brief naar
huis schreef hij: “De boerderij
hier gaat langzaam maar zeker.
Je weet, de boer moet klagen en
de pastoor vragen, dat geldt hier
ook.’’

Karin en Bertie
Wouter, Sjoerd
Riny en Marian
Nanneke, Derk
Yvonne en Frank
Floor, Niek

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring. Voor alle
blijken van steun en medeleven, onze hartelijke dank.
Correspondentieadres: Donzel 72, 5388 PD Nistelrode

Als iets liefs ons verlaat,
blijft toch de liefde

Bert van Zutphen wordt
gefeliciteerd door Hendrik

Bert van Zutphen met burgemeester Verhoeven
Tekst en foto: Rien van der Steen

Bert van Zutphen heeft de reputatie net zo stabiel te zijn als
de rots van Gibraltar en altijd
goedgehumeurd. Sinds 1995

Arno Verhoeven van de gemeente Leudal reikte aan een blij verraste Van Zutphen de Koninklijke
versierselen uit.

‘Je weet, de boer moet klagen
en de pastoor vragen’
woont hij in huize St. Charles in
Heythuysen. Daar onderhoudt hij
het park en doet hij alle denkbare klusjes voor bejaarde en zieke
medebroeders. Bij de Missionarissen van Afrika in Heythuysen
zeggen ze over van Zutphen:
“Bert heeft werkelijk een hart
van goud. Overal mag je hem
voor vragen.” Burgemeester

In Heythuysen werden ook de
jubilea gevierd van Witte Pater
Hendrik van Kessel (90), die al
65 jaar missionaris is in Zambia.
Hij is momenteel op vakantie
in zijn geboortedorp Vorstenbosch, maar ‘kan niet wachten’
tot hij begin augustus weer terug kan naar Zambia.

Piet v.d. Pas en Hendrik van Kessel

Ook Witte Pater Piet van der
Pas (77) uit Heeswijk vierde in
St. Charles te midden van zijn
geliefde familie zijn jubileum.
Hij was 50 jaar priester en werkte tientalle jaren in Tanzania.

Save the date:

bijzondere benefietverkoop
2 en 3 september

Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...
Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl
) info@huisvantroost.nl

HEESWIJK-DINTHER- Het is alweer even geleden dat Interart Galerie & Beeldentuin de deuren sloot. De
27 seizoenen dat ze geopend was, hebben ongelofelijk veel moois opgeleverd waaronder een collectie
bijzondere grafieken van bekende Interart-kunstenaars. Eenmalig opent ze nog eens de deuren zodat jij
die collectie kunt bewonderen én kopen tijdens een speciale benefietverkoop.

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht
persoonlijk bereikbaar.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Ook indien elders verzekerd.

De opbrengst van de verkoop
gaat volledig naar Stichting
Vrienden voor Bambanani, die
een betere toekomst creëert
voor jonge kinderen in Zuid-Afrika. Dit doet ze door speciale
‘Early Learning Centers’ te bouwen, te renoveren en ondersteunen; scholen voor kinderen van
een tot zeven jaar. En daarnaast
ook door voedsel- en waterprogramma’s op te zetten en over te
dragen waardoor selfsupporting
scholen ontstaan. Momenteel

wordt de laatste hand gelegd
aan een opleidingsprogramma
voor onderwijzeressen. “Geweldig werk, dat uitgaat van het
talent en ondernemerschap van
mensen. Op deze manier dragen
we hier graag een steentje aan
bij. Meer weten? Kijk op
www.bambanani.org. Belangstellenden zien we graag na een
prachtige zomer in september”,
zegt het team van Interart.
Zaterdag 2 en zondag 3 septem-

ber van 13.00 tot 17.00 uur bij
Interart Galerie & Beeldentuin,
Gouverneursweg 6c
5473 VB Heeswijk-Dinther
0413-29 33 28.

7

Woensdag 5 juli 2017

eeN roNDje HeesWIjk Met NIco VaN DoorN

Nico: ‘Ik teken en schilder al
mijn hele leven’

Aanbiedingen
geldig
vanvan
18 t/m
2412
juli
2014
Aanbiedingen
geldig
6 t/m
juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aardbeiensnitte

6,95

nu

Slagroomsnitte opgemaakt
met aardbeien van
Jan & Birgitte uit Uden

Nogatine
cake

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

Krokante bollen

2,75

2+2

GRATIS

Traditioneel lekker!

Van Mook

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

Nico van Doorn met enkele ‘verfsels en krabbels’ in een van de kleed- en doucheruimtes
die hij inricht als expositieruimte
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINtHER – Iedereen is het weekend van vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli en vrijdag
14, zaterdag 15 en zondag 16 juli van 13.00 tot 17.00 uur van harte uitgenodigd om bij VV Heeswijk
aan de Droevendaal 6 ‘Een Rondje Heeswijk’ te komen maken. Géén voetballerij dit maal, maar een
bijzondere expositie schilderwerken van Nico van Doorn uit Heeswijk-Dinther in de kleedkamers,
douches en gang van de club. In de kantine worden filmpjes van zijn werk vertoond en staat een kopje
koffie/thee klaar. De toegang is gratis.
Als menneke begon Nico van
Doorn al met tekenen en schilderen. Na de middelbare school
had hij naar een kunstacademie
gewild, maar: “Dat was zeker in
die tijd niet gebruikelijk. Ik moest
een vak leren”, zegt Van Doorn.
Het werd toch iets met verf want
hij ging naar de Schilderschool.
“In mijn praktijkjaar wist ik echter al snel dat deuren en kozijnen
schilderen niet mijn roeping was.
Ik maakte de school af en volgde
een opleiding tot verftechnicus.
Aansluitend heb ik mijn arbeidzame leven in de verfindustrie
gewerkt. Alle dagen met verf,
zonder een kwast aan te raken”,
lacht van Doorn.
Ondanks zijn drukke internationale baan, bleef Nico in verloren
vrije uurtjes tekenen en schilderen en deed hij een cursus figuur- en portrettekenen bij de
Artistieke Schuit in Den Bosch.
Aansluitend volgde hij een vijfjarige avondopleiding aan de huidige Design Academie.
Lang had hij nauwelijks tijd om
het geleerde in de praktijk te
brengen, maar wat in het vat zit

verzuurt niet. Vanaf het moment
dat hij op 61-jarige leeftijd stopte
met zijn baan, had hij wel volop
de ruimte om zich op een andere
manier bezig te houden met verf.
Niet zoals voorheen, maar door
zijn creativiteit op doek vast te

er negen jaar voorzitter. De club
zit in zijn hart en de kleedkamers
lenen zich wat hem betreft bij
uitstek voor zijn tentoonstelling
‘Een Rondje Heeswijk’. Een titel
met een verhaal. “tijdens een
hevige storm, jaren geleden,

‘Ik reageer op onderwerpen die
ik interessant of belangrijk vind
en die me raken’
leggen. Het resultaat is een enorme collectie ‘verfsels en krabbels’.
Nico omschrijft zijn werk als reflectionisme. “Ik reageer op
onderwerpen die ik interessant
of belangrijk vind en die me raken. Die indrukken leg ik vast in
schetsfoto’s. Die vertaal ik vervolgens op mijn manier in ‘verfsels
en krabbels’. Dat zijn doorgaans
zaken uit mijn directe omgeving
en belevingswereld, waarna er
vervolgens een serie schilderingen ontstaat.” Dit statement
bevestigt hij met zijn expositie
bij VV Heeswijk. Van Doorn was

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Hamkluifjes
100 gr.

€ 1,15

Kipfilet

Saucijsjes
(h.o.h.)

Gebraden
rosbief

100 gr.

100 gr.

€ 0,75

heb ik met mijn fototoestel ‘Een
Rondje Heeswijk’ gemaakt. gebaseerd op de straten van Heeswijk heb ik aansluitend 26 werken op groot formaat gemaakt.
Zij vormen de rode draad van
deze expositie”, legt Van Doorn
uit. Elke kleed- en doucheruimte
heeft een eigen thema en wordt
aangevuld met overig werk. Nico
nodigt iedereen van harte uit om
‘zijn’ Rondje Heeswijk te komen
bekijken.
“Ik heb alles met veel plezier gemaakt en wellicht kan ik diegenen die komen kijken er ook een
plezier mee doen.”

€ 1,19

100 gr.

€ 2,20

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

nieuwe oogst aardappels
(Frieslanders) 5 kg € 3.95

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

oosterse wokgroente 500 gram € 1.95
nectarina’s 5+2 gratis

14-15-16 juli en 18-19-20 augustus

Belgisch Bier Festival.nl
De Leygraaf, Heeswijk-Dinther

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

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

Volop parkeergelegenheid
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KBO Bernheze
kBo creatief
HEESWIJK-DINtHER - Wat een
leuk artikel op de voorpagina van DeMooiBernhezeKrant
afgelopen week! Je hebt vast
en zeker zin gekregen om de
co-productie van de KBO’s van
Dinther en Heeswijk te bezoeken.
In een fleurige marktomgeving
kun je immers genieten van tal
van creatieve activiteiten zoals
schilderen, beeldhouwen, haken,
breien, borduren, keramieken,
kokerellen en meer. Ook kun je
genieten van de optredens van
muziekkapel La Banda, het accordeonorkest Ricochet, accordeonist Wim Smits en de veteranengymclub.
Kom zaterdag 8 juli naar de Ontmoetingstuin achter cc Servaes
en geniet. De entree is gratis. Iedereen, van jong tot oud, is welkom van 13.30 tot 17.00 uur.

Wandelen met
kBo
HEESCH - Het is vakantietijd,
de mooiste tijd om te genieten
van de natuur. En de omgeving
van Heesch is mooi! De wandelaars kennen de mooiste paadjes
en plekjes en bovendien is het

sportief en super-gezellig om
samen een paar uurtjes te wandelen. Ga er dus met de wandelclub op uit en wandel mee.
Sinds de oprichting, in februari
2004, wandelt de club op iedere donderdagmorgen met een
groepje van ongeveer 10 tot 15
personen. De deelnemers lopen
het liefst in de natuur rondom
Heesch en kiezen daarbij steeds
een andere route. Elke derde donderdagmorgen van de
maand kiest de club voor een
wandeling buiten Heesch en
rijdt dan eerst met de auto naar
bijvoorbeeld de Maashorst, Herperduin, Bedaf, omgeving Nuland, Nistelrode, et cetera.
Om 9.30 uur start de club bij
CC De Pas, wandelt dan ongeveer anderhalf uur en is dan rond
11.00 uur weer terug bij het beginpunt. Meestal wordt er ook
gezellig samen een kopje koffie
gedronken. Nieuwe leden zijn
van harte welkom en kunnen
op donderdagmorgen, geheel
vrijblijvend, meelopen met de
club om de sfeer te proeven. Dus
geen verplichtingen, maar wel
vrijheid en blijheid. Besluit je om
mee te blijven wandelen? Dan
wordt er verwacht dat je lid bent
of wordt van KBO.
Bel voor meer informatie naar
Theo Cuppen, 0412-452346, of
Ton Vrijsen, 0412-850101.

Gouden Bruidspaar
adri en tini van Houtum-smits
VORStENBOScH - Adri en Tini
van Houtum-Smits uit Vorstenbosch waren op 29 juni vijftig
jaar getrouwd. Ze vierden deze
bijzondere dag samen met familie en vrienden.
tini (76) werd geboren op het
Kantje in Nistelrode en komt uit
een gezin van tien kinderen. Adri
(77) werd geboren op de Hondstraat in Vorstenbosch en komt
uit een gezin van twaalf kinderen.
Adri werkte thuis op het agrarische bedrijf en tini werkte in
de gezinszorg. Ze trouwden op
29 juni 1967 en gingen wonen
in het ouderlijk huis van Adri,
waar ze nog jaren lang samen
het agrarisch bedrijf runden. tini
richtte zich op het huishoudelijke
werk en bood daarnaast ook een
helpende hand in het bedrijf.
Adri en tini kregen twee kinderen, christel en Jos. Inmiddels
hebben ze ook vijf kleinkinderen, waarvan de jongsten twaalf
zijn en de oudste achttien is. Het
agrarisch bedrijf heeft nu plaatsgemaakt voor een mooi weiland
met hobby-dieren en een prachtige tuin waar Adri en tini veel
tijd in doorbrengen. Verdere
hobby’s van Adri zijn tuinieren,
kaarten, het gilde, zingen bij
koor Present en maaltijden rondbrengen. tini heeft veel vrijwil-

ligerswerk gedaan; zo is ze vele
jaren actief geweest bij de Fancy
fair, als collectant, voorzag ze de
kerk van prachtige bloemstukken en zette ze zich in als mantelzorger voor naasten.
Verschillende bezigheden doet
ze nu nog steeds. tini schildert

graag, doet aan yoga, ze legt
graag een kaartje en ze helpt bij
een dagbesteding. Bij mooi weer
trekken ze er samen graag op uit
met de fiets. Het is altijd de zoete
inval in de Hondstraat, de koffie
staat altijd klaar en dan vaak met
een heerlijk warm stukje zelfgebakken cake of appeltaart.

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

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden we je?
Een mooie positie in het hart van de gemeentepolitiek.
De mogelijkheid mee te beslissen over je eigen leefomgeving en de
toekomst van wonen, werken, verkeer, natuur en landschap
in Bernheze. Een levendige lokale partij, met goede regionale
en landelijke verbindingen.
Mogelijkheden voor professionele coaching en scholing.
Ook inwoners die geen kandidaat raadslid willen zijn maar wel een
actieve rol in de progressieve politiek willen invullen
worden uitgenodigd te reageren.
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op of mail je cv
en een korte motivatie naar reactie@progressiefbernheze.nl.
Voor meer informatie: www.progressiefbernheze.nl of bel: Jeroen
Bos, voorzitter 06-50201788, Frank Geenen bestuurslid 06-44972151.
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elkaars cultuur proeven

Samen koken...

...en samen eten

Meer foto’s
www.mooiber op:
nheze.nl

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – Met zijn allen koken en eten, met gerechten uit allerlei verschillende landen en culturen, om
samen de Nederlandse taal te oefenen. Op zaterdag 1 juli vond een taallunch plaats bij de Eijnderic.
Taalcoaches en hun maatjes kwamen samen om met z’n allen te koken, te eten en de Nederlandse taal
te oefenen.
In totaal waren er 25 vluchtelingen met hun taalcoach aanwezig. Zij komen uit Syrië, Eritrea,
Afghanistan, Somalië en Sri Lanka. Een gezellig gemengd gezelschap en samen zorgden zij met
hun taalcoaches voor een heerlijke lunch. De taalmaatjes hebben samen met hun coaches de
recepten opgezocht, een boodschappenlijstje gemaakt en alle
ingrediënten gekocht. Een mooie
gelegenheid om samen aan de
slag te gaan met de Nederlandse
taal.
Sommigen kookten hun gerechten in de grote keuken bij de

Eijnderic, anderen hadden thuis
al wat voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zo hebben
een moeder en dochter uit Syrië
samen een gerecht met lams-

maal op tijd af te krijgen.
De taalcoaches zijn allemaal
maar wat trots op wat hun
maatjes al bereikt hebben in kor-

De taalcoaches zijn allemaal wat trots op wat
hun maatjes al bereikt hebben in korte tijd
vlees gemaakt, waar de moeder
dezelfde ochtend al om 8.00 uur
aan begonnen was om het alle-

te tijd. De taalcoaches gaan met
de vluchtelingen aan de slag om
de Nederlandse taal onder de
knie te krijgen. Een lastige klus, maar
ook
heel
dankbaar.
“Je leert
h e t
gezin
dat je
begeleidt
goed
kenn e n
en leert
veel over
hun cultuur
en achtergrond.

compleet in reclame

compleet in
websites
compleet in reclame

HTML, CSS, WordPress, PHP, responsive, SEO, lastig? Maak je niet
druk. Wij ontwerpen en bouwen jouw complete website.

compleet in reclame

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl

Taalcoach zijn is een meerwaarde
voor mij als mens”, vertelt Annette Verstegen trots. En Annette
is niet de enige die met veel plezier dit vrijwilligerswerk verricht.
Jeannette van Leeuwen is erg
close met haar maatje Shewit. “Ik
ben meer dan alleen haar taalcoach, we zijn goede vriendinnen
geworden. Ze was hier helemaal
alleen.
Ik vind het erg leuk dat ik na de
geboorte van haar zoontje Sened
zelfs oma wordt genoemd!”
Jeannette heeft ervoor gezorgd
dat Shewit met haar zoontje op
babyzwemmen zit en dat Shewit zelf ook zwemles heeft genomen. “Ik help haar niet alleen
met de taal, ik help haar met een

heleboel dingen.” Als taalcoach
aan de slag gaan is dus erg dankbaar vrijwilligerswerk.
Om 12.30 uur werden alle gerechten op drie lange tafels gepresenteerd en werd er samen
gegeten. Er was zo veel dat je
niet alles kon proeven, maar alles
zag er even lekker uit. Van vegetarisch tot kip en van lamsvlees
tot een frisse salade; voor ieder
was er wat lekkers. Het was een
geslaagde middag. “Vanmorgen
om 10.00 uur, toen we allemaal
binnen kwamen, zat de sfeer er
al goed in”, vertelt Liesbeth Dalderop, coördinator taalcoaches,
trots. Samen met teamleider Annemieke Kuijpers kan ze terugkijken op een geslaagde taallunch.
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Gerito klaar om op te treden
‘als We er eeN Feest VaN kuNNeN MakeN, Is Het GoeD’
andere koren waarbij wij als pauze-act fungeerden. tijdens het
feest ’s avonds hebben we ons
aansluitend nog een aantal keren gepresenteerd”, vertellen de
mannen.
Het trio is al vanaf begin dit jaar
doende met het opbouwen en
instuderen van een repertoire.
“We zingen bekende Nederlandse- en Engelstalige hits zoals van
René Schuurmans, Lee towers

lende show of elk weekend ‘on
tour’ staat niet op het wensenlijstje. Wel om zich met enige
regelmaat eens te laten horen
aan publiek. Voorkeur voor bepaalde gelegenheden is er niet.
“Dat kan een kort optreden zijn
bij een evenement of een feestje, maar ook in een zorgcentrum
vinden we prima. Wij hebben er
plezier in en als anderen dat door
ons ook hebben en we kunnen
er weer een feest van maken,

Op bekende nummers willen we zelf
humoristische teksten maken

Rien, Ton en Ger zijn er helemaal klaar voor om als het zangtrio GeRiTo het publiek te gaan vermaken
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINtHER – De artiestenkleding hangt klaar, de repetities zijn in volle gang en hun ‘manager’
hoopt de nu nog lege bladzijden van haar agenda snel te kunnen vullen met optredens van het nieuwe
zangtrio GeRiTo. Een naam die staat voor de broers Ger en Ton Heesakkers uit Heeswijk-Dinther en
hun goede vriend Rien van Doorn uit Sint-Michielsgestel die zich opmaken om met, vooral feestelijke,
muziek iedereen te gaan vermaken.
Met veel plezier zingen ger, ton
en Rien al jaren bij smartlappenkoor De Borrelnoten uit Heeswijk-Dinther. En wel zodanig dat
zij de afgelopen jaren, als dat zo
eens uitkwam, ter opleuking van

een feestje samen enkele liedjes
zongen. Iets wat al langer naar
meer smaakte.
Begin van dit jaar werd besloten
om het als het zangtrio geRito

écht te gaan doen. Aanleiding
was het 10-jarig bestaan van
De Borrelnoten onlangs, waarbij
de heren meteen hun vuurdoop
hadden. “Overdag was er een
concert met gastoptredens van

en guus Meeuwis; voornamelijk feestnummers. Het repertoire kiezen we in overleg. tot op
heden hebben we circa vijftien
nummers die goed tot hun recht
komen. We verdelen de teksten
en zingen elk een couplet en
soms meerstemmig”, leggen de
heren uit. Ze pretenderen geen
wereldsterren te zijn of te willen
worden en ook de kassa hoeft
niet te rinkelen. “Het hoeft niets
op te leveren, als we er ook maar
niets bij hoeven leggen”, melden
ze lachend.
De artiestenkleding hangt klaar
en aan nóg meer repertoire wordt
wekelijks gewerkt. Een avondvul-

dan is het helemaal goed”, stelt
geRito.
In de toekomst is het de bedoeling om een aantal hits op een
andere manier ‘eigen’ te maken.
“Op bekende nummers willen
we zelf humoristische teksten
maken zodat het een persiflage
wordt”, wordt uit de doeken gedaan. Dan resoluut: “Het wordt
alleen maar beter en nog leuker.”
Wie geRito wil boeken kan dat
doen door zich te wenden tot
manager Fabiola gozen via een
persoonlijk bericht op haar Facebookpagina.

twee keer goud en één keer robijn
bij zomeravondconcert servaes

succesvolle koninklijke
opleidingen

HEESWIJK-DINTHER - Harmonie Sint Servaes houdt op zondag 9 juli haar jaarlijkse Zomeravondconcert. Deze editie belooft een hele bijzondere te worden, omdat drie jubilarissen worden gehuldigd.
Saxofonist Tiny Deckers en klarinettist Willy van Langen worden in het zonnetje gezet vanwege hun
50-jarig lidmaatschap. Beiden worden die avond tevens gehuldigd met een Ere-lidmaatschap. Paul
Verhoeven, bariton, is 40 jaar lid van Servaes en wordt ook gehuldigd. Plaats van handeling is de tuin
van de Abdij van Berne, tussen De Muziekfabriek en de abdijgebouwen.

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke
Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk verzorgt haar eigen muzikale opleidingen.

Het Zomeravondconcert is een
mooie traditie, met heel vaak
mooi weer. Vorig jaar speelde de
harmonie nog op het Kerkplein
in Dinther. Deze editie zullen
weer alle spelende leden van de
vereniging op het podium verschijnen.
Het harmonieorkest speelt onder leiding van haar inmiddels
vertrouwde dirigent Adri Verhoeven. Het opleidingsorkest
speelt onder de bevlogen leiding
van Arian Deckers en ook de
drie slagwerkgroepen zijn van
de partij en staan onder de vertrouwde directie van Tonn van
de Veerdonk.
De laatste twee edities van het
Zomeravondconcert bij de Abdij
in 2014 en 2015 vielen beide in
het water. Maar door de prachtige locatie van de Muziekfabriek
kon dat beide keren soepel opgevangen worden in de eigen
grote zaal: De Klinkerij!
Dit keer zijn de weergoden de

De kletsnatte editie van het Zomeravondconcert in 2007 op het plein bij
sporthal de Zaert, waar Tiny Deckers (rechts) en Willy van Langen (links)
door voorzitter Jan Nelissen werden toegesproken.

harmonie hopelijk beter gezind,
alleen al om het feit dat de gouden jubilarissen Willy en Tiny in
2007 bij hun robijnen huldiging
ook al een nat pak kregen!
Iedereen is welkom tijdens het

Zomeravondconcert dat begint
om 19.00 uur en waarvan de
toegang gratis is.
Vanaf 18.30 uur kun je je favoriete plekje kiezen, zodat je niks
hoeft te missen. Je bent van harte welkom!

Drie slagwerkdocenten, Emiel
Caspers, Jos Schuts en Wim van
Zutphen, verzorgen alle slagwerklessen. Saillant detail is dat
alle drie de docenten hun opleiding binnen de eigen vereniging
hebben genoten en ook nog altijd actief zijn in de vereniging als
muzikant of dirigent! Zij hebben
momenteel een groep van 34
leerlingen in opleiding. Dat die
daarbij succesvol zijn blijkt uit het
feit dat dit jaar vier Brabantse en
vier Nederlandse kampioenen zijn
afgeleverd. Onlangs zijn maar
liefst 14 leerlingen op examen
geweest en zij behaalden allemaal
hun Bouwstenen diploma, het
A- of B diploma.
Ook de opleidingen voor blaasinstrumenten worden door de Koninklijke Fanfare in eigen huis verzorgd. De muziekdocenten, Hans
Thijssen (tevens dirigent van het
Fanfarekorps), Willem Pluk, Daan
Morris en Britt van den Dungen
(dirigente van het Opstaporkest)
geven les aan 23 leerlingen. Dit
jaar is voor het eerst in jaren weer

door blazersleerlingen deelgenomen aan externe concoursen en
onmiddellijk resulteerde dit in een
Brabants kampioenschap. Op 1
juli hebben zeven leerlingen examen gedaan op hun blaasinstrument. Alle zeven behaalden hun
diploma (1 x D, 1 x C, 4 x B en
1 x A).
Voor docenten en hun leerlingen
zijn dit natuurlijk resultaten om
supertrots op te zijn. Maar ook
voor de vereniging is dit erg stimulerend. Hiermee wordt namelijk tastbaar dat de stap om opleidingen in eigen beheer te nemen
een goede stap is geweest. Op
deze manier zorgt de in 1823 opgerichte muziekvereniging voor
een gezonde muzikale toekomst.
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Aurora muziekfestijn op het plein
HEESCH – De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk genieten van zon, zee, strand, op de camping,
in een vakantiehuisje of gewoon lekker in de achtertuin. Om in de vakantiestemming te komen, nodigt
Fanfare Aurora uit Heesch je van harte uit om met alle muzikanten muzikaal het seizoen af te sluiten
en tegelijkertijd de vakantie in te luiden. Op zondagochtend 9 juli verzorgen zij een openluchtconcert
op De Misse; een Muziekfestijn op het plein.
Dit jaar is de beurt aan het jeugdorkest, de malletband en het
fanfareorkest. In een kort maar

HET CONCERT
START OM 11.30
UUR EN IS GRATIS
gevarieerd programma van een
uur zullen zij het publiek vermaken met hun vrolijke klanken, speciaal ingestudeerd voor

dit eindeseizoensconcert. Om
het concert dit jaar een extra
zomers tintje te geven, wordt
het gehouden in de openlucht.
In samenwerking met CC De
Pas zorgt Aurora ervoor dat de
Misse wordt omgetoverd tot
een heus ‘muziekfestijn op het
plein’.
Na afloop van het concert is er
ruim gelegenheid om samen
met andere belangstellenden
en muzikanten van Aurora onder het genot van een drankje

Koninklijk zomerconcert
Laverhof in de openlucht
HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord speelt
maandag 10 juli haar jaarlijkse zomerconcert op het buitenterrein
bij Laverhof aan de Zijlstraat. Het concert begint om 19.00 uur, de
entree is gratis en er is koffie, thee en koele drank verkrijgbaar.
muziekervaring na een paar jaar
spelen echt hoorbaar is.

De fanfare treedt op met al haar
blaas- en slagwerkorkesten die
tijdens het concert vrolijke oorstrelende muziek spelen.
De jonge onervaren spelers van
de opstaporkesten spelen voor
het eerst voor ‘vreemd’ publiek.
De stoere leden van de opleidingsorkesten laten horen dat

De slagwerkgroep, met opnieuw
een viertal Nederlands kampioenen in haar gelederen, zal je
versteld doen staan hoe mooi en
melodieus het modern slagwerk
klinkt. En het grote fanfarekorps,
met een Brabants kampioene onder de blazers, blaast de muggen
uit de lucht zodat je ongestoord
kunt blijven zitten luisteren.
Reserveer maandag 10 juli,
19.00 uur in je agenda en kom
genieten van een vrolijk zomerconcert.

Open repetitie
Amicanto, Ricochet en
De Bokkenbloazers
HEESWIJK-DINTHER - Koor
Amicanto, Accordeonvereniging
Ricochet en De Bokkenbloazers
organiseren woensdag 12 juli
een open repetitieavond die
voor iedereen toegankelijk is in
CC Servaes in Dinther.
Het is de laatste repetitie voor
de zomervakantie en het wordt
inmiddels een traditie om deze
repetitie te delen met publiek.
Zo krijgen mensen de kans om
te genieten van diverse soorten
muziek die met veel enthousiasme en plezier uitgevoerd zal
gaan worden en waar Amicant

het hele jaar hard op repeteert.
Als gastoptreden is de djembégroep Sabar uitgenodigd met
een eigen optreden, maar ook
met samenzang van Amicanto.
De Bokkenbloazers en accordeonvereniging Ricochet brengen
hun repertoire ten gehore, en
met samenzang van Amicanto.
Al met al een avond vol afwisseling.
Zij hopen jou te ontmoeten!
De zaal is open vanaf 19.45 uur
en de repetitie is van 20.00 tot
22.00 uur. De entree is gratis.

even gezellig na te praten en de
vakantie in te luiden. We hopen
iedereen dan ook te ontmoeten op zondagochtend 9 juli op
de Misse. Het concert start om
11.30 uur en de entree is gratis!
Meer informatie over het eindeseizoensconcert van Fanfare
Aurora vind je op
www.fanfare-aurora.nl.

Het VerhAal wordt vervolgd...
op 27 augustus
Wie is er niet nieuwsgierig als een verhaal eindigt met ‘wordt vervolgd’?
Dan kijk je uit naar dat vervolg, toch? De organisatie van het literaire festival Het VerhAal, dat in 2015
de eerste editie op de kaart van Bernheze en Veghel heeft gezet, heeft besloten om er een vervolg aan
te geven. Het VerhAal wordt vervolgd...en geeft opnieuw woord-, toneel- en beeldkunstenaars een
podium langs de prachtige Aa, die meandert tussen Heeswijk-Dinther en Veghel. Je kunt luisteren en
genieten van Het VerhAal, maar ook helpen om Het VerhAal mede vorm te geven.
Editie 2015 trok meer dan 4.000
enthousiaste bezoekers die de
natte oevers en de hitte trotseerden om Het VerhAal te beleven.
Het festival trakteert haar wandelende of fietsende bezoekers
niet alleen op gedichten en/
of woorden, verpakt in een
bijzondere vormgeving, maar
ook op lezen of luisteren naar
voordrachten, op verhalen die
in toneelachtige sfeer worden
uitgebeeld of verhalen die in
beeldende vorm zijn vastgelegd.
Elke kunstenaar vertelt op zijn
of haar eigen manier. Dat maakt
Het VerhAal uniek, verrassend

en veelzijdig. Dat maakt het VerhAal een beleving!
Doe mee!
Wij zijn nieuwsgierig naar jouw
verhaal. Schrijf jij sonnetten,
Haiku’s, limericks, gedichten op
rijm – of juist niet? In de vorm
ben jij vrij. Wil je als koor je verhaal zingen? Maak jij beeldende
kunst waarmee je jouw verhaal
vertelt? Wees welkom en meld
je aan: info@verhaal.nu. Ook
als vrijwilliger kun je je hier opgeven.
Het VerhAal wordt vervolgd...op
27 augustus: www.verhaal.nu.

Zomers genieten van zomerconcert Fanfare St. Lambertus
NISTELRODE - De zomer komt er aan! Nog een paar weken en de scholen sluiten de deuren, de koffers
worden gepakt en velen gaan genieten van een heerlijke vakantie. Lekker buiten en genieten van de
lange avonden. Wat is er mooier dan wanneer dit begeleid wordt met fantastische live-muziek?
Fanfare St. Lambertus wil de
zomer feestelijk ingaan en het
muziekjaar muzikaal afsluiten op
een zwoele zomeravond...hopen
we natuurlijk!
Op zaterdagavond 8 juli om
20.00 uur verzorgt de fanfare,
onder leiding van Jos de Kleijn,

een optreden buiten op het
Raadhuisplein. Bij slecht weer
wordt er uitgeweken naar CC
Nesterlé. Ook de slagwerkgroep
en jeugdorkest Happy Fiep zullen een paar nummers ten gehore brengen.
De fanfare en slagwerkgroep

gaan eind dit jaar op concours,
zij willen jou graag alvast een
paar muziekstukken laten horen.
Kom je ook luisteren? Het concert is gratis toegankelijk.
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Feestelijke opening

Colin

vrijdag 7 en zaterdag 8 juli

Van der Doelen
Heesch

nieuw adres: ‘t Dorp 57e / f

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

14,99

tot 40%
korting

17,

99

Gillette Fusion Proglide
scheersysteem + 7 mesjes
NORMAAL 34,95

ons vaste
prijs
Gillette scheermesjes
Diverse varianten zoals Fusion, Mach3, Contour Plus
bijvoorbeeld: Mach3 van 8 stuks
normaal 23,03 bij ons altijd13,82

Bruno Banani Made for Men
75ml eau de toilette
normaal 37,13

1+1
GRATIS

2 voor

Therme
alle combinaties mogelijk
bijvoorbeeld: Bali flower body butter 250g + badolie 100ml
samen van 17,94 VOOR 8,95

Cool Bear vruchtensiroop
700ml
bijvoorbeeld: Cool Bear Aardbei 700ml
normaal 2,95 bij ons altijd 2,50

4,

00

DIO actie is geldig van 7 t/m 15 juli. Vraag naar de voorwaarden. Op=op

POUR VOUS VAN DER DOELEN GAAT VERHUIZEN
Uw vertrouwde parfumerie speciaal zaak gaat verhuizen!
Vanaf 7 juli kunt u voor uw vertrouwde persoonlijke advies
voor alles op het gebied van geuren, huidverzorging en cosmetica
terecht op ‘t Dorp 57e/f.

25%
KORTING

op 1 product naar keuze*

25%
KORTING

op 1 product naar keuze*

20%
KORTING

op 1 product naar keuze*

20%
KORTING

op 1 product naar keuze*

POUR VOUS VAN DER DOELEN
GAAT VERHUIZEN!

Profiteer van nu van zomerse korting tot 25%
op één product naar keuze op vertoon van de kortingscoupon

25%
KORTING

20%
KORTING

Op 1 product naar keuze*

Op 1 product naar keuze*

20%
KORTING

25%
KORTING

Op 1 product naar keuze*

Op 1 product naar keuze*

* De korting is niet geldig i.c.m. de klantenkaartkorting, afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen.
Bepaalde merken zijn uitgesloten van deze actie, vraag hiernaar en naar de voorwaarden in de winkel.
Geldig van 7 juli t/m 20 augustus 2017.
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De veelzijdigheid van baking soda in één boek
NISTELRODE – Al jaren is Ida Verstraten bekend met baking
soda. Ze zag een reportage op televisie, over een vrouw die
heel haar huis poetste met behulp van baking soda en dat
maakte haar nieuwsgierig naar de veelzijdigheid van het
product. En na heel wat research had Ida zoveel informatie
en recepten verzameld, dat ze besloot alles te bundelen in het
boek ‘Handboek Baking Soda’.
Samen met haar man Han is ze
inmiddels de grootste distributeur van Arm & Hammer Baking
Soda in Nederland. Wat een
aantal jaren geleden begon als
nieuwsgierigheid, is uitgegroeid
tot de succesvolle onderneming
Baking Soda NL. Onder andere
supermarkten, drogisterijen en

‘HET IS NIET ZOALS
HET ZOUT DAT JE IN
DE KEUKEN VINDT’
consumenten weten Baking Soda
NL inmiddels te vinden. Het is
een natuurlijk product, wat officieel een soort zout is. “Maar
het is niet zoals het zout dat je in
de keuken vindt. Het heeft geen
zoute smaak en je kunt er veel
meer mee, zoals beslag laten rijzen of gebruiken om zelf schoonmaakmiddelen te maken”, legt
Ida uit.
Het is een veelzijdig product,
waar je veel meer mee kunt dan
je zou denken. Het heeft een
geneeskrachtige werking bij bijvoorbeeld jeukende bultjes, je

kunt je tanden er mee spoelen
en je kunt er overheerlijke pannenkoeken mee bakken. Maar
dat is slechts een kleine greep uit
de vele recepten die in het boek
‘Handboek Baking Soda’ beschreven worden. Naast recepten
vind je in het boek ook uitleg over
baking soda, dat vroeger ook wel
bekend stond als zuiveringszout.
Zo wordt baking soda dan ook
nog wel eens genoemd, net als
baksoda of natriumbicarbonaat.
Maar het gaat allemaal om hetzelfde poeder. En informatie over
hoe het precies in elkaar zit en
waar het vandaan komt, vind je
ook terug in het boek.
Het boek is nu al te verkrijgen
via www.baking-soda.nl en later
verschijnt het ook in de boekhandel.

Ida en Han geven twee boeken weg met ieder een
pak Baking Soda. Doe mee en maak kans op deze
twee pakketjes.
Tekst: Tamlyn van Lanen
Foto’s: Ad Ploegmakers

lezersactIe
Voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant is er nu een mogelijkheid om een boek te winnen. Er worden twee boeken
verloot onder de goede inzendingen op de vraag:
Hoeveel inhoud heeft een pakje Baking Soda?
Stuur het antwoord voor 12 juli 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet ben jij de winnaar.

zaterdag 15 juli Mega
outlet bij Hedi Meubelen

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 15 juli om 10.00 uur trapt Hedi Meubelen af met
een Mega outlet. Een unieke kans om voor een aantrekkelijke prijs mooie meubels
te shoppen.
Hedi Meubelen heeft een uitgebreide
collectie sfeervolle meubels, fijne zitbanken, stoere kasten, mooie accessoires en
verlichting. Met een grote liefde voor
gerecycled hout weet je zeker dat je een
uniek en stoer meubel in huis haalt.
Tijdens deze outlet dag zal je blij verrast
zijn over het ruime aanbod en de aantrekkelijke prijzen. Zo staan er al stoelen
vanaf € 15,- en salontafels vanaf € 50,-.
Alles gepresenteerd in een groot magazijn waarbij je de meubelen direct kunt
meenemen.
Houdt er rekening mee dat de artikelen

uit de outlet niet meer leverbaar zijn en
wacht dus niet te lang. Op is in dit geval
ook écht op!
Ben je benieuwd naar
Hedi Meubelen? Geen
showroom is gewoon
www.hedimeubelen.nl
sfeerproeven!

de collectie van
zorgen! Ook de
geopend en op
kun je al flink

Hedi Meubelen
Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther
0413-292875
info@hedimeubelen.nl
www.hedimeubelen.nl
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Op het goede spoor met een
nieuwe manier van denken
Over Derden en
vermiste cabaretiers
Het is traditie bij Bridges Bernheze aan het begin
van de zomer: de jaarlijkse barbecue met aansluitend
een voorstelling bij natuurtheater De Kersouwe. En
het is óók traditie dat het dan mooi weer is. En zo
genieten we op deze vrijdagavond in een aangenaam
temperatuurtje van de barbecue, verzorgd door Van
Gruijthuijsen Catering. Met -als de buiken al meer dan
vol zijn- nog een fris toetje van vers rood fruit met een
bolletje ijs. De bodem is gelegd, we kunnen gerust door
naar de volgende fase: de voorstelling ‘Kaaskleum’ van
Mark van de Veerdonk.

Mark legt uit waarom hij vermist was

Foto: Thomas Segers

Het wandelingetje naar het theater is geen straf;
het is goed toeven onder het dichte bladerdak in dit
mooie stukje Brabantse bos. En wat óók geen straf
is: luisteren en kijken naar Van de Veerdonk met
zijn rake anekdotes en woordspelingen. Mark legt
in zijn voorstelling uit waarom hij een hele periode
vermist was: hij maakte een zeiltocht naar Texel om
walvisvaarder ‘oom Jos’ te zoeken, want Mark was er
jaren terug de oorzaak van dat de relatie tussen deze
man en zijn moeder op de klippen liep. En daar had hij
spijt van.
Dat is meteen ook de rode draad in alle kolderiek die
de cabaretier op de bühne tentoonspreidt: zorg dat je
geen spijt hebt van de dingen die je gedaan hebt, en
oordeel niet zo snel. Soms zijn dingen anders dan ze
lijken, en om dat te illustreren transformeert hij het
centraal stuk in zijn show, de piano van zijn moeder
(de Van Lieshout En Zoon) in een handomdraai tot
boot. Niks is wat het lijkt, zelfs een piano niet. De
grapdichtheid ligt hoog, de lachsalvo’s zijn niet
te tellen. Zo woont Van de Veerdonk vlakbij het
ziekenhuis, en dat is maar goed ook. Als je vrouw
bijvoorbeeld met een blindedarmontsteking in het
ziekenhuis belandt en de arts meedeelt: “kritiek!” Van
de Veerdonk: “Kritiek? Oh, die levert ze altijd. Gewoon
niks van aantrekken, snijden!”
Van de Veerdonk is de derde uit het gezin. En dat is
tekenend: “Als je de derde uit het gezin bent zijn alle
goede genen intussen al vergeven en moet je het doen
met de restjes.” Mark verdenkt de complete tribune ervan
Derden te zijn. En niet om het een of ander, maar ik bén
zo’n derde. Maar dat hou ik wijselijk maar voor me.
Anonymous
Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

NISTELRODE – Op de plek waar de Feel Good Garden zijn oorsprong kende ontwaard een geweldige
plek om inspiratie op te doen. Spoor 8 laat je een nieuwe manier van denken ervaren op het gebied van
wonen, wellness, energie of food. Karen Raatsie is gastvrouw deze dag en doet dit samen met veel vrijwilligers en specialisten om de bezoekers een interessante dag te bieden. Ontmoet de makers en geniet
van hun enthousiasme.
Enthousiaste mensen houden
hun verhaal, waardoor het bezoek aan spoor 8 een dagje uit
wordt. De verschillende pleinen bieden voor ieder wat wils.
De vrouw zal iets langer blijven
staan op het Feel Good Wellness Plein, deze heeft je veel te
bieden als het gaat om ontspanning, gezondheid en persoonlijke
ontwikkeling. Met onder andere
healingtherapie, yoga, NEI, Energetix sieraden, klankschaaltherapie, meditatie, massages en een
Latin salsa workshop.

voor duurzaam geluk. In de
grootste WAAR winkel van Nederland vindt je FairTrade cadeauartikelen en woonaccessoires maar ook lokale producten.
Tijdens het event kun je allerlei heerlijke producten proeven.
Karen zal ook advies geven omtrent natuurlijke huidverzorging
en make-up tijdens de workshop
van 10.30 tot 12.00 uur. Ontmoet de makers van producten
en geniet van het diverse aanbod. Altijd al nieuwsgierig wat

er in het voormalige tuincentrum
op Weijen 77 ontstaan is? Laat je
verbazen op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur bij Spoor 8.

MEET THE MAKER
OP 8 JULI VAN 10.00
TOT 17.00 UUR BIJ
SPOOR 8
Bouw- en woonplein
De mannelijke bezoeker kan zijn
hart ophalen bij de Feel Good
Life EXPO over bouwen en wonen. Op het bouw- en woonplein
een duurzaam isolatie materiaal,
maar er is ook bouwadvies met
onder andere het gebruik van
natuurlijke en biobased materialen, ecologische natuurverfproducten en ‘Anno 1672’ heeft een
workshop met de enorme populaire Annie Sloan verf.
Op het Feel Good Plein is Wim
Lips, van LipsGroen letterlijk en
figuurlijk thuis en vertelt daar
alles over. Daarnaast meer informatie over ‘Groen leven doet
je goed’ een praktisch jaarboek

Karen Raatsie en vrijwilliger Patrick Kentin bij de kurkboom voor het
project ‘Het Spoor 8 bos’

Openingstijden: ma.-vr.: 9.30-17.30 uur en za.: 10.00-17.00 uur.

De Kersouwe: ‘Summer of Love’
met Leo Blokhuis en anderen
HEESWIJK-DINTHER - Op 7 juli
brengt Leo Blokhuis het publiek
in Natuurtheater De Kersouwe
terug naar de zomer van 1967,
‘The Summer of Love’.
Een voorstelling met veel muziek
en mooie verhalen! Met zang
van Frank Lammers, Pablo van
der Poel (DeWolff), Tim Knol,
Anne Soldaat, Jeangu Macrooy,
Janne Schra, Yorick van Norden,
Tenfold, Donald Madjid en Dandelion. Het concert wordt deze
zomer slechts vijf keer gespeeld.
Maak het mee op 7 juli in De
Kersouwe! Aanvang 21.00 uur.
Entree € 28,50.
Volop muziek en verhalen
‘The Summer Of Love’ is een
voorstelling waarin muziek en
verhalen uit de hoogtijdagen
van de hippies centraal staan.
Tijdens ‘The Summer of Love’
vertelt Leo Blokhuis het verhaal
van dat jaar, en van het Monte-

rey Festival. We luisteren naar
een aantal geweldige gastzangers van nu, die de hits van toen
ten gehore brengen.
Een prachtige, unieke muzikale
avond, onder de deskundige leiding van Leo Blokhuis.

Leo Blokhuis
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Karvan Cévitam

2 VOOR

4

50

•v

22

aug . •

Alle soorten
2 verpakkingen à 48 of 750 ml

n

Lay’s Sensations,
Oven of Sunbreaks

aug . •

10

00

a

n

Wijko satésauzen

2

31 mei t /

e
HALVE
PRIJS*

a

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Geen 18, geen alcohol

31 mei t /

m

•v

n

22

aug . •

Alle soorten
2 bakjes à 250-500 gram

22

3 VOOR

Roche Mazet merlot rosé,
Excellence rosé syrah grenache,
Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean Balmont rosé
cabernet franc, Waterval pinotage rosé of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

2

09

•v

Rosé wijnen

2 VOOR

m

a

31 mei t /

m

•v

n

22

aug . •

Alle soorten
2 zakken à 90-165 gram

m

a

31 mei t /
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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 afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

aGeNDa
10 juli 2017
19.30 uur
gecombineerde
raadscommissievergadering
gemeentehuis Heesch

GecoMBINeerDe
raaDscoMMIssIeVerGaDerING
Op maandag 10 juli 2017
vindt er een gecombineerde
raadscommissievergadering
plaats.
De raadscommissievergadering is openbaar en wordt
gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch,
aanvang 19.30 uur. Bezoekers
hebben de mogelijkheid om
mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Op de agenda staat de opiniërende bespreking van het
concept-koersdocument
buitengebied Bernheze
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie,
telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.
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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 naar ons op.
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 rekening
met het volgende.
1. Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen
meedoen aan de fotowedstrijd.
2. Per persoon mag u maximaal
twee foto’s inzenden.
3. Medewerkers van de gemeente Bernheze zijn uitgesloten
van deelname.

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

vraag dan van tevoren of ze
het daarmee eens zijn.
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s (JPg-formaat, minimaal 300

dpi of 1,2 MB) naar
a.abrahamse@bernheze.org.
Zet duidelijk de gefotografeerde
locatie en de naam, adresgegevens en het telefoonnummer van
de fotograaf in uw e-mail.

staat uw vereniging/organisatie Heeft u herbruikbare spullen?
Doe ze in de Kringloopcontainer bij de Milieustraat
in de gemeentegids?
Kloppen uw gegevens nog?
De uitgeverij van de gemeentegids, Akse Media, begint binnenkort met het voorbereiden
van de gemeentegids 2018.
Alle verenigingen en organisaties
die met hun e-mailadres in de
gemeentegids staan, krijgen een
e-mail met het verzoek hun gegevens te controleren.
U kunt zelf digitaal wijzigingen
doorgeven. De overige organisaties worden telefonisch of per
brief benaderd.
Staat uw vereniging nog niet in
de gemeentegids of wilt u muta-

ties doorgeven, dan kunt u op
de volgende manieren contact
opnemen:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van
‘gemeentegids Bernheze’
- telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media)
- schriftelijk: Akse Media, ter attentie van gemeentegids Bernheze, Postbus 6033, 1780 KA
Den Helder.
U kunt uw wijzigingen en/of
aanmeldingen voor het adressengedeelte tot 2 september
2017 doorgeven.

Bij de Milieustraat in Heeswijk-Dinther kunt u voortaan ook uw herbruikbare spullen voor de kringloop kwijt. Sinds een paar weken staat
daar namelijk een kringloopcontainer. U kunt er tijdens de openingstijden van de Milieustraat terecht. Het Kringloopbedrijf zorgt ervoor
dat de container regelmatig geleegd wordt, sorteert de spullen en
verkoopt ze in de Kringloopwinkel.

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- café Zalen ’t tunneke voor het
organiseren van het evenement
‘Beach Soccer Heesch’ op 16
juli 2017 van 10.00 tot 21.00
uur op het parkeerterrein aan
de achterzijde van ’t tunneke,
’t Dorp 148, 5384 ME Heesch.

De beschikkingen zijn verzonden op 30 juni 2017.
- Parochie St. Servatius Loosbroek voor het organiseren
van een antiek-rommelmarkt
op 9 september 2017 van 9.00
tot 14.30 uur op het parkeerterrein aan de achterzijde van
Uitgaanscentrum Lunenburg,
Dorpsstraat 39, 5472 PH Loosbroek. De beschikking is verzonden op 3 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:
- L. Verwijst voor het organiseren
van een bruiloft op 8 september 2017 van 20.00 tot 1.00
uur op de locatie Lendersgat 9,
5476 VP Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
29 juni 2017.
- Fanfare St. Lambertus Nistelrode voor het organiseren van
een openbare repetitie op 8 juli
2017 van 19.30 tot 22.00 uur
op de locatie Raadhuisplein,
5388 gM Nistelrode. De toestemming is verzonden op 29
juni 2017.
- Harmonie Sint-Servaes voor
het organiseren van een zomer-

avondconcert op 9 juli 2017
van 18.00 tot 22.00 uur bij De
Muziekfabriek, Abdijstraat 53,
5473 Ac Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
3 juli 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
A.N.J.M. de groot, Reitscheweg
3, 5232 BX `s-Hertogenbosch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van de
APV Bernheze 2014 een melding
gedaan van het maken van een
uitweg naar Binnenpas in Heesch.
De melding is op 27 juni 2017
geaccepteerd. Verzenddatum: 27
juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

GeMeeNteBerIcHteN
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Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding Van Tilburg Laar 8
Nistelrode
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van tilburg
Nistelrode, toevoegen Laar
14, binnenterrein en parkeervoorzieningen, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPVantilburgLaarN-ow01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
voorziet in de uitbreiding van
Van tilburg Mode & Sport, Laar
8 Nistelrode, door het toevoegen
van het naastgelegen pand Laar
14 (voormalige kapperszaak) en
het bebouwen van het binnenterrein. Daarnaast worden in het
plan recentelijk aangekochte/gerealiseerde parkeerterreinen (o.a.
aan de Wisstraat) bestemd. De
uitbreiding behelst 2.080 m² bedrijfsvloeroppervlakte.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het veranderen van de inrichting
op het adres Kruishoekstraat 13,
5384 tK Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

De volgende melding als bedoeld in artikel 10.52 van de
Wet milieubeheer is ingekomen:
gebr. Dijkhof & Zn B.V. heeft
een melding op grond van het
Besluit mobiel breken ingediend.
De melding richt zich op het
breken van in totaal 1.500 ton
steenachtige materialen op het
adres Beellandstraat 8/10, 5384
NH Heesch. De melding is geldig
vanaf 10 juli 2017 tot uiterlijk 10
oktober 2017 en geldt in deze
periode gedurende ten hoogste 5
werkdagen. De verwachte startdatum is 10 juli 2017. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).
tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Loosbroek
- Dorpsstraat 18
Aanbrengen dakbedekking
Datum ontvangst: 26-06-2017
Heesch
- Vosbergstraat 8
Plaatsen raamkozijn
Datum ontvangst: 26-06-2017
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Maasstraat 26
Vervangen oude rioleringspijpen
Datum ontvangst: 27-06-2017
Vinkel
- Vinkelsestraat 54
Plaatsen verplaatsbare (tijdelijke) mantelzorgwoning
Datum ontvangst: 27-06-2017

Loosbroek
- Koningsstraat 2
Beperkte milieutoets en handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden
Datum ontvangst: 28-06-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Peelstraat ong.
Oprichten woning met
bijgebouw
- Verzenddatum: 29-06-2017
Nistelrode
- De Beekgraaf ong. kavel 2
Bouw patiowoning
Verzenddatum: 26-06-2017
- Heuvelstraat 70
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening/starten
schoonheidssalon
Verzenddatum: 29-06-2017
- De Beekgraaf ong. kavel 1
Bouw patiowoning
Verzenddatum: 26-06-2017
Heesch
- Bosschebaan 11
Bouw tuinhuis
Verzenddatum: 26-06-2017
- Bosschebaan 37a
Bouw kantoor
Verzenddatum: 27-06-2017
- Bunderstraat 1
Renoveren opslagloods
Verzenddatum: 29-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitge-

breide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Hanenbergsestraat 4
Beperkte milieutoets/veranderen rundveehouderij
Verzenddatum: 29-06-2017
- Dintherseweg 71
Veranderen varkenshouderij en
plaatsen installatie voor be- en
verwerken mest
Verzenddatum: 03-07-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Loosbroeksestraat 4
Beperkte milieutoets/handelen
met gevolgen voor natuurgebieden
Verzenddatum: 26-06-2017
- grolderseweg 20
Veranderen milieu/melkveehouderij
Verzenddatum: 27-06-2017
Nistelrode
- Kantje 37
Uitbreiden varkenshouderij/
revisie milieu/handelen met
gevolgen voor beschermde
natuurgebieden Fase 1
Verzenddatum: 29-06-2017
- Palmenweg 9
Wijzigen varkenshouderij

17

Verzenddatum: 28-06-2017
Vorstenbosch
- Eggerlaan 6a en 8
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 29-06-2017
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
Veranderen varkenshouderij en
bouw vleesvarkensschuur met
aansluitend een opslagberging
Verzenddatum: 29-06-2017
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 22
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 28-06-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

proceDures
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken
na publicatiedatum met een
schriftelijke inspraakreactie aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem voor
het indienen van een monde-

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum
van dit besluit bezwaar indienen
bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft
geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend

bezwaar- of beroepschrift, de
voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam
en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking
indient en uw handtekening.
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Groendepot

SP:

De vakantie komt eraan
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
Beste inwoners van Bernheze. Een laatste bericht vanuit de SP Bernheze voor
de zomervakantie. Even tijd om de accu op te laden om met nieuwe energie
de laatste maanden van deze bestuursperiode in te gaan. Immers in 2018
mag je naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Je kunt dan beslissen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad komen. De SP Bernheze
werkt inmiddels hard aan het verkiezingsprogramma 2018-2022. Een periode
waarin de SP Bernheze graag verantwoording blijft dragen.

De groendepots zijn alleen bedoeld voor inwoners van Bernheze. Je
kunt er alleen pinnen en niet met contant geld afrekenen. Contactloos betalen kan ook voor bedragen onder € 25,- en als je bankpas
daar geschikt voor is.
Firma Van Schaijk
Berghemseweg 13
5388 PT Nistelrode

Firma Dijkhoff
Lariestraat 25
5473 VK Heeswijk-Dinther

Kijk voor openingstijden op www.bernheze.org

Vooruit kijken en terug kijken
Als je straks in maart 2018 een
nieuwe gemeenteraad gaat kiezen, is het belangrijk om zowel
vooruit als achteruit te kijken. Kijken wat de partijen gedaan hebben voor de gemeenschap van
Bernheze. Is er enkel geroepen
vanaf de zijkant? Of is er verantwoordelijkheid genomen en
zijn er zaken gerealiseerd? Zaken
als: een ontsluiting van Hees-

wijk-Dinther zuid, opknappen
van het centrum van Loosbroek
en Heesch, aanleg van glasvezelkabel in heel Bernheze (ook het
totale buitengebied), realisatie
wonen voor jongeren met een
beperking in Heeswijk-Dinther,
vergevorderde plannen voor een
nieuwe gymzaal in Vorstenbosch
en behoud van voorzieningen in
alle kernen. Daarnaast is er sprake van solide financiën. Zomaar

een paar wapenfeiten van het
huidige college van burgemeester en wethouders. Daarin neemt
de SP deel, middels de persoon
van wethouder Rein van Moorselaar. Na maart 2018 wil de SP
Bernheze graag doorgaan met
het besturen van een zelfstandig Bernheze. De SP zal daar de
komende maanden op terug komen in de verkiezingscampagne.
Fijne vakantie allemaal!

Lokaal: Vrije

onderwijskeuze versus de
verzorgingsstaat in Nederland?
maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

TOTALE
LEEGVERKOOP
I.V.M. VERHUIZING

TOT WEL 70% KORTING OP:
banken - hoekbanken - eetkamertafels
stoelen - relaxstoelen - kasten sta op stoelen - carpetten - boxsprings
matrassen - accessoires etc.

WACHT NIET TE LANG:
DONDERDAG 29 JUNI
VRIJDAG 30 JUNI
ZATERDAG 1 JULI

09:30 - 17:30
09:30 - 20:00
10:00 - 17:00

NU MEGA VOORDEEL!

Bitswijk 10a
UDEN

Hans Vos, Lokaal
Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat onze huidige verzorgingsstaat
steeds meer onder druk komt te staan. De oorzaken zijn onder andere de
vergrijzing en het steeds duurder worden van onze gezondheidszorg. Demissionair minister Schippers heeft enkele keren succesvol gelobbyd bij de farmaceuten om hun medicijnprijzen naar beneden bij te stellen of te matigen,
maar hier zijn natuurlijk grenzen aan. Wat verder de laatste tijd opvalt is dat
de arbeidsmarkt schreeuwt om technische vakmensen die men helaas niet, of
in te geringe getale, kan vinden.
Moet de overheid hier niet meer
sturend en stimulerend optreden? Misschien zelfs bepaalde
opleidingen schrappen omdat
er op de arbeidsmarkt geen, of
bijna geen vraag naar is? We
kennen het dilemma dat onze
verzorgingsstaat op den duur onbetaalbaar gaat worden. Dienen
we dan als overheid er niet voor
te zorgen dat er meer mensen

aan het werk komen om deze
verzorgingsstaat zo groot en gezond mogelijk te houden?
In Nederland gaan we prat op
keuzevrijheid, iets wat natuurlijk niet zomaar losgelaten moet
worden, maar om onze verzorgingsstaat op een zo hoog mogelijk peil te houden dienen zoveel
mogelijk mensen ingeschakeld te
worden.

Dient de overheid, en indirect wij
als maatschappij, niet wat keuzevrijheid in het onderwijs op te
geven om zo onze verzorgingsstaat zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze wensen?
We zorgen hiermede dat onze
ouderen en zieken langer van
een onbezorgde oude dag kunnen blijven genieten.

Progressief Bernheze: Ideeën

jagen

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
Deze raadsperiode van vier jaar zit er bijna op. Vanuit de oppositie heeft Progressief Bernheze de afgelopen jaren hard gewerkt om zoveel mogelijk van
haar ideeën werkelijkheid te laten worden. Niet altijd lukte dat, vaak wel. En
met veel energie gaan we door.
Want ook voor de komende jaren barsten we van de ideeën die
onze dorpen fijner maken om in
te wonen en die onze inwoners
nog meer kansen op een goed
bestaan geven. We blijven strijden voor meer betaalbare woningen in onze dorpen, voor meer
persoonlijke begeleiding voor
mensen die dat nodig hebben en
voor veilige, groene dorpsharten.
Al die ideeën zullen volgend jaar
in ons verkiezingsprogramma

terug te vinden zijn. Maar dat is
niet alles. We zijn op jacht.
Progressief Bernheze is op jacht
naar nieuwe ideeën. Naar een
frisse blik op bepaalde thema’s,
een blik die niet denkt in boekwerken vol beleid maar problemen ziet en een concreet idee
heeft over hoe die problemen op
te lossen zijn. We willen horen
wat er beter kan in onze buurten, de zorg of het buitengebied.

We willen in gesprek over gemeentelijke hordes die in de weg
staan van fijner wonen, werken
en recreëren in onze dorpen. En
dat gesprek willen we aangaan
met u. Dus heeft u ideeën over
hoe onze gemeente nog beter
haar werk kan doen en van onze
dorpen nog een fijnere plek kan
maken?
Mail ons, we komen graag eens
op de koffie:
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

INForMatIe Voor De kerNeN
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Over grenzen kijken
Jari Gabriëls (19) uit Loosbroek is net geslaagd voor zijn mboopleiding International Business aan het Koning Willem I College in
’s-Hertogenbosch, waarbij Engels de voertaal is.
“Tijdens de opleiding hadden we voortdurend contact met andere
culturen en studenten uit andere landen. Een brede opleiding waar
ik veel heb geleerd en die bij me past. Daarom wil ik ook een hbovervolgopleiding gaan doen in Eindhoven. Politiek is altijd een leidraad
bij veranderingen in de wereld. Ik heb de stemwijzer geraadpleegd en
daar kwam ik uit bij D66. Niet toevallig, het is dé onderwijspartij. Goed
onderwijs en kansen voor kinderen zijn de basis voor iedere toekomst.
Dat vraagt om maatwerk en meer en beter betaalde leerkrachten.
Daarnaast heb ik op school en tijdens mijn buitenlandse stage geleerd
over grenzen te kijken. Letterlijk en figuurlijk. Als zeer internationaal
georiënteerde partij werkt D66 ook buiten de Nederlandse grenzen aan
een duurzame, democratische en open samenleving. Dat past bij me,
daarom ben ik D66.

Ik ben

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

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt benzine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden

Jari: ‘Politiek is altijd een leidraad bij veranderingen in de wereld’

VVD:

overschotten sociaal Domein
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering
van de regelingen binnen het Sociaal Domein. Dit betreft de Jeugdzorg, de
Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Rijk. Er wordt steeds gezegd dat er
onvoldoende budget is door alle bezuinigingen, maar dat blijkt dus niet het
geval in onze gemeente. Voor zowel 2015 als 2016 is er een overschot. In
twee jaar tijd een bedrag van in totaal € 6.000.000,-. Dit bedrag is gereserveerd en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

In het begin van het jaar heeft
het college het Instituut voor
Politieke Wetenschappen (IPW)
ingeschakeld om de politiek te
begeleiden bij het inzetten van
de overschotten. Er werden vier
bijeenkomsten over verschillende onderwerpen georganiseerd,
waaraan professionals, ambtenaren, vrijwilligers en raadsleden
deelnamen.

kele probleemgevallen opgelost
met behulp van een maatwerkbudget. Afgelopen week werd
een presentatie gegeven door
het IPW, met onder andere deze
twee aanbevelingen:
- Stel een werkgroep (zes personen) in met een onafhankelijke
voorzitter.
- geef deze groep een maatwerkbudget.

De VVD-Bernheze is heel positief over deze aanpak. tijdens de
bijeenkomsten werden zelfs en-

De bedoeling is dat de werkgroep
urgente problemen aanpakt door
direct beslissingen te nemen. Dat

kan door maatwerk te leveren en
geld beschikbaar te stellen voor
een oplossing.
De VVD-Bernheze is zeer enthousiast over het op deze manier bespreken van schrijnende
gevallen, zodat op een verantwoorde manier de overschotten
kunnen worden ingezet en de inwoners direct geholpen kunnen
worden.

Fijnstof: hoe houden we het
hoofd koel?
Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze.
Een enigszins verbaasde blik. Ja die kwam afgelopen weken regelmatig als
reactie op het voornemen van Provinciale Staten dat verouderde stallen al in
2022 in plaats van 2028 milieuvriendelijk moeten zijn. Dit kwam ‘even’ ten
gehore via het digitale netwerk of de televisie.

Hoe zou de schoolgaande jeugd
reageren als ze hun diploma in de
helft van het huidige aantal lesjaren moet gaan behalen?

Dit met dezelfde hoeveelheid lesstof en lesuren. Of als u op uw
werk uw jaarlijkse doelstelling
ineens halverwege het jaar al behaald moet hebben. Zou u dat,
zonder enig overleg of compensatie, eerlijk vinden?
De discussie hierover geeft ons
direct een bruggetje naar een
aandachtspunt dat ook een link
met (fijn)stof heeft; de wegen
van ons buitengebied. De gaten
in de bermen worden gevuld

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Reageren
www.bernheze.vvd.nl/contact.

CDA:

De politiek en de boeren willen
hierbij hetzelfde: gezonde bedrijven die goed zijn voor boer,
burger en milieu. Hierover is weinig discussie. Wel is er discussie
over de termijn waarbinnen dit
doel behaald dient te worden. En
moeten we dan niet eerlijk toegeven dat dit ook wel begrijpelijk is?

ZOTTE

met gebroken puin. Fietsers en
wandelaars zien hierdoor in de
zomermaanden geen hand meer
voor ogen door het puinstof als
ze gepasseerd worden door gemotoriseerd verkeer. Kunnen we
hier dan ook niet direct de bron
goed aanpakken en de bermen
gaan verlagen zodat het water
goed kan weglopen? Hier hamert cDA Bernheze al tijden op.
cDA Bernheze: Herkenbaar, actief en betrokken in alle kernen!

Alle Sikkens
25%
buitenlakken korting

S
E
R

N

Op
bij
Aktieperiode t/m 31 augustus 2017

Erveza
JohnJohn
F. Kennedystraat
89 - 538489
GB Heesch - 0412-486277
F. Kennedystraat
5384 GB Heesch
0412-486277
www.erveza.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Sjaak Stuurland
uit Heesch

Winnaar:
Jashlin van Bakel
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Braadvlees
500 gram € 6,98.
Peppersteak
500 gram € 7,98.
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op
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aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met

gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.
Mercado Uden blijft
open tot 20 augustus.
Zaterdag en zondag open van
10.00 tot16.00 uur.
Gratis entree, Industrielaan 7,
Uden.

gevraagd
Agrarisch bedrijf in Heesch zoekt
een jonge enthousiaste
bedrijfshulp (vanaf 15
jaar) voor de weekenden en
vakanties. Voor meer informatie
bel: 06-24518924.

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.

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

VAKANTIEDROOM...

Zie oplossing pagina 30

Tekst?

Zoek:
FITNESS, GOLF, HARDLOPEN,
FITNESS
GOLF HOCKEY, KORFBAL, MOUNTAINBIKE
HARDLOPEN
TENNIS, VISSEN, VOETBAL, VOLLEYBAL, WANDELEN, WIELRENNEN, YOGA
HOCKEY

KORFBAL

MOUNTAINBIKE

TENNIS

VISSEN

VOETBAL

VOLLEYBAL

WANDELEN

WIELRENNEN

YOGA
	
  

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

Voor Het
Vastleggen
Van een
(dierBare)
Herinnering
Beatrixstraat 18
5384 Ke HeescH
t 06 - 125 096 68

info@marliesnederKoornfotografie.nl
www.marliesnederKoornfotografie.nl

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

21

Woensdag 5 juli 2017

Trimsalon Beautydog:

‘Je hond kan weer mooi voor de dag komen’
HEESCH – Natasja van der Meer is gediplomeerd hondentrimster met meer
dan acht jaar praktijkervaring. Sinds 2011 heeft Natasja haar eigen hondentrimsalon: Trimsalon Beauty Dog, gevestigd aan het Stationsplein 2C. Bij
haar kun je terecht voor een trimbeurt voor alle soorten honden; van een
rashond tot een bastaard, maar ook ben je bij Natasja op het juiste adres voor
een workshop vachtverzorging en producten hiervoor.
Al acht jaar is Natasja bezig met
het trimmen van honden en ze
heeft na het behalen van haar
diploma niet stilgezeten. Zo
volgt ze regelmatig cursussen
waar iedere keer een ander ras
centraal staat; om het trimmen
te verbeteren en haar kennis te
verbreden.
“Daar leer je hoe je een hond
kunt trimmen naar het rasstandaard, waarbij je rekening houdt
met de bouw, hoe deze honden

handeling

Na de be

bewegen en hoe je ze goed in
model kunt trimmen. trimmen
doe je namelijk niet zomaar, er
zit een heleboel kennis achter.”
Er zijn meer dan 300 verschillen-

rasspecialisten en andere hondentrimmers waar ze op terug
kan vallen. “Dan vraag ik andere
trimmers voor de trimbeurt om
advies. En vaak stuur ik nog een

Ook ben je bij Natasja op het juiste adres
voor een workshop vachtverzorging
de hondenrassen en als ze een
ras krijgt dat ze niet goed kent,
heeft ze een goed netwerk van

Na de beh
andeling

foto van de hond als ik klaar ben,
met de vraag of ze nog verbeterpunten voor me hebben. Dit

ling

e
Voor de behand
vind ik belangrijk, omdat ik naar
perfectie streef.”
Maar de hond hoeft niet per se
volgens het rasstandaard getrimd te worden. Als het baasje
een andere voorkeur heeft, is dat
geen probleem. Natasja heeft in
haar salon een heleboel voorbeeldfoto’s waar de baasjes uit
kunnen kiezen, zodat de hond
er uitziet zoals de baas dat graag
ziet.

Voor
deling
de behan

En als de hond dan getrimd is,
zorgt Natasja ervoor dat de salon
er weer piekfijn uit ziet. “Losse
hondenharen hier en daar kan ik
niet voorkomen, maar ik maak
na iedere trimbeurt al mijn gereedschap, de tafels en de rest
van de salon schoon.” Op deze

manier is het altijd schoon en fris
bij trimsalon Beauty Dog. Alle
baasjes en hun honden zijn welkom bij trimsalon Beauty Dog,
zodat de honden weer mooi
voor de dag kunnen komen.

Wil je een afspraak maken bij
Natasja?
Dan kun je haar bereiken op
06-20603656 of neem eens een
kijkje op
www.trimsalonbeautydog.nl.

Tekst: Tamlyn van Lanen

ursula Bevers winnaar
total Bite Fietskaractie
Bij Discus Spanjers voor Dier en Tuin aan de Schoonstraat
HEESCH - Ursula Bevers heeft deelgenomen aan de landelijke Total
Bite fietskaractie die liep van 22 mei tot en met 30 juni. Deze vond
ook plaats bij Discus Spanjers voor Dier en Tuin in Heesch. In deze
periode maakten alle kopers van een zak Total Bite hondenvoer kans
op een mooie fietskar ter waarde van € 159,-. De actie is zeer succesvol verlopen.
Er is in de winkel veel aandacht
voor dit hoogwaardige hondenvoer. Het voer is speciaal ontwikkeld om de gezondheid en
conditie van de hond optimaal te
houden en is alleen te koop bij
Discus.
De voeding is 100% compleet en
voorzien van de beste ingrediënten. Discus Spanjers wenst Ursula en al haar honden heel veel
plezier met de fietskar en dat ze
maar veel mooie fietstochtjes
mogen maken!

Strijk en herstel service

Corrie van Orsouw

• Naailes
• Kleding
maat
maken
Strijk
en op
herstel
service
Vinkelsestraat
107
vanherstellen
Orsouw
5384SE
Heesch
• Corrie
Kleding
T. +31
(0)6 14801623
• Kleding
strijken

H
SH

E. strijkenherstelservice@gmail.com
Vinkelsestraat 107

www.strijkenherstelservice.nl
5384SE Heesch

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

S

www.strijkenherstelserviceheesch.nl
www.strijkenherstelservice.nl

EEn goEdE basis
van uw tuin
zorgt voor vEEl
tuingEnot
Hulp nodig, bel of
mail en ik help u graag
bij een tuinontwerp,
beplantingsplan of geef
u advies zodat u het zelf
kunt doen.

enberg

Anja van den Heilig

www.trendtuin.nl
Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl
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AAN HET WERK
The global truck concept

Technisch talent
gezocht!
Ben je monteur en toe aan een nieuwe uitdaging of organisatie of wil je monteur worden?
WIJ ZOEKEN:
Wij zijn op zoek naar versterking voor zowel de Volvo & Renault truckwerkplaatsen als de werkplaats voor gebruikte voertuigen:
Service adviseur
Monteur
Leerlingmonteur
Verkoper service & tyres
Service coördinatoren

ALTIJD WELKOM!
Heb je geen ervaring met het sleutelen aan trucks, maar wel aan
andere soorten voertuigen? Ook dan ben je van harte welkom! Wij
bieden binnen de gehele organisatie veel trainingsmogelijkheden aan.
CONTACT
Kom geheel vrijblijvend kennis maken of een kijkje nemen. Mail je
gegevens naar apply@bas.jobs of neem contact op met onze recruiter
via 0413 371600.

www.bas.jobs/nl/monteurs

Word jij onze nieuwe ambulancechauffeur?
UDEN - De vrijwilligers van de dierenambulance Hokazo zoeken dringend nieuwe collega’s! Misschien iets voor jou? Deze mannen en vrouwen doen ontzettend goed werk
voor maar liefst tien gemeenten in de regio Uden-Veghel. Ze helpen dieren in nood,
vervoeren dieren naar de dierenarts, halen zwerfdieren op en brengen ze naar Hokazo
of andere opvangcentra.
De dierenambulance is (bij voldoende bezetting) 24 uur per dag bereikbaar. Je bepaalt
natuurlijk zelf wanneer en hoe vaak je wilt rijden. In principe rijd je nooit alleen en uiteraard word je in het begin goed begeleid. Heb jij een hart voor dieren en ben je 18 jaar of
ouder en heb je een paar uurtjes per week over? Neem dan snel contact op via admin@
hokazo.nl.
Alvast bedankt namens alle dieren!

Afbeelding: Willem Boonaerts

uit Nistelrode is een hoveniersbedrijf
dat voornamelijk werkzaam is in de
particulieren en MBK sector.
Ter aanvulling van ons team zijn
wij op zoek naar een enthousiaste
medewerker die vooral gericht is op:

uit Nistelrode is een hoveniersbedrijf
dat voornamelijk werkzaam is in de
particulieren en MBK sector.
Ter aanvulling van ons team zijn
wij op zoek naar een enthousiaste
medewerker die vooral gericht is op:

HET AANLEGGEN VAN TUINEN (LEERLING)

HET AANLEGGEN VAN TUINEN (VAKBEKWAAM)

Werken bij Léon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en onderhoud v.o.f.
biedt naast werken met leuke collega’s tevens mogelijkheden om
opgeleid te worden tot vakbekwaam hovenier. Heb je interesse in het
vak neem dan contact met ons op.

Werken bij Léon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en onderhoud v.o.f.
biedt naast werken met leuke collega’s tevens mogelijkheden om een
grote mate van zelfstandigheid te creëren. Heb je al de nodige kennis
en ervaring in het vak neem dan contact met ons op.

Graag voor 17 juli reageren naar; info@leonkerkhoftuinaanleg.nl of
Menzel 35, 5388 SX, Nistelrode of neem contact op met Léon Kerkhof,
telefoonnummer 0412-613225.

Graag voor 17 juli reageren naar; info@leonkerkhoftuinaanleg.nl of
Menzel 35, 5388 SX, Nistelrode of neem contact op met Léon Kerkhof,
telefoonnummer 0412-613225.

M/V, 37 uur, salariëring conform cao

M/V, 37 uur, salariëring conform cao
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Vakantiedruk
Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

Richting de vakantie maak ik graag
schoon schip, zodat ik als ik terugkom van vakantie met een schone
lei begin. Dat betekent dat ik achterstallig werk wil afronden, maar
ook voor de vakantie alles goed wil
regelen. Als iemand aan me vraagt,
hoe het gaat, heb ik dan ook de
neiging om te zeggen ‘druk’. Me-

teen als ik dat wil zeggen, vraag ik
me af, of dat dat ook echt zo is. Of
ervaar ik druk in mijn hoofd?
Al schrijvende denk ik meteen weer
aan de timemanagementregels die
me altijd helpen. Deze beginnen
met opschrijven van alles wat me
bezighoudt. Liefst op één vaste
plek. Belangrijk is dat ik tijd neem
om al die aantekeningen te ordenen. Bij alles wat binnenkomt vraag
ik mezelf af of ik er deze week iets
mee moet doen. En zo nee, prullenbak, archief of misschien later iets
mee doen. Dit onderscheid ruimt
al lekker op. Vervolgens alles wat
ik binnen twee minuten kan afronden; direct doen.
Wat overblijft zijn de dingen waar
ik meer tijd aan moet besteden. Het
klinkt zo simpel maar deze regels

Het adres
voor
uwautozaken!
autozaken!
Het adres
voor al
al uw
helpen mij. En je begrijpt wel, dit is
nog maar een begin, ik kan er nog
veel meer over vertellen.
Door dit op te schrijven heb ik weer
scherp wat mij helpt. Wat helpt jou
bij het zorgen dat je het niet druk
hebt in je hoofd?
Of heb jij dat nog niet gevonden?
graag wil ik jou helpen om te onderzoeken wat voor jou werkt.
Jacqueline gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Vacature
Heeft u al aan winterbanden
gedacht?
Voor
een prijsopgave
kunt u bellen
Monteur
niveau
4
of mailen.

Fulltime

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Crommenacker Automobielen is een jong en innovatief
automobielbedrijf gevestigd in Nistelrode.
Wij voeren onderhoud, reparatie’s en APK’s uit aan
personen en bedrijfsauto’s, daarnaast houden we
ons bezig met de in- en verkoop ervan.
Wij zijn gespecialiseerd in diagnose stellen van complexe
storingen en het oplossen ervan. Ook bieden wij de volledige
aircoservice. Voor banden en 4-wiel uitlijning kunt u ook
bij ons terecht. Wij zijn hèt adres voor àl uw autozaken!
Wij zijn op zoek naar een Vakman!
Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenackerautomobielen.nl

Zorgboerderij Tónnieje-hoeve
in Heeswijk-Dinther vraagt
een hulp voor de tuin.
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Deze zorgboerderij heeft hulp nodig bij het onderhouden
van de tuinen. Dit houdt in: wieden van onkruid,
moestuin zaaien en oogsten.
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!

Vrachtwagen
zoekt Chauffeur

Van den Heuvel Logistiek is een allround transportbedrijf met werk in
distributie, transport, koeriersdiensten en op- en overslag van goederen.
Van den Heuvel Logistiek streeft naar een duurzame relatie met haar
medewerkers. Tevens staan zij open voor een part- en fulltime dienstverband.

Synergie Uden

VASTE KOERIER
op woensdag

Wij hebben een plek voor jou!

0413-244 233 - uden@synergiejobs.nl

MET SPOED GEZOCHT

Interesse?

Neem contact op met de vestiging.

Voor nog meer chauffeursbanen kijk op synergiejobs.nl

Koerier in het bezit van een bestelwagen voor het uitrijden
van kranten naar bezorgers en afgiftepunten voor de
DeMooiBernhezeKrant. Vanaf een centraal distributiepunt
bent u iedere week verantwoordelijk voor het afleveren van
kranten en aanverwant drukwerk bij alle bezorgers binnen het
verspreidingsgebied van onze krant. Een rit duurt ongeveer
5 á 6 uur, begint vanaf 7.30 uur en kan tot 80 stops bevatten.

SYNERGIE

Heeft u interesse of wenst u meer informatie?
dan verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. Nico Rutten
op telefoonnummer 06-15232803.
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

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

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

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

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

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.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

wilbert van de ven

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

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Tip
Huis verkopen?
Zorg voor goede foto’s
Je kunt je huis promoten op elk gewenst kanaal en
duizenden potentiële kopers bereiken.
Dat klinkt toch geweldig?!
Maar als de foto’s van je huis niet van de juiste
kwaliteit zijn zal dit hoe dan ook ten koste gaan van
het resultaat. Het is eigenlijk te gek voor woorden
om met deze tip te beginnen. Maar het is bijna niet
te geloven als je ziet hoe sommige mensen hun huis
op het internet te koop aanbieden.
De eerste foto die men te zien krijgt is alles bepalend bij de keuze om wel of niet op jouw huis te
klikken. Vergeet dit niet! Er zijn nog duizenden
andere verkopers… die wel goede foto’s hebben.
Je wilt de wedstrijd niet verliezen nog voordat hij
begonnen is. Toch?

VOORJAARS
ACTIE

Benzine Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 329,- nu 249,-

HS 45 60 cm

van 349,- nu 269,-

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

Overigens staan op www.foutehuizen.nl nog veel
meer foto’s van hoe het niet moet.
Doe er je voordeel mee!
Bron: huispromotie.nl

Kom
gerust
langs!

www.humstijl.nl
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Financieel Centrum Heesch

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

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

kINDereN
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stichting jeugdbelangen Nistelrode viert
een jaar lang 50-jarig jubileum
met de organisatie van de activiteiten” vertelt secretaris Mona.
Zo heeft het dagelijks bestuur er
bijvoorbeeld voor gezorgd dat
er weer een frisse wind door alle
commissies waait, om de activiteiten die SJB organiseert zo goed
mogelijk te kunnen organiseren
voor de kinderen uit het dorp.

Mona en Monique, secretaris en voorzitter van SJB Nistelrode Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

NISTELRODE – Dit jaar viert Stichting Jeugdbelangen dat zij zich al 50 jaar lang inzet voor de jeugd door
de leukste activiteiten te organiseren in het dorp. Van kindervakantieweek tot de intocht van Sinterklaas,
van de poppendokter tot het nieuwjaarsvuur. SJB zorgt er al 50 jaar voor dat kinderen lol kunnen hebben
in hun eigen dorp. En dat mag gevierd worden, een heel jaar lang.
Monique van Kemenade, Mona
van der Cammen en Kees van
Nuland vormen samen het dagelijks bestuur. In dezelfde volgorde
zijn zij voorzitter, secretaris, en
penningmeester.
Samen met de andere leden van
het Algemeen Bestuur hebben
zij besloten het 50-jarig jubileum van Stichting Jeugdbelangen
groots te vieren. Van 1 juli 2017
tot en met 1 juli 2018 staan alle
activiteiten die de stichting organiseert in het teken van het jubileum. In het Algemeen Bestuur

zit van elke activiteit een afvaardiging.
Alle commissies van de activiteiten hebben een extra budget
gekregen van het dagelijks bestuur, zodat zij daarmee hun activiteiten extra feestelijk kunnen
maken. Ze krijgen zo de kans om
hun activiteit net dat beetje extra
mee te geven. “We stimuleren
de commissies ook om ‘out of the
box’ te denken, zodat we op een
leuke manier met zijn allen een
jaar lang ons jubileum kunnen

De kinderen leren om te kunnen
en durven vertrouwen op eigen
mogelijkheden. Dit is niet vanzelfsprekend voor kinderen en
zij kunnen hierbij soms wat hulp
gebruiken in deze steeds veranderende maatschappij.
Het team van ‘t Palet zag dat en
heeft de leerkrachten-cursus ge-

daan. Op deze manier werken zij
eenduidig met de kinderen zodat
ze hen leren hoe zij zich sociaal
emotioneel kunnen redden.
Omdat leerkrachten en ouders
moeten samenwerken in het belang van de ontwikkeling van de
kinderen was er een ouderavond.
tijdens deze avond lieten de leer-

Heb jij nog leuke foto’s of herinneringen aan Stichting Jeugdbelangen? Deel ze dan met de
stichting! Via de website www.
sjbnistelrode.nl vind je meer informatie hierover. Ook zoekt SJB
een nieuwe secretaris, omdat
Mona het na zes jaar tijd vindt
om afstand te doen van de functie. Wil je vrijwilliger worden bij
SJB, maar liever in een andere
functie dan secretaris? Daar is de
stichting ook altijd blij mee. Heb
je interesse om vrijwilliger of bestuurslid te worden? Meld je dan
via sjb.secretariaat@gmail.com
SJB ziet alle kinderen graag bij
één van de activiteiten!

Heb jij nog leuke
foto’s of herinneringen
aan Stichting
Jeugdbelangen
Nistelrode?
vieren”, vertelt voorzitter Monique. “We zijn er niet alleen omdat de commissies verantwoording aan ons af moeten leggen,
we zijn er ook om ze te helpen

Basisschool ‘t palet ontvangt
certificaat Fides

HEESWIJK-DINtHER - Onlangs ontving het team van basisschool
’t Palet, op een druk bezette ouderavond, een certificaat van Fides.
Fides betekent vertrouwen en is de naam waaronder Henk en Ingrid
de Visser werken. Kinderen werken aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en welbevinden.

Ondanks dat Stichting Jeugdbelangen al 50 jaar bestaat, gaat
zij wel met de tijd mee. Zo heeft
bijvoorbeeld iedere activiteit een
eigen Facebook-pagina, waar alles rondom de activiteit gecommuniceerd wordt. En sinds kort
heeft de stichting ook een eigen
website, waar allerlei informatie
rondom de stichting en de verschillende activiteiten te vinden
is. Het gaat daarom dit jaar niet
alleen om terugkijken op wat er
de afgelopen 50 jaar geweest is,
maar vooral op vooruit kijken en
met nieuwe energie de activiteiten voor de kinderen van nu organiseren.



krachten door middel van filmpjes, sketches en andere vormen

NIET
VANZELFSPREKEND
VOOR KINDEREN
zien met welke symbolen zij kinderen op het juiste spoor zetten.
Ouders en leerkrachten waren
erg enthousiast en voor iedere
leerkracht was er dan ook een
certificaat.

Twee stoelen vrij voor nieuwe vrijwilligers SJB

efkes jonger zoekt
nieuwe leden!
NIStELRODE - Kindertoneelvereniging Efkes Jonger is op zoek
naar nieuwe leden. De leden repeteren op woensdagavond van
18.30 tot 19.30 uur in de zaal
van het tramstation in Nistelrode. In september wordt er met
spellessen gestart om het toneelspelen onder de knie te krijgen.
Daarna starten ze langzaamaan
met het voorbereiden op de musical. Dit wil zeggen dat ze het
script samen gaan lezen en samen kijken welke rol bij wie past.
Zodra de rollen zijn verdeeld
gaan ze echt aan de slag en gaan
ze beginnen met repeteren.

Naast toneelspelen komt ook
dans en zang aan bod, maar dat
ligt wat meer op de achtergrond
dus ervaring of talent is niet nodig. Bij Efkes Jonger is namelijk
iedereen van harte welkom, ervaring of niet, vanaf acht jaar.
Dus iedereen die lekker enthousiast is en zin heeft om samen
een spetterende voorstelling
neer te zetten kan zich aanmelden!
Voor meer vragen neem contact
op met de docent Mariëlle via
06-12663476 of
marielleschminken@hotmail.com.
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Auto & Motor
Autobedrijf W. van Dijk

Tips voor berg op tijden vakantie

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

80 in z’n vijf is heel zuinig in het vlakke Nederland met een lege auto, maar in de bergen moet je
toeren draaien. Vergeet het nieuwe rijden en laat de auto niet in een te hoge versnelling, dus bij een
laag toerental, de berg op zwoegen. De motor wordt dan te zwaar belast en kan oververhit raken.
Een goede vuistregel: als je het gas intrapt, moet de auto nog kunnen versnellen. Rijd je vol gas en de
auto versnelt niet of vertraagt zelfs? Schakel dan terug.

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

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

Probeer ook de koppeling te ontzien bij optrekken vanuit stilstand op een helling. Zorg voor een zo kort
mogelijk ‘slipmoment’, want een slippende koppeling is de oorzaak van slijtage, warmteontwikkeling
en in het ergste geval een verbrande koppelingsplaat. Sta je in de file op een helling? Probeer het schakelen te beperken door de afstand op je voorligger iets groter te laten worden en het gat in één keer
te overbruggen. Of gebruik de ruimte zodat je zoveel mogelijk in de versnelling kan doorrollen. Houd
je voet hierbij van de koppeling.

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015 Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012
Ford KA 1.3.................................. 2000-2006 Volkswagen Up ............................ 2012-2014
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

Volkswagen Fox 1.4 ...............................2006
Volkswagen Touran 1.6 ..........................2005
Volkswagen Golf ....................................2001

Automaat
Rijd je automaat? Kies dan, zowel berg op en af, voor één van de speciale bergversnellingen, meestal
aangeduid met 1, 2 of 3. In D (Drive) schakelt de auto bergop te snel door en remt hij bergaf niet op
de motor.

Volvo V40 2.0 D .....................................2015
STATIONWAGONS:

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

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

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

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

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

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

NIEUWS

Bron ANWB

WERKT UW AIRCO NIET MEER OPTIMAAL...? KOM BINNEN VOOR EEN

Bosschebaan 92, Heesch

T: 0412-452244

Bosschebaan 92, Heesch

T: 0412-452244

AIRCO

In- autobedrijf-wilbervangogh.nl
en Verkoop - Onderhoud / APK Reparaties

In- en Verkoop

-

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NL

-

CHECK /
SERVICE

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NL
Airco service
- Schadeherstel - Diagnose

Onderhoud / APK Reparaties

-

Airco service

-

Schadeherstel

Taxi van Lieshout
jaar regelen wij

Laat GRatIS je
caRavanbanden
contRoLeRen op
oudeRdom en
bandenSpannInG

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Diagnose

banden
accu’S

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

-

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Onze service
* Goede kwaliteit
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Mini 850 de Luxe, gerestaureerd lichtmetalen
wielen 1975
• Opel Combo 1.4i 16v airco, trekhaak,
verkocht
159.000 km, 2005
• 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
t
och
• Suzuki Swift 1.3 i 16V 5-drs.verk
airco
2007
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• VW Golf 1.6 TDI, 5-drs, navi,
PDC achter, 95.000 km, 2011
• VW Touran 1.4 TSI Highline,verk
PDC
V t+ A ,
och
Clima 42.000 km, 2012
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015
• VW 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 komt binnen

www.autobedrijflangens.nl

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Citroen C3 1.4 16v airco
2010
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Citroen
C3
airdream
selection
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford
Focuskm
C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km2012
..2006
91.000
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Ford Fiësta 1.6 TDCI ghia
2009
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Ka
grand
prix dikke uitlaat .......2011
Honda
Civic
sportwielen
2001
Mazda
6 1.8 Easy
Climauitvoering
77.000 km. ................ 2003
Fiat Panda
Mini
Cooper
2007
30.000
km.............................................2012
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
FordAgila
Transit
airco
Opel
1.0connect
10.000 km
........................ 2005
Opel
Agila 1.2
2005
132.000
km 16V airco 70.00 km. ..........2008
Opel
CorsaTucson
Easytronic
Z1.OXVjoy
12V 3-drs...2007
2002
Hyundai
20i active
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Hyundai
Tucson
1.6i141.000
comfort km.
2000airco
km ..2016
Opel
Omega
2.0i aut.
1999
OpelVectra
Agila 1.2
airco
2013
Opel
1.6automaat,
16V .................................
1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
aircoZafira Y20 DTH .................................
2010
Opel
2005
Peugeot
20614i
2.0cosmo,
16V GTInavi,
.........................
2001
Opel
Corsa
airco 2013
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Opel
Insignia Sport Tourer
2012
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Open
Mokka
1.4carturbocosmo,
Peugeot
206 rally
20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot
306uitvoering
Break 1.6 ............................
1999
zeer luxe
2014
Renault
Clio22i
1.2 16V airco 64.000 km. .....
2006
Opel
Zafira
2007
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Renault
Megane
1.6 49.000
16v airco
Seat Ibiza
1.4 16VScenic
Sensation
km2003
... 2006
Suzuki Jimny
4+4 ...................................
2000
Renault
Trafic airco
navi inr. 80.000 km 2011
Suzuki
4-drs.
2010
Seat
MiiSwift
33.000
km9.000 km. ..................
2015
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen
station85
1.9kW
TDI2.0 aut2007
VolkswagenPassat
Golf cabriolet
...1994
Volvo
150 pk
2013
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3..........................
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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‘We zijn trots op wat we hebben
en willen dat laten zien’
FIETSEN LANGS VERBORGEN PARELS VAN DE MAASHORST OP ZONDAG 9 JULI
30

FIETSROUTE
Ook
s te
oldtimer
r
huur voo
decoratie

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

Heesch-Nistelrode

Deuken
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19 km
dreven en driften

verwijderen
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30

€ 50,00
31
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Zoggelsestraat
60, 5384 VE 60
Heesch
- T:VE
0412453697
0624459601 - 06-24459601
Zoggelsestraat
- 5384
Heesch - M:
0412-453697
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

32

L
D

30 Zelfoogsttuin De Wijsthof Ga mee met de rondleiding

door deze tuin! Misschien pluk je hier binnenkort zelf
je verse groente! Wijststraat Heesch, naast nummer 11
31 Landgoed de Berkt Rondleiding door de landgoed
eigenaar met leuke info over de historie en flora
en fauna van Landgoed de Berkt. Kasteellaan Heesch

www.taxivangrunsven.nl

32 Natuurspeeltuin de Zwarte Molen Kom uitrazen in

Natuurspeeltuin de Zwarte Molen en ontdek hoe leuk
een natuurlijke speeltuin kan zijn. Baansteen Nistelrode
33 Dorsen oude graansoorten
Dorsclub De Stofvreters vertelt over het verbouwen,
oogsten en gebruik van graansoorten.
Kruising Hoenderbosscheweg/Zandbergseweg

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Op www.allemaalmaashorst.nl zijn op een interactieve kaart de parels te vinden

MAASHORST - Vijf speciale ‘Groene Loper’ fietsroutes verbinden maar liefst 33 bewonersinitiatieven.
Op zondag 9 juli rollen tientallen Maashorstbewoners samen de Groene Loper uit, ze hebben gemeen
dat zij met hun initiatief De Maashorst landschappelijk en qua beleving willen verrijken. Ido de Haan
van IVN die het Groene Loper project initieerde: “Eigenlijk willen ze alleen maar zeggen: ‘Wij zijn trots
op wat we hebben in de Maashorst en willen dit laten zien en beleven’.”

• wij werken voor
alle verzekeringsmaatschappijen
• bij ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

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

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Renault Megane Coupe 2.0 Turbo 2014
Citroen C2
2006 € 3499,• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
2010
Toyota Aygo 5 drs zwart airco
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km
2012 € 8950,•Citroën
Wielen
en banden1998 € 1600,- Volkswagen Fox 1.2
2009
Xantia 1.8-16V
Fiat Panda airco

€ 25.950,€ 4600,€ 3999,-

2004 € 3450,-

Cabriolet:
Een
Fiat Pandagreep
panoramadak, aircouit
luxe 2004voorraad
€ 3750,-

BMW
Z3XJ
2.066 lwb
cil. widebody
1999
€
Jaguar
4.2 plaatje
1987
Alfa
jtd 1.6
impression,
2003 €€ 4.950,Ford156
Fiesta
1.6-16V
lmv zwart 2009
5950,Mazda 2206
automaat,
28dkm
2005
Peugeot
CC
2005
€
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Lada Kalina 1.6 28Dkm
2008
€ 2499,f zwart,1303
verlaagd, div opties
2002
Mazda
323
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,VW
Kever
Cabrio
1972
€
Mercedes C180 Station 1.8i
2006 € 8900,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Mitsubishi
Colt
1.3
2006
€
2999,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Motoren:
Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën
Xarasport
Pic.1.8 gr. met.
2004 €€ 4.950,Opel Corsa
2007
4750,Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 €
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
€ 2.750,Afgeprijsd
tegen MEENEEMPRIJZEN!
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Renault
Megane
Fiat
ScudoJumpy
combi,met
8 pers.
btwbtw) 2004
1997 €€ 1.999,Opel
Combo
1.3 cdtiScenic
(ex btw)lgp, g3 20041999
€
Citroen
werkex(ex
1500,RenaultAtos
Twingo
Ford
Focus
stationcar,
2002 €€ 3.499,Hyundai
1.0 grijs metalic
20002003
€
Citroen
Picasso
LPG16 16v
2004
850,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Hyundai Matrix
2001 €
Citroën Saxo vts
2001 € 1250,Volkswagen Kever belastingvrij
Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,Toyota
Aygo
5 drs grijs
20071995
€
FiatTransit
Panda 1.2
panoramadak
2007
3499,VW Golf
Cabrio
lmv
Ford
connect,
ex btw
2004 €€ 3.250,VW Golf Cabrio Diesel
1998 €
Opel Agila
1.2 Color
edition
1499,2.0 bull
en side bars 2001
2005 €€ 7.750,Hyundai
Tucson

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

€ 6450,8.250,€5950,6.450,€5900,3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,2450,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€1499,1.499,€ 999,2.750,€ 2.999,999,€ 2.750,€2750,2.500,-

1000,-

De Groene Loper is een project
van IVN en De Maashorst, als
onderdeel van het programma
Meer Maashorst. Ido: “Deze
boeiende plekken zijn bij het
grote publiek vaak minder bekend, maar daarom des te interessanter om te bezoeken. Bij
alle 33 initiatieven kan op 9 juli
een gratis routeboekje worden
gehaald, waarna de fietsroute kan worden afgelegd. Er zijn
fietsroutes rond Oss - Berghem Megen, Schaijk, Zeeland, Uden
en Heesch - Nistelrode. Het is
bijzonder de moeite waard en je
zult zeker worden verrast!”
Wat is er te doen?
De Groene Loper locaties zijn op
zichzelf al prachtig om te bezoeken, het hele jaar door. Maar op
9 juli trakteren de bewoners je
ook nog eens op allerlei gezel-

lige activiteiten! Geniet van een
zelfgemaakt hapje of drankje,
of doe mee aan rondleidingen,
workshops en kinderactiviteiten,
die met enthousiasme door de
bewoners worden aangeboden.
Doe bijvoorbeeld mee aan een
workshop buiten schilderen,
Maashorstwol bewerken of
moestuinieren voor kinderen. Of
bezoek een van de vele natuurspeelplekken, geniet van kunst
en natuur of rust even uit met
een glas melk vers van de koe of
thee met munt uit eigen tuin.
Op www.allemaalmaashorst.nl
staat beschreven wat er bij de
verschillende initiatieven te beleven is. Ook kun je hier de routes vooraf al digitaal bekijken en
downloaden.

Bij het grote
publiek
minder
bekend
Win een Oer-overnachting!
Bij ieder initiatief kan op 9 juli
een stempel worden gehaald
voor de stempelkaart in het routeboekje. Fietsers met minimaal
vier stempels maken kans op een
bijzondere Oer-overnachting in
De Maashorst!
Dus pak de fiets en laat je verrassen door de onbekende pareltjes
van De Maashorst! Een mooie
dag voor de kinderen, fietsers en
natuurliefhebbers.

Publieksavond bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Op vrijdagavond 7 juli is Sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
De halve maan staat die avond
aan de hemel en zijn kraters,
bergen en ‘zeeën’ zijn door de
telescoop prachtig te zien.
In de avondschemering worden de reuzenplaneten Jupiter
en Saturnus al zichtbaar. Jupiter
is een helder object in het sterrenbeeld Maagd. Als je hem met
een kijker ‘dichterbij’ haalt, zie
je zijn uitgerekte wolkenbanden
en zijn vier grootste manen. Saturnus komt in het Zuidoosten
op en staat in het sterrenbeeld

Slangendrager. Van Saturnus zijn
door de telescoop de bekende
ringen en diens grootste manen
duidelijk te onderscheiden.
Tegen het einde van de schemering verschijnen steeds meer
sterren en als het donker is, zijn
sterrenbeelden te herkennen.
De telescopen en verrekijkers
worden gericht op onder meer
heldere sterren, dubbelsterren
en sterrenhopen. Het moet wel
onbewolkt zijn om de sterrenhemel te kunnen bekijken.
In het auditorium en het plane-

tarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is
€ 5,- voor volwassen en kinderen tot en met 12 jaar betalen
slechts € 3,-.
Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel (halverwege Heesch
en Vinkel). De route is vanuit
beide plaatsen met wegwijzers
aangegeven. Groepen kunnen
op andere dagen en tijden terecht. Bel voor een afspraak,
0412- 454999.
Meer informatie over
Sterrenwacht Halley vind je op
www.sterrenwachthalley.nl.
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trampoline

Geslaagde clubkampioenschappen trampolinespringen

kampioenen

NISTELRODE – Wekenlang hebben de kinderen er naar toegeleefd. Afgelopen donderdag was het dan
volleybal
handbal
zover,
de Gympoint
Clubkampioenschappen trampolinespringen in Nistelrode. Sporthal de
Overbeek, een gezellig volle tribune, vier trampolines en een kleine 50 meiden en jongens van de
Gympoint afdelingen met trampolinespringen… een leuke ambiance voor de Clubkampioenschappen.

turnen
eindelijk

Bij de jongste groep werd Meike van Deursen uit Gemert 1e met een drietal prachtige
oefeningen. Zij werd op de voet gevolgd
door Jaylinn
Verbakel (2e) en
Vivian Wolsky
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
(3e), beiden uit Nistelrode. Bij de vervolggroep werd Eva van Krieken 1e, Janneke
Cuijpers 2e en Maartje Peters 3e. Alle drie
van de vestiging in Nistelrode.

Heeswijk-Dinther
- Hockeyclub
HD L - Dames1

Donna Bevers werd bij de jongste selectiegroep 1e, gevolgd
wielrennen
darten door Dewi
golf Bongers en
Puck van der Velden, allen uit Nistelrode.
De oudere selectiegroepmeiden en jongens
maakten er een spannende strijd van. Babette Hulsman werd 1e, gevolgd door Eline
van der Leest uit Nistelrode en Dion Bijvelds
uit Gemert.
Oud Gympoint leden Caitlyn Jacobs en
snowboarden
kano
Rosalie Damen
deden een onderling
wedstrijdje, dat maar nipt door Caitlyn werd
gewonnen.
Nienke Poll werd 1e bij de oudere meiden,
Quinn Schoenmakers 2e en Anne Ruijs 3e.

skien

Tot slot werd er nog synchroon gesprongen.
Winnaars werden Nienke Poll en Rosalie
Damen, 2e het duo Froukje van de Ven en
kaarten/bridgen
Quinn Schoenmakers en 3e de assistenten
Lisa van Orsouw en Sanne van Roosmalen.
Mooie afsluiting van het seizoen.

motorcross

zevende plaats

Heeswijk-Dinther
- Hockeyclub
HD L - Meisjes A1
V.l.n.r.: Froukje, Quinn, Nienke, Rosalie, Lisa en Sanne

raivo Dankers scoort mooie

AGUEDA/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport team heeft in het Europees Kampioenschap 125cc in het Portugese Agueda succes en tegenslag gekend. In de eerste manche finishte
Raivo door een val bij de start net buiten de punten. In de tweede manche zette hij dit recht door op een
goede zevende plaats over de finish te komen.
Met nog drie wedstrijden te gaan
staat hij op een vijftiende plaats
in de tussenstand maar hij heeft
motorsport
zeker nog kansen om zich op te
werken tot in de top tien.

rolstoelbadminton
Op zoek naar...
HEESWIJK-DINTHER - Sinds twee maanden wordt er op donderdagmorgen van 8.45 tot 10.45 uur met een rolstoel badminton gespeeld
bij badmintonclub Argus in sporthal De Zaert. Voor het rolstoelbadminton gelden aparte spelregels. Nergens in de omgeving wordt
deze manier van badmintonnen aangeboden. Daarmee heeft deze
badmintonclub een unieke positie in de regio ingenomen.

Begin augustus wordt de volgende wedstrijd om het EMX125
Kampioenschap verreden op het
zware zandcircuit van Lommel.

tennis
HEESCH - Bij Tennisvereniging
de Hoef zijn afgelopen week
tijdens het HBS Accountants
Open Toernooi vele spannende
wedstrijden gespeeld.
In verschillende speelsterktes
zijn er gedurende de hele week
singel-, dubbel- en mixwedstrijden gespeeld. Op zondag 2 juli
werden de finales gespeeld. Dit
resulteerde in diverse spannende
partijen waarin fanatiek om de
winst werd gestreden.
Met de geweldige verzorging
door de Kitchengirls en natuurlijk alle deelnemers werd het
weer een geweldig toernooi.
We sloten het toernooi af met
een loterij, waarin we een mooie

HBs open toernooi
hoofdprijs hebben verloot onder
de aanwezige deelnemers.
De winnaars in de diverse klassen waren: Mitchel Gietman/
Frank de Kleijn (HD3 17+), Evy
vd Heijden/Nena Vlemmix (DD4
17+), Nicole vd Elzen/Carmen
Wijgers (DD5 17+), Ralf van
Dongen/William vd Berg (HD5
17+), Joëlle Pennings/Johan van
Wijk (GD5 17+), Jochem Donkers
(HE6 17+), Ilvy Ploegmakers/Ilse
de Reus (DD6 17+), Carla vd
Hanenberg/Adriaan Heesakkers
(GD6 17+), Dorien Keller/Anita
vd Sanden (DD6 35+), Pedro
van Dreumel/Leo Vogels (HD6
35+), Koen vd Boogaard (HE7
17+), Suzanne Kiestra/Emmie
Portengen (DD7 17+), Liesbeth

vd Griend/Silvia Lodewijkx-Veld
(DD7 35+), Ton van Dreumel/Titus de Reus (HD7 35+), Marleen
de Laat/Bert Postma (GD7 35+),
Dirk de Jong (HE8 17+), Claudia
van Meteren (DE8 17+), Astrid
vd Heijden/Jacqueline Lauwen
(DD8 17+), Erik Jan vd Griend/
Ivo Strijland (HD8 17+), Mark
van Herpen/Hetty van Herpen
(GD8 17+).

Iedereen heeft recht op sport en
bewegen, ook mensen die op
een of andere manier gehandicapt zijn en in een rolstoel terecht gekomen zijn. Het is niet
alleen fysiek belangrijk om iets
aan sport te doen, maar zeker
ook het sociale gebeuren speelt
een steeds grotere rol bij de
mens.
Het maakt ook niet uit of je ooit
gebadmintond hebt of niet. Dit
is allemaal op korte termijn te
leren, het belangrijkste is het
meedoen. Zo ook de gehandicapte Anita de Visser uit Heeswijk-Dinther (zie foto). Ook zij
kwam in een rolstoel terecht.
Zij had niet verwacht ooit nog
te kunnen sporten. Nu is zij elke
donderdagmorgen in sporthal
De Zaert te vinden.
Ben je iemand met een beperking en zit je in een rolstoel of
ken je iemand die in een rolstoel zit? Argus is op zoek naar

mensen die graag een paar uur
per week willen bewegen. Het
maakt niet uit of je uit Veghel,
Uden, Schijndel, Heesch of een
andere plaats komt. Schroom
niet en meld je aan bij Frans Jacobs via 0413-296200. Graag
tot ziens!

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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motorcross

1cm b

Glenn Coldenhoff scoort 7e plaats

1,2 cm b

AGUEDA/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft tijdens de twaalfde Grand Prix van het seizoen in het Portugese Agueda een zevende
plaats weten te behalen. Deze positie wist de rijder uit Heesch na een constante wedstrijd in de eerste manche te behalen. In de tweede manche kwam hij na een zware
wedstrijd niet verder dan een veertiende plaats.

1,4cm b

autosport

karten

“De eerste manche vandaag was prima,
ik vond vrij snel mijn ritme maar na de
motorsport
manche was ik echt leeg. Ik moest zelfs
overgeven. Ik had alles gegeven en ik wist
toen al dat de tweede manche echt zwaar
zou gaan worden. Ik heb geprobeerd
om wat te eten en te drinken maar voor
de start voelde ik me gewoon nog geen
100%. Even dacht ik dat ik me nog wel
naar voren kon rijden maar toen kwam ‘de
man met de hamer’ langs en die brak me
echt. Ik raakte mijn tempo kwijt en viel gewoon stil. Ook dit weekend waren er positieve dingen maar we hebben ook nog

VORSTENBOSCH - Ruitersportvereniging Vorstenbosch organiseert zondag 9 juli
voor de eerste keer Bixie Outdoor Vorstenbosch.

Diverse ambachtelijke Oosterse

Wokmaaltijden

Het evenement is speciaal voor jonge en beginnende ruiters en amazones om op een
vertrouwde en plezierige manier kennis te maken met de ponysport. Deze dag heeft
het thema ‘Tropical’. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de allerkleinste
deelnemers, van drie tot zes jaar, is er een minibegeleidingsproef. Naast het bixiedressuur en bixiespringen is er ook BB rubriek dressuur en springen.
Verder is er een ‘Tropical parade’, zijn er leuke spelletjes met de pony te doen, komt er
een leuke fotohoek en zijn er leuke prijzen te verdienen. Voor de niet-rijdende kinderen
zijn er allerlei spelletjes en een springkussen, zandbak en kunnen er ponyritjes gemaakt
worden. De aanvang is 10.00 uur en de locatie is Brakkensedijk in Vorstenbosch.
De toegang is gratis.

350 gram

NIEUW
NIEUW
NIEUW

Padifood
Normaal 6,68 / 6,88
+ nasi,
bami of
mihoen

5,00

vissen

Koppelwedstrijd
visclub de Bleeken

veel punten die we kunnen verbeteren.
De komende week heb ik vrij en die ga
ik volledig gebruiken om te herstellen
van deze twee zware wedstrijden. Daarna pakken we de draad weer op en gaan
we er alles aan doen om binnenkort weer
eens op het podium te staan.”

Vanille, trio of chocolade

Roomijsblokken
14 stuks

Diepvriesspecialist

Incl.
wafels

Diverse varianten

BBQ-spiezen
3 stuks

Stargrill
Normaal 3,69

€ 6,

99

5,69
Foto: Robert Leemreize

VINKEL/HEESCH - De jaarlijkse koppelwedstrijd van visclub de Bleeken is weer een
feit! Op zaterdag 1 juli werd de koppelwedstrijd gevist op de Slothoevevijver in
Vinkel. De deelnemende juniorleden van de visclub werden door middel van loting
gekoppeld aan een seniorlid en deze duo’s visten dan ook samen deze wedstrijd.
Om 11.30 uur werd er geloot om de
visstekken, waarna iedereen zijn plek
aan de vijver opzocht en zich klaar ging
maken voor de start die plaatsvond om
12.30 uur. Tot 16.30 uur lieten alle vissende duo’s zich van hun allerbeste kant
zien en spatte zowel het enthousiasme,
als helaas ook de regen, ervan af. Alle
gevangen vissen werden verzameld in de
leefnetten en na afloop van de wedstrijd
gewogen. Deze gang rond de vijver werd
door iedereen, met grote belangstelling
voor de vangst van collega-vissers, gevolgd. Tot het laatst toe bleef het spannend wie er met de winst vandoor zou
gaan. Deze geslaagde dag werd afgesloten door samen een welverdiend frietje
met een snack te eten. Anita en Arnold;
reuze bedankt voor jullie gastvrijheid. De
winnaars van deze koppelwedstrijd zijn
Vincent Govers en Jan Oliemeulen met
21,903 kilo vis!
2. Rick en Henk Hartogs met 19,032
kilo
3. Stijn Leemreize en Hennie van de
Bruggen met 10,710 kilo

4. Mike Nederkoorn en Opa Govers
met 9,108 kilo
5. Bart van de Hanenberg en Theo
Wijnen met 8,423 kilo
6. Roy Dollevoet en Mario Oliemeulen
met 8,117 kilo
7. Brian en Patrick van den Helm met
7,923 kilo
8. Marvin van Lith en Roel Balvers met
7,725 kilo
9. Robin en John van der Laar met
5,113 kilo
10. Luca en Mark van Erp met 4,519
kilo
11. Joey Govers en Geert van Wanrooij
met 1,275 kilo.
Met een indrukwekkende totaalvangst
van bijna 104 kilo mag er gesproken
worden van een geslaagde koppelwedstrijd, waarvoor alle koppels Jo, Jan, Roel
en Theo heel hartelijk bedanken!
Heb je interesse om ook lid te worden van
de visclub? Neem dan contact op met Jan
Oliemeulen via debleeken@planet.nl.

3 voor

8,00

Rijkelijk gevulde

Maaltijdloempia
of kroepia

Belgische friet

2 voor
00
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5,
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79

2,

79

€ 3,89

2,89

Broodje frikandel
8 stuks
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Rundvleeskroket

per stuk
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€ 6,99
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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 5 juli t/m dinsdag 11 juli 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
15 spaarpunten
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slotavond van de avonddriedaagse in Heesch

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

HEESCH - De organisatie kan terugkijken op drie dagen met een groot aantal deelnemers. Op de slotavond was het ontzettend slecht weer, met hevige stortbuien. Toch waren
Foto’s: Marcel van der Steen
de meeste deelnemers gewoon op komen dagen. Het zorgde soms voor ‘aparte’ foto’s.

vissen

zevende viswedstrijd jeugd
visclub de Bleeken
MIDDELRODE/HEESCH - Ook
donderdagavond 29 juni werd
er weer met de vaste stok gevist
op ’t Ven in Middelrode.
Vanwege blauwalg is vissen op
het thuiswater in Heesch helaas
tijdelijk niet mogelijk. Dit keer
was het een windstille avond
en de stilte werd alleen verstoord door het springen van
kleine visjes en het lokvoer dat
secuur op de plek naast de dobber werd gegooid. Het record op
het vangen van kleine voorntjes
werd ruim overtroffen, terwijl
het aantal grote vissen, zeelten
en brasems, dit keer een beetje
tegenviel.
De uitslag van 29 juni is als volgt:
Jongste jeugd
1. Joey Govers, zijn eerste overwinning met 54 vissen
2. Marvin van Lith
3. Luca van Erp
4. Robin van de Laar

twee keer zilver bij Nederlands kampioenschap
Dave en Ian

Foto: Marlies Nederkoorn

Oudste jeugd
1. Rick Hartogs, met 2.871 gram
weer de winnaar
2. Bart van de Hanenberg
3. Brian van de Helm
4. Roy Dollevoet
5. Tijmen Dappers
Deze avond in Middelrode ontbraken er vijf vissers. De totale

vangst bedroeg 197 vissen met
een totaal gewicht van 6.389
gram. Donderdagavond 6 juli
wordt er gevist op de Slothoevevijver in Vinkel.
Wil je meevissen of heb je vragen, neem dan even contact op
met Jan Oliemeulen via
debleeken@planet.nl.

turnen

clubkampioenschappen
sine-cura weer een succes!
HEESWIJK-DINTHER - Ter afsluiting van het seizoen werden op zondag 2 juli de clubkampioenschappen
van Sine-Cura gehouden. In de leeftijd van 5 tot 22 jaar namen turnsters en turners deel. Er werd ook dit
jaar op vijf toestellen geturnd. Gezien de grootte van de groep, werd er in twee wedstrijdrondes geturnd.
In de tweede ronde kwamen de
acht-plussers en de bovenbouw
van de selectie in actie. Ook
deze wedstrijd heeft het publiek
kunnen genieten van fraaie oefeningen. Er kan teruggekeken
worden op een zeer geslaagde
wedstrijd. Vrijwilligers en trainers
hartstikke bedankt!
Direct na de zomervakantie starten de lessen van de jeugdleden
van de vereniging weer.

In de eerste ronde mochten de
vijf-, zes- en zevenjarigen en de
onderbouw van de selectie alle
ouders, opa’s, oma’s en andere
geïnteresseerden laten zien wat
zij het afgelopen seizoen hadden geleerd. Terwijl de punten
werden geteld en de diploma’s
werden geschreven mochten de
kinderen van de peuter-kleutergroep hun kunsten laten zien
tijdens een demonstratie. Train-

bmx

sters Kim en Maaike werden in
het zonnetje gezet omdat zij onlangs de KNGU trainerslicentie
hebben behaald. Tevens kregen
de hulpen van de turngroepen
een bedankje waarna de prijzen
uitgereikt werden door de voorzitter.
Voor de winnaars was er een
grote beker en alle andere turnsters kregen een herinneringsmedaille.

De nummers 1:
Rosa Kemps (vijf jaar)
Wies Schakenraad (zes jaar)
Bo van Doorn (zeven jaar)
Sacha van den Akker (acht jaar)
Lieke van Zandbeek en Frank de
Mol (negen jaar)
Romee de Visser (tien jaar)
Leahyanne van Krieken (elf jaar)
Britt Megens (vijftien jaar)
Onderbouw selectie Lynn van
Doorn
Bovenbouw selectie Jelke de
Wit.

ASSEN/BERNHEZE - Zondag was het Nederlands Kampioenschap
BMX in Assen. Twee Bernhezenaren behaalden net niet de titels,
maar wel hele mooie tweede plaatsen.
Ian van Heugten uit Heeswijk-Dinther behaalde als eerstejaars junior zilver. Het was
een zeer spannende race en het
was een close finish. Dave van
de Burgt uit Heesch behaalde bij
de elite men zilver. Hij reed zich
na een mooie inhaalactie naar

de tweede plaats. Vorig jaar samen goud, nu samen zilver! Nu
op naar het Europees Kampioenschap dat plaatsvindt op 15 juli in
Bordeaux, Frankrijk. En op 22 juli
reizen ze naar de Verenigde Staten, waar het Wereld Kampioenschap verreden wordt.

De oplossING

bernheze sportief
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Geslaagd open Jeu
de boulestoernooi Die Lé
jeu de boules

31

nd met
a
b
r
e
v
n
I
!
ueze week
naufgnd
Let opp!a
nvalu
afn
!
!
in
it
s
Let vLoaepkt!a!onv
tie

NISTELRODE - Op zaterdag 1 juli stond bij jeu de boulesclub Die Lé het open jeu
de boulestoernooi om de Regiobokaal 2017 op de agenda. Met totaal 28 teams uit
Nistelrode, Schaijk, Zeeland, Uden, Geffen, Boekel en Dommelen werd gespeeld
om de dagprijzen en uiteraard om de punten voor de Regiobokaal 2017. Met af en
toe een klein miezerig buitje werd het een gezellig en sportief toernooi.

*

Er kan tevreden op een geslaagd open
jeu-de-boulestoernooi 2017 terug gekeken worden.

* geldt alléén op de reeds sterk afgeprijsde modellen op de rekken.
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* Met uitzondering van werkschoenen en continu collectie (hiervoor geldt 10% korting)

Even na 16.00 uur waren alle wedstrijden gespeeld en konden alle uitslagen
verwerkt worden en de einduitslag worden opgemaakt.
Met dankzegging aan de wedstrijdcommissie, de activiteitencommissie, de barcommissie, de scheidsrechter en de fotograaf vond aansluitend de prijsuitreiking
plaats.
Peter van Summeren en Wim van Son uit
Schaijk bleven met vier gewonnen wed-

strijden en een doelsaldo van +34 Leo
Renders en Gerard van der Zanden uit
Geffen voor. Jan Wijnen en Pieter Nuijen
uit Nistelrode eindigden op een eervolle
vijfde plaats.
De eindstand was als volgt:
1e plaats (4 gewonnen +34) Peter van
Summeren en Wim van Son, Le Jeteur
uit Schaijk
2e plaats (4 gewonnen +23) Leo Renders en Gerard van der Zanden, JBC Geffen uit Geffen
3e plaats (3 gewonnen +27) Theo Loeffen en Henk van Leuken, Le Jeteur uit
Schaijk
4e plaats (3 gewonnen +19) Tonnie en
Nellie van de Broek, Le Sud uit Zeeland
5e plaats (3 gewonnen +18) Jan Wijnen
en Pieter Nuijen, Die Lé uit Nistelrode

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

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

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl
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DoNDerDaG 6 julI
tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
eetpunt HDl
cc Servaes Heeswijk-Dinther
Muziekschool zieso:
Blue Band
Dr. S. van Zwanenberglaan 16
Heesch
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
VrIjDaG 7 julI
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Gala BoBz 2017
Nistelrode
kaartavond kBo-Dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther
the summer of love
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 27
opening DIo van der
Doelen
‘t Dorp 57e/f Heesch
PAGINA 12
zaterDaG 8 julI
Heemreis Den Bosch
Heemkamer Nistelrode
zomerconcert
Fanfare st. lambertus
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 11
Meet the Maker
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
PAGINA 14
kBo creatief
cc Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

uitvoering Muziekschool
zieso
Dr. S. van Zwanenberglaan 16
Heesch

rené schuurmans
in concert
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

synchroonzwemshow
Neptunus ’58
Avantilaan 1 Schijndel

zomeravondconcert
Harmonie sint servaes
tuin Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

tribute Fleetwood Mac
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

MaaNDaG 10 julI
zomerconcert koninklijke
fanfare st. Willibrord
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

opening
DIo van der Doelen
‘t Dorp 57e/f Heesch
PAGINA 12

Vrij Bridgen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

zoNDaG 9 julI

alzheimer café
Oude Litherweg 20 Oss

Groene loper fietsroutes
De Maashorst
PAGINA 27

DINsDaG 11 julI

eetpunt HDl
cc Servaes Heeswijk-Dinther
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
VrIjDaG 14 julI
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
centrum MaIa: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode
HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
singer-songwriter friday
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

just Be: Buiten
yoga-workshop
De Nistel Nistelrode

zonnebloem Nistelrode:
zonneochtend
Zaal ‘t tramstation Nistelrode

Bixie outdoor
Vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch
PAGINA 29

Inloopspreekuur Fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

clubkampioenschappen
jeugd tc telro
tc telro Nistelrode

zomeravondconcert:
a Hot summernight
Meester Loeffenplein
Vorstenbosch

centrum MaIa:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

Bijeenkomst: samenwerking tV de Hoef en
tV de Broekhoek
tV De Hoef Heesch

VV Vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

open dag
wisentwengebied
Maashorst
Maashorst Nistelrode

WoeNsDaG 12 julI

Fanfare aurora:
Muziekfestijn op het plein
De Misse Heesch
PAGINA 11
rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
I want to be in the
spotlight
Dorpshuis Nistelrode
ut His Gezang op de
Wijsthof
Wijststraat 9 Heesch
synchroonzwemshow
Neptunus ’58
Avantilaan 1 Schijndel

kaartmiddag kBo-Dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther
open repetitie
amicanto/ricochet en
De Bokkenbloazers
cc Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

zaterDaG 15 julI

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
Mega outlet
Hedi Meubelen
Laag Beugt 1a
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
open dag:
Volkstuinvereniging
‘De koffiestraat’
Koffiestraat Heeswijk-Dinther

zoNDaG 16 julI
expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther
rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
MaaNDaG 17 julI
Film: captain Fantastic
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
DINsDaG 18 julI
Inloopspreekuur Fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
VV Vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther
WoeNsDaG 19 julI
De blote billen van de
koning
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
DoNDerDaG 20 julI
oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
sterrenwacht Halley:
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
eetpunt HDl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

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

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

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

DoNDerDaG 13 julI

rondje Heeswijk
VV Heeswijk Droevendaal 6
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

centrum MaIa: Workshop
celzouten & Bloesems
Palmenweg 5 Nistelrode

VrIjDaG 21 julI

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

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

www.mooibernheze.nl

