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 FIETSplezier
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
   Tel. 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE
Ridderhof 100

Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

FIETSROUTES

32 PaGina’S VaKantiePlezier
O.a. kniPBOnnen. FOtOWeDstriJD. VriJWiLLiGer Van De MaanD. 
BernHeZer Fiets3DaaGse. LiFestYLe. BernHeZer BUsiness eVent. 
interessante VerHaLen. krUisWOOrDPUZZeL. kinDertiPs. aUtOPaGina.

VaKantie

eDitie

Rian:
‘Enthousiasme 

heeft iets magisch, 
het maakt het 

verschil tussen 
middelmatigheid 

en succes’

vAkAntietipS

geen krant

17 en 24 JUli

WANDELROUTES

Heideweg 1a
Loosbroek

Vanaf heden Maashorstkersen te koop
Bus 8

Nistelrode
7-dagen per week van 12.00 – 20.00 uur7 dagen per week van 12.00 – 20.00 uur
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cOLOFON
DeMooibernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Eten, drinken & uitgaan

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

e vakantieperiode is aangebroken en laten we hopen dat 
de weergoden ons goed gezind zijn, zodat er volop de 
mogelijkheid is om te BBQ-en. Wist u dat wij ook een 

complete partyroerbak kunnen verzorgen? 

Een verrassende, lekkere variant op de BBQ. 
U krijgt, naar gelang het aantal gasten, een 
passende partypan te leen. Wij voorzien u van 
veel lekkers wat u in de pan gaat roerbakken, 
zoals diverse gesneden groenten (champignons, 
uien, paprika, prei) en een variatie aan lapjes 
vlees, zoals biefstukreepjes, kipsaté, kalkoen 
Tandoori. Ook aardappelschijfjes en krieltjes 
kunt u roerbakken. Om het geheel compleet te 
maken, leveren we daarbij ook een opgemaakte 
huzarensalade, sausjes, 3 soorten rauwkost en 
stokbrood met kruidenboter. 

Met zijn allen rondom de pan, ieder zijn eigen 
bordje roerbakken, een gezellige manier van samenzijn en samen 
eten in de buitenlucht. Een absolute aanrader! De partypan is 
tevens te gebruiken om vlees te roerbakken voor bijv. een broodje 
kip Cajun, shoarma of voor een broodje hamburger.

De gehele vakantieperiode zijn wij normaal geopend en gelden 
onze reguliere openingstijden van maandag tot en met zaterdag, 
zoals u van ons gewend bent.

WIST u dat...

c
o
lu

m
n

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

Advertorial

lunch•diner
borrel•terras•feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1a - 5388 HJ Nistelrode - T. 0412 611670 - M. 06 1949 9143

‘ ’
12 juli t/m 2 augustus zijn wij gesloten

Catamaranmenu
Frites speciaal + 2 frikandellen

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

Ä4,95

Deze aanbieding is geldig tot 31 juli.

ZomerknallerZomerknaller
D

BooDschAppENliJstJE

- 90 g bloem 
- 30 g maizena 

- zout 
- 150 g witte basterdsuiker 

- 6 eieren 
- 1 limoen 
- 250 g vanillekwark 

- 250 ml slagroom 

- 1 zakje slagroomversteviger 

- 2 el poedersuiker 

- ca. 1/2 pot lemon curd of

      sinaasappelmarmalade 

- 10 kleine aardbeien 

ZomertaartMET AARDBEIEN EN LIMOEN

bereiDing
Oven voorverwarmen op 175 °c. springvorm invetten en bestuiven met 
wat bloem. bloem en maizena met ‘n snufje zout boven de kom zeven. 
In een beslagkom basterdsuiker en eieren met de handmixer in ca. 10 
minuten tot een crèmekleurige massa kloppen. bloemmengsel in gedeel-
ten luchtig door het mengsel spatelen. ‘t beslag in de ingevette vorm 
schenken. In de voorverwarmde oven de taart in ca. 35-40 minuten 
goudbruin en gaar bakken. In open oven de taart ca. 20 minuten laten 
afkoelen. Limoen schoonboenen en schil eraf raspen, limoen uitpersen. 
In ‘n kom vanillekwark met slagroom, limoensap, slagroomversteviger 
en poedersuiker tot ‘n dikke, stevige crème kloppen. De taart overlangs 
doorsnijden. Onderste helft bestrijken met lemon curd en de helft van 
het  roommengsel. bovenste taarthelft erop leggen. bovenkant en zij-
kanten bestrijken met de rest van de room. Garneren met limoenrasp en 
aardbeien.

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaartEet Smakelijk

MAtEriAlEN
springvorm, doorsnede 24 cm
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Ontdek de veelzijdige smaak van 
groente in een 4 gangen-menu

€ 29,75 p.p.
van 3 t/m 7 juli

Voor meer informatie en overige thema’s zie 

www.hetsentiment.nl

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Vakantiestress
Bij de grensovergang bij Venlo heb ik elk jaar een stevige semi-
binnensmondse vloek gehoord van mijn moeder op de bijrijdersstoel. 
‘Heb ik GVD nog de pindakaas vergeten! En in dat exotische klote-
Oostenrijk kennen ze natuurlijk geen pindakaas! Sjonge jonge, lekker 
begin van de vakantie hoor. Daar verheug je je dan al maanden op en 
dan heb je twee weken geen pindakaas!’

De dagen voordat je op vakantie gaat, zijn voor de meeste vrouwen 
denk ik het ergst. Blijkbaar zit er in het vrouwenlichaam een gen dat 
zegt dat alles tot in de puntjes geregeld moet zijn voordat de lange 
reis gaat beginnen. Alle typisch Nederlandse levensmiddelen worden 
driedubbel ingekocht om er maar zeker van te zijn dat je er in het 
buitenland niet op mispakt. Het schap van de liefdesromans in de 
bibliotheek is vakkundig leeggeroofd door de vertrekkende vrouwen. 
Eindelijk tijd voor romantiek, ook al wordt het beschreven in de 
operatiekamer van Dokter Love.

Als je dan eindelijk alle spullen met passen en meten in de auto 
hebt kunnen frommelen, begint de stress pas echt binnen te komen. 
Kinderen beginnen te jengelen. Dat Duits kun je ook echt niet verstaan 
op de radio. Dan hadden we die ellenlange file waar we nu al uren 
in staan best kunnen vermijden als we die nieuwslezer maar hadden 
begrepen. De kinderen beginnen harder te jengelen en lijken om de vijf 
minuten naar het toilet te moeten. Je ging voor de zon en de warmte, 
maar kan dat niet pas beginnen als je op de camping bent en niet al in 
een overvolle auto zonder airco? Als je tijdens een tussenstop op een 
overvolle parkeerplaats merkt dat die sukkel van die man van je de 
koelbox met eten helemaal achteraan in de auto heeft geplaatst, spat je 
bijna uit elkaar. Weer alles uit de auto halen, voordat je mag genieten 
van kleffe broodjes met gesmolten hagelslag en pakjes lauwe Yogi.

Het ergste is dat gedurende de weken voor de vakantie en de rit naar 
de bestemming er maar één ding door het hoofd van de regelmoeder 
gaat. Het blijft meestal op de achtergrond, maar is altijd aanwezig. 
Eigenlijk al vanaf het moment dat je de vakantie hebt geboekt, zit 
die irritante gedachte al in het hoofd. ‘Als die opmaakpop van het 
reisbureau die zo lonkte naar mijn man ons er maar niet in geluisd 
heeft. Deze vakantie MOET top zijn!’ 

Column
D’n Blieker

Tijdens de zomerweken zijn wij voor de 
fietsende vakantiegangers gewoon open:

dinsdag t/m vrijdag 8.00- 12.30 & 13.30 – 17.30 uur
zaterdag 8.00 – 16.00 uur

De Morgenstond 27, 5473 HE Heeswijk-Dinther 0413 - 22 41 41

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

Op reis naar Oeganda: 
‘Het is geen modefeestje!’

Een hele omslag voor Maud. “Het 
is daar heel anders lesgeven dan 
hier. Daar wordt veel gewerkt met 
kosteloos materiaal zoals touw, pa-
pier en een schaar. 

Ook moet je daar maar aannemen 
wat de leraar zegt. Hier is er meer 
interactie”, legt ze uit. Een hele 
kluif, want er mag ook geen ge-
bruik gemaakt worden van het in-
ternet. “Hier bereid je een les voor 

achter de computer. Dat kan daar 
dus niet.” 

De grootte van een klas verschilt 
per dag. “Je weet niet hoeveel 
leerlingen je in de klas krijgt. 
De ene dag kunnen het er zestig 
zijn, de andere dag honderd. Veel 
kinderen moeten daar op het land 
bij hun ouders werken. Een deel 
van de leerlingen is ook verslaafd 
aan lijmsnuiven”, vertelt Maud.

Een hele uitdaging dus. Maud 
verwacht dan ook een enorme 
cultuurshock. “Je krijgt daar echt  
realiteitsbesef. De kinderen daar 
zijn al blij met een pen en een 
schrift! EduKans adviseert ons dan 
ook na de reis nog wat dagen vrij 
te nemen, want dat moet je echt 
wel even allemaal verwerken”, 
knikt Maud. 

De verre reis is niet zonder risico’s of 
regels. “We mogen ’s avonds niet 
over straat, omdat we blank zijn. 
Mensen denken daar dat je enorm 
rijk bent. Ook moeten we uitkijken 
voor bedelaars en moeten we ons 
aan de cultuur daar aanpassen, dus 

lange rokken, lange mouwen en 
dichte schoenen. Niet echt char-
mant, maar ach, het is ook geen 
modefeestje”, vindt Maud. Heel 
dapper allemaal, maar wat vinden 
haar ouders ervan? Maud lacht. 
“Die wilden wel even weten of ik 
daar veilig ben. Zolang de Neder-
landse ambassade het goedkeurt, 
is er niets aan de hand!”
Tijdens haar verblijf wordt ze aan 
een ‘buddy’ gekoppeld van de 
pabo in Oeganda. “We gaan ook 
bij hen thuis kijken. Dit kan heel 
heftig zijn, want sommige kinde-
ren zijn ook kindsoldaat geweest”, 
vertelt Maud ernstig. “Je weet ook 
niet wat je kunt verwachten daar. 
Wij slapen in een hotel, maar wie 
weet slaapt je buddy wel in een 
krot.”

Voor beter onderwijs in Oeganda 
is Maud ook op zoek naar spon-
sors. Het streefbedrag is duizend 
euro. Via haar eigen actiepagina 
kan een donatie worden gedaan: 
maudaleman.inactievooredukans.nl.

HEEscH - Voor Maud Aleman (21) uit Heesch komen er twee spannende weken aan. Zij gaat 
lesgeven op een basisschool in Oeganda. Met zo’n dertig andere pabo-studenten vertrekt 
zij op 7 juli met de organisatie EduKans naar het Afrikaanse land.

Maud Aleman in de weer met papier en schaar 
 Tekst: Rachelle Suppers Foto: Marcel van der Steen

Annelie vAn venrOOy (Loosbroek): “Korloo 
bestond afgelopen seizoen 30 jaar, dit hebben we 
gevierd met al onze leden, vrijwilligers en sponsors.
Het was een feestelijke dag, met sportiviteit, 
saamhorigheid en vooral gezelligheid!”

Voorzitter Korloo Loosbroek

‘Sommige kinderen 
zijn ook kindsoldaat 
geweest’

Van den Broek Kleinfruit

Kleine Bosweg 5, Dinther

Op vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
Of na een telefonische afspraak, tel.: 0413 292566

Te Koop
Voor al uw lekkerste 
zelfgemaakte jam, saus of ijs.
Bramen, Frambozen en 
Rode Bessen
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

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

ernheze
Fiets3daagse

bErNHEZE – Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli wordt voor de 16e keer de fiets3daagse van Bernheze gehouden. Er kan elke dag 
worden gestart voor een route van 35 of 55 km door de schitterende natuur van Bernheze en de dorpen daaromheen. U mag ook op één of twee 
dagen meefietsen. Er zal worden gefietst naar drie verschillende windrichtingen om de mooiste plekjes van Bernheze en haar regio aan te doen. 
Natuurlijk is er voor gezorgd dat het drukke verkeer zoveel mogelijk wordt ontweken om nog meer te kunnen genieten van de heerlijke Noord-
oost-Brabantse natuur. We maken gebruik van het aangelegde netwerk fietsknooppunten. De route is niet uitgepeild maar beschreven in grote 
letters. Daardoor kunt u de route ook na de Bernheze Fiets3daagse gebruiken. 

Mooie routes en gezelligheid

vAkAntietip

De nieuw uitgezette routes zijn 
ook dit jaar weer de moeite waard. 
Elke dag starten (en eindigen) we 
in een andere kern. 

Op dinsdag vertrekken we vanuit 
Loosbroek, op woensdag vanuit 
Heeswijk-Dinther en op donder-
dag vanuit Heesch. Dagelijks wordt 

er een leuke, gratis levensmidde-
lenloterij gehouden. Op de laatste 
dag wordt de hoofdprijs verloot: 
een gloednieuwe fiets. Deze wordt 
aangeboden door de fietsenwin-
kels JAck MArtENs tWEEWiE-
lErs in Nistelrode, van Esch 
BikEtotAAl in Heeswijk-Dinther 
en FiEtsplEziEr in Heesch. bij de 
finish worden we opgewacht door 
de gezellige deuntjes van onze ac-
cordeonist. 

Doet u mee met de trV?
De starttijd is tussen 9.00 en 12.00 
uur en de verwachte aankomst is, 
afhankelijk van de gekozen route, 
tussen 11.30 en 16.00 uur. De laat-
ste fietsers verwachten we rond 
17.00 uur terug. Onderweg zal 
er bij beide routes een pauzepunt 
zijn in een horecagelegenheid, zo-
dat de verloren energie weer aan-

gevuld kan worden. Deelname is  
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- 
per dag. Daarvoor krijgt u dagelijks 
de route, een versnapering, een lot 
voor de levensmiddelenloterij en 
een lot voor de fietsloterij. 

Ook het leuke fietsvlaggetje is er 
dit jaar weer bij. Iedereen mag 
meedoen en kinderen tot 12 jaar 
zelfs gratis.

StArt en inSchrijving 
Alle dagen tussen 9.00 en 12.00 uur. het is niet 
mogelijk van tevoren in te schrijven. 

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

vertrekpunt 
Dinsdag 23: De heische hoeve, heideweg 11a, 
5472 lc loosbroek
Woensdag 24: stanserhorn, heibloemsedijk 7, 
5473 tc heeswijk-Dinther
Donderdag 25: ‘t tunneke, ‘t Dorp 148, 5384 ME 
heesch

AfStAnDen 
ongeveer 35 en 55 km 

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

rOuteS Bij inschrijving krijgt u de route van de dag.

Kopje koffie/
thee met 
appelgebak 
voor € 3,00

TEGEN INLEVERING 
VAN DE BON:

Alleen geldig op donderdag 25 juli 2013 tijdens de Fiets3daagse.

knipbon

Alleen geldig op dinsdag 23 juli 
2013 tijdens de Fiets3daagse.

Heideweg 1a - 5472 LC Loosbroek
www.heischehoeve.nl

Tegen inlevering van deze bon
een kop koffie/thee met een 

kersenflap voorkersenflap voor
€ 3,00

knipbon

Tijd voor de natuur Foto: Marcel van der Steen

Kopje koffie 
of thee met 
aardbeiengebak

Heibloemsedijk 7 - 5473 TC Heeswijk-Dinther
T.: 0413-229351 - E: info@stanserhorn.nl

Geldig alleen voor woensdag 
24 juli tijdens de Fiets3daagse

voor € 3,00

knipbon

genieten Doe je 
pas echt, fietsenD 
in een groene 
gemeente
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Het verwijderen van foutieve permanente make-up, 
tatoeages en ouderdomsvlekken! 

Een tattoo kan mislukken, maar wat vaker gebeurt, is 
spijt krijgen. Een tattoo wordt gezet in een levenspe-
riode met een bepaalde emotie die later anders is. Er 
zijn gemiddeld 4 tot 8 behandelingen nodig met de 
Q-Med YAG laser om de tattoo geheel te laten ver-
dwijnen. Al vanaf € 50,- per behandeling. 

Ouderdomsvlekken zijn een uiting van zonneschade, 
opgelopen gedurende uw hele leven. 
Hoewel ze in de meeste gevallen onschuldig van aard 
zijn, zijn ze wel ontsierend, en geven de huid een ou-
der aanzien. Pigmentvlekken, ouderdomsvlekken en 
levervlekken kunnen nu à la minute worden verwij-
derd met de Q-Med+Laser. 
De laser vergruist de storende vlekken vaak in één 
keer.

De vlekken worden in 5 tot 10 dagen door uw eigen 
huid afgestoten. Na twee weken ziet de huid er vol-
ledig normaal uit. Alsof er nooit pigmentvlekken heb-
ben gezeten. De Q-Med+Laser is niet schadelijk voor 
de huid en laat geen littekens achter. Ideaal voor le-
lijke storende vlekken op de handen en in het gezicht. 
Vanaf € 35,-.

MAAk nu een AfSprAAk vOOr 
een vrijblijvenDe intAke.

Medi Spa

VANAF hEDEN kUNNEN FoUt AANgEBrAchtE 

pErMANENtE MAkE-Up WENkBrAUWEN, UitlopErs BiJ 

DE ogEN oF lEliJkE lipliJNEN VErWiJDErD WorDEN. 

iN DE MEEstE gEVAllEN is Er MAAr ééN BEhANDEliNg 

NoDig. hiErNA kAN, iNDiEN gEWENst, DE pErMANENtE 

MAkE-Up WEEr corrEct AANgEBrAcht WorDEN.

Nieuw bij Medi Spa Annelies
Advertorial

MEDi spA ANNEliEs • hoNDstrAAt 10 • VorstENBosch • 0413-343674 • iNFo@ANNEliEs-AArts.Nl • WWW.ANNEliEs-AArts.Nl

Wat is lymfoedeem? Lym-
foedeem is een zwelling, 
net onder de huid, van een 
deel van het lichaam. Deze 
zwelling ontstaat door een 
verminderde of verstoorde 
afvoer van weefselvloeistof-
fen door het lymfestelsel. 
Een lymfoedeem kan behan-
deld worden maar gaat niet 
helemaal over.

Welke omstandigheden 
kunnen nadelig zijn voor 
het oedeem:
•  Vliegreizen: nadelig 

door het stilzitten en de 
drukverandering in de 
vliegcabine

•  Tuinieren: een eventuele 
overbelasting door 
het zware werk/ 
verwondingen

•  Vaccinaties voor verre 
bestemmingen: prikken in 
het aangedane lichaamsdeel kan verergering van oedeem veroorzaken

•  Insectenbeten: het oedeem kan toenemen en heeft tijd nodig te 
herstellen

• Warmte: tropische temperaturen, huidverbrandingen door de zon/ 
bbQ

Wat kunt u zelf doen:
• smeer de huid goed in tegen het uitdrogen. 
• Ga in het vliegtuig regelmatig wandelen en draag uw TEK-kous.
• Draag bij een beenoedeem slippers i.p.v. op blote voeten te lopen. 
• Zorg dat u altijd antibacteriële crème bij u heeft, zodat u wondjes 

kunt insmeren, ter voorkomen van een infectie.
• Probeer bij een insectenbeet niet te krabben.
• En beweeg! 

Er zijn verschillende sportieve handelingen waarvan bekend is dat zij 
lymfeafvoer bevorderen. Dit zijn o.a. fietsen, wandelen, zwemmen & 
oefeningen in water, dansen en roeien. Zelfs krachttraining (fitness) 
kan volgens de laatste inzichten (mits rustig opgebouwd) door oedeem  
patiënten beoefend worden.
Natuurlijk kunnen wij u tapen, zwachtelen en massage-oefeningen mee-
geven. Laat de zomer maar komen!
Groetjes, Nana & Lonneke 

help, lymfoedeem 
en de zomer?!
HEEscH - De meesten van ons zijn blij als het kwakkelweer voorbij is 
en de zon eindelijk krachtig gaat schijnen. Dit geldt echter niet voor 
mensen die vocht vasthouden door een lymfoedeem.

oedeemfysiotherapeuten 
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 - Heesch - 0412-453608 - www.defysiopraktijk.com

Lonneke van der Avoort en Nana Steins

Advertorial

Lekker die zon in je gezicht. En als je de tips van Mari toepast, 
kun je nóg langer van de zon en het leven genieten, met een 
mooie huid. Gebruik elke dag factor 30 voor je gezicht. Dit geeft 
een goede bescherming tegen veroudering (wie wil nou niet 
jong blijven) en beschermt je tegen huidkanker. Met een goede 
foundation ziet je gezicht er ook op het strand stralend uit en zorgt 
voor een egale huid. 
Een hoed maakt je heel vrouwelijk en is ter bescherming van je 
haar, anders olie gebruiken zodat je haar niet uitdroogd.
belangrijk als je ’s avonds uit gaat. Als je haar maar goed zit, toch?!

Ook heel belangrijk zijn deze zomer de mooi gelakte nagels. Met 
fluor nagellak ben je helemaal IN, maar zorg dat je handen geen 
stiefkindje zijn. Houd ze mooi met een vette handcrème. Tot slot 
nog het toefje op de taart, de eyecatcher: mooie blauwe kleuren 
voor je oogleden, een beetje mascara, even de blusher over de 
foundation en licht aangezette wenkbrauwen. Klaar om te flirten 
met zon. Geniet ze.

in ‘t kort gezond de zomer door:

1. Zonnebrand factor 30 

2. Goede foundation

3. Haarverzorging 

4. Verzorg handen met goede crème en fluor nagellak

5. Mooie trendy zomerse make-up

Met mari naar de zon

gratis medische app voor op vakantie!
GezondheidsNet als ideale reisgenoot

Wat biedt dit woordenboekje?
Medisch woordenboek van a-z 
met zoekfunctie.
circa 500 aandoeningen, klachten, 
geneesmiddelen, kinderziektes,  
lichaamsdelen en spoedgevallen.
Handige zinnen voor bij de apo-
theek, dokter en/of ziekenhuis.

Vertaling van en naar het Neder-
lands. Mogelijkheid persoonlijke 
gegevens zoals nood- en verzeke-
ringnummers op te slaan.

Verkrijgbaar in zes talen (Engels, 
Duits, Frans, spaans, Italiaans en 
Turks). Werkt zonder internet.

Download hem nu!
De app, die geschikt is voor zowel 
Apple iPhone als Android-toestel-
len, is onder de naam Gezond-
heidsNet Woordenboek gratis te 
downloaden 

Voor Android (Google Play, over-
zichtspagina van alle talen).

gezondheidsNet heeft een handige gratis reisapp voor op vakantie. 
Met deze app sta je nooit meer met je mond vol tanden in een buiten-
landse apotheek. Van ‘abces’ tot ‘zonnesteek’: alle vertalingen snel bij 
de hand.
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BernhezefamilieBerichten

in onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooibernhezeKrant plaatst, wordt 

deze automatisch doorgeplaatst op onze 
site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere 
tijd op staan en het biedt mensen de mo-
gelijkheid een bericht voor u achter te la-

ten op de site. U kunt kiezen of u de 
tekst zelf aanlevert of door ons laat 
maken. U kunt ook een afbeelding 
aanleveren van een kaart die uw 

familie-bericht al bevat. Laat u eens 
informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170. 

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Er is actie nodig’

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen,
zoveel liefde en steun ons gegeven.

Een kaart, brief, bloemen of aanwezigheid, wat het ook zei,
‘t was ons een troost in deze moeilijke tijd.

De vele blijken van medeleven tijdens haar ziek zijn,
na het overlijden en tijdens de uitvaart van 

Jannie van Oort - van Mil
hebben ons diep ontroerd. Mede dankzij jullie, 

kijken we terug op een mooi en waardig afscheid.

Daarvoor onze dank. 

Theo van Oort, 
kinderen en kleinkinderen.

Tramstraat 11, Nistelrode, juli 2013

Zie voor de vacature van Vivaan 
op pagina 17

In gesprek over… de ShISha pen

Een shisha-pen, ook 
wel E-shisha, elec-
tronic shisha of E-
hookah genoemd, 
is een product dat 
sinds kort op de Ne-
derlandse markt is. 

De shisha-pen is een 
kleine waterpijp in 
de vorm van een pen 
die in allerlei kleuren 
en smaken (onder 
andere cola, kersen, perzik en aardbei) verkrijgbaar 
is. Bij het inhaleren van de waterdampen komt het 
aroma vrij. De shisha-pen bevat (meestal) geen nico-
tine of teer, maar wel andere bestanddelen als propy-
leenglycol, glycerol en glycerinetriacetaat.

Shisha-pennen zijn pas zeer recent op de markt en 
worden ook door de jeugd gebruikt. Er is (nog) geen 
wetenschappelijk onderzoek bekend naar de stoffen 
die vrijkomen bij verdampen en of die stoffen, bij 
normaal gebruik, schade voor de gezondheid kun-
nen veroorzaken. Het ministerie van VWS heeft het 
RIVM gevraagd om de mogelijke risico’s van het ge-
bruik van de shisha-pen in kaart te brengen (Ministe-
rie van VWS, 2013). Tot de resultaten hiervan bekend 
zijn, wordt het gebruik van de shisha-pen afgeraden, 
omdat evenmin is aangetoond dat het gebruik ervan 
geen gezondheidsschade veroorzaakt. 
Ook in Bernheze worden de Shisha pennen door de 
jongeren al gebruikt, ouders worden dan ook ge-
vraagd om zich te laten informeren. 

Via de Roken infolijn 0900-1995 
(€0,10/min) of www.rivm.nl 

ShISha pen

DankBetuiging

ha bernheze! 
HEEscH - Er is zowaar wat waardevolle 
ruimte in DeMooiBernhezeKrant 
gereserveerd om mij voor te stellen... 
Sinds dit jaar ben ik jongerenwerker 
voor stichting Vivaan, actief binnen 
geheel Bernheze, maar vooral vindbaar 
bij het jongerencentrum Checkpoint. 
Na dat gezegd te hebben, is het mijn 
missie om daarnaast ook veel in de 
wijken actief te zijn, om zodoende op 
een positieve manier ontmoetingen te 
stimuleren tussen onze jongeren en alle 
anderen die Bernheze tot zo’n prachtige gemeente maken. 

Tenslotte bepalen wij allen in wat voor wereld wij leven en hoe wij samenleven 
in deze snelle, individualistische maatschappij. Met zoveel mogelijkheden om 
ons te ontwikkelen, is het belangrijk dat mensen van alle leeftijden en van elke 
afkomst met elkaar in contact treden. We kunnen van elkaar leren: elkaars denk- 
en leefwijze leren begrijpen en respecteren. Want alleen vanuit begrip voor 
elkaar kan respect voor elkaar ontstaan. 

Door middel van bijvoorbeeld kookworkshops kunnen jongeren de wijk 
intrekken om samen met u en uw buren een gezellig diner te hebben. Niet alleen 
gezellig, maar ook belangrijk dus, willen we in de toekomst nog de moed hebben 
om jongeren face-to-face te vragen wat er speelt in zijn/haar wereld, zonder 
daarvoor Facebook, Whatsapp of een Google-brilletje op onze neus nodig te 
hebben!! 

Er is actie nodig! En daarvoor wordt niet alleen de verantwoordelijkheid van 
een 25-jarige jongerenwerker gevraagd, maar van iedereen! Dus schroom niet 
als u me voorbij ziet lopen en u uw mening met mij wilt delen. Of wanneer u 
ideeën heeft om verdwaalde jongeren op het juiste spoor te brengen of om van 
Bernheze een nog sterkere gemeenschap te maken!

Zoals ik al zei, ik ben regelmatig in het jongerencentrum Checkpoint in Heesch te 
vinden, dus als u ooit in de buurt bent... ik ben altijd in voor een praatje!

leeskring ‘een stap verder’
Dankzij coöperatief dividend

Door boeken te lezen en te be-
spreken, oefenen de deelnemers 
van leeskring ‘Een stap verder’ hun 
leesvaardigheid in een vertrouwde 
en gezellige omgeving. 
Ze lezen elkaar voor uit boeken 
van stichting Leeslicht, die boe-
ken hertaalt naar eenvoudige taal 
met opdrachten. Liesbeth de Wit 
en Natasja van Zwieten zijn trotse 
deelnemers van de leeskring. Lies-
beth: “Ik pak nu zelf af en toe een 
boek of krant om te lezen, het is 
een geschenk uit de hemel!”. 

Natasja vindt het heerlijk om snel-
ler te kunnen lezen. Vroeger pakte 
ze boeken met grote letters en 
las met behulp van luisterboeken. 
Nu zijn boeken hertaald zoals ‘De 
voorlezer’ van bernhard schlink, 
‘Onderweg’ van Tommy Wieringa 
en ‘Twee vrouwen’ van Harry Mu-
lisch.
Lezen moet vooral leuk zijn. Daar-
om besteedt Mieke Hollander 
van Taalbalans aandacht aan een 
goede introductie van de boeken. 
bij ‘Onderweg’ hebben ze de atlas 

gebruikt en de landen van de reis-
verhalen besproken. 
De voorlezer – over analfabetis-
me – was soms emotioneel, maar 
meestal genieten de 8 deelnemers 
van het lezen. De groep die in 
maart gestart is, gaat in septem-

ber zelfstandig, onder leiding van 
een vrijwilliger, verder. De 2e op te 
starten leeskring (er is nog plaats) 
start in september. Een van de 
leerlingen van het 1e uur zal op die 
groep meedraaien als vrijwilliger 
met als doel om daarna zelfstandig 
een leeskring te begeleiden. De bi-
bliotheek in Heesch zorgt voor het 
pakket van speciale boeken met 
lesmateriaal. 
Dankzij de steun uit het, rabo-
bank coöperatief Dividend van  
€ 7.200,- is dit initiatief kunnen 
opstarten, waarbij Vivaan zorgde 
voor werving en begeleiding. 

Leeskring ‘Een stap verder’ is 
voortgekomen uit de cursus ‘Le-
ren? Gewoon doen’, voor laagge-
letterden.

Vlnr: Liesbeth de Wit, Mieke Hollander, Ank Meertens en Natasja van Zwieten 
met de cheque van de Rabobank Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

bErNHEZE - De innovatieve aanpak van laaggeletterdheid heeft succes en heeft een vervolg gekregen in 
leeskring ‘Een stap verder’. in Bernheze zijn twee groepen laaggeletterden die de cursus ‘leren? gewoon 
doen’ volgen in de bibliotheek van heesch. Binnenkort start een derde groep. ‘Een stap verder’ is een vervolg 
op deze cursus.

het leZen moet 
Vooral leuk 
ZIJN

En daarvoor wordt niet alleen de verantwoordelijkheid van 
een 25-jarige jongerenwerker gevraagd, maar van iedereen!

ADriE VAN DE BErg
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Ik raak er niet 

op uit gekeken

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

de hele week…

Dennie en Harm zijn onze cake-kanjers. Cake is cake? Daar denken zij toch echt anders over.
Onze cake heeft zoveel smaak en geur, daar kun je maar moeilijk vanaf blijven.
Dat komt door de ingrediënten natuurlijk, maar vooral ook door het weglaten 
van o.a. houdbaarheidsprodukten. Met veel zorg bereiden Dennie en Harm 
de diverse soorten cake en daar willen zij u ook van laten proeven.

cake, cake, cake

tips van de bakkers:

Perzikvlaai, met verse perziken. Een echte aanrader!

10-12 personen € 12,95

Vakantie Sixpack
20 broodjes allerlei en ’n Frans stokbroodje 

van € 9,40 voor € 6,00

deze aanbiedingen gelden van 20-6 t/m 26-6-2013

MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN

De hele 
zomer lang!

De blikken worden licht ingevet…       dan stuk voor stuk gevuld…       maar het mooiste moment is als ze vers uit de oven komen!

cake 
naar keuze 

2,75

ZOMERMENU DU CHEF
NAAST ONZE MENUkAART SERvEREN wij vOOR U EEN 3 gANgEN

Restaurant

DE pRijS vOOR DiT 3 gANgENMENU:
Voor kinderen hebben we een speciale menukaart!
Zie de achterzijde voor onze openingstijden. �22,50

(woensdag 10 juli t/m zondag 11 augustus 2013): 
 Restaurant
Maandag:  vanaf 16.00 uur 
Dinsdag: gesloten
Woensdag t/m zondag: vanaf 12.00 uur

Lunchkaart 
Woensdag t/m zondag: 12.00 tot 17.00 uur

Dinerkaart
Maandag  en woensdag t/m zondag: 17.00 tot 21.00 uur 

Onze keuken is geopend tot 21.00 uur. U kunt tot 21.00 uur 
bestellen en daarna op uw gemak tafelen en naborrelen.

OpENiNgSTijDEN vAkANTiEpERiODE

café - restaurant - snackbar - feestzaal
www.dendriehoek.nl

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

Vrijwilliger van de maand
vrijwilligerswerk met een lach 
en een traan

Gerard rouleert in de avondwake-
commissie van de parochie.
“Als ik de avondwake mag ver-
zorgen sta ik dicht bij mensen die 
afscheid moeten gaan nemen. In 
die warme en intense ontmoetin-
gen vinden gesprekken over leven 
en dood plaats. Dierbare  herin-
neringen komen naar boven, die 
verdriet kunnen verzachten. Maar 
er worden ook anekdotes verteld. 

Die gesprekken vertaal ik als voor-
ganger in de avondwake. Hiervoor 
hoef ik gelukkig nooit naar woor-
den te zoeken. 
Die komen vanzelf als ik aan het 
schrijven ga, maar het is wel mijn 
taak om ze te buigen naar een 
verhaal dat bij de desbetreffende 
overledene en nabestaanden past. 
Een prettige bijkomstigheid is dat ik 
door mijn werk op school vroeger 

en door mijn vrijwilligerswerk nu, 
met vele dorpsbewoners in hun le-
ven ben meegewandeld. Ook door 
mijn leeftijd natuurlijk,” grinnikt 

hij. “Het betekent ook dat het mij 
raakt als er iemand overlijdt, soms 
leidt dat zelfs tot tranen!”

Wonderlijk mysterie
Hij gelooft niet dat de dood het 
laatste woord heeft... “Het leven 
is een reis waar je in liefde ruimte 
schept om er iets waardevols van 
te maken. Het is toch geweldig 
om onderdeel te mogen zijn van 
een wonderlijk mysterie: van een 
grootsheid die ik niet kan bevatten. 
Maar wat onvoorwaardelijk aan 
het leven vastzit, is de dood. Een 
even groot mysterie, want komt er 
‘iets’ of ‘niets’ na de dood? 

Voor mij ligt het geheim van leven 
en dood bij de schepper. Hij gaat 
met ons op reis. Niet met het doel 
ons leed te besparen, maar om te 
zorgen voor een behouden aan-
komst. 
Op dat laatste vertrouw ik blin-
delings. Doch ik respecteer ieders 
eigen visie hierop en vind het juist 
interessant om met anderen over 
leven en dood in gesprek te gaan 
en waardevolle gedachten met el-
kaar te delen,” besluit hij.

HEEsWIJK-DINTHEr - Voor vrijwilligerswerk worden mensen meestal gevraagd. Mensen die moeilijk ‘nee’ 
kunnen zeggen of zij die zich bij hun woongemeenschap betrokken voelen, zitten vaak (voordat zij het besef-
fen) in verschillende organisaties. zo is het gerard Barten ook vergaan: van Bejaardenhuis-sinterklaas, tot 
(ere) voorzitter van de harmonie en van rolstoelduwer bij laverhof tot verschillende vrijwilligerstaken bij de 
Dintherse parochie. “ik ben overal ingerold, maar alles doe ik met hart en ziel. Voor mij is ‘tijd’ een gegeven 
waarin je voor een ander wat kunt betekenen.” 

Voor mIJ is ‘tIJd’ 
een gegeVen 
waarin je Voor een 
anDer wat kunt 
Betekenen

Tekst en fotografie Hieke Stek 
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Na een succesvol Bernhezer Business Event in 2012 is het op 5 oktober 
van dit jaar weer tijd om de ondernemer en Jonge ondernemer van 
het jaar te kiezen. Jan Maas, van Maas coating groep in heesch en 
gastheer in 2012, heeft het stokje overdragen aan de winnaar van 2012, 
hermes Machinale houtbewerking in Nistelrode. hij stelt dit jaar zijn 
bedrijf ter beschikking om het mooie event te realiseren. 

Ditmaal krijgt het event het thema ‘in Motion’, 
wat staat voor beweging, vooruitgang en 
innovatie. 

Via www.bernhezerbusinessevent.nl kunnen ondernemers hun stem uit-
brengen op hun favoriete (jonge) ondernemer uit de gemeente bern-
heze. Geïnteresseerde ondernemers uit bernheze die het event bij willen 
wonen, kunnen zich vanaf medio augustus via de genoemde website 
aanmelden. 
Het bernhezer business Event wordt mede mogelijk gemaakt door rabo-
bank bernheze Maasland. Vanuit haar coöperatieve missie ondersteunt 
zij met diverse fondsen jaarlijks veel projecten en initiatieven die een bij-
drage leveren aan de verbinding, leefbaarheid en de economische ont-
wikkeling in de regio. Meer informatie over de verschillende fondsen van 
rabobank bernheze Maasland vindt u op www.uwideeinactie.nl.

Ondersteuning vanuit een coöperatieve missie

DeMooiBernhezeKrant onderstreept 
de missie van BBE
Bernheze Media brengt mensen met elkaar in contact. 
Daarbij maken we gebruik van diverse media zoals 
DeMooiBernhezeKrant, 3 MooiSites en Social Media. 
een tastbaar bewijs van ‘dingen met elkaar delen’. Wij 
laten mensen hun passie delen met anderen: klanten, 
leveranciers of gewoon geïnteresseerden. Bruggen 
bouwen; wij regelen dat van a tot Z. 

Mensen met elkaar in contact brengen, de communicatie op gang 
brengen en ervoor zorgen dat boodschapper en ontvanger elkaar ver-
staan. Het bernhezer business Event heeft diezelfde passie. Daarbij 
vinden wij – en ook dat hebben we gemeen – de menselijke kant van 
het zaken doen nog belangrijker dan de onmiddellijke opbrengst.   

Monique van de Ven, Licis-vormgeving, 
maakt DeMooibernhezeKrant elke week 
weer mooi, zij ondersteunt samen met 

ons dit event. Met aantrekkelijk druk-
werk, mooie foto’s en goed leesbare tek-
sten op mooie pagina’s voor het bernhe-
zer business Event. Er is niets mooier dan 
door sponsoring de eigen ondernemers-
missie uit te dragen. 

Ons motto is niet voor niets: 
“Van Bernheze Voor Bernheze”.

bErNHEZE MEDIA
Heidi Verwijst en rian van schijndel
& het team redactie en fotografen van 

DeMooibernhezeKrant ■

Ton Willemse, Wim Tolboom en Jan Maas; De deskundige jury buigt zich 
momenteel over de aanmeldingen die intussen binnengekomen zijn voor de 
verkiezing: Ondernemer van het jaar 2013 en Jonge ondernemer van het jaar 
2013 Foto: Marcel Bonte

anneer is iemand een goe-
de ondernemer? Dat is niet 

eenvoudig te bepalen. Om kandi-
daten met elkaar te kunnen ver-
gelijken, hebben we echter criteria 
nodig. De jury toetst dan ook in 
het bijzonder op: 
• Visie 
• creativiteit 
• Kwaliteit 
• Onderscheidend vermogen 
• sociaal beleid 
• bedrijfsresultaat 
• Imago 
• Maatschappelijke betrokkenheid

Daarnaast zijn van belang: 
• Dat de ondernemer zich houdt 
aan wet- en regelgeving 
• Dat de ondernemer minimaal 5 
jaar actief is vanuit bernheze 
• (Eventueel) een bijzondere mijl-
paal.
Voor beide titels gelden dezelfde 
criteria, met dien verstande dat 
de Jonge Ondernemer van het 
Jaar nog niet 5 jaar actief hoeft te 
zijn en dat diens maatschappelijke 
betrokkenheid nog tijd nodig kan 
hebben om zich verder te ontwik-
kelen. 

Deze pagina wordt gesponsord door:

Jury Verkiezing Ondernemer van het jaar

De reeds bestaande vestiging in 
Geffen blijft gewoon bestaan. Een 
deel van de medewerkers is mee 
overgegaan naar de vestiging te 
Heesch. Mede dankzij de nieuwe 

huisvesting en de verbeterde fa-
ciliteiten kan Van soest & Partners 
haar klanten in de toekomst nog 
beter van dienst zijn. 

Ook blijft Van soest en Partners 
het bernhezer business Event on-
dersteunen met o.a. een accurate 
financiële ondersteuning. 
chris-stan van Daal: “Wij ho-
pen dat ook dit event versterking 
brengt in het netwerk onder de 
ondernemers van bernheze.”
www.soestacc.com

van Soest & partners 

  

  

frAnk hAnegrAAf en chriS-StAn vAn DAAl, eigenaars van 
Van soest & partners accountants en adviseurs, zijn onlangs met een 
3e vestiging gestart in heesch. Binnen Van soest & partners bestond 
al een aantal jaren de wens om te verhuizen naar een zichtlocatie in de 
gemeente Bernheze. Met de nieuwe vestiging aan de cereslaan 4 te 
heesch is deze wens in vervulling gegaan. Met een verhuizing binnen 
heeswijk-Dinther naar plein 1969 enkele weken later, wordt de tweede 
zichtlocatie een feit. 

Ons motto is niet voor niets: 
“Van Bernheze Voor Bernheze”.

bErNHEZE MEDIA
Heidi Verwijst en rian van schijndel
& het team redactie en fotografen van 

DeMooibernhezeKrant 

ook onderstaande bedrijven 
steunen BBE

Robijn 
Van Tilburg Mode en sport

Kristal 
ONs energiecollectief

Smaragd 
connect Accountants & 
  Adviseurs
Langenhuizen Glasspecialist

Vriend 
Autobedrijf Weijenberg
Houthandel van der Heijden
Jack Martens Tweewielers

AgeNDA.
Bernhezer Business Event
AAnMelDen 
‘OnDerneMer 
vAn het jAAr’ 
tOt 1 AuguStuS

MeDiO AuguStuS
start kaartverkoop

5 OktOber 
Bernhezer Business Event

‘Alles zelf doen is optellen.
Samenwerken is vermenigvuldigen’
Uw favoriete (Jonge) Ondernemer aanmelden voor de 
verkiezing van ‘De beste (Jonge) Ondernemer van het jaar 
2013’ kunt u doen tot 1 augustus op 

www.bernhezerbusinessevent.nl
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De vrijwilligers van nesterlé 
stellen zich voor 

NIsTELrODE - op donderdagavond 27 juni zijn de 20 vrijwilligers die in Nesterlé gaan samenwerken bij 
elkaar gekomen om met gerda gevers en Jan schaapsmeerders te overleggen, voordat de activiteiten in het 
nieuwe gemeenschapshuis echt van start gaan. 

Doel van de bijeenkomst was om – in alle rust – elkaar beter te leren kennen, de belangrijke zaken voor het be-
heer met elkaar door te nemen en alvast een start te maken met het leren gebruiken van de installaties achter 
de bar en in de keuken. Het was een geslaagde avond. Het team heeft er veel zin in om van start te gaan en 
uiteraard werd er na de formaliteiten nog gezellig een drankje met elkaar gedronken.

De 20 Nesterlé vrijwilligers stellen zich aan u voor: Francien van Asseldonk, Petra van den Boogaart, Jo van Breemaat, 
Rien Cuijpers, Gerrit van Dijk, Betsy van Dommelen, Frieda van Doorn, Gerda Gevers, Jan van der Heijden, 
Joke van Kortenhof, Leny van Mun, José Smits, Maria van Niftrik, Margriet Tibosch, Toos de Veer, Bert Vissers, 
Jo Vissers, Sjannie Walravens, Corrie van der Wielen. Niet op de foto: Anny Verwijst. Foto: Marcel van der Steen

De wedstrijd stond in het thema 
van country & Western en alle 
wedstrijdonderdelen waren in stijl 
opgezet. Zo was er sprake van 
brandwonden tijdens het brand-
merken van de koeien, een schiet-
partij, een dame met een hersen-
infarct in een saloon (waarbij ook 
een dronken cowboy aanwezig 
was), een man die van een paard 

was gevallen en daarbij een open 
onderbeenbreuk had opgelopen 
en een gebroken onderarm en wat 
verwondingen, een vrouw die tij-
dens het sprokkelen van hout was 
gebeten door een giftige slang, 
een knokpartij met messteek, een 
schotwond, etc. 
Nadat de 11e t/m de 6e plaats be-
kend waren gemaakt, waren beide 
teams van st. raphael nog steeds 
niet genoemd. Uiteindelijk behaal-
de team 2 een gedeelde 4e plaats 
en team 1 werd als allerlaatste ge-
noemd en mag zich Nederlands 
Kampioen noemen van EHbO Ne-
derland. 

Indien u geïnteresseerd bent in de 
cursussen EHbO, reanimatie en/
of AED, neemt u dan contact op 
met de secretaris van de vereni-
ging: Jenneke beerling, tel.: 0413-
296206. 
Ook kunt u informatie verkrijgen 
op de website: 
www.ehboheeswijkdinther.nl.

nederlands kampioen bij
ehbO-vereniging St. raphaël
HEEsWIJK-DINTHEr/LOOsbrOEK - op zaterdag 25 mei heeft EhBo-
vereniging st. raphaël met twee teams deelgenomen aan het Nk EhBo 
te standaarbuiten. Deze wedstrijd werd georganiseerd door EhBo Ne-
derland en st. raphaël mocht, als lid van een EhBo vereniging Noord-
Brabant, als gast deelnemen aan deze mooie wedstrijd. team 1 van 
st. raphaël bestond uit harm van zutphen, pauline suiker en hettie 
smulders, team 2 bestond uit conny van zutphen, henriëtte Vermeulen 
en Jenneke Beerling.

huisarts ‘in ruste’
Dr. Hans Manders denkt er niet aan

Hoewel de avonden met adminis-
tratie en spoedbezoeken niet meer 
aan de orde waren, voelde hij zich 
nog steeds ‘huisarts’. Zoiets stopt 

niet na een afscheid, blijkbaar. Hij 
besloot zijn kennis en kunde in 
te zetten in een andere vorm, als 
waarnemer! “Ik ga alle provincies 

in Nederland bestuderen aan de 
hand van praktijkwaarneming” liet 
hij gekscherend uit zijn mond rol-
len. 

De andere wereld
Het gevolg van deze uitspraak was 
dat hij al heel snel ergens in Noord-
Friesland 6 weken vertoefde in een 
prachtig oud pand, als waarnemer. 
“Niet alleen de ligging is het an-
dere uiterste van Nederland, ook 
de mensen zijn anders.” Vertelt hij. 
“Zijn de mensen hier bijna grenze-
loos en flexibel, daar gelden kaders 

en rechtlijnigheid. Voor beide is wat 
te zeggen!” De taal was voor Hans 
Manders ook een aparte dimen-
sie. soms moest hij raden waar de 
klacht zat, want verstaan, deed hij 
het niet altijd. Het was een mooie 
ervaring. Zomaar ergens anders de 
intieme verhalen horen van men-
sen en mogen helpen. Hoe mooi 
ook, fulltime waarnemer zijn is niet 
aan de orde, ook niet zonder ad-
ministratie. Heel mooi voor enkele 
weken per jaar, als een soort intel-
lectuele ontspanning.

“Een muzikale noot vult lege 
ruimtes”. 
bijna 20 jaar speelt Hans Man-
ders bas in een dweilorkest: “Het 
grootste instrument voor de klein-

ste van de groep.” samen met de 
leden wordt ook gefietst. (Zouden 
ze daarbij ritmes op de fietsbel oe-
fenen?) De functie als voorzitter 
bij Aurora is een stevige kluif voor 
onze dokter in ruste. Het muzikale 
niveau hier is bijzonder hoog, maar 
we moeten nieuwe aanwas heb-
ben. Daarvoor worden workshops 
op scholen georganiseerd en er is 

een zelfstandig orkest geformeerd 
voor meer niveaugradaties. Dat 
slaat aan. Jongeren komen spe-
ciaal voor de repetitieavonden 
van heinde en verre naar ‘huis’. 
Ook de oud-ijzer actie, voor meer  
financiën slaat aan. 

Nog meer
Ondertussen blijft dr. Manders bij 
in zijn vak, is Hans echtgenoot, va-
der en opa van 11 kleinkinderen en 
verzorgt de openingslezing voor 
de summerschool 2013, waarbij 
hij met een andere Hans Manders 
(gemeentedichter), aan de aftrap 
van deze bijzondere scholingscy-
clus staat. Of zoals hij zegt: “scho-
ling & activiteit, als ultiem medicijn, 
tegen een afkalvend brein.” 

HEEscH – toen dr. hans Manders 2 jaar geleden stopte met zijn praktijk aan de schoonstraat, wist hij zeker 
dat hij (nog) geen rust zou nemen. De 65+ had hij nog niet gehaald en het woord rust past niet bij zijn ka-
rakter. het fietsen, steden bezoeken, lezen en andere plannen, komen nog steeds tussen de bedrijven door.

Huisarts in ruste: Dr. Hans Manders Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baereken

‘Scholing & activiteit, als ultiem medicijn, 
tegen een afkalvend brein’

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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Health, Beauty, Care

STYLE
M O O I B E R N H E Z E

LicHaaMS bEwEGiNGVOORGeZonDeLIFESTYLE

Life

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

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

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

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

Klaar voor de Zomer?
Permanente make-up

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

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

Tarwestraat 81 Berghem

hele zomer 
open

laar 23 - 5388 hB Nistelrode - 0412-611455

Dimphy: ‘Geniet van de vakantie waar 
of met wie je ook bent’

Een mooi project is voor ons ten einde. De grote metamorfose zal in 
september zijn, omdat de vakantieperiode in aantocht is. Als u dit in 
de krant leest, ben ik op kamp in Zwitserland met de scouting, om 
daar te genieten en het seizoen gezellig af te sluiten. Deze lifestyle was 
een extra stimulans om voor de 2e keer de vierdaagse van Nijmegen 
te lopen, maar vanwege een nog steeds aanwezige knieblessure 
ben ik genoodzaakt om de rest van mijn gezin te voorzien van een 
welverdiende catering ter plaatse. 
De vakantieperiode is altijd gezellig om uit te rusten en te genieten van 
elke omgeving met vrienden en uiteraard je eigen gezin. Dus zou ik 
tegen de lezers willen zeggen: geniet van de vakantie waar of met wie 
je ook bent. De bedrijven die dit alles mogelijk hebben gemaakt zou 
ik super willen bedanken. Alle mooie momenten waren een stimulans 

voor mij om te genieten en goed voor m’n lichaam te zijn, dat heb ik zeker gedaan.Thanks.

je ook bent. De bedrijven die dit alles mogelijk hebben gemaakt zou 

voeding en diëten 3.0

In het ‘digitale tijdperk’ zijn hier-
voor veel hulpmiddelen voorhan-
den. Achtergrondinformatie wordt 
gezocht op het world wide web. 
Van belang is dat je hiervoor op 
de goede sites zoekt. In de praktijk 
werk ik vaak met de sites van pa-
tiëntenorganisaties. Veel gebruikte 
sites zijn die van de hartstichting, 
de maag-, lever- en darmstichting 
en die van de Diabetes Vereniging 
Nederland. Het is afhankelijk van 
de persoon die voor je zit welke 
hulpmiddelen je inzet: Daar heb je 
weer dat ‘advies op maat’.

Voor de telefoon of tablet zijn er 
veel apps beschikbaar die je kun-
nen ondersteunen in het verbete-
ren van je leefstijl (voeding en be-
weging). Denk aan stappentellers, 
yoga- en spieroefeningen. Ook 
calorieën tellen en informatie over 
goede voeding is mogelijk met be-
hulp van apps. Het voedingscen-
trum, maar ook diverse supermark-
ten, hebben apps om in de winkel 
goede keuzes te maken. Voor dia-
beten is het mogelijk om informatie 
te krijgen over de koolhydraatge-

haltes van producten maar ook het 
bijhouden van de bloedsuikerwaar-
den is mogelijk met de telefoon. 
Zelfs allergie-informatie is terug te 
vinden via apps.

Kortom: er is veel informatie be-
schikbaar en er zijn veel hulpmid-
delen om een verandering in je 
voedings- en beweegpatroon te 
bewerkstelligen. Hierbij leg ik wel 
de nadruk op hulpmiddelen; uit-
eindelijk moet je zelf gemotiveerd 
zijn om de juiste keuzes te maken!

Een hele fijne vakantie gewenst!   
Caroline

Een aantal weken geleden ben ik ingegaan op een oud basisprincipe 
van rust, reinheid en regelmaat. Deze keer wil ik het hebben over de 
hulpmiddelen die er nu zijn om meer inzicht te krijgen in je voedings-
patroon en je leefstijl. Door middel van o.a. de televisie worden we 
regelmatig geconfronteerd met problemen rondom gezondheid en de 
invloed hiervan op het dagelijkse leven. Dit zet ons aan het denken en 
kan er toe leiden dat je zelf aktie gaat ondernemen om de risico’s op 
bepaalde gezondheidsproblemen te verkleinen.

Advertorial

‘t Dorp 22, 5384 MA heesch

Shop nu leuke 
items

SALE 30, 50 en 70%

voorbereiding op het nieuwe seizoen

bij de start van het nieuwe seizoen 
ligt hierdoor een groot blessureri-
sico op de loer. Vaak wordt er aan 
het begin van het nieuwe seizoen 
te veel of te hard getraind en ze-
ker wanneer trainers onvoldoende 
rekening houden met de beperkte 
beginconditie van de sporter is dit 
blessurerisico nog groter.
Het is daarom ook heel belangrijk 
om tijdens de vakantie lichamelijk 
actief te blijven. Ga bijvoorbeeld 

lekker joggen, waarbij de nadruk 
ligt op de ontspanning en niet op 
de inspanning. Op deze manier 
werk je toch aan je basisconditie 
terwijl het gewoon plezierig is. Je 
kunt dit bijvoorbeeld 2 tot 3 keer 
per week doen, ongeveer een half 
uur. En wanneer je dichter bij de 
aanvang van het seizoen komt, ga 
je dit intensiveren. Je gaat de tijd 
dan opvoeren van een half uur 
naar een uur, ook weer 2 tot 3 keer 

per week. Je kunt dan variatie in de 
training aanbrengen door de ene 
keer een duurloop te doen en de 
andere keer een intervaltraining.
Hoe je dit moet doen kun je altijd 
vragen bij een van onze sportfysio-
therapeuten. Nog een tip: let in je 
vakantie op je gewicht!

Wanneer er in de voorbereiding 
onverhoopt toch nog blessures op-
treden, wacht dan niet te lang met 
actie nemen. Een snelle behande-
ling kan erger voorkomen, waar-
door je er bij de competitiestart 
gewoon bij bent.

HEESCH – Wie kent niet dat gevoel dat je voor het eerst na de grote vakantie weer gaat trainen en kompleet 
kapot gaat en dagenlang stijf bent. Voor de meeste sporten is nu de vakantie aangebroken en dit houdt voor 
veel sportbeoefenaars in dat ze zeker 2 maanden lichamelijk niet erg actief zijn. sommigen hebben wel een 
actieve vakantie waarin ze veel wandelen of fietsen, maar anderen liggen alleen met een biertje langs het 
zwembad. Als je niets doet verlies je conditie en hoe beter je conditie was, des te groter is het conditieverlies 
bij inactiviteit.

 

Al het gemak onder 1 dak...
VERKOOP, SERVICE & REPARATIE
www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

Hou vol Marloes en Dimphy!
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
 0412 451523

Advertorial
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GRATIS 
QUICKSCAN
bij FysioCentrum Heesch

Verdilaan 48  -  Heesch

Bel: 0412-457067 
of kom langs

gezond bezig! tip 7

Vakantie… lekker genieten van vrije tijd, ontspanning, eten 
en een zomerse drank bij uitstek; een koel glas rosé. 

Heeft u onze huismerk rosé al eens geproefd? 
Een frisse fruitige aanrader voor een zomerse dag. 

Namens c1000 Wiegmans: 
“Een fijne vakantie gewenst!”

Summer Spirit
... makes life feel so good. 

v.a. juni
GRATIS 
STRAND-
ARTIKEL 

Strandtas, 
zonne bed of 

sleutelhanger bij je 
zonneproduct(-en).

Kom kennismaken met Intense en onze nieuwe merken: La Colline skincare en 

Youngblood Cosmetics op zaterdag 24 september 2011 van 9.00 tot 16.00 uur. 

Schrijf u in voor één van de twee gratis kennismakingsbehandelingen:

	 • Huidanalyse, halfuursbehandeling en productadvies op maat

	 • Kleuranalyse, make-up behandeling en productadvies op maat

Bij aankoop van drie La Colline producten ontvangt u een Hydra Firming Body Cream 

(t.w.v. € 245,-) cadeau. Deze actie geldt alleen op 24 september 2011.

Salon Intense gaat verhuizen
Vanaf 24 september 2011 kunt u voor het verbeteren en verjongen van uw huid 

terecht in onze gloednieuwe salon op Laarhof 22 in Nistelrode.

06 - 10 433 489     |   info@salonintense.nl     |     www.salonintense.nl 
Laarhof 22     |     5388 GX Nistelrode
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   |    www.skin-shop.nl

v.a. juni
GRATIS 
STRAND-
ARTIKEL 

zonne bed of zonne bed of zonne bed of 
sleutelhanger bij je 
zonneproduct(-en).

Voor alle lezers van 
DeMooiBernhezerKrant 

GRATIS SUMMERSPIRIT 
BEHANDELING 
t.w.v. € 45,00  

op vertoon van deze advertentie 
Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2013.

Marloes: ‘Dit jaar blijven we lekker in 
ons eigen ‘home sweet home’’

Het is juli…. Heerlijk, de zomervakantie is begonnen! Na altijd een 
hectisch einde van het schooljaar zijn we nu weer aanbeland in een 
rustiger deel van het jaar. Heerlijk niksdoen en allerlei leuke dagjes 
uit plannen met de kids. rust in en om het huis. Ook daarvan kan 
ik erg genieten. Het is fijn om met van alles bezig te zijn, maar 
het is minstens zo belangrijk om periodes van rust in te plannen. 
Tijdschriftje of een goed boek in de hand, lekker drankje erbij en 
relaxen maar… Ik vind de voorpret alleen al leuk, wanneer we er-
gens naartoe gaan.
Dit jaar blijven we lekker in ons eigen ‘home sweet home’. Geen 
vakantie stress dus dit jaar voor mij. Dagjes uit hebben we het afge-
lopen jaar niet veel gedaan. Dat gaan we deze vakantie dus dubbel 
en dwars inhalen, als ik ons geplande programma zo bekijk...
Verder heb ik ‘de fittest’, als afsluiter van deze drie maanden gehad 
en die gaf een uitslag die boven mijn verwachting lag! Wauw, is dat 
harde werken aan mezelf zeker niet voor niets geweest. bedankt 
Laurens! Ik ben echt heel blij met wat ik in deze periode bereikt 
heb.

In september kun je me nog 1 keer verwachten hier in DeMooibernhezeKrant. Dan mogen Dimphy en ik 
in de make-over als eindklapper. Ook daar heb ik enorm veel zin in! Ik wil jullie voor nu een prettige, ont-
spannen vakantie toewensen, waarin je kunt genieten van alle fijne dingen die het leven te bieden heeft. 

Gun u uzelf wat tijd om te ont-
spannen met een heerlijke gratis 
summer spirit behandeling bij In-
tense skin and body improvement 
(zie advertentie). U krijgt een ad-
vies op maat. We geven u advies 
over hoe u uw huid het beste kunt 
verzorgen deze zomer. 
Hieronder vindt u een kleine greep 
uit ons assortiment behandelingen.
- Verwijderen van pigmentvlek-

ken. (vergoeding zorgverzeke-
raar mogelijk).

- Verwijderen van couperose, 
bloedblaartjes en steelwratjes.

- Huidverbetering.
- Pedicure voor mensen met dia-

betes met een simms-classifica-
tie.

- Acnebehandelingen (vergoe-
ding zorgverzekeraar mogelijk).

- Laser- en electrisch ontharen 

(vergoeding zorgverzekeraar 
mogelijk).

- superfoods.
- Afslanken. 
Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op www.salonintense.nl of 
bellen naar 06-10433489.
U bent altijd welkom bij ons in de 
salon voor een gratis huidadvies. 
Wilt u weten met welke producten 
we werken, kijk dan ook eens op 
www.skin-shop.nl.

Verder wens ik Dimphy en Marloes 
veel succes met het voortzetten 
van hun nieuwe levensstijl. Ik heb 
het leuk gevonden om ze ken-
nis te laten maken met één van 
de behandelingen uit mijn salon. 
En ik weet zeker dat ze door deze 
nieuwe levensstijl zullen stralen als 
nooit tevoren!

verras uw huid bij 
intense skin and body 
improvement

NIsTELrODE - De zomervakantie is net begonnen en we zijn allemaal 
druk met de laatste voorbereidingen voor onze vakantie. Vergeet u niet 
voldoende zonbescherming in te pakken? 

Karin Manders

prachtige vooruitgang bij Marloes!

ruim 3 maanden geleden, bij aan-
vang van het lifestyle traject, test-
ten we Marloes. De resultaten van 
die eerste test waren niet zo hoog, 
vooral door de chemo behandelin-
gen die Marloes had gehad. zowel 
op kracht als uithoudingsvermo-
gen was er veel te winnen. En daar 
ging Marloes voor!

EN gEWoNNEN is Er!
In slechts 3 maanden is er een 
fantastische progressie geboekt. 
In onderstaand overzicht staan de 
resultaten van de 2 testen naast 

elkaar met daarbij de gemaakte 
vooruitgang.
 
WAt BEtEkENEN DEzE ciJFErs?
We zien dat Marloes 1,3 kg puur 
vet is kwijtgeraakt, ofwel ruim 5 
pakjes boter zijn van haar lichaam 
“(af)gevallen”.

We zien ook een enorme toename 
van kracht. Dit betekent minder 
druk op de banden, pezen en ge-
wrichten. Hierdoor is er veel min-
der kans op overbelasting en slij-
tage van bijvoorbeeld de knieën. 
Verder is haar lichaam qua kracht 
mooi in balans gekomen, waardoor 
veelal samenwerkende spiergroe-
pen, zoals bijvoorbeeld de borst en 
de rug, het lichaam optimaal laten 

functioneren en ook hier de kans 
op overbelasting en blessures aan-
zienlijk verkleinen.

Een ander voorbeeld is de VO-
2max: hoeveel zuurstof kan ie-
mand maximaal opnemen. En een-
voudig gezegd: “hoe meer, hoe 
beter”. Wanneer het lichaam meer 
zuurstof op kan nemen, kan een 
inspanning langer en makkelijker 
worden volgehouden. De conditie 
is dus verbeterd en dat merk je ook 
in het dagelijks leven. bijvoorbeeld 
als je de trap oploopt. 
We hebben in onze stukjes al een 
paar keer een dikke pluim voor 
haar inzet gegeven. En gezien de 
resultaten zijn deze pluimen meer 
dan dik verdiend!

Prachtige vooruitgang bij Marloes! 

Ruim 3 maanden geleden, bij aanvang van het Lifestyle traject, testten we Marloes. De resultaten 

van die eerste test waren niet zo hoog, vooral door de chemo behandelingen die Marloes had gehad. 

Zowel op kracht als uithoudingsvermogen was er veel te winnen. En daar ging Marloes voor! 

 

En gewonnen is er!!! 

 

In slechts 3 maanden is er een fantastische progressie geboekt. In onderstaand overzicht staan de 

resultaten van de 2 testen naast elkaar met daarbij de gemaakte vooruitgang. 

 

 

  FSO 22 maart 2013  FSO 17 juni 2013  Progressie 

Vetpercentage  31,2%  29,9%  ‐/‐ 2,3% 

Vetmassa  22,2 kg  20,9 kg  ‐/‐ 1,3 kg 

BMI  24,1  23,7  ‐/‐ 0,4 

       

Buikspieren  25 kg / 10 herhalingen  35 kg / 10 herhalingen  +/+ 10 kg (+/+ 40%) 

Beenkracht  158 watt  210 watt  +/+ 52 watt (+/+ 32%) 

Beenkrachtverschil  Links ‐/‐ 16% t.o.v 

rechts 

Links 0% t.o.v rechts  Disbalans weg 

Borst  48 watt  76 watt  +/+ 28 watt (+/+ 58%) 

Rug  84 watt  115 watt  +/+ 31 watt (+/+ 36%) 

Balans/disbalans 

borst/rug 

Rug +++ t.o.v borst  
(te grote disbalans borst/rug) 

Rug + t.o.v borst 
(disbalans binnen toelaatbare) 

Disbalans weg 

       

VO2max  20,2 ml/kg/min  22,5 ml/kg/min  +/+ 2,3 ml (+/+ 11%) 

Hellingspercentage 

(bij 5,5 km/u) 

4,7 %  6,0%  +/+ 1,3% (+/+ 28%) 

Herstelcapaciteit  2,5 mmol lactaat in 7 

minuten 

3,1 mmol lactaat in 7 

minuten 

+/+ 0,6 mmol ( +/+ 

24%) 

       

Wellness score  3,3  4,4  +/+ 1,1 

 

Wat betekenen deze cijfers? 

 

We zien dat Marloes 1,3 kg puur vet is kwijtgeraakt, ofwel ruim 5 pakjes boter zijn van haar lichaam 

“(af)gevallen”. 

 

We zien ook een enorme toename van kracht. Dit betekent minder druk op de banden, pezen en 

gewrichten. Hierdoor is er veel minder kans op overbelasting en slijtage van bijvoorbeeld de knieën.  

Verder  is haar lichaam qua kracht mooi in balans gekomen, waardoor veelal samenwerkende 

spiergroepen, zoals bijvoorbeeld de borst en de rug, het lichaam optimaal laten functioneren en ook 

hier de kans op overbelasting en blessures aanzienlijk verkleinen. 

 

Een ander voorbeeld is de VO2max: hoeveel zuurstof kan iemand maximaal opnemen. En eenvoudig 

gezegd: “ hoe meer, hoe beter”.  Wanneer het lichaam meer zuurstof op kan nemen, kan een 

inspanning langer en makkelijker worden volgehouden. De conditie is dus verbeterd en dat merk je 

ook in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je de trap oploopt.  

We hebben in onze stukjes al een paar keer een dikke pluim voor haar inzet gegeven. En gezien de 

resultaten zijn deze pluimen meer dan dik verdiend!!! 

Advertorial
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KBO Bernheze
kbO heeSch
Actief en betrokken

Welkom bij 
kbO-brabant 
HEEscH - U heeft wellicht ge-
merkt dat kBo-heesch bezig is 
om nieuwe (steun)leden te wer-
ven. Voor € 23,- per jaar wordt 
o.a. maandelijks de iNFo van de 
heesche afdeling en het tijdschrift 
oNs gratis bij u bezorgd. 

Uw lidmaatschap betekent dan 
tegelijkertijd het lidmaatschap van 
KbO-brabant. Het grote leden-
aantal van KbO-brabant maakt 
de KbO tot een serieuze gespreks-
partner, zowel voor de landelijke 
als provinciale overheden. Het stelt 
hen in staat de belangen van seni-
oren op die niveaus te behartigen.

Immers, KbO-brabant is een actie-
ve vereniging voor senioren vanaf 
50 jaar met ongeveer 134.500 le-
den, die lid zijn van 312 afdelin-

gen. Die afdelingen vormen het 
hart van deze organisatie. Daar 
ontmoeten senioren elkaar, doen 
ze samen aan ontspanning en 
sport, nemen zij deel aan culturele- 
en zingevingactiviteiten en worden 
hun individuele en collectieve be-
langen behartigd. Deze activiteiten 
worden vooral mogelijk gemaakt 
door de vrijwillige inzet van een 
grote groep actieve leden.

KbO-brabant komt op lokaal en 
provinciaal niveau op voor de be-
langen van 50-plussers. Deze be-
langen liggen op het terrein van 
inkomen, wonen, welzijn en zorg.
Hiernaast stimuleert en onder-
steunt KbO-brabant sociale en cul-
turele activiteiten en geeft zij indi-
viduele leden persoonlijk advies en 
begeleiding. 
Zij biedt ook een platform voor 
zingeving en spiritualiteit en ver-
zorgt cursussen voor bestuurders 
en vrijwilligers van de afdelingen 

en kringen. Zij organiseert regel-
matig bijeenkomsten om de uit-
wisseling van kennis en kwaliteit te 
bevorderen.

KbO-brabant heeft als belangrijk 
uitgangspunt dat senioren vol-
waardig, zelfbewust, waardig en 
ontspannen aan de samenleving 
kunnen blijven deelnemen. 

Om dat te realiseren werken zij, 
evenals afdeling Heesch, veelvul-
dig samen met andere instanties 
die ook deze doelen nastreven, zo-
als de andere ouderenorganisaties.

Een reden te meer om u aan te 
sluiten bij een plaatselijke afdeling, 
met name KbO-Heesch.

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

C1000 Wiegmans  Schoonstraat 8  •  5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

Wiegmans 
Heesch
• Elke zondag geopend 
 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
• Elke zondag vers brood, broodjes, 

stokbrood en croissants
• Elke zondag extra aanbiedingen.

Onderstaande aanbiedingen zijn geldig op 
zondag 7 juli, maandag 8 juli en dinsdag 9 juli.

1.25

Aardbeien 
vers van ’t land 
bak 500 gram

Varkenshaas 
per kilo

Heineken
bier 
24 x 0.3 L

Alle C1000 
Pizza’s  

Varkenshaas Heineken

7.99

HeinekenHeineken 7.99
2 halen = 

1 betalen

HEEscH - Woensdag 26 juni ver-
trokken we om 8.30 uur met de 
Museum plus Bus naar het twent-
se Welle in Enschede. Na een 
mooie busrit met prachtige uit-
zichten werden we bij aankomst 
verrast met een lekker bakje koffie 
en krentewegge.

Toen was het tijd voor het mu-
seum. Het programma bestond 
uit twee delen. We kregen een 
rondleiding met een gids door de 
vroegere tijden met objecten van-
uit de cultuuraspecten zoals adel, 
bestuurders, agrarisch leven, kle-
ding en interieur van rijk en arm. 

Verder nog vanuit bouwhistorie, 
financiën, religie, enz. Na het eer-
ste gedeelte was het tijd voor de 
lunch in het restaurant. Na heer-
lijk gegeten te hebben begonnen 
we aan het tweede gedeelte. Dit 
was een kijkje in het verleden van 
de Twentse textielindustrie en be-
stond dus voornamelijk uit objec-
ten met betrekking tot deze (tex-
tiel-)industrie. Met meer kennis 
en opgehaalde herinneringen was 
het helaas alweer tijd voor de te-
rugreis en kwamen we om 17.30 
uur weer in Heesch aan. Een beetje 
vermoeid maar voldaan, na geno-
ten te hebben van een mooie dag.

uitstapje horizon heesch 
met de Museum plus bus

hertWin vAn Der WijSt (Nistelrode): “Dit jaar hebben we de achtste 
editie van Feest in de Tent gehad op het plein in Nistelrode. Carnaval voor 
jong en oud op één locatie. We zetten dat de komende jaren zo door, maar we 
gaan het uitbreiden om meer te kunnen bieden voor diegenen die het liever 
kleinschaliger vieren. En we gaan eens kritisch naar de programmering kijken.”

Voorzitter Carnavalsclub de Wevers

‘de collectieVe 
Belangen worDen 
BehartigD’

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

zie de actuele 
aanbiedingen op 
www.hbfoods.nl 

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

gespecialiseerd in bbq en satévlees 

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

cOLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Tuinhuistotaalmarkt.nl
De grootste verzameling van
tuinhuisjes, blokhutten en
tuinmeubelen online!

GRATIS 

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
GOURMET

TAPAS

gracy.nl: groot in maten

Ook voor een maatje meer heeft 
Gracy aparte kleding: Gracy kan 
speciaal op maat gemaakte kle-
ding leveren, tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen. 
Gracy werkt samen met een pro-
fessioneel atelier.
Ook van deze kleding wordt 
slechts een kleine serie vervaar-
digd zodat exclusiviteit gewaar-

borgd wordt, maar toch een leuk 
prijskaartje heeft.
Ook is het mogelijk om een be-
paald model in een andere kleur 
of andere stof te laten maken.

Momenteel is het beslist de 
moeite waard om een kijkje op 
de site van Gracy te nemen, 
want de uitverkoop is begonnen:

www.gracy.nl, mooie kleding 
voor een hele leuke prijs.
De komende maanden gaat 
Gracy deelnemen aan een aantal 
beurzen:
In september is Gracy aanwezig 
op de jaarbeurs in Gent (belgië), 
alwaar de nieuwe wintercollectie 
van Gracy gepresenteerd gaat 
worden.

Eind september is de plus size col-
lectie van Gracy te zien tijdens de 
‘Andere Maten beurs’ in Harden-
berg. Vervolgens is Gracy in ok-
tober aanwezig op de ‘herfstfair’ 
in Venray en in november op de 
‘scaldis Fair’ in Goes.

Dus gelegenheid genoeg om per-
soonlijk te komen kennismaken 
met de nieuwe wintercollectie 

van Gracy. Maar uiteraard is deze 
collectie ook gewoon als vanouds 
online te koop.

bovendien is de kleding van Gra-
cy’s eigen label vanaf het voorjaar 
2014 niet alleen online te koop 
maar ook in een aantal ‘plus size‘ 
boetieks.
Vanaf 2014 is het dus mogelijk 
om de kleding van Gracy ‘live’ te 
bekijken, te passen en natuurlijk 
te kopen.

in de online shop van gracy vind je kleding voor de zelfbewuste vrouw met bijpassende accessoires. De 
kleding van gracy’s eigen label bestaat uit exclusieve eigen ontwerpen en wordt speciaal voor gracy ge-
maakt. Van elk model wordt slechts een kleine serie vervaardigd zodat deze kleding zeer exclusief, maar 
daarentegen toch gunstig geprijsd is. 

‘de UitVerKooP
is Begonnen’
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BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
DRANKEN

PARTYVERHUUR

5% zom
erkorting

vul arenazom
er 

in als 

advertentiecode

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

Vinkelsestraat 84 – Vinkel – 0412-455992 – www.boerderijterrashetvenster.nl

Bij inlevering van deze knipbon:

Gratis 2e kopje koffie/thee/cappuccino 
of gratis softijsje na een lunch

(maximaal 2 personen per bon) Geldig t/m 11 augustus 2013.

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Een schone 
auto tijdens de 
vakantie?
 
Kom naar de 
Carwash

Uw auto schoon 
de vakantie in!
Tegen inlevering van deze bon krijgt u 

50% korting 
op Extreme Vip Wash
Geldig t/m 11 augustus

Geldig t/m 30 september bij Cranen Autoschade

www.cranen.nl

Tegen inlevering 
van deze bon 
herstellen wij het 
1e restyle deukje 
met 50% korting 

Tegen inlevering van deze bon >> geldig t/m 11 augustus 2013

Tegen inlevering van deze knipbon krijgt u:
BĲ  BESTEDING VAN EEN VOOR- EN HOOFDGERECHT

HET DESSERT VAN HET HUIS
Geldig t/m 11 augustus 2013

Willibrordusweg 81 -  Oss -  0412-622821

Schaapsdijk 36 - Loosbroek - 0413 229780

Reserveert u ‘Bakken 
en Braaien’ á € 17,50 

per persoon dan 
ontvangt u bij inlevering 

van deze bon het 
1E RONDJE 

DRINKEN GRATIS
Geldig 17 juli t/m 11 augustus 2013

een speciale band die al  een leven lang duurt

Naast het ‘boeren’ zijn Tini en rini 
heel actief met het inzamelen van 
spullen aan de Kapelstraat 7 en 5A. 
Allemaal voor broer Jan die er in 
Tanzania heel veel mee doet. Niet 
alleen de naaimachines gaan al 15 
jaar naar Ukiriguru, ondertussen 
worden de containers aangevuld 
met fietsen (heel handig voor de 
vrouwen die door Jan ingezet wor-
den op diverse taken en zo snel de 

30 km voor een vergadering kun-
nen afleggen), mede dankzij Jack 
Martens uit Nistelrode en medi-
sche spullen van breeder Zorg (zo-
als rollators, rolstoelen, bandages 
en handschoenen). De contacten 
die de heren hebben met leveran-
ciers en omgeving zorgen voor ex-
tra bijdragen aan de projecten van 
Jan en de kosten van het transport. 

leren Melken
Zelf hebben Tini en rini in Vorsten-
bosch ook af en toe een project. 
Tini vertelt: “Een van de mannen 
voor melkmachines vroeg me eens 
of ik iemand uit Zambia wilde le-
ren melken. Hij zocht iemand die 
dat nog deed in de wei op de ou-
werwetse manier. Dat wilde ik wel 
doen, en zo kwam die jongen uit 
Zambia met een tolk en nog ie-

mand over de vloer. Ze zijn hier een 
week gebleven en de eerste dag 
togen we gezamenlijk naar de wei 
om de koeien te melken. begint die 
jonge Zambiaan eerst te dansen in 
plaats van de koe te melken! En 
in plaats van de koe de brokken 
te geven na het melken, at hij ze 
zelf op. Ik heb toch wel effe staan 
kijken. Maar hij was dolgelukkig, 

hij kreeg van ons een mechanische 
melkmachine mee voor 10 koeien. 
Die is ginds nooit gebruikt. Wat wij 
hier doen en voordoen, past ginds 
toch niet altijd.” 

brAbAnDer vAn het jAAr
In 2011 waren Tini en rini geno-
mineerd voor brabander van het 
jaar. Ze hebben toen met de bis-
schop gegeten en – samen met en-

kele anderen – met de commissaris 
van de Koningin. Ook burgemees-
ter boelhouwer is toen op bezoek 
gekomen. Omroep brabant kwam 
TV opnames maken en de kranten 
stonden vol. Ondertussen blijven 
ze gewoon fokken met de koeien 
en paarden en zorgen dat broer Jan 
zijn werk kan blijven doen.
broer Jan, missionaris van Afrika 
(voorheen de witte paters) heeft 
nu in Tanzania 30 parochies die hij 
en zijn Afrikaanse collega 1x per 
maand bezoekt. Het swahili (van 
oorsprong Arabisch) spreekt hij 
goed, maar de kinderen op school 
leren ook Engels, om later meer 
mogelijkheden te hebben voor 
werk. 

lAnDbOuW en veeteelt
In zijn parochie in Ukiriguru is een 
landbouwschool gesticht met hulp 
van canada. Daar wordt gras ver-
beterd wat moet dienen als voer 
voor de maalkalveren waar een 
gezin een veestapel mee kan op-
bouwen. Eerst moeten zij wel een 
speciale hut voor het maalkalf bou-
wen, en het moet gevoerd worden 
met het speciale gras en niet bij de 
andere runderen komen. De koe 
die zo is grootgebracht en vertroe-
teld geeft wel 10-15 liter melk per 
dag in plaats van de 1 liter die men 
gewend is. De opbrengst van die 
melk zorgt weer voor inkomsten 
voor onderwijs van de kinderen 
en een begin naar een betere toe-
komst.

vOOrbeelD
Zelf heeft Jan in zijn achtertuin 
maïs die droogtebestendig is, en 
ook papajabomen, sinaasappels en 
mandarijnen. Vanuit de gedachte: 
‘goed voorbeeld doet goed vol-
gen’ stond dat allemaal in de tuin 

VOrsTENbOscH – In Vorstenbosch vindt u nog oorspronkelijke mensen, met tijd voor elkaar. 
Hoewel Tini (71) en rini (65) somers zouden kunnen genieten van hun AOW, zorgt Tini met 
veel plezier voor zijn 30 koeien, zijn (belgische) belze blauwen, worden vertroeteld in de wei 
en zorgen voor nageslacht. rini zorgt met zijn 3 paarden voor dressuurgerichte raspaarden. 
samen zorgen ze ervoor dat broer Jan (missionaris in Tanzania) (72) ook niets tekort komt.

Rini, Tini en Missionaris Jan in de schuur bij de opslag voor Tanzania 
 Foto: Wim Roefs

‘Eerst dansen, voordat er gemolken kan worden’

Tegen inlevering van deze bon:

Sushi Mix 
8 stuks 

50% korting
ipv n 6,- Nu n 3,-

Snel, makkelijk & gezond

1-persooNs wokgerechteN, japaNse teppaNyaki eN verse sushi

Geldig t/m 30 augustus 2013
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Spierings Motorservice Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

K N I P  u i t  K N I P  u i t  K N I P  u i t  K N I P  u i t
Tegen inlevering van deze bon

OP de aaNwezIge 
HelMeN 30% KOrTINg
geldig t/m 31 augustus 2013

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: 0412 - 45 17 84

Tegen inlevering van deze bon:

Flexa Hoogglans € 15,00 
op alle lichte op kleur gemaakte kleuren.

Geldig t/m 31 augustus 2013

ALEXANDROS

Alexandros Grieks Restaurant 
Schoolstraat 15/A - 5473 GD Heeswijk-Dinther - (0413) 293255

Graag reserveren 
T. (0413) 293255
Graag reserveren 

Geniet van een heerlijk 3-gangen menu met 50% korting 

Alleen geldig bij inlevering van deze bon t/m 11 augustus

Alexandros Grieks Restaurant 

Alleen geldig bij inlevering van deze bon t/m 11 augustus

€14,50
Nu per persoon voor maar

25% KORTING 
op huur aanhangwagen
Retselseweg 7 - 5473 HC Heeswijk-Dinther - 0413 292 607

www.chrisvanvelzen.com

Heuvel 4 – Vorstenbosch – 0413-363120

Tegen inlevering van deze 
knipbon krijgt u

Bij besteding vanaf 
€ 10,00 
één gratis softijs
Geldig t/m 11 augustus 2013

‘t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
0412 40 44 74
www.meersports.nl

geen inschrijfgeld
t/m 11 augustus 2013

Tegen in levering 
van deze bon:

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

€ 15,95

Tegen inlevering van deze bon:
Bĳ  bestelling van een heerlĳ k

3-gangen zomermenu
een heerlĳ k vers 

welkomsdrankje gratis.

Geldig t/m 11 augustus 2013

een speciale band die al  een leven lang duurt

voordat het huis er stond. Hoewel 
er nog heel veel werk te doen is, is 
Jan heel tevreden met wat er be-
reikt is sedert 1966. 
De huizen hebben golfplaten da-
ken of zelfs steen, gemaakt uit lo-
kale grondstoffen. Er zijn nog niet 
veel scholen en veel mensen, ook 
jonge, zijn nog analfabeet, tot ver-
driet van Jan. De 19 kleuterscholen 
hebben 60-70 leerlingen per klas. 
Daar zijn onze klassen niets bij. 
De kleuters kennen dan nog enkel 
hun eigen stammentaal. Het swa-
hili wordt daar bijgebracht. Maar 
ondertussen is er wel een kost-
school gekomen voor middelbaar 
onderwijs, voor 700 meisjes. In 2 

lokalen wordt leerstof gegeven 
voor het niveau klassen 1 t/m 4, 
de rest moet nog elders. Maar Tini 
en rini zijn hard aan het sparen 
voor het klaslokaal 5 / 6. Ze hopen 
dat ‘t lukt voordat hun broer Jan 
afzwaait en terug naar Nederland 
komt om van zijn welverdiende 
rust te genieten. 

een hele kluS
Het verhaal begon met enkele 
naaimachines voor gehandicapte 
mensen in Tanzania die Jan aan 
zijn broers vroeg. Ondertussen 
worden intensief naailessen gege-
ven aan gehandicapten uit de wij-
de omgeving. Telkens komen ze 3 

weken leren naaien, waarbij ze in-
tern verblijven, maar wel zelf voor 
eten moeten zorgen. De eerste 
lichting heeft kinderen die stude-
ren, dankzij het naaiwerk dat hun 
gehandicapte moeder verricht. Jan 
is terecht apetrots op zijn mensen, 
maar het meest nog op zijn broers, 
die onvermoeibaar zorgen voor 
steun, geld en goederen. 
Wist u dat een container met spul-
len vanuit Nederland naar Tanza-
nia € 350/m3 kost en dat er af en 
toe een container van 10 m3 ver-
scheept wordt? steunen mag. ra-
bobank t.n.v. J.M. somers inzake 
Project Tanzania, rekeningnummer 
1552.113.957. 

Tini bij zijn koeien Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

De paarden komen al aangerend als Rini dichterbij komt Foto: Ad Ploegmakers

De moord op Sjaak en Mister X
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

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

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

Los door het bos wenst u een 
fijne vakantie en bel gerust 
voor een afspraak.
Nu €1,- korting p.p. van 5 tot 9 augustus

www.Los door het bos.nl
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infOrmatie
 voor de

Kernen

FiJne Vakantie!

Langzaam maar zeker komt de 
vakantieperiode naderbij. De 
kindervakantie is begonnen en steeds 
meer inwoners staan op het punt om het 
een paar weken wat rustiger aan te doen.

Lang niet iedereen gaat naar het 
buitenland. Veel mensen zullen in 
eigen land of hier in de omgeving de 
vakantieperiode doorbrengen. Gelukkig 

wonen wij in een gedeelte van het land waar het zeer de moeite waard 
is om te genieten van de natuur en de mogelijkheden die de regio 
biedt. Wat u ook voor plannen heeft, ik wens u allen een mooie tijd 
toe. Ik hoop dat het zomerse weer nu echt gaat beginnen want tot nu 
toe zijn we er wel erg bescheiden van afgekomen.

Ook dit jaar hebben we op 29 juni weer de veteranendag 
georganiseerd. Naast grote nationale gebeurtenissen in Den Haag en 
Maastricht hebben we, zoals elk jaar, ook in onze eigen gemeente een 
bijeenkomst georganiseerd. Dit jaar in het kasteel in Heeswijk. De 
positieve reacties van onze gasten is zeker een stimulans om op de 
ingeslagen weg door te gaan. Mocht u niet aanwezig zijn geweest en 
wel tot de doelgroep behoren, dan adviseer ik u om alvast de datum 
voor volgend jaar te reserveren. Alle veteranen, oud en jong, zijn van 
harte welkom. Felicitaties van de gemeente gaan ook in de richting 
van het Sint Willibrordusgilde in Heeswijk.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het gilde heropgericht werd. 
Afgelopen weekend was het grote feest, dat gevierd werd met een 
kringgildebijeenkomst in Heeswijk. Maar liefst 42 gilden waren 
te gast en lieten zich bewonderen. Natuurlijk waren er ook de 
onderlinge wedstrijden. Gelukkig bleef het droog en kon iedereen 
genieten van deze toch wel heel bijzondere gebeurtenis.

Brabantse gilden horen er toch nog steeds volop bij. Onze gemeente 
kan zich verheugen in de aanwezigheid van gilden in Heeswijk, 
Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode. Het is mooi om te zien hoe de 
eeuwenoude gilden op een moderne manier inhoud geven aan hun 
bestaansrecht.

W.I.I. van Beek
Burgemeester van Bernheze

Column

WILLIBRORD VAN BEEK

Foto: Marcel van der steen

burgernetdeelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobie-
le) telefoon of een tekstbericht per 
sMs met het verzoek uit te kijken 
naar een duidelijk omschreven per-
soon of voertuig. 
Gewoon vanuit de eigen woning, 
op straat of vanaf de werkplek. 
Zo kunt u direct behulpzaam zijn 
bij de opsporing van bijvoorbeeld 

dader(s), een voertuig of een ver-
mist kind. 

Wilt u ook een actieve rol spelen 
bij de veiligheid van uw woon- en 
leefomgeving? 

bernheze is één van de deelne-
mende gemeenten, dus ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan.

burgernet, ook in bernheze
bErNHEZE - Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen bur-
gers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomge-
ving te bevorderen. hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. 
De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van 
bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een burgernetactie op. Dit 
gebeurt op basis van een goed signalement.

Servicepunt hD 
in de bouw-
vakvakantie 
gesloten

Het servicepunt in Heeswijk-
Dinther is tijdens de bouwvak-
vakantie (op 22 en 29 juli en 
op 5 augustus 2013) gesloten. 
Voor aanvraag van paspoort en 
andere zaken moet u hiervoor 
naar Heesch. 

nationale veteranendag in bernheze

Dit jaar vond de bijeenkomst plaats 
in Kasteel Heeswijk in Heeswijk-
Dinther. In totaal waren er 23 

veteranen met hun partner aan-
wezig op deze mooie locatie. Na 
een kopje koffie volgde een wel-

komstwoord van burgemeester 
W. van beek. Hierna werd er een 
presentatie gegeven door dhr. A. 
stemerdink, voormalig minister 
van Defensie.
Daarna was er tijd om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Ook werd er nog wat ver-
teld over Kasteel Heeswijk en was 
er de mogelijkheid om een rond-
leiding te krijgen. rond de middag 
werd afgesloten met een heerlijke 
koffietafel.

bErNHEZE – De gemeente Bernheze besteedt ook jaarlijks aandacht 
aan de veteranen, woonachtig in Bernheze. hiermee willen zij de er-
kenning en waardering tot uitdrukking brengen voor het werk en de 
prestaties van deze veteranen.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Het is zeker dat dit gepaard gaat 
met flink minder geld. bernheze 
solidair vindt het zeer belangrijk 
dat in de toekomst onze jeugd zo-
veel mogelijk wordt ontzien. Im-
mers, zij zijn de toekomst van ons. 
Ook willen we voorkomen dat 

ouderen in een isolement komen, 
ondanks de rits aan bezuinigingen 
welke voor de boeg staan. 

Gelukkig is er na deze week een 
welverdiende vakantie om onze 
denktank weer op te laden en om 

in september met goede moed van 
start te gaan, met een nieuwe pe-
riode, richting de verkiezingen in 
2014. 
Via deze weg wensen wij, van 
bernheze solidair, u een fijne va-
kantie en tot snel.

Bernheze Solidair: vakantie!

bErNHEZE - Wanneer ik dit stukje schrijf, is het bijna vakantie voor de gemeen-
teraad van Bernheze. De afgelopen periode is veelbewogen geweest. Door de 
grove bezuinigingsdrift van de overheid, worden meer taken op het bordje van 
de gemeente gelegd. Dit om enkel om te voldoen aan de 3%-norm van Brussel! 
Wij weten nog steeds niet hoe de bezuinigingen voor onze gemeente gaan uit-
pakken met de diverse transities die op komst zijn, en zeker naar de gemeenten 
worden doorgeschoven.

Bas van der Heijden, raadslid

Gelukkig wonen wij  in een gedeelte van het land waar het 
zeer de moeite waard is om te genieten van de natuur
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Informatie voor de kernen

“Samenwerking 
ondernemers, 
vastgoedeigenaren, 
bewoners en gemeente”

www.centrumheesch.nl

nieuwe voorzitter 
Sp bernheze

Toen bekend werd dat Geert Ha-
negraaf af ging treden als voorzit-
ter, is het dagelijks bestuur van de 
sP bernheze op zoek gegaan naar 
een geschikte kandidaat. Ze heb-
ben Frenky benaderd omdat ze 
hem al kenden vanuit het regio 
overleg. 

Frenky was politiek actief in de 
gemeente Landerd, zat in het be-
stuur van Jong Nederland reek, 
was voorzitter van Dartvereniging 
‘t Koetshuis, zat in het bestuur van 
zwemvereniging ZIOG in Uden en 
heeft bij Prinses Irene Nistelrode in 
de korfbalcommissie gezeten. 
In het dagelijks leven is Frenky do-
cent aan Het Hooghuis Heesch, 
waar hij naast zijn werkzaamheden 
als docent, ook in de medezeggen-
schapsraad zit. 

Tevens maakt hij deel uit van de 
medezeggenschapsraad van alle 
acht locaties van Het Hooghuis. 

Met het benoemen van Frenky tot 
voorzitter is de sP bernheze er van 
overtuigd een goede start te kun-
nen maken in de richting van de 
verkiezingen van 2014.

bErNHEZE - Frenky heurkens is gisteravond, tijdens de algemene le-
denvergadering, unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de sp 
Bernheze. Al woont Frenky pas sinds december in Bernheze, hij is al 
jaren actief binnen de sp. 

Bezuinigingen vanuit Den haag
De VVD en de PvdA voeren een 
keihard bezuinigingsbeleid. bern-
heze gaat daar de gevolgen direct 
van ondervinden. Met de helft van 
het geld de zorg uitvoeren voor 
ouderen, gehandicapten, jonge-
ren en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De gemeente 
wordt namelijk verantwoordelijk 
gemaakt voor de uitvoering. De 

sP bernheze vindt dat geen ma-
nier van doen. bij de landelijke sP 
is al op actie aangedrongen. Die 
acties hebben de Tweede Kamer-
leden van de sP al ondernomen. 
Jammer genoeg wordt dit nog niet 
gesteund door een meerderheid in 
de Tweede Kamer. De gevolgen 
zijn kennelijk nog niet voldoende 
doorgedrongen bij iedereen. Maar 
als de waarheid echt duidelijk is, 

zijn we mogelijk te laat. Veel on-
heil is dan al geschied. Mensen die 
geen zorg meer krijgen, of de zorg 
niet meer kunnen betalen. Dat 
vindt de sP bernheze te triest voor 
woorden in het tweede rijkste land 
ter wereld. Dat kan anders, dat 
moet anders. De sP bernheze zal 
zich 100% inzetten voor de men-
sen. Want het gaat tenslotte om 
de mensen.

SP: Wie gaat het bezuinigen 
uit Den haag voelen?

bErNHEZE - harde bezuinigingen van VVD en pvdA komen eraan. Bezuinigin-
gen op ouderenzorg, bezuinigingen op gehandicaptenzorg, bezuinigingen op 
sociale werkvoorziening, bezuinigingen op jeugdzorg. Maar, wie mag dat uit-
voeren? Juist, die klus komt bij de gemeenten terecht. Dus ook bij de gemeente 
Bernheze. Veel nieuwe taken komen naar de gemeenten. Voor ruim 30 miljard 
euro. De gemeenten krijgen daar 15 miljard euro voor. probleem duidelijk?

Toon van Vugt, Raadslid SP Sociale Zaken

De oude ros 10 - Nistelrode - tel. 0412-612231 - www.gedekeukens.nl

Bel voor een afspraak of kijk op onze website voor meer informatie

De cDA fractie is al vol op stoom 
voor wat betreft de voorberei-
dingen van de verkiezingen voor 
2014. 
Een aantal mensen hebben zich 
gemeld om mee te praten en mee 
te doen. Een 10-tal werkbezoeken 
hebben veel informatie opgele-
verd. Ook hebben diverse orga-
nisaties ons gemaild en geschre-
ven over wat zij belangrijk vinden 
voor bernheze. Het geeft stof tot 
nadenken en input voor het pro-

gramma voor 2014-2018. Een 
‘Hartelijk dank’ is hier zeker op zijn 
plaats !
Een schrijversteam is druk bezig 
geweest om de teksten voor het 
nieuwe verkiezingsprogramma te 
schrijven. De hoofdlijnen van onze 
visie op de toekomst van onze 
mooie gemeente leggen we daarin 
vast. Een communicatiewerkgroep 
heeft zich gebogen over de wijze 
waarop we ons het komende jaar 
gaan profileren en hoe we bij de 

inwoners in beeld komen. En een 
coördinerend campagneteam 
heeft de hoofdlijnen vastgelegd. 

En als u komende weken nou 
denkt, goede club dit cDA in bern-
heze. Voelt u zich geroepen om 
mee te doen met het cDA en mee 
te werken aan de toekomst van 
bernheze? Neem vooral contact 
met ons op. Laat uw ideeën voor 
verbeteringen in uw dorp weten. 
Vind ons op www.cdabernheze.nl. 

CDA: voorbereidingen nieuwe 
raadsperiode vol op stoom

bErNHEZE - Afgelopen donderdag is de laatste raadsvergadering voor het zo-
merreces geweest. Een mooi moment om u allen een mooie vakantieperiode te 
wensen. lekker de accu opladen, een moment voor jezelf, een moment om de 
hectiek van alle dag even achter je te laten.

Peter van Boekel, Fractievoorzitter CDA Bernheze

resultaten
Er is weer veel gerealiseerd. Plei-
nen en straten zijn aangepakt en 
opnieuw ingericht. scholen en een 
cultureel centrum zijn gebouwd. 
Lege plekken krijgen huizen. Voor-
nemens uit het bestuursprogram-
ma zijn ingevuld in de dorpen. 
Door bezuinigingen en samenwer-
king is de financiële boekhouding 
op orde. Onze conclusie is dat het 
college haar werk goed doet. bern-
heze is gezond.

Verkiezingen
Vier jaar vliegen voorbij. Toch is 
het een goede zaak om elke vier 
jaar opnieuw een nieuwe gemeen-
teraad te kiezen. Het maakt ons 
scherp en geeft u de mogelijkheid 
te bepalen wie u gaat vertegen-
woordigen. Democratie is gewel-
dig. Een betere staatsvorm is er 
niet. Een vol land als Nederland 
vraagt een bestuur. Progressief 
bernheze draagt hier graag een 
steentje aan bij.

zomer
Progressief bernheze wenst ieder-
een een mooie zomer. Niet alleen 
mooi weer maar ook gezellig-
heid, ontmoetingen met familie en 
vrienden. Tijd voor elkaar en een 
mooi boek. Lekker uitrusten en 
een mooie wandeling. 
Een verre reis of lekker thuis. Ener-
gie verzamelen om de schouders 
er weer onder te zetten. Wij zien u 
graag over een aantal weken weer 
terug.

Progressief Bernheze: reces

bErNHEZE - Afgelopen donderdag was de gemeenteraad voor de laatste keer 
voor de zomervakantie bij elkaar. Na veel hamerstukken en een soap rond een 
motie kon Willibrord van Beek, voor de laatste keer als waarnemend burgemees-
ter van Bernheze, de vergadering sluiten. De zomermaanden gaan we gebruiken 
om ons voor te bereiden op de laatste maanden van deze bestuursperiode. Want 
in maart 2014 kiest u de nieuwe gemeenteraad voor Bernheze.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

VAN TUYL METAALRECYCLING

KOM IN DE VAKANTIE
UW OUD IJZER BRENGEN

KOM IN DE VAKANTIE
UW OUD IJZER BRENGEN

Nieuwstraat 5a     |     5384 TC  Heesch 
Telefoon: 06-46326467     |     E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

TIJDENS

DE BOUWVAK

DAGELIJKS

GEOPEND

TIJDENS

DE BOUWVAK

DAGELIJKS

GEOPEND

oVEr DE orgANisAtiE: EHbO vereniging Joh’s roncalli verleent heel veel 
hulp bij evenementen die in Heesch georganiseerd worden. 

kortE oMschriJViNg WErkzAAMhEDEN: Notuleren van bestuurs-
vergadering, uitwerken en beantwoorden van e-mail berichten, aanvragen 
examens Oranje kruis, afspraken maken met instructeurs.

gEVrAAgD WorDt: vrijwilliger met goede computervaardigheden.

gEBoDEN WorDt: fijne samenwerking met het bestuur.

WErktiJDEN: De tijdsinvestering is ongeveer 10 tot 15 uur per week. 
De werktijden kunnen zelf ingevuld worden.

AANNAMEprocEDUrE: kennismakingsgesprek

MEEr iNForMAtiE? Je kunt contact opnemen met Ank Meertens van het 
Vrijwilligerspunt bernheze, De la sallestraat 3 in Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl

sEcrEtArEssE
secretariële ondersteuning van het bestuur

POLITIELOKET TIJDENS SCHOOLVAKANTIE GESLOTEN
Het politieloket in het gemeentehuis in Heesch is vanaf  01-07 tot 12-08 gesloten. 

Voor het doen van aangiftes kunt u terecht bij het dichtstbijzijnde politiebureau of www.politie.nl
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WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf  5,00. 
advertentie@demooibernhezekrant.nl 
of 0412-795170.

MeubelSpuiterij
bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. bel spuiterij sIIs 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

riSerO riOOlService 
Willy van der rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl. 
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering.

4 perSOOnS tent 
Met tOebehOren 
o.a gasstel met fles,
koelkastje, chemisch toilet,
luchtbedden, enz.
Alles in een koop t.e.a.b.
Nistelrode 06-83575352 

hOnDenbench 
(75 x 50 cm) en 2 kunststof 
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,- 
Nistelrode. 06-83575352.

OuDerWetSe 
kinDerStOel
Prijs € 20,- Nistelrode 
06-83575352

AAngebODen

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SuDOku

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

oplossing
vorige week:

Ton bens
uit Heesch

OOgcontact

Winnaar:
Ingrid van Vilsteren

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
ceelen

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 Gb Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

“Ik ben hier eigenlijk per toeval terecht gekomen.” renzo van Dijk 
(20) is geboren en getogen in Dinther, maar woont inmiddels al drie 
jaar in Wageningen. Daar studeert hij bedrijfs- en consumentenwe-
tenschappen aan de plaatselijke universiteit. Een hele brede studie, 
vertelt hij.

“Deze studie is een combinatie van bedrijfskundevakken en vak-
ken die gaan over menselijk gedrag. Er wordt gekeken naar waarom 
mensen zich zo gedragen zoals ze doen, vaak met betrekking tot 
koopgedrag. Hoe interpreteren mensen reclames? Dat onderzoek ik. 
Marketing is dus een belangrijk aspect in mijn studie”, zegt renzo. 

Per toeval kwam renzo drie jaar geleden bij deze studie terecht. “Ik ging in verschillende steden 
naar bedrijfskunde en bedrijfsceconomie kijken en daarnaast nog in Maastricht naar International 
business. Dat was het allemaal net niet voor me. Toen ik in Wageningen op de open dag was, 
had ik nog wat tijd over en ben ik bij de presentatie voor deze studie gaan zitten. Ik wist meteen 
dat dit beter bij me paste. In het begin twijfelde ik nog wel over Wageningen, omdat het niet zo 
groot is. Doordat ik bij een studentenvereniging ben gegaan, is het allemaal goed gekomen.”

Naast de reguliere bedrijfskundige, sociologische en marketinggerichte vakken krijgt renzo veel 
te maken met zogenaamde PGO-opdrachten. PGO staat voor Probleem Gericht Onderwijs. “Dat 
zijn grote opdrachten, waarmee je een hele periode met een groep bezig bent. Dat kost veel tijd, 
maar als je die tijd er ook in steekt, is het goed te doen.”

“Wat ik er uiteindelijk mee wil bereiken? Ik heb nog geen idee. Ik heb een redelijk brede inte-
resse. Marketing lijkt me interessant, maar de communicatieve kant van het Human resource-
vakgebied lijkt me ook leuk. Ik laat het allemaal op me af komen. Ik ga er een beetje van uit dat 
naarmate de tijd vordert, ik een beter idee krijg van wat ik de komende jaren wil gaan doen”, sluit 
hij luchtig, maar zelfverzekerd af.

NAAM: renzO vAn Dijk 
LEEFTIJD: 20 jAAr
WOONPLAATs: Dinther
sTUDIE:beDrijfS- en cOnSu-
MentenWetenSchAppen

Tekst: Rob Aarts

te kOOp

www.tikkenklikkenprinten.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

12, 13 en 14 juli Belgisch Bierfestival
Hotel Restaurant De Leygraaf, Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-Dinther, www.leygraaf.nl 0413-293016

Met de komende zomervakantie breekt er een extra 
drukke periode aan, waarin veel inwoners nieuwe 
reisdocumenten nodig hebben. Wij adviseren u dan 
ook om tijdig een afspraak te maken.
Uw voordelen zijn:
• U bepaalt zelf het tijdstip van de afspraak.
• U bent meteen aan de beurt.
Zo maakt u een afspraak:

• via de www.bernheze.org
• telefonisch via (0412) 45 88 88
• bij de receptie in het gemeentehuis.

opENiNgstiJDEN
Gemeentehuis, De Misse 6, Heesch
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
woensdag: 8.30 tot 19.00 uur.

nieuWe reiSDOcuMenten nODig?
Gemeente Bernheze werkt op afspraak



Woensdag 3 juli 2013 19
  

b o UW t
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infO@DeMOOibernhezekrAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

op de Crawford  sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013
EENMALIGE ZOMER ACTIE! 30% KORTING

Uw dealer
VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070
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 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl
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Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

De woningen die Mooiland hier 
bouwt, worden ook wel nultre-
denwoningen genoemd. Alle 
voorzieningen zoals woonkamer, 
keuken, slaapkamer en badka-
mer liggen op de begane grond. 
Hierdoor kunnen mensen langer 
in hun woning blijven wonen. De 

woningen zijn geschikt voor men-
sen van 60 jaar of ouder. Op de 
verdieping is een tweede slaap-
kamer of hobbyruimte aanwezig. 
Voor meer informatie over het 
nieuwbouwproject kunt u terecht 
bij het klantenpunt van Mooiland 
via 0486 439 900.

Mooiland start nieuw-
bouw aan De helling 
vorstennbosch

VOrsTENbOscH – Woningcorporatie Mooiland start met de bouw 
van zes woningen in Vorstenbosch aan de Dorpsrand in wijk De hel-
ling. Vorstenbosch is een klein en landelijk gelegen dorp binnen de 
gemeente Bernheze. Aannemer heijmans Woningbouw B.V. uit ros-
malen bouwt de woningen. Naar verwachting levert Mooiland deze 
aan het einde van dit jaar op.

ieder dak een kunstwerk

NIsTELrODE - rietdekkersbedrijf Mark de Laat weet van elk dak een kunstwerk 
te maken. Op de foto’s laat hij zien dat riet niet altijd een nostalgische uitstraling 
heeft, maar ook zeker een moderne uitstraling kan geven.
Mark de laat - 06-42734863 - www.rietdekkersbedrijfmarkdelaat.nl

50 jaar metseldiploma
LTS St. Willibrordus 

Leraar Jan Hermkens (89) vertelt: 
“Ik had laatst een discussie over 
het mooiste vak, voor mij is dat 

metselen. De prachtige taarten 
van de bakker liggen de dag erna 
in het riool, maar het metselwerk 

blijft. Kijk maar naar de pyrami-
des in Egypte of de tempels in 
Griekenland”. Vroeger werd op 
school volgens hem met kalk-
mortel gemetseld. Dan konden 
de stenen nog een keer gebruikt 
worden en de kalkmortel ook. 
Hermkens is 25 jaar leraar ge-
weest aan de school die nu het 
Hooghuis is. 

De beste leerling van de klas, Ad 
Klerks, ging onder zijn leiding in 
1963 naar de metselwedstrijden 
in de Ahoy, rotterdam. De zilve-
ren troffel heeft hij toen niet ge-
wonnen. Die is in 2013 wel door 
het Hooghuis binnen gehaald. 

Beoordeling
buiten staan de oud-leerlingen op 
meester Hermkens te wachten. 
De muurtjes worden beoordeeld. 
De plank (‘rij’) die hij daarvoor 
gebruikt wordt eerst gecontro-
leerd en bekeken of deze goed 
recht is. Dan gaat hij keuren en 
meten, Jan roefs uit Heesch had 
de achterkant iets beter kunnen 
bijwerken, maar de muur is goed 
voor een 8. Martin de Louw uit 
reek krijgt een 8,5 en Hans de 

HEEscH – Bij de heemschuur in de tuin staan 4 strakke muurtjes, 
gemetseld door ‘ouwe rotten’, alsof het eindexamenstukken zijn. En 
dat zijn het eigenlijk ook. De muurtjes zijn van oud-leerlingen van de 
lts st. Willibrordus uit oss die op 27 juni bij elkaar zijn ter gelegen-
heid van het 50 jarig jubileum van hun metseldiploma. Net als hun 
diploma, zijn de heren ook een beetje verschoten van (haar)kleur.

NIsTELrODE - rietdekkersbedrijf Mark de Laat weet van elk dak een kunstwerk 

Advertorial

Van links naar rechts: Hans de Veer (Empel), Tonny van Grunsven 
(Huiseling), Martin de Louw (Reek), Harrie van Boxtel (Oss), Frans Fransen 
(Heesch), Henk van Herpen (Heesch), leraar meneer Hermkens (Oss), 
Antoon Verstegen (Nistelrode), Mari Verhoeven (Heesch), Ger Fransen 
(Heesch), Tini Pepers (Geffen), Jan Roefs (Heesch), Ad Klerks (Berghem). 
 Foto: Marcel van der Steen

Veer uit Empel krijgt, dankzij het 
werk van een elektrische zaag, 
toch een 8, ook al kon je aan 
de achterkant wel een pet op-
hangen. Het boerenvlechtwerk 
van Ger Fransen uit Heesch (met 
voegwerk van Henk van Her-
pen) krijgt een 9. Gezegd moet 
wel worden dat de stenen ook 
hier gezaagd werden, die vroe-
ger werden gehakt, “maar de tijd 
dat het uurloon 2 kwartjes was 
is voorbij en dus is hakken geen 
optie meer”. 
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
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Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford C-Max 2007
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008
Opel Agila 1.2 airco 32.000 km  2009
Opel Astra 1.6-16v station airco
  101.000 km. 2007 
Opel Corsa 1.2 5drs. 1999 

Opel Corsa 1.2 16v 5-drs  2008
Opel Corsa 12 16v 111 edition
   50.000 km  2011
Opel Meriva 1.6-16v airco 71000 km 2006
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Toyota RAV 4 26.000  2010
Volvo XC 70 4wd airco  2004
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  € 4.950,-
Citroen ZX station groen  1997  € 1.250,-
Citroën Xsara picasso 1.8 16v   2004  € 3.950,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  € 1.999,-
Hyundai Atos 38.000 Km  2006  € 3.950,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  € 6.950,-
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  € 6.999,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  € 5.950,-
Mazda 323 f zw., verlaagd, div opties  2002  € 3.800,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  € 5.950,-
Opel Astra 1.6 Blauw metalic  2000  € 1.750,-
Peugeot 206 Diesel lmv   1999  € 1.999,-
Renault clio blauw metallic  1998  € 1.500,-
Renault Megane coupe  2001  € 2.250,-
Suzuki wagon R  117DKm  2000  € 1.600,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  € 2.500,-

Campers:
Hymer fiat camper diesel           € 16.999,-

Stationcars:
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 3.950,-
Citroen Xsara Break blauw  1999  € 1.200,-
Citroen Xsara Break 2.0HDI  2003  € 1.850,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2003  € 3.499,-
Peugeot 307 hdi break  2007  € 7.600,-
Peugeot 307 SW 7 Persoons 1.6HDi  2004  € 3.450,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  € 1.450,-

Bedrijfswagens: 
Citroen Berlingo 1.9D  1999  € 1.450,-
Seat Inca grijs metallic  1999  € 1.750,-
Opel Combo diesel blauw  2001  € 1.950,-
Renault Kangoon 1.5 DCi ex btw 2008  € 4.999,- 
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  € 1.999,-
Seat Inca 1.9 sdi 183.000  2003 € 2.750,-

Gedurende de bouwvakvakantie 
zijn wij gewoon geopend.

Deukendokter ben van de Wijgert
Gepassioneerd restaurateur

Na meer dan 40 jaar auto’s uit-
deuken en restaureren is ben een 
echte vakman. Vanuit zijn VW 
beetle werkt hij meestal op loca-
tie bij garages en zijn gereedschap 
ligt in die beetle. Thuis heeft hij 
voldoende ruimte voor zijn pas-
sie. Momenteel heeft hij een VW 
Kever (de bril) uit 1952, de Ford 
Transit en een VW Transporter uit 
1953 in behandeling. Over deze 
laatste raakt hij niet uitgepraat.

geschiedenis
De VW Transporter was er nooit 
gekomen als ben Pon uit Amers-
foort niet had aangedrongen bij de 
VW fabriek op een transportmid-
del. Voor die tijd was alles Kever 
wat de klok sloeg. Gelukkig zijn 
ze overstag gegaan. Eind zestiger 
jaren had de VW Transporter 75% 
marktaandeel en redde deze ‘bus’ 
de fabriek van de ondergang, toen 
de Keververkoop stagneerde; ie-
dereen wilde déze bus. Of zoals 
ben zegt: “Europa is groot gewor-
den door de VW bus.” Nu zijn ze 
verzamelobjecten. 

De VW transporter 
Op 2 april 1953 werd de VW 
Transporter geleverd aan Franz 
Diebold in München. Die heeft 
er mee rondgereden tot 1963 en 
daarna heeft de bus 40 jaar lang 
‘weg staan kwijnen’ in een oude 
schuur in Neurenberg. Om hem 

daar weg te halen moesten 18 
bomen omgezaagd worden. Via 
belgië en Amersfoort is de Trans-
porter in 2003 in Heesch terecht 
gekomen, bij de andere prachtige 
verzamelobjecten van ben. De 
bus, een van de weinig nog res-
terende in de wereld, is inmiddels 
helemaal gedemonteerd en ge-

straald. Nu wordt de carrosserie 
hersteld. Als dat gebeurd is kan 
de bus gespoten en afgemon-
teerd worden. Dat is sneller ge-
zegd dan gedaan. In totaal gaan 
er duizenden kilometers reizen en 
zo’n 1500 uur aan vakmanschap 
in zitten, inclusief het reviseren 
van de – originele – motor, assen 
en versnellingsbak. 

BArNDoor
De VW Transporter uit 1953 staat 
in het barndoor register. De rDW 
is komen kijken om straks de bus 
te voorzien van autopapieren. 
Ondertussen rijdt ben rond, naar 
oldtimerbeurzen en meetings, op 
zoek naar onderdelen voor deze 
bus en voor de VW samba, waar 
ben een bar van maakt.
zoggelsestraat 60, 5384 VE
heesch, 06-24459601

HEEscH – hoewel veel garagehouders en dealers Ben kennen van zijn vakmanschap (Focwa erkend) bij 
het uitdeuken en restaureren van auto’s, heeft hij een hobby die zeker zo belangrijk is. restaureren van 
oldtimers; en dan liefst DAF of VW, hoewel de Ford taunus transit (1964) en de Messerschmitt (1962) ook 
speciaal zijn.

Ben van de Wijgert bij ‘zijn’ bus met de originele handgeschilderde reclame van Franz Diebold
Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

BeN rIJ dt roNd, 
op Zoek naar 
onDerDelen

tAnken Met creDitcArD Of pinpAS
Als u met een creditcard of - indien mogelijk - pinpas tankt bij een onbemand 
tankstation kan het gebeuren dat u op uw digitale bankafschrift een hoger 
bedrag ziet staan dan het bedrag waarvoor u daadwerkelijk hebt getankt. Dit 
is een reservering die wordt gemaakt voordat u kunt tanken. U zult zien dat 
later steeds verrekening tot het juiste bedrag plaatsvindt.
bron: anwb.nl

Advertorial
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•  Citroen C5 station 2.0i 63 150.000 km clima radio 
 cd, 2002
•  Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise 
 162.000 km, 2002
•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•  Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km, 
 dubbelzonnedak, PDC, 2003

• Suzuki Swift 1.3i airco 5-drs 63.000 km 2006
• Toyota Auris 1.6 aut. clima, navi,  
 54.000 km, 2007
•  Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•  Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties, 
 99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
•  Volvo 460 2.0 i automaat, 1994

VERKOCHT

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

Wij zijn gesloten van 13 juli t/m 4 augustus

Retselseweg 5•5473 HC Heeswijk-Dinther•06-50453935•www.hvamotoren.nl

I.v.m. uitbreiding en verbouwing van onze winkel: 
5 t/m 15 juli 2013 MEGA VERBOUWINGSOPRUIMING
Helmen aktie
2013 MT Collectie 25% korting

Helmen 50% korting:
AGV RC-5 van € 129,- voor € 64,50
AGV AX-6 van € 209,- voor € 104,50
MDS RC-4 van € 99,- voor € 49,50

Helmen 60% korting:
TNT kevlar  van € 99,- voor € 40,-
MT Oxion (ook geschikt voor op de motor) 
 van € 149,95 voor € 59,95
MDS Edgde  van € 89,-  voor € 35,95
MDS Beast  van  € 89,-  voor € 35,95
MDS Demon  van  € 89,-  voor € 35,95

Helmen 70% korting:
MT thunder van € 99,95 voor € 29,95

2T olie Aktie:
Castrol Power RS 2T (TTS) 4 halen = 3 betalen = € 9,70 per liter
Putoline TTX 4 halen = 3 betalen = € 7,45 per liter
Putoline Scooter 4 halen = 3 betalen = € 7,45 per liter

MotorBanden Aktie:
Michelin Pilot Power:
120/60 x ZR 17 : NU € 90,- 
120/70 x ZR 17 : NU € 90,- 
160/60 x ZR 17 : NU € 112,50 
180/55 x ZR 17 : NU € 121,50 
190/50 x ZR 17 : NU € 130,50 

Setprijzen:
120/70 x ZR17 + 160/60 x ZR 17 NU € 189,- 
120/70 x ZR17 + 180/55 x ZR 17 NU € 193,50 
120/70 x ZR17 + 190/50 x ZR 17 NU € 202,50 

Michelin Pilot Power PURE 2CT
120/70 X ZR 17 : NU € 108,-
160/60 x ZR 17 : NU € 103,50
180/55 X ZR 17 : NU € 143,-
190/50 X ZR 17 : NU € 143,-

Setprijzen:
120/70 x ZR17 + 160/60 x ZR 17 NU € 216,-
120/70 x ZR17 + 180/55 x ZR 17 NU € 229,50
120/70 x ZR17 + 190/50 x ZR 17 NU € 234,- Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

ONS 
MAGAZIJN

MOET
LEEG!

Tijdens de verbouwingactie 
bij aankoop van elke andere 

voorradige bromfiets/scooter 

GRATIS HELM of 

GRATIS ART 4* 
KETTINGSLOT!

Dit is slechts een greep uit 
onze verbouwingsactie. 

Loop vrijblijvend een keer 
binnen voor ons assortiment 

bromfietsen/scooters, 
onderdelen en toebehoren.

Tijdens de verbouwing zijn 
wij gewoon geopend:

maandag: 9.00-21.00 uur
dinsdag en vrijdag 
14.00-21.00 uur

zaterdag: 8.30-17.00 uur

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. 

zaterdag: 8.30-17.00 uur

OP=OP

Scooteraanbiedingen:
NIEUWE 2013 VESPA SCOOTERS 
SNOR/25km 4T:
Vespa LX (alle kleuren) van
€ 2.929,- nu voor € 2.499,-*

Vespa S sport matzwart van
€ 3.099,- nu voor € 2.599,-*

*Prijzen excl. Rijklaar maken (€ 199,-)

OPRUIMING NIEUWE 
KEEWAY SCOOTERS!!
30% KORTING
 

KEEWAY MILAN 2t 45 km/u van
€ 1.099,- voor € 769.-*

Keeway Huricane 50 2T 25 km/u van 
€ 999,- voor € 699,-*
 
Keeway Flash 50 2T, 45 km van 
€ 1.099,- voor € 769.-*

*Prijzen excl. Rijklaar maken (€ 199,-)

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Een schone 
auto tijdens de 
vakantie?
 
Kom naar de 
Carwash

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

internAtiOnAAl 
rijbeWijS
Het internationaal rijbewijs 
(Irb) is een internationaal er-
kend reisdocument. Het is een 
vertaling van het Nederlandse 
rijbewijs. Daarmee kunt u pro-
blemen met de politie, die uw 
Nederlandse rijbewijs niet kan 
lezen, voorkomen. In sommige 
landen is het vereist als u daar 
als niet-ingezetene bij een tijde-
lijk bezoek een (motor)voertuig 
wilt besturen. Ook kan een ver-
huurbedrijf naar het Irb vragen 
als u een motorvoertuig wilt hu-
ren. Het Irb is bij de ANWb te 
koop.
bron: anwb.nl

brOMfietS beSturen in 
het buitenlAnD
Voor het mogen besturen van 
een eigen of een gehuurde 
bromfiets is een geldig rijbewijs 
AM, A of b voor de meeste lan-
den een vereiste. Iedere brom- 
of snorfiets moet een officieel 
kenteken(bewijs) hebben en 
een WA-verzekering.
bron: anwb.nl

brAnDStOf e10
In Frankrijk en Duitsland is 
steeds vaker de nieuwe brand-
stof E10 verkrijgbaar. E10 is 
een mengsel van tenminste 90 
procent fossiele brandstof en 
maximaal 10 procent ethanol. 
De E staat voor ethanol en de 
10 geeft het percentage daar-
van aan. Het idee erachter is 
dat de afhankelijkheid van fos-
siele brandstoffen vermindert, 
zonder dat auto’s massaal aan-
gepast hoeven te worden aan 
een andere brandstofsoort. E10 
is niet geschikt voor alle auto’s. 
controleer voor u op vakantie 
gaat bij uw dealer of uw auto 
geschikt is voor rijden op E10.
bron: anwb.nl

Retselseweg 5•5473 HC Heeswijk-Dinther•06-50453935•www.hvamotoren.nl

Helmen actie
2013 MT Collectie 25% korting

Helmen 50% korting:
AGV RC-5 van € 129,- voor € 64,50
AGV AX-6 van € 209,- voor € 104,50
MDS RC-4 van € 99,- voor € 49,50

Helmen 60% korting:
TNT kevlar  van € 99,- voor € 40,-
MT Oxion (ook geschikt voor op de motor) 
 van € 149,95 voor € 59,95
MDS Edgde  van € 89,-  voor € 35,95
MDS Beast  van  € 89,-  voor € 35,95
MDS Demon  van  € 89,-  voor € 35,95

Helmen 70% korting:
MT thunder van € 99,95 voor € 29,95

2T olie actie:
Castrol Power RS 2T (TTS) 4 halen = 3 betalen = € 9,70 per liter
Putoline TTX 4 halen = 3 betalen = € 7,45 per liter
Putoline Scooter 4 halen = 3 betalen = € 7,45 per liter

MotorBanden actie:
Michelin Pilot Power:
120/60 x ZR 17 : NU € 90,- 
120/70 x ZR 17 : NU € 90,- 
160/60 x ZR 17 : NU € 112,50 
180/55 x ZR 17 : NU € 121,50 
190/50 x ZR 17 : NU € 130,50 

Setprijzen:
120/70 x ZR17 + 160/60 x ZR 17 NU € 189,- 
120/70 x ZR17 + 180/55 x ZR 17 NU € 193,50 
120/70 x ZR17 + 190/50 x ZR 17 NU € 202,50 

Michelin Pilot Power PURE 2CT
120/70 X ZR 17 : NU € 108,-
160/60 x ZR 17 : NU € 103,50
180/55 X ZR 17 : NU € 143,-
190/50 X ZR 17 : NU € 143,-

Setprijzen:
120/70 x ZR17 + 160/60 x ZR 17 NU € 216,-
120/70 x ZR17 + 180/55 x ZR 17 NU € 229,50
120/70 x ZR17 + 190/50 x ZR 17 NU € 234,- Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Tijdens de verbouwing bij 
aankoop van elke andere 

voorradige bromfiets/scooter 

GRATIS HELM of 

GRATIS ART 4* 
KETTINGSLOT!

Dit is slechts een greep uit 
onze verbouwingsacties. 
Loop vrijblijvend een keer 

binnen voor ons assortiment 
bromfietsen/scooters, 

onderdelen en toebehoren.

Tijdens de verbouwing zijn 
wij gewoon geopend:

maandag: 9.00-21.00 uur
dinsdag en vrijdag 
14.00-21.00 uur

zaterdag: 8.30-17.00 uur

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. 

zaterdag: 8.30-17.00 uur

OP=OP

Scooteraanbiedingen:
NIEUWE 2013 VESPA SCOOTERS 
SNOR/25km 4T:
Vespa LX (alle kleuren) van
€ 2.929,- nu voor € 2.499,-*

Vespa S sport matzwart van
€ 3.099,- nu voor € 2.599,-*

*Prijzen excl. Rijklaar maken (€ 199,-)

OPRUIMING NIEUWE 
KEEWAY SCOOTERS!!
30% KORTING
 

KEEWAY MILAN 2t 45 km/u van
€ 1.099,- voor € 769.-*

Keeway Huricane 50 2T 25 km/u van 
€ 999,- voor € 699,-*
 
Keeway Flash 50 2T, 45 km van 
€ 1.099,- voor € 769.-*

*Prijzen excl. Rijklaar maken (€ 199,-)
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JULi
Het is zover: het is goddank vakantie!
Mijn hoofd loopt leeg, want eind’lijk is het vrij
En deze vrijheid leidt ertoe bij mij
Dat ik het leven van zijn mooiste kant zie.

Als ik de charmes van een ander land zie,
Toscaanse heuvels of een alpenwei,
Romaanse kerkjes of een rotspartij,
Of mensenmassa’s aan een zonnig strand zie.

Als ik de geur ruik van een lekkernij
Of tafels in een lieflijk restaurant zie
Dan krijgt mijn geest een zweem van transparantie
Waarin geen plaats meer is voor tobberij.

Dit is een maand waarin ik goed gedij
Al biedt dat voor de toekomst geen garantie.

mooI VAn hans manDers VakantieFOTOweDSTriJD
De redactie van de MooiBernhezekrant houdt een 
vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp:

ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin de zon een 
hoofdrol speelt. laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er met zon, zonlicht, zonneschijn, 
zonnewarmte op fotografisch gebied allemaal mogelijk is. Dus niet allemaal op het strand de zon in de 
zee laten zakken of de zon tussen twee handen pakken, maar probeer aparte foto’s te maken. 
tip 1: google op afbeeldingen van de ‘zon’ en laat je inspireren door de niet voor de hand liggende 
voorbeelden.
tip 2: ga naar: www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl of www.mooihdl.nl en lees het 
artikel over de 10 tips voor een fotowedstrijd. Bijgaand alvast enkele voorbeelden:

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooibernhezeKrant. Professionele fotografen en 
medewerkers van DeMooibernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van deelname uitgesloten. 
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1Mb 
groot). stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s.
Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen.
bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen (of mensjes) op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van 
DeMooibernhezeKrant.
stuur hiertoe een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd. 
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 
Insturen tussen 4 juli en 15 augustus 2013.

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

De te Winnen prijzen zijn:
1e prijS hema cadeaukaart € 50,00
2e prijS hema cadeaukaart € 25,00
3e prijS hema cadeaukaart € 15,00

De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in DeMooibernhezeKrant van week 36, 
uitgave 4 september 2013. 
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie van 25 stuks gemaakt, die op de websites: 
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl worden gepubliceerd.

Wij wensen u een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze!
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

Zon

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooibernhezeKrant. Professionele fotografen en 

vAkAntiefOtOWeDStrijD

De Leygraaf heeft standaard al 
50 verschillende belgische bieren 
op haar bierkaart staan en breidt 
dit tijdens het belgisch bierfestival 
met nog eens 50 soorten uit. Vele 
verschillende belgische biersoorten 
zullen aanwezig zijn zoals diverse 
Witte, blonde, Amber, Dubbel, Tri-
pel, Fruitige, Geuze en stout. Alle 8 
de Trappistenbieren zullen aanwe-
zig zijn, zelfs de Oostenrijkse En-
gelszell. Er zullen ook belgische ge-
rechten zoals belse Frieten, stoemp 
met saucisse en waterzooi zijn. Het 

festival is gratis toegankelijk.

Vakantie inluiden
Traditioneel gaan bedrijven en 
werknemers vrijdags tijdens de 
start van de bouwvakvakantie de 
vakantie inluiden met een biertje. 
Voor het eerst in de regio kan dat 
op een belgisch bierfestival. 
Vanaf 15.00 uur tot laat in de 
avond kan men kennismaken met 
en genieten van een biertje.

Belgische biercultuur
belgië heeft een rijke biercultuur 
met een enorme variatie aan bie-
ren en merken. De rijkdom van de 
belgische bieren gaat terug tot in 
de middeleeuwen en wordt inter-
nationaal geprezen. Er zijn onge-
veer 130 brouwerijen en ongeveer 
1100 verschillende bieren.
www.leygraaf.nl

belgisch bierfestival
HEEsWIJK-DINTHEr - De bouwvak vakantie inluiden kan op 12, 13 en 
14 juli op het Belgisch Bierfestival. Aanvang is vrijdag 12 juli om 15.00 
uur. in de zaal en op het terras van De leygraaf aan de Meerstraat 45a 
in heeswijk-Dinther zullen meer dan 100 verschillende Belgische bie-
ren worden gepresenteerd.

Woodstock in de kersouwe

hippie tijdperk
Het is bijna onmogelijk om de 
muziek van, onder andere, Janis 
Joplin, santana, The Who, The 
band op een hoog niveau te spe-
len. De Woodstock Tribute band 

doet dat schijnbaar moeiteloos. 
Het is dan ook niet voor niets dat 
zij een van de meest gevraagde tri-
bute-bands van Nederland zijn. De 
formatie zal het overgrote deel van 
het Woodstock repertoire live ten 

gehore brengen. Een groots spek-
takel waarbij het hippie tijdperk zal 
herleven. 

hoog niveau
Alle muziek uit de Woodstock film 
passeert de revue; nummers van 
country Joe Mac Donald, Melanie, 
Ten Years After, Janis Joplin, Jeffer-
son Airplane, The Who, Tim Har-
din, crosby-stills-Nash & Young, 
Joe cocker, santana en vele, vele 
anderen. 
De positieve en opgetogen sfeer 
die de band weet te creëren wor-
den in heel Nederland geroemd. 
Een wervelende flower power 
show, die je gezien en gehoord 
moet hebben! Kaarten voor dit 
concert van 5 juli zijn te bestellen 
in de ticketshop op www.kersou-
we.nl, bij VVV Heeswijk Dinther en 
Uitpunt Veghel. 

Op www.kersouwe.nl vind je meer 
informatie en het hele programma.

HEEsWIJK-DINTHEr - Vrijdagavond 5 juli is de kersouwe in flower po-
wer sferen als de Woodstock tribute Band optreedt: een achtmans for-
matie uit de regio die het overgrote deel van het Woodstock repertoire 
live ten gehore brengt. Deze tribute-band pakt uit en dat doet ze op 
zo’n wijze dat het verschil met het ‘origineel’ nauwelijks te horen is. En 
dat is bijzonder, erg bijzonder. Aanvang 21.00 uur, entree 15,-.

Gazelle orange Inn. Xtra 2199.- nu 1869.-
Gazelle orange Inn. Exc. 2449.-  nu 2079.-
Gazelle orange Inn. Exc. XT 2649.-  nu 2249.-
Gazelle medeo Inn.  2449.-  nu 2079.-
Sparta Ion RX 29v  2399.-  nu 1919.-
Sparta E-motion 3  1799.-  nu 1439.-
Batavus Genova E-go 1649.- nu 1319.-
Batavus Fuego E-go 2249.- nu 1799.-
Trek L600   2399.- nu 1919.-
Trek L500 2299.-  nu 1599.-

Summer Sale e-bikeS
Opruiming e-bikeS  Overjarig, licht beSchadigd Of demO mOdellen 

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

Advertorial
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ag van de 
Parelketting

HEEsWIJK-DINTHEr - op zondag 7 juli is er voor de tweede keer de Dag van de parelketting. De parelketting is een fietstocht/wandeltocht van ongeveer 35 kilometer die langs de 
prachtigste plekjes, de parels, van heeswijk-Dinther gaat. De tocht is leuk voor mensen uit deze streek om weer eens te ontdekken hoe mooi hun woonomgeving is. En wie als toerist 
in de gemeente Bernheze en omgeving verblijft, ziet zo met eigen ogen hoe prachtig heeswijk-Dinther is. het geeft tevens de mogelijkheid om nu, of op een later tijdstip, verschil-
lende pareltjes te bezoeken. De tocht is georganiseerd door trV Bernheze.

vAkAntietip

De Parelkettingroute is het gehele 
jaar bij de leden van TrV-bernheze 
te koop. De fiets- en wandeltocht 
kan gereden/gelopen worden 
wanneer u maar wilt en vanaf de 
plek die u wilt.

Op de Dag van de Parelketting 
ontvangt u een zilverdraad per 
groep en krijgt u bij diverse parels 
langs de route één parel per per-
soon, zodat u aan het einde van de 
fietstocht zelf een prachtige parel-
ketting hebt. 
Het routeboekje, met daarbij een 
uitgeschreven beschrijving, kost 

€1,-. Het zilverdraad en de parels 
zijn gratis. Daarvoor hoeft geen 
entreegeld te worden betaald. Wel 
raden wij u aan om de diverse pa-
rels te bezoeken. Is het niet nu, 
dan op een ander moment. U be-
taalt dan wel de entreeprijs.

De deelnemende parels/pareluitgiftepunten zijn:

kASteel heeSWijk kasteel 4 - 12.00–17.00 uur - www.kasteelheeswijk.nl

interArt beelDentuin gouverneursweg 6c - 13.00-17.00 uur - www.interart.nl

Dier & tuin WeiDe Meerstraat 45A - 12.00-17.00 uur - www.dierentuinweide.nl

De MeierijSche MuSeuMbOerDerij Meerstraat 28 - 12.00-17.00 uur - www.museumboerderij.nl

fAzAnterie stoppelveldseweg 1 - 12.00–17.00 uur - www.derooiehoeve.nl

kilSDOnkSeMOlen kilsdonkseweg 4 - 11.00–17.00 uur - www.kilsdonksemolen.nl

pArOchie St. ServAtiuS ontmoetingstuin servaes raadhuisplein 22 - 12.00-16.00 uur  - www.parochiedinther.nl

De WilDhOrSt Meerstraat 30 - 11.00-17.00 uur - www.landgoeddewildhorst.nl

De Parels van 
Heeswijk-Dinther 

wensen u veel plezier

natuurlijk genieten bij het bomenpark
ruim een jaar is het compleet ver-
nieuwde bomenpark van Niels 
van de Kamp en Eric rassaerts nu 
open. Ideaal gelegen in arboretum 
‘Het bomenpark’ van natuurpark 
De Hooge Vorssel. Een prachtige 
plek om te wandelen, te fietsen of 
paard te rijden. 

Zeven dagen per week kunnen 
eters en drinkers in het bomenpark 
terecht. Voor een kop koffie met 
appeltaart na een sportieve fiets-
tocht. Voor een smakelijke lunch 
om eens bij te praten met die oude 
vriendin. Voor een romantisch di-
ner met de allerliefste of voor een 
goede borrel met vrienden. 

Met dagelijks verse producten wor-
den speciale en heerlijke, gangbare 
gerechten bereid. Kwaliteit staat 
hoog in het vaandel en deze wordt 
dan ook constant bewaakt.

Naast het restaurant heeft het bo-
menpark ook een proeflokaal. Het 
sfeervolle proeflokaal biedt uitzicht 
over het water en heeft een ei-
gen terras. U kunt hier samen met 
uw gezin, vrienden en familie een 
feestje geven, een borrel of diner. 
bedrijven kunnen in het proeflo-
kaal terecht voor vergaderingen en 
personeelsfeestjes.

De zomer komt er aan; het bomen-
park is er klaar voor. Op het terras 
kunt u heerlijk in de zon of verkoe-
lend onder een parasol genieten 
van een verfrissend biertje of een 
zonnige maaltijd. Kom natuurlijk 
genieten bij het bomenpark!
www.bomenpark.nl

HEEscH - Lekker buiten zijn en genieten van de brabantse gezelligheid. bourgondisch lun-
chen of dineren in een rustieke, natuurlijke omgeving. Uitrusten van een lange wandeling 
met een goede kop koffie op het zonnige terras. Dat is het bomenpark. Op een sfeervolle 
locatie midden in het arboretum worden de heerlijkste hapjes en drankjes voor u geserveerd.

jOzette vAn De helM (Loosbroek): “Afgelopen jaar hebben we via het 
Rabobank Coöperatief Dividend een sponsorbedrag mogen ontvangen van 
€ 30.000,-. Er was voor de Wis, na ruim 30 jaar heel veel behoefte aan een 
nieuwe geluidsinstallatie. Intussen is de offerte afgerond en gaan we het 
installatieproces inzetten met GACOM uit Veghel. Na de vakantie zal er 
in de Wis een heel duidelijk en mooi geluid klinken. Voor de Loosbroekse 
gemeenschap is dit weer een prachtig hoogtepunt!”

geen krant

17 en 24 JUli

Advertorial
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hOrizOntAAl
2. Welke voetbalclub uit Bernheze is gepromoveerd naar de 3e klasse?
5. Welke kindervoorstelling speelt momenteel in de kersouwe?
8. Wie is de nieuwe lijsttrekker van D66 Bernheze? (Voor- en achternaam)
9. Wat is de naam van de heemkundekring uit Nistelrode en Vorstenbosch?
10. hoe heet de voetbalclub in heesch?
12. Waar kun je al 40 jaar eerlijke koffie kopen?
13. Wie is de nieuwe voorzitter van sp Bernheze?
14. Wat staan de letters VVN voor?
16. hoe heet het ziekenhuis in Uden?
17. Wie nam afscheid als voorzitter stuurgroep de Maashorst? 
 (Voor- en achternaam)
18. Waar vond dit jaar de nationale veteranendag van Bernheze plaats?
22. in welke maand van 2013 vind het Bernhezer Business Event plaats?
23. in welke kern van Bernheze moet de kermis nog komen in 2013?
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Life

workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Klaar voor de Zomer?
Permanente make-up

workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Tarwestraat 81 Berghem

Nieuwe leuke 
sieraden 

voor een leuke prijs

Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455

Dimphy: ‘Geniet van de vakantie waar 

of met wie je ook bent’
Een mooi project is voor ons ten einde. De grote metamorfose zal in 

september zijn, omdat de vakantieperiode in aantocht is. Als u dit in 

de krant leest, ben ik op kamp in Zwitserland met de scouting, om 

daar te genieten en het seizoen gezellig af te sluiten. Deze lifestyle was 

een extra stimulans om voor de 2e keer de vierdaagse van Nijmegen 

te lopen, maar vanwege een nog steeds aanwezige knieblessure 

ben ik genoodzaakt om de rest van mijn gezin te voorzien van een 

welverdiende catering ter plaatse. 

De vakantieperiode is altijd gezellig om uit te rusten en te genieten van 

elke omgeving met vrienden en uiteraard je eigen gezin. Dus zou ik 

tegen de lezers willen zeggen: geniet van de vakantie waar of met wie 

je ook bent. De bedrijven die dit alles mogelijk hebben gemaakt zou 

ik super willen bedanken. Alle mooie momenten waren een stimulans 

voor mij om te genieten en goed voor m’n lichaam te zijn, dat heb ik zeker gedaan.Thanks.
je ook bent. De bedrijven die dit alles mogelijk hebben gemaakt zou 

Voeding en diëten 3.0

In het ‘digitale tijdperk’ zijn hier-

voor veel hulpmiddelen voorhan-

den. Achtergrondinformatie wordt 

gezocht op het world wide web. 

Van belang is dat je hiervoor op 

de goede sites zoekt. In de praktijk 

werk ik vaak met de sites van pa-

tiëntenorganisaties. Veel gebruikte 

sites zijn die van de hartstichting, 

de maag-, lever- en darmstichting 

en die van de Diabetes Vereniging 

Nederland. Het is afhankelijk van 

de persoon die voor je zit welke 

hulpmiddelen je inzet: Daar heb je 

weer dat ‘advies op maat’.

Voor de telefoon of tablet zijn er 

veel apps beschikbaar die je kun-

nen ondersteunen in het verbete-

ren van je leefstijl (voeding en be-

weging). Denk aan stappentellers, 

yoga- en spieroefeningen. Ook 

calorieën tellen en informatie over 

goede voeding is mogelijk met be-

hulp van apps. Het voedingscen-

trum, maar ook diverse supermark-

ten, hebben apps om in de winkel 

goede keuzes te maken. Voor dia-

beten is het mogelijk om informatie 

te krijgen over de koolhydraatge-

haltes van producten maar ook het 

bijhouden van de bloedsuikerwaar-

den is mogelijk met de telefoon. 

Zelfs allergie-informatie is terug te 

vinden via apps.

Kortom: er is veel informatie be-

schikbaar en er zijn veel hulpmid-

delen om een verandering in je 

voedings- en beweegpatroon te 

bewerkstelligen. Hierbij leg ik wel 

de nadruk op hulpmiddelen; uit-

eindelijk moet je zelf gemotiveerd 

zijn om de juiste keuzes te maken!

Een hele fijne vakantie gewenst!   

Caroline

Een aantal weken geleden ben ik ingegaan op een oud basisprincipe 

van rust, reinheid en regelmaat. Deze keer wil ik het hebben over de 

hulpmiddelen die er nu zijn om meer inzicht te krijgen in je voedings-

patroon en je leefstijl. Door middel van o.a. de televisie worden we 

regelmatig geconfronteerd met problemen rondom gezondheid en de 

invloed hiervan op het dagelijkse leven. Dit zet ons aan het denken en 

kan er toe leiden dat je zelf aktie gaat ondernemen om de risico’s op 

bepaalde gezondheidsproblemen te verkleinen.

Advertorial

‘t Dorp 22, 5384 MA Heesch

Voor echte m
ode 

en meer...

Voorbereiding op het nieuwe seizoen

Bij de start van het nieuwe seizoen 

ligt hierdoor een groot blessureri-

sico op de loer. Vaak wordt er aan 

het begin van het nieuwe seizoen 

te veel of te hard getraind en ze-

ker wanneer trainers onvoldoende 

rekening houden met de beperkte 

beginconditie van de sporter is dit 

blessurerisico nog groter.

Het is daarom ook heel belangrijk 

om tijdens de vakantie lichamelijk 

actief te blijven. Ga bijvoorbeeld 

lekker joggen, waarbij de nadruk 

ligt op de ontspanning en niet op 

de inspanning. Op deze manier 

werk je toch aan je basisconditie 

terwijl het gewoon plezierig is. Je 

kunt dit bijvoorbeeld 2 tot 3 keer 

per week doen, ongeveer een half 

uur. En wanneer je dichter bij de 

aanvang van het seizoen komt ga 

je dit intensiveren. Je gaat de tijd 

dan opvoeren van een half uur 

naar een uur, ook weer 2 tot 3 keer 

per week. Je kunt dan variatie in de 

training aanbrengen door de ene 

keer een duurloop te doen en de 

andere keer een intervaltraining.

Hoe je dit moet doen kun je altijd 

vragen bij een van onze sportfysio-

therapeuten. Nog een tip: let in je 

vakantie op je gewicht!

Wanneer er in de voorbereiding 

onverhoopt toch nog blessures op-

treden, wacht dan niet te lang met 

actie nemen. Een snelle behande-

ling kan erger voorkomen, waar-

door je er bij de competitiestart 

gewoon bij bent.

HEESCH – Wie kent niet dat gevoel dat je voor het eerst na de grote vakantie weer gaat trainen en kompleet 

kapot gaat en dagenlang stijf bent. Voor de meeste sporten is nu de vakantie aangebroken en dit houdt voor 

veel sportbeoefenaars in dat ze zeker 2 maanden lichamelijk niet erg actief zijn. Sommigen hebben wel een 

actieve vakantie waarin ze veel wandelen of fietsen maar anderen liggen alleen met een biertje langs het 

zwembad. Als je niets doet verlies je conditie en hoe beter je conditie was, des te groter is het conditieverlies 

bij inactiviteit.

 

Al het gemak onder 1 dak...

VERKOOP, SERVICE & REPARATIE

www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

Hou vol Marloes en Dimphy!
 ’t Dorp 108

 HEESCH  

 0412 451523

vertikAAl
1. hoe heet de muziekvereniging uit Vorstenbosch?
3. Wat is de voornaam van onze burgemeester?
4. Welke Bernhezenaar is zeker van een Wk-ticket?
6. Wat is de voornaam van de gemeentedichter van Bernheze?
7. Welk orkest vierde afgelopen week het 5-jarig jubileum?
11. Waar vinden de vorstenbossche Jeu de bouleskampioenschappen 

plaats?
15. in welke wijk in Vorstenbosch start Mooiland met nieuwbouw?
19. in welke maand gaat de metamorfose plaatsenvinden van de lifestyle?
20. hoe heet het nieuwe culturele centrum in Nistelrode?
21. hoe heet de ziekenvereniging in heesch?
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LAAT U VErrAssEN
Met een zOMertAS
bErNHEZE - Bijna vakantie? Eindelijk tijd om ongestoord boeken 
te lezen. heeft u last van keuzestress? laat u dan nu verrassen 
door de vakantietas. Deze bijzondere tas is van tevoren door 
bibliothecarissen gevuld met 5 verrassende materialen. 

• GrATIs voor volwassen bibliotheekleden 
• Uitleentermijn is 4 weken (verlengen niet mogelijk) 
• reserveren of ruilen van boeken in de tas is niet mogelijk 

Geen lid van de bibliotheek? Dan kunt u eenmalig voor € 7,50 gebruik maken van de verrassende 
vakantietas. Deze actie is geldig t/m zaterdag 31 augustus 2013 in alle bibliotheken in bernheze. 
Meer informatie: www.nobb.nl.

Aangepaste openingstijden
bibliotheken bernheze
t/M zoNDAg 11 AUgUstUs 2013

 heesch heeswijk-Dinther Nistelrode
Maandag 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30
 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00

Dinsdag gesloten gesloten 10.00 - 12.30

Woensdag 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

Donderdag 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 gesloten

Vrijdag 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30
 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00

Zaterdag 10.00 - 13.00 10.30-12.30 uur alleen open 10.30-12.30 uur alleen open
  op za. 6 juli en 10 aug. op za. 6 juli en 10 aug.
  Op za. 13, 20 en 27 juli en Op za. 13, 20 en 27 juli en
  za. 3 aug. is de bibliotheek gesloten za. 3 aug. is de bibliotheek gesloten

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

bOeken

Aap & Mol 
in het rijks-
museum
Gitte Spee

Als Mol een gang graaft naar de 
boom van zijn beste vriend Aap, 
komt hij in het rijksmuseum te-
recht. Dit mooie gebouw moet 
Aap beslist zien. Hier woont vast 
de koningin. samen gaan zij 
naar haar op zoek. 

Dit vierde prentenboek over 
‘Aap en Mol’ verscheen ter gele-
genheid van de heropening van 
het rijksmuseum. De twee on-
dernemende vriendjes dwalen 
door de kamers langs beroem-
de kunstwerken als Het Melk-
meisje, De Nachtwacht, chinees 
porselein en zelfs een vliegtuig, 
tot de vriendelijke directeur hen 
vindt en meeneemt.

Voor kinderen vanaf 
ongeveer 5 jaar

tip

bOeken

Dan brown / 
inferno
Langverwachte thriller met in de 
hoofdrol weer de Amerikaanse 
hoogleraar kunstgeschiedenis en 
symbolenleer robert Langdon. 
Langdon wordt wakker met een 
hoofdwond en geheugenverlies 
in een ziekenhuis in het Italiaan-
se Florence. Hij heeft geen idee 
hoe hij daar terecht is gekomen, 
maar heeft vreemde, beangsti-
gende visioenen. Er wordt vrij-

wel onmiddellijk een aanslag op 
hem gepleegd, waaraan hij sa-
men met de aantrekkelijke vrou-
welijke arts sienna brooks weet 
te ontsnappen. 

In zijn kleding ontdekken ze een 
geheimzinnige biometrisch ver-
zegelde cilinder, en samen pro-
beren ze het geheim daarvan te 
ontraadselen. Al gauw is Lang-
don tot over zijn oren verwik-
keld in een wereldbedreigend 
complot, waarin Dantes Inferno 
een belangrijke rol speelt. 
Ondertussen maken zowel de 
Amerikaanse regering als de 
geheimzinnige organisatie het 
consortium jacht op hem. span-
nende, meeslepende thriller vol 
actie, onverwachte wendingen 
en verrassingen.

Voor volwassenen
tip jeAnne Mezenberg (Nistelrode): “We hebben 

een speciaal seizoen achter de rug. We zijn blij dat 
we alle lezers weer welkom kunnen heten op onze 
‘nieuwe’ oude locatie. Let op: We starten meteen met 
de zomeropeningstijden”.

Bibliothecaresse Nistelrode

Wereldwinkel 
heeswijk-Dinther
Gewijzigde openingstijden tijdens 
de zomervakantie! T/m 11 augus-
tus is de Wereldwinkel open op 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Vanaf 12 augustus is de winkel 
ook weer op woensdag en donder-
dag open.www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl

kwallenbeet
De pijn na een kwallenbeet ver-
dwijnt vanzelf na ongeveer een 
kwartier. Om het leed te verzach-
ten, kun je spoelen met zeewater. 
spoel niet met azijn of met zoet 
water. Wrijf ook niet over de huid, 
want daarmee activeer je het gif. 
Eventuele tentakels haal je weg 
met een pincet. Als iemand na 
een kwallenbeet benauwd wordt, 
overgeeft of andere ziektever-
schijnselen krijgt, moet je een dok-
ter bellen.

Wespensteek
Een steek van een wesp, bij, hom-
mel of hoornaar is vaak zeer pijn-
lijk, maar vrijwel altijd ongevaar-
lijk. Zit de angel nog in de huid, 
schraap die er dan voorzichtig uit 
met een nagel. Knijp er niet in, 
want dan komt er extra gif in de 
huid. Je verlicht de pijn met een 
koud, nat lapje. Is iemand aller-
gisch, dan kan een steek levens-

gevaarlijk zijn. Als iemand mis-
selijk wordt, of benauwd, of slap, 
bel dan snel een dokter. sommige 
mensen dragen een injectiepen 
bij zich die de allergische reactie 
vermindert. Na gebruik van zo’n 
pen moet het slachtoffer naar de 
dokter. Dat moet ook als iemand is 
gestoken in de mond, in de keel of 
vlak bij een oog.

zonnesteek
Als je lang ligt te bakken of rond-
slentert bij 35 ºc, kun je overver-
hit raken. Zo’n zonnesteek is er 
in verschillende gradaties. Je kunt 
spierpijn krijgen, rood of juist bleek 
worden, zweten of misselijk zijn. 
Zoek in zo’n geval de schaduw 
op en drink iets. De meeste men-
sen knappen binnen een minuut 
of tien weer op, maar het is ver-
standig de rest van de dag rustig 
aan te doen. In ernstige gevallen 
van oververhitting raakt iemand 
verward en suf, soms zelfs bewus-

teloos. bel dan een ambulance en 
zorg voor verkoeling.

Diarree
Veel vakantiegangers krijgen last 
van reizigersdiarree, vooral in de 
tropen. De diarree gaat vanzelf 
binnen enkele dagen over. Zo 
niet, dan moet je naar de dokter. 
Dat moet je ook doen als je langer 
dan een dag overgeeft. Eerste hulp 
bestaat uit het voorkomen van uit-
droging. Ors toedienen en veel 
drinken dus.

bron: plusmagazine

veel voorkomende vakantie ongelukjes

‘meeslePeNde 
thriller met 
onVerwachte 
Verrassingen’
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“t was stil op straat, vakantie! Koen liep verveeld rond. Toen viel zijn oog 
op een poster: ‘zeep-kisten-race’. Dromend botste hij tegen Jasper op. 
Die verveelde zich ook. Koen vertelde van de race en Jasper riep: “Zullen 
wij samen een zeepkist bouwen? Wij hebben thuis wel hout, spijkers, en 
schroeven, en….” Jasper stotterde van enthousiasme. 
De twee vrienden renden naar Jasper thuis en doken de schuur in. Ze vonden 
stevige planken van 150 cm lang, kortere plankjes en twee balkjes. Spijkers 
en schroeven en ook een hamer, knijptang, zaag en schroevendraaier. 

Ze maakten ‘n paar planken aan elkaar vast met plankjes en spijkers. Zo dat 
was dat. Een hele klus. Even binnen drinken. Daar was Pam, het zusje van 
Jasper. Zij las een boekje, maar stopte toen ze hoorde van de zeepkist. “ik 
wil ook meedoen”, zei Pam. “Meisjes timmeren ook.” Daar wilden Jasper en 
Koen niets van weten. Pam begon te huilen. “Ik mag nooit meedoen.” Koen 
bedacht dat Pam bij de Kringloop een oude kinderwagen kon zoeken voor de 
wielen en de 2 assen. Vrolijk rende Pam weg voor haar opdracht. 

Oei, hoe moesten ze nou verder? Daar kwam Pieter aan, de grote buurjongen. 
“Kan ik een handje helpen?” Pieter kwam dichterbij en zag dat ze nog touw 
nodig hadden om te sturen en ook moest er een gat in een van de balkjes 
geboord worden om te sturen. Koen sprintte naar huis om een touw te zoeken 
in de schuur. Oei, wel een bende nu, maar hij had touw! Hij rende terug naar 
Jasper en Pieter. Die had een gat geboord, midden in een balkje en midden in 
de aan elkaar gespijkerde planken. 

Pam kwam trots met een stokoude kinderwagen aanlopen, betaald met haar 
zakgeld. Nu hadden ze alles. Pieter schroefde de asjes met de wielen onder de  
2 balkjes, met een paar beugeltjes. Jammer, etenstijd. Gelukkig was het 

vakantie en gingen ze niet weg. Morgen verder…..

De dag daarna was hij al vroeg bij Jasper: “Schiet op Jasper, dan kunnen we 
straks proefrijden.” Samen renden ze naar buiten, met Pam op hun hielen. 
Het was nu niet moeilijk meer. Het ene balkje werd vastgeschroefd onder 
de planken. Het andere balkje, met het gat in het midden, zetten ze aan 
de voorkant met een bout met ringen door het gat. Toen deden ze nog een 
paar ringen op de bout en zetten die vast met een moer. Nu kon het balkje 
bewegen. 

Aan het balkje voor maakten ze het touw vast. Ziezo, dat was dat. Nu nog iets 
om te zitten. Van de onderkant van de kinderwagen maakten ze een zitje en: 
Klaar was de zeepkist. Nu konden ze lekker racen en de zeepkist versieren.

Schoolverlaters ObS 
De bolderik nemen afscheid

Het leuke is dat oud-leerlingen 
zichzelf altijd terugzoeken op ‘hun 
wolk’. Ook ouders namen afscheid 
van de bolderik. Gisteren trakteer-

den ze alle aanwezigen op een ver-
jaardagstraktatie. Eentje die hun 
zoon/dochter in die afgelopen ja-
ren een keer getrakteerd had. Met 

feesthoedjes op vertelden ze, op 
hilarische wijze, over 8 jaar trakta-
ties verzinnen en verjaardagen bij-
wonen. En op het moment dat we 
dachten over te kunnen gaan naar 
een hapje en drankje, had groep 8 
nog een verrassing: ze hadden een 
Lip Dub gemaakt. Op de Lip Dub 
zagen we de kinderen in groep-
jes door de school gaan: wat een 
plezier en goede sfeer straalde er 
vanaf. Zo leuk om te zien dat ze ei-
gen initiatief nemen. Dat is precies 
één van de dingen die we stimule-
ren op de bolderik. Wij wensen alle 
schoolverlaters heel veel succes en 
plezier in het voortgezet onderwijs.

“Op de bolderik starten we samen 
met kinderen en ouders het school-
jaar, een schoolweek en sluiten we 
ook samen 8 jaren basisschool af. 
Op de bolderik voelen kinderen en 
ouders zich van harte welkom”, al-
dus Joke schopping, directeur.

HEEsWIJK-DINTHEr - Donderdagavond 26 juni was het zover: groep 8 van de Bolderik nam afscheid van 
de Bolderik, na acht jaren werken, spelen en vieren. start van de feestelijke avond was de uitvoering van 
musical ‘hotel te koop’. Alle kinderen schitterden in hun rol. Daarna werden ze toegezongen door het team 
en kregen ze een groepsfoto en cadeautjes. Bij afscheid nemen horen rituelen en één daarvan was het aan-
bieden van ‘de wolk’ door de kinderen van groep 8. Elk kind maakte een kleurig popje van brooddeeg dat 
op een wolk werd geplakt. Als de kinderen na de zomervakantie komen vertellen hoe het op het voortgezet 
onderwijs gaat, zien ze hun wolk bij de ingang hangen. zo hangen er al vele wolken. 

De zeepkist 

jOS SWeep (Heesch): “Mensen die in de 
problemen zitten, lopen tegen steeds meer 
problemen aan. Niets loopt dan nog soepel. Ik kan 
wel wat doen, maar de problemen niet weghalen.”

Actief bij WMO raad van kerken, ouderenpastoraat in Heelwijk, 
Kringloopwinkel en Rigom

Zoek ook op internet hoe je een 
zeepkist maakt

MAAsHOrsT – Bij Natuurcentrum De Maashorst is gedu-
rende de zomervakantie van alles te doen. Er zijn verschil-
lende tassen te huur met leuke en interessante opdrach-
ten. Je kunt het kabouterpad volgen, de tentoonstelling 
bekijken en spelen in 
de speeltuin. 

Heel speciaal is de 
vakantiekoffer, die 
iedere woensdag-
middag in juli te-
voorschijn wordt ge-
haald voor kinderen 
van de basisschool. 
Elke week is het een 
verrassing wat er in 
zit. Gaan we een spel 
doen? Gaan we iets 
moois knutselen? 
Gaan we iets lek-
kers maken?

Woensdag 10, 
17, 24 & 31 juli.
14.00 – 16.00 
uur 
Kosten € 3,50 
per kind, tenzij 
anders aangege-
ven. 

Geef je tijdig op voor deze leuke activiteit want vol is vol en 
er kunnen maximaal 30 kinderen meedoen. 
Informatie en reserveren kan aan de balie of via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl 

Er zijn begeleiders bij de activiteiten maar ouders, opa’s 
en oma’s mogen natuurlijk ook gezellig meehelpen. 
We gaan in ieder geval naar buiten, leren iets over de 
natuur en gaan iets knutselen. 

Voor de kinderen is er natuurlijk 

ook een glaasje ranja bij.
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bErNHEZE - Veldwerk Nederland lanceerde afgelopen vrijdag 28 juni de eerste Nationale ModderDag. De Benjamin uit Nistelrode en klein Drakenstein in heeswijk-Dinther 
deden hieraan mee. klein Drakenstein heeft er zelfs een week van gemaakt omdat anders de kinderen die op vrijdag niet komen dit zouden moeten missen.
Met Nationale ModderDag vraagt Veldwerk Nederland op bijzondere wijze aandacht voor natuurbeleving. onder het motto ‘De aarde is van jou’ valt op ModderDag de drempel 
voor basale natuurbeleving weg. Veldwerk Nederland wil met ModderDag bereiken dat kinderen meer ruimte krijgen voor het spelen met water, aarde, zand als belangrijk on-
derdeel van natuurbeleving. het spel met de elementen versterkt het waardevolle contact tussen kinderen en de aarde en geeft kinderen veel plezier. 

STAPELKORTING!

10% 
EXTRA KASSAKORTING
b o v e n o p  d e  s t a p e l k o r t i n g !

53-84 Schoonstraat 2A-01  Heesch |  0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  www.5384.nl

STAPELKORTING!STAPELKORTING!

%
KASSAKORTING

b o v e n o p  d e  s t a p e l k o r t i n g !

0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  

30% 1 STUKS

KORTING

STAPELKORTING!STAPELKORTING!
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40% 

2 STUKS

KORTING

STAPELKORTING!STAPELKORTING!

www.5384.nl0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  www.5384.nl

30
KORTING

STAPELKORTING!
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KORTING

40%
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KORTING 50% 

3 STUKS

KORTINGvan 3 t/m 13 JULI

Op vrijdagavond 5 juli neemt vlin-
derkenner Joep steur uit Heeswijk-
Dinther belangstellenden mee 
voor een spannend experiment om 
nachtvlinders te ontdekken met 
behulp van lakens en vlinderlam-
pen (ook voor kinderen). 
start om 22.00 uur bij Heempark 
De blèkert, beemdstraat 60 in 
schijndel. Deze activiteit is gra-
tis en duurt ongeveer 2 uur. Voor 
meer info bel rien rijken van NMc 
schijndel: 073-54 92208 / 06-
126370 25 

Op zoek naar nachtvlinders
scHIJNDEL - Als je iemand vraagt om wat vlinders te noemen komen er 
als reactie vaak alleen maar dagvlindernamen tevoorschijn, zoals kool-
witje, dagpauwoog, koninginnenpage of blauwtje. toch zijn er heel veel 
meer nachtvlinders dan dagvlinders, meer dan 40 keer zoveel soorten 
zelfs. Nachtvlinders krijg je alleen veel minder te zien en je moet er wel 
wat voor doen.

Halvemaanvlinder Foto: Joep Steur

kunstmarkt kasteel heeswijk

De gracht zal worden om-
zoomd met stands waarin 
kunstenaars met diverse 
disciplines hun werken 
tentoonstellen en te-
vens kunnen verkopen. 
Zo kunnen de bezoe-
kers genieten van kunst 
en cultuur in een prach-
tige ambiance, waar ruimte, 
gastvrijheid en de prachtige natuur 
vanzelfsprekend zijn.

De kunstmarkt biedt een breed 
scala aan kunst, laat het publiek 
direct in contact komen met een 
groot aantal kunstvormen en kun-
stenaars en nodigt daar zelfs toe 
uit. Wandelend langs de kramen 
kunnen de bezoekers ongedwon-
gen kennis maken met en genie-
ten van schilderijen, keramiek, 
beelden, tekeningen, fotografie, 
textielkunst, kleurhoutsnedes en 
glaskunst. 
bovendien:
-  kunnen kinderen in een speci-

aal voor hen aanwezige kinder-
kraam actief deelnemen aan en 
kennis maken met de schilder-
kunst. Wie weet heeft uw kind 
wel een natuurlijk talent voor 

kunst
- wordt er een loterij gehouden, 

waarbij de prijs een kunstwerk 
zal zijn

- kan men op de historische bin-
nenplaats van het kasteel bij de 
brasserie terecht voor een hapje 
en een drankje

- zal het kasteel de hele dag ge-
opend zijn voor publiek. Meer 

informatie over de mogelijkhe-
den en tarieven op deze dag 
waaronder rondleidingen door 
het kasteel: www.kasteelhees-
wijk.nl

Meer info over de kunstmarkt Kas-
teel Heeswijk: www.kunstmarkt-
kasteelheeswijk.nl of receptie Kas-
teel Heeswijk 0413-292024.

HEEsWIJK-DINTHEr - zondag 7 juli wordt voor de 3e keer een kunstmarkt gehouden rondom de gracht van 
kasteel heeswijk, van 11.00 -17.00 uur. Entree gratis.

vAkAntietip
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Het geld werd tijdens de open dag 
van het bedrijfspand aan de Mor-
genstond in Heeswijk-Dinther door 
de genodigden gedoneerd. Met de 
opbrengst wordt het ziekenhuis 
van zonnepanelen voorzien. 
stichting Vrienden sengerema 

Hospital steunt het sengerema zie-
kenhuis met 300 bedden in sen-
gerema Tanzania. De stichting is 
opgezet door jonge artsen die hun 
tropencoschap in sengerema heb-
ben gelopen. 
Zie ook www.stichtingvsh.nl. 

twaalfhonderd euro voor 
ziekenhuis in tanzania

HEEsWIJK-DINTHEr - De open dag van V&s Authentiek Bouwen in 
heeswijk-Dinther heeft voor stichting Vrienden sengerema hospital 
ongeveer € 1200,- aan giften opgeleverd. zaterdagavond werd de op-
brengst in ontvangst genomen door dokter Niek Versteegde, voormalig 
inwoner van heeswijk-Dinther, die als tropenarts werkzaam is aan sen-
gerema hospital in tanzania.

Niek met Marie-Jos en Zuster dr. Marie-Jose Voeten, medisch directeur van 
het ziekenhuis, in het midden

ze moeten bloeien wanneer u dat wilt!

Anja van den Heiligenberg van Trendtuin in Heesch helpt u 
graag op weg voor een mooie tuin die in het nieuwe seizoen 
zal bloeien en stralen wanneer u dat wenst. 

binnenkort krijgt u de data van de snoeicursussen bij Trend-
tuin en kunt u voorbereid aan het werk. Heeft u interesse om 
op de hoogte gehouden te worden dan kunt u zich aanmel-
den via anja@trendtuin.nl of contact opnemen met Anja via 
telefoonnr.: 06 121 939 38.

Advertorial

HEEscH - U kunt de maand juli al gebruiken om na te den-
ken over uw tuin en een ontwerp te laten maken. september 
en oktober is een goede tijd om te planten. De grond is dan 
nog warm en de wortels zullen hierdoor snel uitschieten. zo 
heeft u in het nieuwe voorjaar al plezier van uw inspanning 
om in oktober uw nieuwe tuin in te richten. 

trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl 
www.trendtuin.nl
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PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

De prachtig aangelegde tuin heeft 
verschillende knusse zithoekjes en 
is leuk voor jong en oud.
bent u heerlijk aan het fietsen of 
wandelen in Heeswijk-Dinther en 
hebt u een pauze nodig. stop dan 
eens bij Jetje’s Theetuin en kom 
genieten in de gezellige tuin.

jetje’s theetuin vAkAntietip

HEEsWIJK-DINTHEr – in de gezellige theetuin van Jet kunt u volop 
genieten van heerlijke theesoorten, cappuccino en verschillende zelf-
gemaakte taarten. De tuin is in de nabijheid van de abdij. De theeën 
worden op een bijzondere manier gepresenteerd, wat te denken van 
geluksthee of het Brabants kwartiertje.

openingstijden:
Mits het weer het toelaat 
vanaf 11.00 uur.
Geopend tot oktober.
Maandag gesloten.
Heilarensestraat 60
5473 rb Heeswijk-Dinther
0413-292440

van bakel beveiliging neemt activiteiten 
Wiegers beveiligingstechniek over 

Johan Wiegers, gevestigd in 
Heesch heeft in december 2009 
zijn tweede bedrijf, Limex center 
Wiegers, opgericht. Limex center 
Wiegers is gespecialiseerd in het 
inbouwen van Limex midi- en mi-
crofoonsystemen en de verkoop 
van steirische Harmonika’s en Ac-
cordeons. Dit is uit hobby ontstaan 
en dat groeit boven verwachting. 
beide bedrijven te blijven runnen 
bleek niet meer haalbaar. Daarom 
heeft Wiegers besloten om de be-
veiligingsactiviteiten over te dra-
gen aan Van bakel beveiliging. 
Van bakel Elektro is al 20 jaar 
een bekende naam o.a. op het 
gebied van beveiliging en heeft, 
net als Wiegers beveiligingstech-
niek, kwaliteit en service hoog in 

het vaandel staan. Naast de ver-
trouwde producten van Wiegers 
beveiligingstechniek bent u vanaf 
heden dus ook voor al uw andere 
elektrotechnische werkzaamheden 
aan het goede adres bij Van bakel 
Elektro! 
De overname past in de strategie 
van Van bakel om duurzame re-
laties aan te gaan met de klanten 
en middels onderhoud de klant in 
lengte van jaren te kunnen blijven 
bedienen. Van bakel beveiliging is 
gecertificeerd beveiligingsinstalla-
teur op het gebied van brand- en 
inbraakbeveiliging. 
Naast deze activiteit houdt Van 
bakel beveiliging zich bezig met 
toegangscontrole- en camerasys-
temen. 

Meer informatie:
Van bakel Elektro 
0412-454394 
Wiegers beveiligingstechniek
0412-454824
www.vanbakelbeveiliging.nl

HEEscH - Met ingang van juni 2013 zijn alle beveiligingsactiviteiten 
van Wiegers Beveiligingstechniek overgenomen door Van Bakel Bevei-
liging, onderdeel van Van Bakel Elektro te heesch.

jeSSe jAnSen 
(Heesch): Als vrijwilliger 
ben ik betrokken bij van 
alles en nog wat bij onze 
badmintonvereniging. De 
toernooien die we dit jaar 
georganiseerd hebben 
waren hartstikke sportief, 
leuk en gezellig. Net als 
het jubileumfeest voor de 
senioren en al die andere 
activiteiten die we het 
afgelopen jaar georganiseerd 
hebben. Maar één activiteit 
sprong er dit seizoen voor 
mij toch een beetje uit, het 
jeugdkamp n.a.v. ons 25-jarig 
bestaan. Zo’n gezellige groep 
jeugdleden bij elkaar, die vind 
je nergens anders! 

Advertorial
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join the challenge 
voor gezondheids-
winst 

Wandelen goed voor iedereen
Of je nou jong of oud bent, dik 
of dun, wandelen is laagdrem-
pelig, gratis en kan altijd. Zon, 
wind, regen of sneeuw; schoe-
nen aan, deur open en je work-
out begint. 

Je conditie gaat vooruit, je komt 
beter in je vel en je gemoeds-
toestand verbetert. Wie loopt 
om af te vallen, moet ook op 
de voeding letten. Ingrid van 
de Wetering en Marleen Frunt 
(running Therapie bernheze) 
gaan de uitdaging aan om u 
daarmee te begeleiden tijdens 
Join the challenge. 

Wij nodigen u uit om uw vakan-
tie goed af te sluiten: JOIN THE 
cHALLENGE en schrijf u in. 

Ga voor meer informatie naar 
www.ingridgewichtsconsulente.nl. 

Ingrid van de Wetering 

  andelen in
mooi Bernheze

HEEsWIJK-DINTHEr - Bernheze kent ruim 225 kilometer wandelroutes in een wandelknooppunten netwerk. Je kunt van knooppunt naar knoop-
punt lopen en je eigen route bepalen. De Mooi Bernhezekrant maakt het u gemakkelijk en komt met twee uitgewerkte wandelrondes. Neem op 
een mooie wandeldag deze Mooi Bernhezekrant onder de arm om de route te lopen. geniet van de natuur, de cultuur en de rust die u onderweg 
tegenkomt. zo kunt u de omgeving dicht bij huis op een andere manier beleven. U zult zien dat u na de wandeling voldaan zult terugkijken en 
snel een volgende wandeling plant. het wandelroutenetwerk wordt beheerd door iVN Bernheze. 

kASteel-kerSOuWe-
heeSWijk-AA 7,2 kM

In deze route van ongeveer 7,2 km 
loopt u van het kasteel Heeswijk 
naar het dorp en weer terug. Heen 
door de bossen, terug door het dal 
van de Aa. 
 
Als startpunt nemen we Kasteel 
Heeswijk, knooppunt 21. Hier 
staat al sinds de 12de eeuw een 
kasteel. Eventueel start u hier met 
een lunch of kopje koffie. Kijk voor 
de openingstijden op de website 
www.kasteelheeswijk.nl.

Via 22, 23, 24 loopt u richting de 
Heeswijkse bossen. U steekt de 
Gouverneursweg over, de eerste 
provinciale klinkerweg van Noord 
brabant. Aangekomen bij de Hees-
wijkse bossen (via 92 en 91) gaat 
u bij het openluchttheater de Ker-
souwe (www.kersouwe.nl) richting 
70. De zandverstuiving rechts van 
u heet De Galgenberg. De geschie-
denis van deze plek laat zich raden. 

Aangekomen bij 70 gaat u rechtsaf 
via het schoor naar 71 en via de 
Muggenhoek en de Lariestraat 
loopt u Heeswijk in. Via 33, 34, 32 
en 30 loopt u door het dorp rich-
ting de Zuid Willemsvaart. In Hees-
wijk kunt u desgewenst nog de uit 
1895 stammende Willibrorduskerk 
bezichtigen of bij een van de hore-
cagelegenheden aanleggen. 
bij 30 gaat u rechtsaf richting 25. 
U loopt nu door het dal van de Aa 
weer richting kasteel. Ten gunste 
van natuurontwikkeling en water-
huishouding wordt de Aa tussen 
de Kilsdonkse molen en het kasteel 
opnieuw ingericht. bij 25 loopt u 
via een oude oprijlaan weer naar 
het beginpunt van deze wandel-
route. 

vOrStenbOSch-
grenSrOute 5,5 kM

Van 1648 tot 1815 lag Vorsten-
bosch op de grens van staats bra-
bant en het Land van ravenstein. 
In deze route steekt u twee keer 

‘de grens’ over en loopt u langs de 
Leijgraaf en door bedaf. De route 
sluit aan op het knooppuntennet-
werk in de gemeente Uden. 

We starten in Vorstenbosch op 
het Mr. Loeffenplein. U loopt van 
daaruit richting 76, de Peelstraat 
in. Van 76 gaat u richting 26. U 
loopt eerst over een weg, vervol-
gens langs waterlopen. U komt bij 
de Leijgraaf uit. Deze beek heeft 
zijn oorsprong in boekel en mondt 
boven berlicum in de Aa uit. Via 
25 loopt u naar 27 langs deze 
Leijgraaf, waar u soms ook nog het 
ijsvogeltje kunt zien. Met het over-
steken van de Derptweg steekt u 
ook de oude grens over van staats 
brabant naar het Land van raven-
stein. bij 27 gaat u linksaf door 
de houtwal richting bedaf, naar 
knooppunt 6. U steekt de bedafse-
weg over, gaat links af en meteen 

weer ‘t eerste zandpad rechtsaf en 
loopt zo het bos in, langs het bos 
en over de bergweg. bij knoop-
punt 6 staat een uitkijktoren. U 
hebt hier een goed overzicht over 
het nieuw aangelegde natuurge-
bied waar u soms grazende runde-
ren en schapen zult treffen. Van 6 
vervolgt u uw wandeling naar 98 
over het pad door het bos naar het 
Lendersgat. Hier steekt u opnieuw 
de oude landsgrens over. Via 61, 
99 en 76 loopt u weer naar het 
startpunt in het dorp. 

Met de kaart in de hand kunt u 
naar wens de routes inkorten of 
uitbreiden, of op ieder ander punt 
starten.

Veel wandelplezier

Tekst Frank Geenen

Een kaart van het complete netwerk in bernheze is te vinden via
www.iVNBernheze.nl en op www.routesinbrabant.nl. Op deze laatste 
website vindt u ook de kaart van het fietsknooppuntennetwerk. 

MAX vAn Den berg 
(Vorstenbosch): “Onze 
optredens in Middelburg 
op zondag 2 juni oogstten 
een staande ovatie van 
het talrijke publiek. 
De zon, de sfeer en de 
ambiance maakten dit 
tot een hoogtepunt van 
popkoor Enjoy.”

Voorzitter popkoor Enjoy

teken van leven

HEEsWIJK-DINTHEr - Het Ter Weer-terrein rond Plein 1969 in Heeswijk-
Dinther vertoont weer tekenen van leven. Landschapsbeheerder Dirk Gee-
nen laat er 52 ooien verblijven voor een natuurlijke begrazing. Wethouder 
Hans van der Pas zag dat ‘t goed was: “schapen in een dorp zie je bijna 
nooit meer. Goed initiatief en een mooi begin van meer leven op deze plek.” 

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

www.ivnbernheze.nl
www.routesinbrabant.nl
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& Of the WheelS

tickets
Om van dit alles zeker niets te 
missen kun je nu al voor € 10,- je 
kaartjes bestellen via de site van de 
Kersouwe. Of ga naar onze face-
book pagina, doe je duimpje om-
hoog deel het actiebericht en maak 
kans op een van de gratis tickets.
check ook www.rockinwood.nl 
voor de allerlaatste info.

HEEsWIJK-DINTHEr – hoe kun je de vakantie beter afsluiten dan met 
een goei stukske muziek, gezellig volk en het mooie podium van de 
kersouwe. zaterdag 10 augustus is het weer rockin’Wood, een klein-
schalig en intiem festival waar de sfeer hoog en de drempel laag is. 
Voor deze derde editie staan er wederom (lokale) cover bands op het 
affiche die lekkere herkenbare rock ten gehore zullen brengen.

vAkAntietip
jOep ADAnk (Dinther): “Avesteyn, promotie naar 
de derde klasse! Samenhang, positiviteit, hard werken, 
talent gebruiken, tonen van betrokkenheid en het 
maken van de juiste keuzes. Dit alles heeft betrekking 
op iedereen binnen Avesteyn die een bijdrage heeft 
geleverd aan deze historische gebeurtenis”.

Trotse voorzitter

HEEscH - In mooie kleurige rijen kwamen ze het veld, op met de leiders voorop. De 140 deelnemers van de voetbalweek bij HVcH hebben van 1 juli tot en met 5 juli een geweldige 
voetbalweek voor de boeg. Laurens Gloudemans, voorzitter jeugdafdeling, opende de week officieel en bedankte De club van 50, want die zorgde voor de financiële middelen voor het 
verrassingsspel; het grote, levende voetbalspel! Op www.mooiheesch.nl en www.hvch.nl meer verslagen van deze bijzondere week. 

prachtige kleuren op de groene mat van hvchvoetbal

st. WilliBrorDUs hEEsWiJk 50 JAAr

gilde Sint Antonius Abt 
vorstenbosch succesvol
Op gildendag Kring Maasland te Heeswijk

VOrsTENbOscH - het gilde 
uit Vorstenbosch wist afgelopen 
zondag maar liefst 7 prijzen in 
de wacht te slepen op de krin-
gildendag van Maasland met 45 
deelnemende gilden bij het gilde 
st.Willibrordus in heeswijk.

Met een veertigtal leden was het 
gilde naar Heeswijk gegaan om 
deel te nemen aan de optocht. 
Ons gilde heeft in Heeswijk 7 prij-
zen weten te bemachtigen, o.a. de 
2e prijs in de optocht.
kruisboog viertal 1e prijs: 
Paul Heerkens, Pieter Witte, 
Hein Nooijen, bert Hoefs
kruisboog personeel 2e prijs: 
bert Hoefs
kruisboog personeel 4e prijs: 
Pieter Witte
Lindsey Vogels 1e prijs trommen 
jeugd 13-15 jaar.
Bazuinblazen groep 1e prijs: 
Maarten vd Pas, Eric vd Heuvel, 
bert vd Wetering, bert vd Pas, 

Frans Vogels, Willy vd Heijden, 
Piet Timmers
Jeu de boules 1e prijs titel here-
Boer: Theo van der Heijden, Mari 
Lucius, Maarten Ketelaars.
Het was een fijne gildendag met 
wedstrijden bij regenachtig weer, 
waarbij de drie gildewaarden broe-
der/Zusterschap, Trouw en Dienst-
baarheid hoog in het vaandel ston-
den.

het jubilerend gilde St. Willibrordus

Dé vakantie
afterparty
Rockin’Wood 10 augustus in de Kersouwe

Als het niet bewolkt is, zullen we 
natuurlijk de Zon bekijken, want 
die gaat pas rond 22.00 uur onder. 
speciale zonnefilters beschermen 
onze ogen tegen het verblindende 
zonlicht. 

Als de dag is geëindigd en de 
schemering begonnen, zoeken we 
Venus en saturnus op. Hopelijk 
is Venus te vinden, want hij staat 

niet ver van de plek waar de Zon 
is ondergaan, maar waar het nog 
lang niet goed donker is. 
In de schemering lichten een voor 
een de sterren op. Je ziet er steeds 
meer. Uiteindelijk kun je enkele 
sterrenbeelden herkennen, zoals 
Grote beer, Zwaan en Lier. Ook 
de bekende Poolster laat zich zien, 
Dat is niet de helderste ster aan de 
hemel, maar wel een heel interes-

sante. Waarom dat zo is, krijg je 
dan te horen. 

Entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren tot en met 12 jaar: € 3,-).
Het adres van sterrenwacht Halley 
is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel (halverwege Heesch en Vin-
kel). Groepen kunnen op andere 
dagen en tijden terecht. 

bel voor een afspraak: (0412) 45 
49 99. Meer informatie over ster-
renwacht Halley: www.sterren-
wachthalley.nl

publieksavond Sterrenwacht halley
HEEscH - sterrenwacht halley is op vrijdagavond 5 juli voor publiek 
geopend. het programma van deze publieksavond begint om 21.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. het is voor alle leeftijden geschikt. 
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bernheze sportief

Wij starten op donderdagochtend 
om 9.00 uur.
Als afsluiting is er op zondagmid-
dag een spectaculaire barrière-
springen waar hoogtes tot 1.90 
mtr. bereikt worden. Tevens zijn er 
voor de kleine kinderen attracties, 
zoals: luchtkussen, etc.

Voor de inwendige mens wordt 
de catering verzorgd door café-
restaurant De stanserhorn, die de 
heerlijkste gerechten voor u be-
reidt.

De entree is gratis. 
www.jumpingheeswijk.nl.

jumping heeswijk

paardensport

HEEsWIJK-DINTHEr - Jumping heeswijk is een groot paardensporteve-
nement op de heibloemsedijk te heeswijk van 18-21 juli; plezier voor 
jong en oud. U kunt 4 dagen genieten van de geweldige paardensport 
met vele bekende ruiters en amazones uit de regio en ver daarbuiten. 
De organisatie van dit evenement is in handen van de ruiters en vrijwil-
ligers van rijvereniging pater van de Elsen uit heeswijk-Dinther.

bridgen

NIsTELrODE - Piet Verwijst en 
Gerard van Dijk willen onderzoe-
ken of er voldoende belangstel-
lenden zijn om in Nistelrode een 
bridgeclub op te richten. 

Daartoe willen zij de reacties in-
ventariseren en vragen belangstel-
lenden om voor 15 juli aanstaande 
naar hen te reageren. Mocht uit de 
reacties voldoende belangstelling 
blijken, dan zal er een oprichtings-
vergadering worden belegd.

Meer informatie of aanmelding:
Piet Verwijst, Veerstraat 24, 0412 
- 611979. Gerard van Dijk, Koren-
straat 24, tel.0412 - 611981

belangstelling 
om in clubverband te bridgen?

zilver in rome voor Wiggert Meerman!
HEEscH - Afgelopen weekend is 
de uit heesch afkomstige Wiggert 
Meerman van gracie Barra/ Van 
Buel sports uit oss erin geslaagd 
om in rome een zilveren plak te 
bemachtigen. 

De braziliaans Jiujitsu beoefenaar 
was lange tijd afwezig in de wed-
strijdscene maar besloot de draad 
weer op te pakken en startte eer-
der dit jaar weer met fanatiek trai-
nen bij Van buel sports en verbleef 
enige tijd in brazilië om weer in de 
juiste flow te komen. In het zeer 
sterke deelnemersveld in rome 
heeft Meerman laten zien dat hij 
nog niet afgeschreven is en dat 
hij weer back in business is door al 
zijn partijen in de voorrondes met 
overtuiging te winnen. In de finale 
kwam Meerman net te kort om het 
goud te pakken.

budo

HEEsWIJK-DINTHEr - De clubkampioenen van TV de balledonk van dit jaar zijn bekend. Twee weken lang hebben 65 junioren en 185 senioren getennist om de single-, dubbel- en mix-
titel in hun eigen (leeftijds)categorie. Op de finaledag was, ondanks het mindere weer, gezellig druk met 36 finales en een afsluitende barbecue. In de hoogste categorie bij de senioren 
is Helen Miltenburg clubkampioen bij de dames geworden en Edward van de Weijer bij de heren. Yorn van der Wijst wist zijn titel te prolongeren als jeugdclubkampioen.
Voor de complete uitslagen kijk op www.mooihdl.nl

clubkampioenschappen tennisvereniging de balledonktennis

Mark en estrella clubkampioenen tc telro

NIsTELrODE - zondag 30 juni 
was de finaledag  clubkampioen-
schappen senioren 2013! Mooi 
weer, gezellige mensen, sportivi-
teit in overvloed, supporters langs 
alle velden, ideale omstandighe-
den voor een geslaagde finaledag!

117 deelnemers, 208 wedstrijden, 
447 sets en 4010 games, het was 
een week vol spanning en sensa-
tie! ‘Moge de beste winnen’, was 
ook in deze de waarheid!

clubkampioenen van dit jaar zijn 
geworden: Mark de Laat en Es-
trella van Krey! 
Zij waren veruit de besten van 
Telro in 2013! Natuurlijk waren er 
nog meerdere kampioenen in an-

dere categorieën. Zie de volledige 
lijst op www.mooinisseroi.nl

Een geweldige, gezellige en leerza-
me week. Een alles overtreffende 
week! 
Kortom, voor Tc Telro een week in 

2013 om niet meer te vergeten! 
Alle deelnemers, supporters maar 
zeker ook de organiserende com-
missie: bEDANKT! We hebben 
weer genoten!

tennis

De organisatie van clubkampioenschap senioren TC Telro 2013
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
4 JULI
Jeugdclubkampioen-
schappen telro 
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven, 
Uden

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Papier dorp
Locatie: Vorstenbosch 

5 JULI
Jeugdclubkampioen-
schappen telro 
Locatie: TC Telro Nistelrode
 
Publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 30

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

the Woodstock tribute band
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

nachtvlindertocht
Locatie: Heempark De Blèkerd 
Schijndel
Pagina 27

6 JULI
finale Jeugdclubkampioen-
schappen telro 
Locatie: TC Telro Nistelrode 

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Aladdin 
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

7 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Dag van de Parelketting
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 23

Kunstmarkt 
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 27

muziek op het terras
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

orgelconcert door 
Anne-Gaëlle Chanon
Locatie: Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

C1000 geopend
Locatie: Heesch
Pagina 12

8 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

9 JULI
Zonneochtend
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

10 JULI
De Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 26

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

De kleine prins
Locatie: Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther 

11 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

12 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

belgisch bierfestival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 22

13 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

frank boeijen in concert
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

belgisch bierfestival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 22

14 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

Japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de Rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther 

belgisch bierfestival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 22

15 JULI
Gratis inloopspreekuur 
Liebrand ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch 

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

16 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

17 JULI
De Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 26

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

fratelli fiasco
Locatie:  Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther 

Geen UItGAVe 
DemooIbernHeZeKrAnt

18 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Jumping Heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

19 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Hotelgasten, presentatie 
Leon Verdonschot
Locatie: Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther 

Jumping Heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

20 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Jumping Heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

21 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Jumping Heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

22 JULI
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
 
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

servicepunt Heeswijk-
Dinther gesloten

23 JULI
bernheze fiets3daagse
Locatie: Start Heische Hoeve 
Loosbroek 
Pagina 4

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

24 JULI
bernheze fiets3daagse
Locatie: Start Stanserhorn 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 4

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

De Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 26

Kindervoorstelling 
roodkapje
Locatie: Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther 

Geen UItGAVe 
DemooIbernHeZeKrAnt

25 JULI
bernheze fiets3daagse
Locatie: Start ’t Tunneke Heesch 
Pagina 4 

expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

26 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

27 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

28 JULI
mG meets morgan III 
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode
 
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

29 JULI
Gratis inloopspreekuur 
Liebrand ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
 
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

servicepunt Heeswijk-
Dinther gesloten

30 JULI
expositie ode aan beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther


