
Dertig jaar geleden nam Peter het 
kinderkerkkoor over van Nick Hop-
staken. “Er was geen nieuwe di-
rigent beschikbaar en omdat mijn 
twee dochters hier zongen, op-
perde ik ‘als jullie niemand kunnen 
vinden, dan doe ik het wel’. 
De volgende dag stond pastoor 
Tiedink op de stoep: ‘Wat fijn Peter, 
dat jij de nieuwe dirigent wordt!’ 
Zo is het begonnen.” 

Kindervader
“Kinderen iets leren, vind ik gewel-
dig. Mijn hele leven ben ik omringd 

door kinderen. Als leerkracht in het 
speciaal onderwijs, als dirigent bij 
Op-Maat en nu ook als opa. 

Om muzikaal onderwijs te geven 
aan het kerkkoor moest ik de direc-
teur van mijn school in Den Bosch 
vragen of ik iets eerder weg mocht, 
zodat de kinderen direct uit school 
met de zangrepetities konden be-
ginnen. Ik erfde 30 kinderen, mu-
ziekmappen en de organist Jacques 
Keiren. Met elkaar zijn we enthou-
siast aan de slag gegaan.”

Hoger niveau
Om het koor naar een hoger ni-
veau te tillen, is Peter zelf ook de 
muzikale schoolbank weer inge-
gaan. “Twee jaar wekelijks les om 
te leren dirigeren van het hoofd 
van de muziekschool Van Ostaijen. 
Daarna privé-les bij hem gevolgd, 
samen met de dirigent van Canto-
rij Berlicum. Hij was een geweldige 
muzikale coach. Om mijn ‘directie 
diploma eenstemmig’ te halen, ben 
ik 4 jaar elke zaterdagmorgen naar 
de Gregorius Vereniging in Den 
Bosch gegaan en om specifiek het 

kinderdirigeren te leren, heb ik bij 
de dirigent van het Nederlands Kin-
derkoor een cursus gevolgd. En met 
mijn groei, groeide het koor mee.”

Meisjes
“Lessen moet je uitdagend ma-
ken en zonder dat de kinderen er 
erg in hebben, hen de techniek 
bijbrengen. Ons repertoire is door 
voor- en nazingen geleerd en zo 
zijn we muzikaal gegroeid tot wat 

we nu zijn. In de beginjaren had-
den we 50 kinderen, maar ineens 
werd zingen meer van meisjes. Jon-
gens kwamen niet meer. Later zijn 
de oudsten apart gaan zingen in 
een jongerenkoor, maar in de kerk 
zongen we altijd samen. 

Die oudsten vormen nu het bestuur 
en organiseren het kamp, Sinter-
klaas, de musical en Driekoningen. 
In 30 jaar heb ik bij zo’n 300 kin-
deren muzikale zaadjes geplant, 
die bij sommigen tot volle bloei zijn 
gekomen. Mooi toch? 

Nu is de tijd van afscheid nemen 
gekomen en zullen de leden van 
Jeugdkoor Op-Maat in de Wil-
librorduskerk uit volle borst hun 
laatste liedjes zingen”, zegt hij. 
“Komt allen hier tezamen om naar 
de laatste klanken van ‘Op-Maat’ 
te luisteren!” 
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Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 

www. vanheijdendakkkappellen.nl0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

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

Jeugdkoor Op-Maat zingt laatste klanken Tekst en foto: Hieke Stek

Jeugdkoor Op-maat zingt haar laatste mis

HEESWIJK-DINTHER - jeugdkoor Op-Maat zingt op zaterdag 4 juli in de Willibrorduskerk in Heeswijk haar 
laatste mis. “En dat doen we met pijn in ons hart, allemaal! Maar de groep is met 13, nog steeds enthousi-
aste, zangeressen, te klein en er komt – ondanks alle gedane moeite – geen nieuwe aanwas bij. Heel jam-
mer”, vindt dirigent Peter Smulders. 

deze week laatste uitgave de Bernhezer

De Bernhezer is niet meer. Woens-
dag 24 juni zal de laatste editie op 
de mat vallen en daarmee valt ook 
het doek voor deze huis-aan-huis 

krant. Recentelijk namen de he-
ren Jan van de Vossenberg en Jan 
Forman, van Jan & Jan Media, en-
kele kranten over van A&C Media 
waaronder dus ook de Bernhezer. 
Wel zullen zij per direct het doek 
laten vallen voor de huis-en-huis 
krant die velen jaren in de bus viel. 
Vanaf nu kunnen ook doorplaat-
singen, zoals naar DeMooiKranten,
en de kranten in Uden, Oss en 
Veghel; ook naar de Brug en de 
Streekwijzer/Rosbode via Bern-
heze Media - DeMooiBernheze-

Krant - lopen. Een contactpersoon 
voor alle communicatie-middelen. 
Naast advertenties in de kranten, 
wordt in ’t Mediahuys in Nistelro-
de ook zorg gedragen voor druk-
werk en online uitingen; websites 
en nieuwsbrieven. 
Meer op www.bernhezemedia.com
of ga eens kijken naar de online 
versie van de krant 
www.demooibernhezekrant.nl. 

Bernheze Media wenst Jan & Jan 
Media veel succes.

“Zonder dat de 
kinderen er erg 
in hebben, hen de 
techniek bijbrengen”

Zie pagina 17

De Bernhezer is niet meer. Woens-

tWeet van de week
#mooibernheze

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

PEFC/30-31-421

Geniet van 24 t/m 28 juni 
van ons geweldig  

4-gangen-canner-
kreeften 

jubileummenu 
Voor slechts € 40,00 per persoon

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

Iets te vIeren
Wij hadden de afgelopen maand een 
aantal momenten waarbij er een flesje 
‘opengemaakt’ kon worden. Bij elke 
gelegenheid hadden ook wij wel een 
aanleiding om mee te doen. Laure 
(onze medewerkster in Heesch) is 
geslaagd voor haar VWO-diploma! 
Proficiat Laure. Bij onze winkel in Oss 
deed Keshia niet onder want ook zij 
wist haar stage/opleiding in de zorg 

met een mooi punt af te sluiten. Sophie (werkzaam op zaterdag 
in Heesch) werd 18! Ook een hele mijlpaal; de verjaardag van 
mijn vader Gerrit Bens. Hij zag op 2 juni 80 kaarsjes op de taart 
verschijnen, ook een reden om hem in het zonnetje te zetten. 
Tussendoor kregen we een heerlijke prijs 
en uitnodiging van het Kaltbach Creamy 
team om een leuke workshop in september 
te komen verzorgen en alsof dat nog niet 
genoeg was vierde afgelopen zaterdag 
onze medewerkster Monique (werkzaam in 
Heesch) haar 50ste verjaardag. Er is altijd 
wel een reden om iemand in het zonnetje 
te zetten! Een paar kleine bonbonnetjes als 
teken van waardering als je de avond-3-
daagse hebt gelopen, een heerlijk pakket 
voor je ouders of een speciaal door ons samengesteld pakket 
met streekproducten. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor 
heerlijke borrelhapjes, kaasplankjes en hebben we een aantal 
NIEUWE lekkernijen. Een heerlijke brie met paprika of pesto (uit 
eigen keuken): even 10 minuutjes in de oven en smullen maar, de 
ambachtelijke fruitbroden met mint, gember, gojibessen, mango, 
cranberries en kokos. En voor de zomeravonden een heerlijke 
Sangria, Frizzante of Brut in een superleuke fles! Proost.

 
Wij ontmoeten u graag in onze winkel(s) 
in Heesch en Oss
Met vriendelijke groet, 
Bon Fromage Heesch & Oss, Ton en Elly Bens

Column
ton bens

Een muzikale samenwerking die 
grenzen verlegt. Wende Snijders 
is bekend geworden met haar fan-
tastische vertolkingen van Franse 
chansons, maar maakt tegenwoor-
dig ook elektronische muziek, pop 
en rock. 

Het Gelders Orkest geldt als sym-
fonieorkest van topniveau, dat 
beschikt over 85 musici. Een span-
nende combinatie. Terwijl de dag 
langzaam afscheid neemt, stapt 
deze spannende combinatie het 
podium op. Een crossover tussen 
orkest en zangeres die je bij je lur-
ven grijpt.
Wende gaat met Het Gelders Or-
kest op avontuur in een show 
waarin popmuziek en klassieke 
muziek samensmelten. De combi-
natie rockt, swingt en is klassiek. 
Het publiek wordt getrakteerd op 
meerdere talen in één programma. 
Eenheid in diversiteit is het streven. 
Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl. Aanvang 21.00 
uur. de entree bedraagt € 27,50 
(exclusief €1,50 servicekosten).

Wende en Het Gelders 
Orkest in de Kersouwe
Pop en klassiek smelten samen

HEESWIJK-DINTHER – De musici van Het Gelders Orkest strijken deze 
zomer, samen met de veelbekroonde zangeres Wende Snijders, neer in 
de Kersouwe voor een verrassende avond onder de sterrenhemel, op 
vrijdag 26 juni. 

Foto: Jos Dortmans

Fietstocht naar prehistorische plekken 

Behalve informatie over de achter-
grond van deze historische vind-
plaatsen, is er ook informatie over 
de natuur van de Maashorst waar 
de deelnemers doorheen fietsen. 
De fietstocht is ongeveer 30 kilo-
meter, duurt naar verwachting 2,5 

uur en wordt begeleid door des-
kundige IVN-natuurgidsen.    

De Maashorst heeft een zeer rijk 
verleden. Al tienduizend jaar komt 
er waarschijnlijk bewoning voor. 
Zeker is dat hier al 2.500 jaar gele-

den bewoning was door de vond-
sten van het vorstengraf van Oss in 
de 20-er jaren van de vorige eeuw, 
en ook het urnenveld van Slabroek 
is in die tijd ontdekt. Archeologen 
hebben al veel blootgelegd en op 
deze plaatsen gedeeltelijk ook ge-
reconstrueerd, uniek in Nederland.

De IVN-natuurgidsen vertellen 
waarom hier bewoning was, hoe 
er toen waarschijnlijk geleefd werd 
en wat we er nu nog van terug 
kunnen vinden. Om het juiste aan-
tal gidsen vast te kunnen stellen, is 
het verplicht vooraf op te geven.

Geadviseerd wordt een lunchpak-
ketje mee te nemen. Starttijd is 
10.30 uur bij het natuurcentrum. 
Kosten volwassenen € 3,- en kin-
deren € 2,-. Opgeven aan de info-
balie van het natuurcentrum of via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

MAASHORST - Natuurcentrum de Maashorst houdt op zondag 28 juni 
een natuurfietstocht naar prehistorische plekken op de Maashorst, zo-
als het urnenveld van Slabroek, het prinsessengraf in Oss en het vor-
stengraf van Oss. 

Foto: Marcel van der Steen

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze in zomerse sfeer
Een combinatie van netwerken én genieten op vrijdag 26 juni 
BERNHEZE - De netwerkbijeenkomsten van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen in Bernheze bieden ondernemende vrouwen een mogelijkheid om hun be-
drijf of activiteiten te presenteren. Tijdens de ontmoeting op vrijdag 26 juni in CC Nesterlé in Nistelrode ligt de nadruk op een ontmoeting in zomerse 
sfeer, waarbij Ivo van Tousain Catering Service en Exota de bezoeksters meenemen in een relaxte combinatie van netwerken en culinair genieten.

Ooit was het merk Exota marktleider op het gebied van limonadegazeuzes. Het VARA-programma ‘De Ombudsman’ maakte in 1971 een einde 
aan de verkoop, toen in een uitzending te zien was hoe een frisdrankfles spontaan ontplofte, met gebruikte beelden van een sherryfles waar TNO 
een kogel in schoot. Daarna ontstond een juridische strijd en in 1997 werd de VARA veroordeeld tot een schadevergoeding van 7,7 miljoen gulden. 
In maart 2015 kwamen drie Veghelse zakenmannen; Stefan van de Ven, Patric Brinkman en Ton Verhoeven, op het idee het oude frisdrankmerk 
nieuw leven in te blazen. De merknaam bleek te koop, de receptuur vonden ze opnieuw uit en in Frankrijk stuitten ze op een ambachtelijke limo-
nadefabriek die een aantal proeflessen wilde maken. 
Ivo - Tousain Catering - is bekend van de lunches die hij iedere maand weer, met veel zorg voor de VOV-vrouwen, in Nistelrode bereidt. Deze 
keer zal hij de lunch ter plekke maken en er meteen bij vertellen waarom hij gekozen heeft voor de gezonde lekkernijen die hij meegebracht heeft. 
De middag in CC Nesterlé is van 12.30-16.00 uur. Voor meer informatie over entree en deelnemen aan de lunch: www.vovbernheze.nl.

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl 
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl 
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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NISTELRODE - Wilco Zegers (51 
jaar) was maandenlang te zien in 
tv-programma Utopia op SBS6. 
Inmiddels is hij al weer enige tijd 
thuis in Nistelrode en vertelt hij 
over zijn tijd als Utopiaan. 

Het SBS6 realityprogramma  
Utopia is begonnen op 31 decem-
ber 2013. “Ik heb een half jaar 
Utopia dagelijks op tv gekeken 
en op internet las ik dat het pro-
gramma doorging; toen heb ik me 
aangemeld. 
Wilco ging op 20 oktober 2014 
‘vrij blanco’ Utopia in omdat hij 
de dagelijkse belevenissen van de 
bewoners toen niet meer op tv 
volgde. “Ik wilde deelnemen aan 

Utopia omdat ik dacht dat ze daar 
mijn hulp wel konden gebruiken; ik 
kan bouwen als de beste en naar 
mijn idee moest er daar nog wel 
het een en ander gebeuren!”

Uitgebroken
Wilco heeft onder andere een 
wellness en een zogenoemde 
‘gym’ gebouwd en ook heeft hij 
de keuken in het complex bete-

geld. “Toen ik klaar was met bou-
wen, zat het hele Utopia-avontuur 
er wat mij betreft op. Ik had mijn 
missie volbracht.”
Wilco heeft Utopia niet op de 
gangbare manier verlaten. “Ik heb 
het hek, dat ik nota bene zelf ge-
maakt heb, gesloopt en ben zo 
uitgebroken als het ware. Het past 
ook wel bij mijn persoonlijkheid 
om er een spectaculair iets van te 
maken!”
Natuurlijk vond Wilco het ook 
moeilijk om weg te gaan. “Je 
hebt, na al die maanden zo inten-
sief met elkaar te hebben geleefd, 
een band opgebouwd en gelukkig 
houden wij, als ex-inwoners van 
Utopia, contact met elkaar via een 
groepsWhatsapp.”
Wilco vindt het leuk dat hij nu een 
redelijk bekende Nederlander is en 
dat er mensen zijn die hem aan-
spreken en met hem op de foto 
willen. “Ik ben nu volop bezig met 
een aantal goede doelen die ik 
steun en daarnaast ben ik van plan 
om met een paar ex-Utopianen 
naar Nepal te gaan om daar de 
handen uit de mouwen te steken. 
Ik wil graag mijn bekendheid in 
positieve zin uitbuiten om geld te 
werven en met dat geld mensen 
te helpen die het echt heel moeilijk 
hebben.”

Mocht Wilco daadwerkelijk naar 
Nepal gaan, dan brengt DeMooi-
BernhezeKrant haar lezers natuur-
lijk op de hoogte.

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Vorige week zaterdag was er een feestje in 
Nistelrode voor de medewerkers, freelancers en 
vrijwilligers van DeMooiBernhezeKrant. Het 
werd gevierd in de prachtige, lommerrijke tuin 
van het kantoor van Bernheze Media, die met 
een feesttent en verlichting heel gezellig was 
ingericht. Als schrijver van deze tweewekelijkse 
rubriek was ik ook uitgenodigd. 

Het was leuk om al die andere mensen te ontmoeten die er samen voor 
gezorgd hebben dat DMBK gaandeweg een succes geworden is en niet 
meer weg te denken is uit Bernheze. Zo had ik een leuk gesprek met D’n 
Blieker, wiens leuke columns de andere weken op deze plek in de krant 
te lezen zijn. En met Marcel van der Steen, die heel gepassioneerd kan 
vertellen over de prachtige foto’s die hij voor deze krant maakt.

Ik vond dat ik het als gemeentedichter verplicht was deze avond op 
te luisteren met een paar gedichten. Een van die gedichten was het 
volgende: 

Woensdag

De maandag is de traagste van de dagen
En dinsdag is gehuld in droefenis
Maar eindelijk wanneer het woensdag is
Komt Zaagmans om de week in twee te zagen

Dan is er echt geen reden meer tot klagen
En gaat er plots niet meer van alles mis
Ik voel me haast gezonder dan een vis
Ja woensdag kan mij elke week behagen

Ik slaak die dag steeds enthousiaste kreten
Want in de brievenbus valt dan een krant
De MooiBernhezekrant is hij geheten

Ik krijg er nieuwe energie van want
Daarin staat alles wat ik graag wil weten
En toont de mens zich van zijn beste kant

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, 
stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi van hans manders

Wilco waagt zich weer aan een gokje nu hij Utopia verlaten heeft
Tekst: Milene Putters Foto: Marcel van der Steen

‘Utopia heeft mij uiteindelijk 
gebracht waar ik op heb gehoopt’
WilcO ZeGers Uit NistelrOde Vertelt OVer deelName aaN 

realityprOGramma ‘UtOpia’ Op sBs6

Utopia is een Nederlands realityprogramma, dat is bedacht en ont-
wikkeld door John de Mol. 
In het programma verblijft een groep van 15 mensen, 24 uur per dag, 
zeven dagen per week, op een afgesloten terrein, dat is uitgerust met 
camera’s, zodat ze voortdurend door de kijkers kunnen worden ge-
volgd. Utopia wordt elke werkdag uitgezonden op SBS6.
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland
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Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl
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5383 KC Vinkel
Nederland

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg
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ColumnTijdloos Mooi
Met regelmaat krijg ik mensen op consult 
die een huidprobleem hebben waar ze 
maar niet vanaf komen. Een voorbeeld is 
een man van 72 met een zeer onrustige, 
eczeemachtige rode huid, ontstekingen 
en jeuk. Hij was in het medische circuit 
uitbehandeld. Meerdere antibiotica kuren 
en smeersels hadden hem niet verder 
geholpen. Dit is niet gek, want er is alleen 
gewerkt aan het gevolg en niet aan de 
oorzaak. Door juist de bron op te zoeken, 
de oorzaak te vinden en van daaruit te 
behandelen treedt (blijvend) herstel op. 

Hoe we daar achter komen? Vragen en doorvragen, waar en wanneer 
is het begonnen? Probeer te herleiden en je bewust te worden van je 
lichaam. Vergeet daarbij niet dat je gemoedstoestand ook zeker invloed 
heeft. Gebruik je gezonde verstand en logica. De huid is de spiegel van 
ons innerlijk, het verraadt een disbalans en overmatige stress. Om een 
duurzame verbetering te krijgen, is het dan ook niet meer dan logisch 
om van binnenuit te starten. De darmen liggen aan de basis van de 
gezondheid, van hieruit werkt het immuunsysteem en opname en afgifte 
van voedingsstoffen. Vervelend genoeg worden die juist door antibiotica 

aangetast en krijgen we de vicieuze cirkel, waardoor we opnieuw aan de 
antibiotica moeten. Je ontlasting geeft je hierbij al heel veel informatie. 
Samen hebben we het voedingspatroon doorgenomen en de inname 
van voedingssuppletie. Hierbij proberen we de suikers weg te laten en 
zo puur mogelijk te eten. We krijgen te weinig van een aantal essentiële 
voedingsstoffen binnen, en helemaal als de darmen niet optimaal 
functioneren. Starten met een probiotica om de darmen te herstellen 
was prioriteit één. Omega 3 als een belangrijke ontstekingsremmer 
en aanvulling van de gezonde vetten, ook voor de huidcellen en 
bloedvaten. Vitamine C en D3 voor de weerstand en opbouw van het 
immuunsysteem. Zijn immuunsysteem maakt namelijk overuren als er 
constant een laaggradige ontsteking heerst.
Je moet je voorstellen dat er steeds een leger aan het werk is om de 
vijanden uit te schakelen, wat veel energie kost. Ook kan het lichaam dan 
niet opbouwen of herstellen, omdat het alleen in de verdediging is. Aan 
de buitenkant is een juiste verzorging nodig, die de roodheid kalmeert 
en de huid helpt zijn taak uit te voeren; beschermen tegen indringers. 
Dit moet een hulpmiddel zijn om de huid barrière weer intact te maken, 
zodat die het later weer zelf kan, zonder afhankelijk te worden.
Na anderhalve week oogde zijn huid al aanzienlijk rustiger, een teken dat 
we op de goede weg zijn.

de kip of het ei?

Medi Spa

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

Sterrin breidt uit met 
Mammacare service

Buiten het specialisme in lingerie, 
nacht en badmode voor dames, heren en 
kinderen kan Sterrin u nu ook, behalve 
de al bestaande thuis-service, 
de Mammacare-zorg bieden.

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-

den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis. 

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 
UDEN – Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 2 juli weer hartelijk ontvangen door vrijwillige ervarings-
deskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden. 

Van 8 tot en met 13 juni gingen 
in heel Nederland ruim 30.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor het Epilepsie-
fonds. Geld voor de epilepsiebe-
strijding is hard nodig. 

De collectant gemist? Maak dan 
een bijdrage over op banknummer 
IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11 
ten name van het Epilepsiefonds 
te Houten of sms EPILEPSIE naar 
4333, eenmalige gift van € 2,-.

Het Epilepsiefonds bedankt alle 
collectevrijwilligers en iedereen die 
heeft gegeven aan de collectant.

Opbrengst collecte 
epilepsie € 502,16
HEESCH - De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Heesch € 502,16 
opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aange-
paste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

intentieverklaring tot fusie 
retraitehuis en laverhof 

De intentieverklaring is op 19 juni 
2015 getekend door beide bestuur-
ders, P. Beijers en B. Pluijter. De be-
stuurders C. Pijnenburg en J. van 
Grinsven van Hercules, verhuurder 
en eigenaar van het gebouw en het 
terrein van het Retraitehuis, hebben 
de intentieverklaring mede onder-
tekend.
Het Retraitehuis in Uden heeft de 
afgelopen jaren de omslag gemaakt 
naar een gezonde, ondernemende 
en wendbare organisatie. Om deze 

kwaliteiten te versterken, heeft het 
Retraitehuis Laverhof gevraagd een 
duurzaam samenwerkingsverband 
aan te gaan. Voor het Retraitehuis 
is het van groot belang met behoud 
van identiteit haar zorg- en dienst-
verlening waardig te blijven ontwik-
kelen en verwacht in Laverhof de 
juiste partner te hebben gevonden.
Laverhof en het Retraitehuis vinden 
in elkaar goede zorgpartners, die de 
kracht van de lokale wijkgerichte 
zorg ondersteunen.

V.l.n.r.: B. Pluijter, C. Pijnenburg, P. Beijers en J. van Grinsven

HEESWIJK-DINTHER - De zorgorganisaties Retraitehuis in Uden en La-
verhof in Heeswijk-Dinther en Schijndel hebben aangekondigd dat zij 
voornemens zijn op 1 januari 2016 te gaan fuseren. 
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In 1997 moest het toenmalige var-
kensbedrijf van Jan en Els van der 
Wijst preventief worden geruimd 
en kwam de vraag hoe nu verder 
te gaan. Weer varkens of iets to-
taal anders? Wat het ook zou wor-
den; ze moesten rekening houden 
met de agrarische bestemming van 
hun bedrijf. Uiteindelijk besloten 

ze om - samen met zonen Rob 
en Erik en schoondochters Sanne 
en Jody - het roer helemaal om te 
gooien. Vakantie-accommodaties 
in de stallen, met daarnaast ker-
senteelt. Dat moest het worden. 
Een goeie keus, waar wij nu letter-
lijk de vruchten van plukken. 

Zorg
Het is een lust voor het oog, de 
boomgaard achter de vakantie-
boerderij. Maar dit is dan ook 
niet zomaar een boomgaard. Hier 
worden de Kordia’s, Regina’s en 
Karina’s met de grootste zorg en 
aandacht geteeld. In veertien rijen 
van maar liefst honderd meter lang 

dragen de laagstambomen hier 
hun zomerzoete vruchten. Jan van 
der Wijst heeft dit jaar voor het 
eerst zijn kersen ‘overkapt’. Een 
ingenieus systeem van honderden 
meters folie beschermt de vruch-
ten nu tegen slagregens en andere 
weersinvloeden. Een ander ge-
vaar voor de kersenoogst vormen 
die beruchte kapers op de kust: 
spreeuwen. Om die op veilige af-
stand te houden is de hele boom-
gaard afgebakend met netten. 
De rijen tussen de bomen zijn 
breed. Ook dat is een bewuste 
keuze. “Vijf meter”, legt Jan uit. 
“Het kan wel smaller, maar dan 
vangen de bomen minder licht. En 
licht is wat een lekkere kers nodig 
heeft.” Die aandacht en zorg zie je 
terug in de oogst. Voor deze ker-
sen maak je graag een ommetje 

naar de Derptweg. De kersenoogst 
duurt maar zo’n zes weken: van 
begin juli tot half augustus. Zodra 
de vlag aan de weg staat is de win-
kel in de garage open. Dat wordt 
de komende weken dus vaak een 
fiets- of wandeltochtje door de 
mooie omgeving. Met als kers op 
de taart…: precies! 

Vakantieboerderij De Leijgraaf
Derptweg 15 Vorstenbosch
0413-368492
www.deleijgraaf.nl

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

  

geldig t/m 1-7-2015

tip van de bakkers

Aardbeienvlaai 

5 personen

6,95
normaal 8,90 
nu 

6,-

SIX FOR THE ROAD
met ’n sixpack kom je verder

Sixpack, ’n volle zak met 20 vakantiebroodjesen 1 Frans stokbrood.
De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes en ’n knapperig stokbrood.  
Makkelijk onderweg, heerlijk bij ’n picknick en natuurlijk bij het ontbijt. 
Omdat we elke dag om 7 uur open zijn,  pikt u lekker vroeg  zo’n 6 pack op 
en kunt u op weg.

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes 
naar keuze, 

1 Frans stokbrood

Ze ZiJN er Weer! Groot, rond, sappig, zwart-
rood en heerlijk zoet: de échte Betuwse kersen
GeWOON iN ONs eiGeN VOrsteNBOscH

VORSTENBOSCH - Op vakantieboerderij De Leijgraaf in Vorstenbosch kun je het hele jaar door met je fami-
lie, bedrijf, school of vrienden je vakantie vieren of een van de vele activiteiten ondernemen. Groepsaccom-
modaties De Pit en De Kers bieden alles voor een actief en prettig verblijf. En de namen zeggen het al: hier 
draait alles ook om kersen. 

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727
www.dsp-heesch.nl

Heerlijk genieten in de kersenboomgaard Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls 
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KBO Bernheze
KBO HeescH
Voor elke senior vanaf 50 jaar

moeilijke voeten?

De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel v.o.f. uit het Gelderse 
Wadenoijen. Deze firma levert al 
meer dan tien jaar schoenen en 
pantoffels, zowel voor dames als 
heren, in veel verschillende lengte- 
en wijdtematen. De ideale oplos-
sing voor mensen met gevoelige 
of opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, knobbels, likdoorns, 
eksterogen, hamertenen, diabetes 
en reumatische aandoeningen. 
Nieuw is een speciale collectie 
stretch-schoenen die in zijn geheel 
bestaat uit zacht elastisch materi-
aal, speciaal bedoeld voor mensen 
met (erg) gevoelige voeten. Men 
heeft zich toegelegd op brede 
en zelfs extra brede schoenen en 

pantoffels voor mensen met bre-
de of opgezwollen voeten, maar 
daarnaast levert men ook de meer 

courante wijdtematen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
De toegang is gratis.   

HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op vrijdagmorgen 26 juni een 
bijeenkomst worden gehouden, speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In de recreatiezaal van 
Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden. 

Met deze landelijke actie heeft 
de Nederlandse Bridge Bond aan-
dacht gevraagd voor het bridge-
spel onder mensen van 55 jaar en 
ouder. Hiervoor werden TV-MAX 
en gerenommeerde bridgedocen-
ten als Berry Westra ingeschakeld. 
Uiteraard geldt het actief bezig zijn 
ook voor de jongere generatie. Zij 
zijn dan ook van harte welkom. 
Maar speciaal de 55-plussers wor-
den benaderd om niet achter de 
geraniums te blijven zitten, als zij 
in een pré-pensioen of VUT-perio-
de terechtkomen, maar actief deel 
te nemen aan het sociale leven, 
waaronder het bridgen. En dat het 
blijven trainen van de hersenen 
belangrijk is, mag voor iedereen 
duidelijk zijn. Voor bridgeclub De 

Klotbeek heeft dit ertoe geleid dat 
zij gestart is met het vrij bridgen in 
de zomermaanden. De club biedt 
daarbij de mogelijkheid om mees-
terpunten / NBB-punten te verza-
melen, hetgeen voor veel bridgers 
heel belangrijk is. De concrete data 
zijn: 29 juni, 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 
10, 17, 24 en 31 augustus.
Plaats en speelgelegenheid:
Heeswijk-Dinther, CC Servaes 
Dinther. Inschrijftijd/aanvang:
19.15 tot 19.30 uur.
Start 19.45 uur
Kosten: € 2,- p.p en; € 4,- per paar
Inlichtingen en aanmelding:
0413-294456 of 
adrie55@hotmail.com
www.bc de klotbeek.nl
Meesterpunten: JA.

Vrij bridgen bij 
de Klotbeek 

Feestelijke jeu-
de-boulesmiddag

NISTELRODE - Zestig leden van 
de 60-jarige KBO gingen op dins-
dagmiddag 16 juni op de jeu-de-
boulesbanen van het Gildehof met 
elkaar de strijd aan. Na de koffie 
met krentenmik startten de deel-
nemers vol energie met de eerste 
ronde, nadat wedstrijdcommissa-
ris Rien de indeling bekend had 
gemaakt. Zo ook werd de tweede 
ronde gespeeld. Uiteraard deed 
iedere deelnemer zijn uiterste best 
om bij de top drie te eindigen.

Het bestuur had besloten om de 
prijzen deze keer anders dan ge-
bruikelijk te verdelen. In het teken 
van het 60-jarig jubileum kreeg 
de speler, die op de 60-ste plaats 
eindigde, de eerste prijs. De ove-
rige prijzen werden verloot onder 
de deelnemers. Rond 16.30 uur 

kwam Rien Verstegen, die alles in 
goede banen had geleid, met de 
uitslagen. Leny van Mun was als 
60-ste geëindigd en ging tot haar 
grote verrassing er met de hoofd-
prijs vandoor. Ondanks dit verras-
singselement was iedereen tevre-
den met deze geslaagde middag. 
Speciale dank aan Ans en Cees van 
Oosten voor de heerlijke hapjes. 
Meer foto’s op 
www.kbonistelrode.nl.

Geslaagde 
smokkelroute

HEESWIJK-DINTHER - KBO Din-
ther vertrok met maar liefst 66 
personen op woensdagochtend 
17 juni naar Soerendonk. Centrale 
thema van de reis was smokkelen. 

Meteen na de ontvangst met kof-
fie en een stukje vlaai vertelde Wiel 
Peerlings op humoristische wijze 
over de vroegere smokkelroutes 
in het grensgebied met België bij 
Soerendonk. Daarbij werd een film 

gepresenteerd. Daarna kwam nie-
mand minder dan tonprater Peer in 
beeld met een buut ‘ter verhoging 
van de feestvreugde’.

Na de lunch maakte het gezel-
schap een bustocht langs smok-
kelplekken in de grensstreek van 
Nederland en België. Wiel vertelde 
uitgebreid over hoe het er aan toe 
ging. Hij kan het ook weten: zelf 
maakte hij deel uit van die smok-
kelaars. Smokkelen blijkt van alle 
tijden te zijn, maar Wiel deed ook 
verslag van hoe de smokkelroutes 
tijdens de beide wereldoorlogen 
werden gebruikt. Ook werd ge-
toond hoe de elektrische versper-
ring ‘dodendraad’ aan de grens 
tussen België en Nederland tijdens 
WO I er uitgezien moet hebben. 
Vervolgens bracht het gezelschap 
een uitgebreid bezoek aan de 
Achelse kluis. 
Velen maakten op deze zonnige 
dag gebruik van het terras of 
scharrelden rond in galerie of win-
kels met religieuze artikelen of voe-
ding. Opnieuw met veel verhalen, 
veel anekdotes, maar vooral veel 
humor werd teruggereden naar 
Soerendonk. Na een driegangen-
diner zorgde chauffeur Ton ervoor 
dat iedereen rond achten voldaan 
terugkeerde in Dinther.

Wekelijkse 
bij KBO Heesch
HEESCH - KBO Heesch biedt voor 
elke senior vanaf 50 jaar, vrouwen 
en mannen, een keur aan activitei-
ten. Loop gewoon een keer binnen 
in De Pas. Het is gezellig en ge-
moedelijk.

Buitenactiviteiten
Maandag: Fietsen, behalve in de 
wintermaanden worden door het 
jaar heen circa 17 wat langere dag-
tochten georganiseerd. Dinsdag en 
donderdag: Jeu de boules, achter 
De Pas, 14.00 - 16.00 uur. Woens-
dag: Nordic walking, start om 9.30 
uur bij De Pas voor een wandel-
tocht van ongeveer anderhalf uur. 
Fietsmiddag, start 13.30 uur bij de 
Petrus-Emmauskerk voor een fiets-
tocht van circa 25-30 km. Donder-
dag: Wandelen, start om 9.30 uur 
bij De Pas voor een wandeling van 
anderhalf uur.
 
Binnenactiviteiten in De Pas
Dinsdag: Koersbal 13.30 tot 17.00 
uur. Avondsoos: 19.30 uur tot 
22.00 uur, vrije inloop.
Kaarten: vrije inloop 13.30 tot 
17.00 uur. Rikken, jokeren, pan-
doeren en klaverjassen. Biljarten: 
13.30 tot 17.00 uur. Sjoelen: 14.00 
tot 16.00 uur.

Woensdag: Soosactiviteiten in De 
Pas van 9.00 tot 11.30 uur, vrije 

inloop. Bridge, start om 13.30 uur, 
vrije inloop. Donderdag: Kaarten: 
vrije inloop, 13.30 tot 17.00 uur. 
Rikken, jokeren, pandoeren en kla-
verjassen. Soosactiviteiten: 9.00 
tot 11.30 uur, vrije inloop.
Toneelclub ‘Jong van Hart’, repe-
titietijd: 13.30 - 16.00 uur. Dar-
ten: 10.00 tot 12.00 uur. Biljarten: 
13.30 tot 17.00 uur. Computer-
club: 10.00 tot 12.00 uur vrije in-
loop. Handwerken: 9.30 tot 11.30 
uur. Vrijdag: Linedance-groep ‘De 
Lidah’s’. Groep 1: 9.30 - 11.30 uur. 
Groep 2: 13.30 tot 15.30 uur.
Interesse lidmaatschap: 
E-mail: secretaris@kboheesch.nl.

KBO dinther: 
Kaarten in de zomer

HEESWIJK-DINTHER - In de zo-
mertijd liggen veel activiteiten 
stil. De kaarters van KBO Dinther 
hebben nadrukkelijk te kennen 
gegeven, dat ze er juist in deze 
periode veel behoefte aan hebben 
dat het kaarten doorgaat. 

Dus, als hun kinderen en andere 
familieleden op vakantie zijn en als 
het erg rustig is in Dinther. Daar-
om gaat het rikken en jokeren van 
KBO-Dinther in de vakantieperi-
ode gewoon door op de vrijdagen 
3 juli en 7 augustus om 19.00 uur 
én op de woensdagen 8 juli en 12 
augustus om 13.00 uur; tweede 
woensdag van de maand.

Foto: Frans van der Lee

HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 29 juni kan er bij BC De Klotbeek in Hees-
wijk-Dinther deel worden genomen aan het vrij bridgen. Dit is een ver-
volg op wat de bridgeclub in landelijk verband is gestart met de actie 
‘Denken en doen voor 55-plussers’. 

Foto: Jan van den Bosch

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

mooIe aneKdotes, 
VerhaLen en 
VooraL VeeL hUmor
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De Groot interieur- en exterieursty-
ling baseert de adviezen voor 
aankleding van woonhuizen, be-
drijfspanden, evenementen en res-
taurants op natuurlijke materialen, 
want “natuurlijke materialen geven 
rust en ontspanning aan de ge-
bruiker en het interieur. Huiden en 
vachten geven warmte op kille da-
gen en ventileren bij warmte”, aldus 
Lambert de Groot. 

Met respect
De materialen bij De Groot spreken 
van respect voor hun herkomst. Of 
dit nou een tafel of stoel is van hout 
uit Indonesië, de huid van een koe 
uit Nederland of een vacht van scha-
pen uit Engeland. Ook de vachten 
van rendieren, springbokken, wil-
debeesten en antilopen die gebruikt 
worden - in combinatie met hout of 
puur - hebben het Cites-keurmerk. 
Lambert is trots op de trend die hij 
tien jaar geleden zette, om tegen de 
stroming in deze mooie restproduc-
ten van dieren te verwerken voor 
eindproducten die sfeerbepalend 
zijn voor binnen en buiten. De om-
schakeling startte moeizaam, maar 
nu weten mensen uit heel Neder-
land de weg naar Geffen te vinden. 

Klasse
Lambert de Groot heeft voor het 
verwerken van de huiden en vach-
ten en voor het maken van de hou-
ten meubels een uitgebreid netwerk 
van vakmensen; meubelmakers, 
leerbewerkers en stoffeerders tot 

kunstenaars en ontwerpers, waar-
bij dochter Helen ideeën genereert 
voor het ontwerp. Haar vrouw Kim 
bekommert zich om marketing en 
communicatie. Lambert staat voor 
vernieuwing, geeft adviezen en 
verbindt. Die verbinding heeft hij 
met Herman den Blijker voor de in-
richting van zijn restaurant en met 
Robert ten Brink voor de aankleding 
van ‘All you need is love’. 

De rust die uitgaat van de materi-
alen vind je ook in de hal waar al-
les samenkomt. Lambert zorgt daar, 
naast de ideeën en connecties, voor 
de basis, met vrouw Annemieke, 
terwijl zoon Tom rondreist voor in-
koop, beurzen en evenementen. 

Van Lambert: Real Stuff
Het merk ‘Van Lambert’ omvat tas-
sen, riemen, sloffen, lampen en an-
dere eerlijke en mooie voorwerpen. 
De leersoorten worden in verras-
sende combinaties verwerkt en het 
kleurgebruik is onderscheidend. 

Het vakmanschap van alle mensen 
met respect voor natuur, de cyclus 
van leven en dood en de omgang 
daarmee, zorgen voor een compleet 
beeld. Zie daarvoor: 
www.huidenenvachtenshop.nl.

De Groot Interieur- 
en exterieurstyling
Oude Baan 1A
5386 KS Geffen
T: 06-28 57 45 53
www.huidenenvachten.nl

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 26 juni t/m 2 juli 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Volop zomerfruit

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades 
lekker voor bij de BBQ

Nieuwe aardappels Frieslanders 5 kilo € 4,75
Watermeloen per kilo € 0,98
Koolrabi per stuk € 0,49

Woensdag 1 juli opent 

Ambachtelijke Slagerij 
van den Tillart 
zijn deuren op 
Tramstraat 15

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 Maashorster 
speltbollen

1,00

Maashorster 
Speltbrood 

2e voor

Streek-
appelpunt

Proef de Maashorst bij Van Mook, de echte bakker!

Ontbijtkoek 
Met honing uit 
de Maashorst

nu

1,00

1,002,35

Lambert met zijn vrouw Annemieke en dochter Kim Tekst Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers 

Uniek en natuurlijk bij de Groot 
interieur- en exterieurstyling

GEFFEN – In de landelijke omgeving bij Geffen ontvangt Lambert de Groot zijn gasten met een haardvuur, 
prachtige, comfortabele houten meubelen met en zonder bekleding van huiden en vachten. Ook zoon Tom, 
dochter Helen en schoondochter Kim zijn besmet met het virus van de warmte en rust die van de natuurlijke 
materialen aan de Oude Baan 1A uitstraalt. 

lamBert: “Huiden en vachten geven warmte op kille dagen 
 en ventileren bij warmte”

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 

Dinsdag geopend van 12– 17 uur 
Vrijdag geopend van 11 - 17 uur 

Zaterdag geopend van 11 - 17 uur 
 

Oude Baan 1a - 5386 KS GEFFEN 
www.huidenenvachten.nl 

www.huidenenvachtenshop.nl 
 

Volg ons op Facebook en blijf deze zomer op de hoogte van 
acties, thema’s , aanbiedingen en extra openingstijden! 

Facebook.com/huidenenvachten 
 

E: info@huidenenvachten.nl / T: 06-28 57 45 53 (Lambert) 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Lambert Is trots oP de trend 
DIE HĲ  TIEN JAAR GELEDEN ZETTE
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GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Vacature

Schilder/Stukadoor
• Full-time

• Ervaring is een pré

Sollicitaties kun je mailen naar: info@vanballegooij.nl

 

 
 
Heerkens groente en fruit levert alles dagvers op het gebied van aardappelen, groenten en fruit. Dit varieert 
van onbewerkte tot bewerkte producten. Alle bewerkte producten worden gesneden in onze eigen 
hypermoderne snijafdeling. De hoeveelheden variëren van een halve kilo tot grotere volumes. Kwaliteit, prijs, 
creativiteit en service zijn bij ons de belangrijkste punten, in alles wat we doen. 
 
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij voor een voltijds dienstverband een meewerkend 
voorman/-vrouw voor de snijkeuken van onze productie afdeling. 

Verantwoordelijkheid 
• 100% Focus op kwaliteit, kwantiteit en inzet van personeel. 
 
Taken 
• Meewerken in de snijkeuken. 
• Zorgen dat de snijkeuken geordend en hygiënisch is. 
• Plannen van de productievolgorde en het personeel. 
• Registreren van productie- en voorraadgegevens. 
• Direct leidinggeven aan 4 medewerkers, indirect aan 12. 
• Doorvoeren van wijzigingen in de planning naar een nieuwe productievolgorde. 
• Signaleren van ontwikkel- en opleidingsbehoefte van medewerkers en communicatie hierover naar het 

management. 
 
Profiel 
• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar.  
• Ervaring als meewerkend voorman in de food, bij voorkeur binnen de AGF branche of vers sector. 
• Ervaring met continu verbeteren van kwaliteit, kwantiteit en inzet van personeel. 
• Bij voorkeur tussen de 25 en 40 jaar. 
• Maximaal een half uur woon-werkverkeer. 
 
Plek in organisatie 
• Rapporteert aan de manager operatie. 
 
Persoonskenmerken 
• Rustig 
• Nuchter 
• Handen uit de mouwen 
• Oplossingsgericht 
• Samenwerken 
• Oog voor detail 
• Resultaatgericht 
 
Solliciteren 
• Stuur een beknopte motivatie met CV naar marielle@heerkensAGF.nl 
• Acquisitie op basis van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden 
zoeken wij voor een voltijds dienstverband een 

MEEWERKEND VOORMAN/-VROUW 
voor de snijkeuken van onze productie afdeling.

 

 
 
Heerkens groente en fruit levert alles dagvers op het gebied van aardappelen, groenten en fruit. Dit varieert 
van onbewerkte tot bewerkte producten. Alle bewerkte producten worden gesneden in onze eigen 
hypermoderne snijafdeling. De hoeveelheden variëren van een halve kilo tot grotere volumes. Kwaliteit, prijs, 
creativiteit en service zijn bij ons de belangrijkste punten, in alles wat we doen. 
 
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij voor een voltijds dienstverband een meewerkend 
voorman/-vrouw voor de snijkeuken van onze productie afdeling. 

Verantwoordelijkheid 
• 100% Focus op kwaliteit, kwantiteit en inzet van personeel. 
 
Taken 
• Meewerken in de snijkeuken. 
• Zorgen dat de snijkeuken geordend en hygiënisch is. 
• Plannen van de productievolgorde en het personeel. 
• Registreren van productie- en voorraadgegevens. 
• Direct leidinggeven aan 4 medewerkers, indirect aan 12. 
• Doorvoeren van wijzigingen in de planning naar een nieuwe productievolgorde. 
• Signaleren van ontwikkel- en opleidingsbehoefte van medewerkers en communicatie hierover naar het 

management. 
 
Profiel 
• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar.  
• Ervaring als meewerkend voorman in de food, bij voorkeur binnen de AGF branche of vers sector. 
• Ervaring met continu verbeteren van kwaliteit, kwantiteit en inzet van personeel. 
• Bij voorkeur tussen de 25 en 40 jaar. 
• Maximaal een half uur woon-werkverkeer. 
 
Plek in organisatie 
• Rapporteert aan de manager operatie. 
 
Persoonskenmerken 
• Rustig 
• Nuchter 
• Handen uit de mouwen 
• Oplossingsgericht 
• Samenwerken 
• Oog voor detail 
• Resultaatgericht 
 
Solliciteren 
• Stuur een beknopte motivatie met CV naar marielle@heerkensAGF.nl 
• Acquisitie op basis van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

aan het werk
WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

HEESWIJK-DINTHER - Het tiende 
fanfarekamp, van 19 tot en met 
21 juni, van de Koninklijke Fan-
fare uit Heeswijk was een groot 
succes. 

De bijna 200-jarige fanfare om-
armt de jeugd al tien jaar tijdens 
een muzikaal en actief jeugdkamp. 
Dit jaar heeft zij op het Heukeloms 
Hoefke in Oisterwijk een jubile-
umkamp georganiseerd voor maar 
liefst 73 jeugdleden. Vanwege het 
10-jarig jubileum was een bijzon-
der programma opgesteld.

De jeugdleden gingen allemaal in 
galakleding op kamp. Op het kamp-
adres was de rode loper uitgelegd 

en werd iedereen welkom geheten 
in een heus casino. 
De muzikaliteit van het kamp bleek 
uit de dagelijkse repetities voor het 
afsluitend kampconcert op zondag-
middag. Het actieve van het kamp 
varieerde van een stevige zeskamp, 
een intensieve ontdekkingstocht in 

de donkere avond tot een flitsend 
ochtendspel in de ochtend.
Dat ook de weergoden dit jubile-

umkamp positief wilden afsluiten 
bleek, toen de zon doorbrak tij-
dens het afsluitend kampconcert. 
Zo’n honderd bezoekers zaten in 
de warme zon te genieten van de 
muzikale noten die de leden van de 
opstap- en opleidingsorkesten lie-
ten horen.

succesvol jubileumkamp 
Koninklijke Fanfare

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 

Dinsdag geopend van 12– 17 uur 
Vrijdag geopend van 11 - 17 uur 

Zaterdag geopend van 11 - 17 uur 
 

Oude Baan 1a - 5386 KS GEFFEN 
www.huidenenvachten.nl 

www.huidenenvachtenshop.nl 
 

Volg ons op Facebook en blijf deze zomer op de hoogte van 
acties, thema’s , aanbiedingen en extra openingstijden! 

Facebook.com/huidenenvachten 
 

E: info@huidenenvachten.nl / T: 06-28 57 45 53 (Lambert) 

DE ZON KWAM DOOR BĲ  HET AFSLUITEND KAMPCONCERT

Voor de showdans van onze mini-
oren (leeftijd van 5 tot en met 8 
jaar) zijn we nog op zoek naar dan-
sers of danseressen. Denk je dat dit 
iets voor jou of iemand die je kent 
is geef je dan snel op. 

Gratis proeflessen
Je kunt de komende weken (tot 
aan de schoolvakantie) gratis mee 
trainen om te kijken of dit iets voor 
je is. We trainen op maandag-
avond 17.00 tot 18.45 uur. Ook is 
het dan mogelijk om mee te oefe-
nen met onze Minigarde.

Opgeven of meer info kan via 
email secretaris@dvdancingkids.nl.
www.dvdancingkids.nl.

OprOep 
Dansers en danseressen
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WOENSDAG 24 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

DONDERDAG 25 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

VRIJDAG 26 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 16:00

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:45

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:30

ZATERDAG 27 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Minions 3D OV: 18:45

Rendez Vous: 
21:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:30

ZONDAG 28 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:30

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 19:30

MAANDAG 29 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Kidnapping Freddy Heineken: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

The Age of Adaline: 19:45

DINSDAG 30 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

WOENSDAG 01 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Ladiesnight Magic Mike XXL: 20:30 

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

The Age of Adaline: 19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRybIOScOOp.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

Ncb-Laan 52a, Veghel

p

1 JULI LADIESNIGhT:

MAGIc MIKE XXL!

DE VETSTE bIOS

VAN NEDERLAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Het gras is nergens groener dan in Bernheze
Lions Club organiseert Bernheze Open op golfbaan The Duke

“In de sfeer van de Australian 
Open, de US Open of de Britisch 
Open, maar dan gewoon in Nistel-
rode! Dit jaar in een nieuw ‘open’ 
jasje op een, met negen nieuwe 
holes uitgebreide golfbaan en een 
prachtig vernieuwd clubhuis. U 
kunt zich opgeven op onze nieuwe 
website: www.bernheze-open.nl. 

Kom sportief en gastronomisch ge-
nieten van het golfspel, een lunch 
en een walking-green-egg-dinner, 
want dat zit allemaal bij de deel-
name inbegrepen”, aldus het or-
ganiserend comité Jan Berghege, 
Arthur Leliveld en Roel Lammers.  
Golf is een grensoverschrijdende 
sport die je op een ‘ontspannen’ 
manier stimuleert tot sportieve ver-
beteringen en je naar de mooiste 
plekken op de wereld leidt. Daar is 
het drietal het unaniem over eens. 
“En één van die mooiste plekken, 
ligt in Bernheze. Zoals elke golf-
baan, biedt de baan in Nistelrode 

eigen specifieke sportieve uitda-
gingen. De baan is vrij smal, wat 
nauwkeurig slaan vereist. Het heeft 
snelle greens met niveauverschillen 
waar beheersing voor nodig is en 
prachtige waterpartijen die maat-
werk vragen”, aldus het trio, “of 
een zwemdiploma”, lachen ze.

GVB
Of je nu een fanatieke golfer bent 
die zijn/haar handicap wil verbe-
teren of dat je meer voelt voor 
de recreatieve kant van de sport, 
Bernheze Open 2015 biedt op 
sportief gebied voor elk wat wils. 
“We hebben gekozen voor twee 
wedstrijdvormen: Strokeplay, voor 
de golfer met handicap 18 of la-
ger en Stableford, voor iedereen 
een sportieve uitdaging. Om deel 
te nemen hoef je geen lid te zijn 
van ‘The Duke’. Dus iedereen die 
een GolfVaardigheidsBewijs (GVB) 
heeft, in Bernheze geboren is, er 
woont of werkt, mag op vrijdag 4 

september, meedoen. Er zijn ver-
schillende prijzen te winnen waar-
onder een Kia, door een hole-in-
one te slaan op hole 7.” 

early Bird(y) 
Voor de vroege vogels die zich 
voor 1 augustus opgeven is de 
Early Bird(y) korting bedacht. Die 
betalen € 95,-. Na 1 augustus kost 
deelnemen € 105,-. “En daar krijgt 
u een sportieve dag voor in een 
prachtige omgeving met een over-
heerlijke lunch en een walking-

green-egg-dinner die verzorgd 
zullen worden door het gastrono-
misch team van ‘The Duke’. Ze-
ker zo belangrijk: je ondersteunt 
ook twee goede doelen in Bern-
heze. Deze worden 4 september  
bekendgemaakt. 
Wij bedanken onze zes sponso-
ren, want zonder hen zou er geen 
Bernhezer Open 2015 geweest 
zijn. Wij dagen sportief Bernheze 
uit om mee te doen”, besluit het 
drietal.

Arthur Leliveld, Roel Lammers en Jan Berghege  Tekst en foto’s: Hieke Stek

BERNHEZE - Het gras is nergens groener dan in Bernheze! Hiermee wordt knipogend het gras op de prachtig 
aangelegde, 18 holes tellende, golfbaan van ‘The Duke’ bedoeld waar de Lions Club Bernheze op vrijdag 4 
september haar dertiende editie houdt van het Bernhezer Golfkampioenschap: Bernheze Open 2015. 

“Dit jaar in een 
nieuw ‘open’ jasje 
op een, met negen 
nieuwe holes 
uitgebreide golfbaan 
en een prachtig 
vernieuwd clubhuis”
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ACTIVITEITENAGENDA
Een greep uit ons nieuwe theater-

programma. JEUGDVOORSTELINGEN

SUSKE EN WISKE DE MUSICAL
‘DE CIRCUSBARON’ (6+)
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 21,00

Suske en Wiske vieren dit jaar hun 70ste verjaar-
dag. Ter ere van dit jubileum komen de striphel-
den dit seizoen naar het theater met de fami-
liemusical ‘De Circusbaron’. Een voorstelling vol 
spanning, avontuur, humor, spectaculaire acts en 
� jne muziek die je niet meer uit je hoofd krijgt!

TONEELVERENIGING 
INTERNOS
‘VERBODEN VOOR 
KINDEREN’
AANVANG: 13.30 EN 16.00 UUR
ENTREE: € 10,00

De Osse toneelvereniging speelt met veel enthousiasme de 
vrolijke familievoorstelling ‘Verboden voor kinderen’. Het 
spannende verhaal speelt zich af op het eiland van koningin 
Fun Flep, een gezellige, lieve koningin die dol is op kinderen. 
Haar zus Fina Flep heeft juist een grote hekel aan kinderen.

AADJE PIRAATJE
‘SINTERKLAAS 
VERTELVOORSTELLING’
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 8,50

Theaterduizendpoot Ton Meijer kruipt in deze vertelvoorstel-
ling in de huid van Aadje Piraatje. Uit dit boek met het Sinter-
klaasverhaal blijkt dat piraten eigenlijk een beetje bang zijn 
voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar is dat wel zo? Kinderen 
mogen verkleed als piraat meedoen in het verhaal!

MEIDENGROEP RAAK!
‘DE MAGISCHE 
SCHOENTJES’(3+)
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 10,00

Na een swingend optreden komen Daan, Roos en Sharon van 
Raak! in het Sprookjesmuseum terecht. Een knotsgekke show 
vol fantasie en magie, waarin de meiden van Raak! knots-
gekke avonturen beleven en vaak jouw hulp nodig zullen 
hebben! Jij komt toch ook?

DIKKIE DIK
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 8,50

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik 
neemt er een hapje van. Wat is dat lekker! Hij neemt nog een 
hap en nog één… Dikkie Dik hou op, je wordt nog ziek. Maar 
Dikkie Dik luistert niet. De taart is op. Moet Dikkie Dik een 
nieuwe taart maken? Spannend...

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

Wo 28 
oktober

Zo 11 
oktober

Zo 29 
november

Zo 10 
januari

Wo 16 
maart 

Nieuwe eigenaren horecagedeelte aquarest
Zwembad en zwemschool blijven in vertrouwde handen van Jan van de Vorle 

Zwembad en zwemschool blijven 
de naam AquaRest voeren. In het 
zwembad zal, buiten de openings-
tijden voor recreatief zwemmen, 
weinig veranderen. Na de grote 
vakantie wordt gewoon weer ge-
start met de bestaande en nieuwe 
zwemgroepen. 
Kinderen mogen vanaf 4 jaar star-
ten. Wat wel verandert is de in-
gang naar het zwembad. Deze is 
nu via de horeca en komt vanaf 1 
juli bij de tennisbanen. Bezoekers 
lopen dus om het gebouw heen 
om bij de ingang van het zwem-
bad te komen. Parkeren kan door 

gebruik te maken van de huidige 
parkeerplaatsen. Fietsen kunnen 
worden geplaatst nabij de ingang 
van het zwembad (bij de tennisba-
nen dus).

Horeca
Twee jonge ondernemers gaan het 
horecagedeelte exploiteren. Ze zul-
len zich voornamelijk gaan richten 
op het organiseren van feesten en 
partijen. Het interieur zal een gron-
dige verbouwing ondergaan. Het 
kopje koffie voor de zwemgasten 
en ouders van de zwemleskinde-
ren kan gewoon gebruikt worden 

in de horeca. Alle verenigingen die 
momenteel gebruik maken van 
AquaRest Horeca blijven welkom. 
Zij zullen met de nieuwe onderne-
mers hun eigen afspraken kunnen 
maken.

Bedankt
Anke en Jan van de Vorle bedan-
ken alle gasten van de afgelopen 
18,5 jaar voor hun klandizie aan 
AquaRest en hopen dat zij ook bij 
de nieuwe ondernemers een plaats 
weten te vinden.

HEESWIJK-DINTHER - Per 1 juli is het horecagedeelte van AquaRest 
in Heeswijk-Dinther verhuurd. Na ruim 18,5 jaar horeca en zwembad 
te hebben gerund, stoppen jan en Anke van de Vorle met het horeca-
gedeelte, om zich volledig te wijden aan het overdekte zwembad en 
zwemschool AquaRest.

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

 

 

 

Familie Sabel  - Vissers 

 Hoofdstraat 72 5473 AS Heeswijk - Dinther 

0413 292627 

Nieuwe openingstijden 

 “Het Schnitzelparadijs” 

Vanaf 01-07-2015 

Alleen nog op Zaterdag en Zondag  

17:00 uur tot 21:00 uur   
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aurora ontmoet cesar Zuiderwijk

Natuurlijk is er veel slagwerk te 
zien, maar daarnaast staan er di-
verse blazers en een combo op het 
podium. Zanger William Kersten 
(o.a. Top 2000 live band) en zan-
geres Lieke Goossens (uit ons eigen 

Heesch) nemen de zang voor hun 
rekening. William wordt door zijn 
collega’s omschreven als ‘die klei-
ne Brabander met grote stem’ en 
heeft een energieke inbreng op het 
podium. William pakt de zaal in! 

Tijdens ‘Aurora ontmoet’ krijgen 
bezoekers diverse aspecten van 
het slagwerk te zien. Van bekende 
nummers van Michael Bublé tot 

Japanse drums en van latin tot het 
live spelen met animatiebeelden. 
En natuurlijk worden er naast een 
aantal solostukken van Cesar Zui-
derwijk ook nummers van Golden 
Earring ten gehore gebracht. zoals 
Radar Love, When the lady smiles 
of Twilight Zone.

Aurora ontmoet Cesar Zuiderwijk 
op 4 juli in De Pas in Heesch begint 
om 20.15 uur. 

 Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Op zaterdag 4 juli is het zover: een nieuwe editie van ‘Aurora 
ontmoet’. Dit jaar gaat de malletband van Aurora de ontmoeting aan 
met Cesar Zuiderwijk. Het belooft een bijzondere ontmoeting te wor-
den met de drummer van Golden Earring. Naast drummer is Cesar Zui-
derwijk een echte artiest en entertainer. Daar kunnen bezoekers eerder 
deze dag tijdens een drumclinic van Cesar al getuige van zijn.

EEN ONTMOETING 
MET CESAR 
ZUIDERWĲ K
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De powerplate is effectiever dan fi tness 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

sport inn: verbeter je gezondheid met fitness en c9

Elma biedt als aanvulling op haar 
aanbod voor conditieverbetering, 
spieropbouw en afslanken een 
product voor het ontslakken: C9. 
Clean 9 is een reinigingskuur van 
negen dagen om je lichaam hele-
maal te resetten. De basis is pure 
aloë vera en is geschikt voor bijna 
iedereen. Naast de kuur geeft Elma 
bovendien adviezen voor eten en 
bewegen. Elma: “Veel klachten 
ontstaan in de darmen. Na de kuur 
worden alle voedingsstoffen beter 
opgenomen, je voelt je energieker 
en je huid ziet er beter uit. Bijko-
mend voordeel is het gewichtsver-
lies, een uitkomst voor mensen die 
nog voor de vakantie een paar kilo 
kwijt willen raken.” 

BEWEGEN
Dat bewegen en goede voeding 
belangrijk zijn, weet iedereen on-
dertussen. Maar niet iedereen wil 
of kan naar een grote sportschool 
waar de persoonlijke aandacht 
minder is. In de fitnessruimte van 
Sport-Inn kan iedereen, man of 
vrouw, jong of oud, dik of dun zijn 
gang gaan op de fiets, loopband, 
crosstrainer en de roeimachine om 
hart- en longen te trainen. 
Je kunt op de powerplate je spie-
ren versterken, het verbetert bot-
dichtheid en vermindert cellulitis. 
Je werkt aan een toename van 
kracht, flexibiliteit en mobiliteit, 
dankzij een betere doorbloeding 

en verhoogde stofwisseling. 
In de Hypoxi trainer beweeg je 
terwijl het apparaat zorgt voor on-
derdruk en overdruk om de bloed-
vaten te stimuleren en is daarmee 
bijzonder geschikt om te werken 
aan je probleemgebieden zoals 
buik, billen en bovenbenen. De af-
wisseling van onderdruk en over-

druk bevordert de doorbloeding 
in het onderlichaam, zodat je daar 
vetverbranding krijgt en centime-
ters gaat verliezen.

De Hypoxi vacumassage tenslotte 
is de lekkerste manier om aan een 
mooi en slank lichaam te werken. 
Liggend op het bed, verhoogt de 
afwisseling van overdruk en onder-
druk cel-activiteit. Hierdoor wordt 
de huid zichtbaar steviger en glad 
en is heerlijk voor de spieren. Het 
ondersteunt de inspanningen op 
de cardioapparaten, de powerplate 
en lymfedrainage therapie. 

Elma: “Een goede begeleiding 
vind ik heel belangrijk. In de kleine 
groepjes waarmee ik werk, kan ik 
mensen persoonlijke aandacht ge-
ven.” 
KUN JE JE BETER VOELEN EN ER 
BETER UITZIEN IN 9 DAGEN? JA, 
DAT KAN. Neem contact op met 
Elma: 06 25076363.

spOrt iNN
Elma v.d. Wielen
Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353
elmavanderwielen@sport-inn.info
www.sport-inn.info

HEESCH – De kleine fitnessruimte van Elma van der Wielen aan de 
Kampstraat 6 in Heesch heeft alles in huis om fit te worden of te blij-
ven. juist de intieme ruimte stimuleert mensen om te werken aan hun 
algehele welzijn. 

C9, reinigingskuur op basis van pure 
aloë vera

‘Je beter voelen en 
er beter uitzien in 
9 dagen’

C9, reinigingskuur op basis van pure 

De voorstelling is onderdeel van 
de Brabantse Dorpen Derby. Deze 
derby is in het leven geroepen om 
de leefbaarheid in dorpen te ver-
hogen en het thema van dit jaar is 
cultuur. En wat past er beter dan 
twee kunstdisciplines die boven-
dien op lokaal niveau opereren sa-
men te voegen? De slagwerkgroep 
zorgt voor muzikale omlijsting voor 
en na de voorstelling. 

Moeder Courage en haar kinderen 
speelt zich af tijdens de dertigjarige 
oorlog. Marketentster Anna Fier-
ling, bijgenaamd Moeder Courage, 

trekt met een huifkar mee met een 
regiment. De wagen wordt ge-
trokken door haar zoons Eilif en 

Schweizerkas en zijzelf zit op de 
bok met haar stomme dochter Ka-
trien. 
Het stuk wordt geregisseerd door 
Harold Schraven, bekend van uit-
voeringen bij De Kersouwe. Schra-
ven: “Het is heel bijzonder dat 
we met dit stuk al zoveel mooie 
theaters hebben mogen bespelen. 
Hiermee vieren we onze eigen vrij-
heid. Willen we in Lith spelen? Dan 
spelen we in Lith. Willen we onze 
huifkar naar Den Bosch trekken? 
Dan doen we dat. En nu willen 
we opnieuw spelen in Heeswijk-
Dinther. Dit is theater zoals theater 
oorspronkelijk bedoeld is. Rond-
trekken en op markten en pleinen 
het publiek vermaken en ontroe-
ren met ons spel.”

Locatie Plein 1969. 
Aanvang 20.30 uur, entree gratis, 
beperkt aantal zitpla atsen, breng 
eventueel een eigen stoel mee.

Bijzondere openlucht-voorstel-
ling op plein 1969
Bluv en slagwerkgroep Sint Willibrord brengen samen Moeder Courage

HEESWIJK-DINTHER - Theatergroep Bluv en de slagwerkgroep van 
de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk-Dinther brengen 
vrijdag 3 juli gezamenlijk het stuk Moeder Courage in een bijzondere 
openluchtvoorstelling op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart
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KeNNis en
 ONder steUNiNG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (Cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van Soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in Heesch. Een 

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

ONZe dieNsteN O.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname

MEGA OPRUIMING / SALE
KORTINGEN TOT WEL 50%

SALONTAFELS ALLEMAAL MET HOGE KORTING
Alle maten verkrijgbaar.

60 x 60 cm
van € 199 NU € 139
80 x 80 cm
van € 239 NU € 169

TEAK
BLOKSTOEL € 59

90 x 90 cm  van € 259 NU € 179
120 x 70 cm  van € 319 NU € 219

HELE MEGGA COLLECTIE VAN RECYCLED TEAKHOUT
NU MET 40% KORTING (zie website en hieronder)

TV KAST MEGGA
160x50x50 cm  van € 499 NU € 299

 
VITRINEKAST MEGGA

 
200x48/35x220 cm

 
 

van € 1589 NU € 953

TEAK EETKAMERTAFELS
(meer dan 400 tafels op voorraad) 
160 X 90 cm  van € 519 NU € 369
200 X 100 cm  van € 569 NU € 449 
240 X 100 cm  van € 689 NU € 529
260 X 100 cm  van € 779 NU € 599
300 X 100 cm  van € 899 NU € 692

TEAK TUINBANK
130 cm  NU € 109
150 cm NU € 129
180 cm NU € 149

200x100x75 cm van € 759 NU €531
240 X 100 X 75 van € 939 NU € 659
260 X 100 X 75 van € 1039 NU € 729
280 X 100 X 75 van € 1099 NU € 769
300 X 100 X 75 van € 1149 NU € 799
350X100X75 cn van € 1249 NU € 875
400x100x75 cm van € 1349 NU € 944

TEAK TUINTAFEL PARIS, nu met 30% 
KORTING ! Paris tuintafel heeft blad 
van 5 cm dik en poten van 12x12 cm
  

TEAK VITRINEKAST MICKEY
PRIJS VAN € 1459 NU € 999!
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the travel club ontvangt Zoover award 2015

Gaby Boonstra, zelf al 20 jaar 
werkzaam in de reisbranche, is 
heel blij met de Zoover Award. 
“Klanten hebben gestemd op de 
reisbureauketen die volgens hen 

een onderscheiding waard is. Het 
is de bevestiging dat mijn keuze 
om me bij The Travel Club aan te 
sluiten drie jaar geleden juist was.” 

Nieuwe website
De nieuwe website van The Travel 
Club sluit naadloos op klantenge-
richtheid aan. “De klant kan zich 
de hele avond vermaken op de 

site, dankzij de vele informatie over 
bestemmingen en het aanbod. Het 
is mogelijk te zoeken op reissoort 
en plaats van vertrek, zoals bij-
voorbeeld Eindhoven. Het systeem 
maakt direct een prijsvergelijk uit 
alle aanbieders, zodat onze klant 
altijd de beste prijs betaalt.”

Het mooie is dat u uw reis ook on-
line kunt boeken via 
www.thetravelclub.nl/gabyboonstra
en de service en de afhandeling via 
Gaby verloopt. Zo combineert u de 
voordelen van het zelf reserveren 
van een reis, met de uitstekende 
informatie en service van Gaby. 

Specialisme
Als specialist voor West-Amerika & 
Noorwegen, kan Gaby over deze 
bestemmingen urenlang praten, 
maar beperkt zich tot het geven 
van uitstekend advies voor beziens-
waardigheden en accommodaties. 
Door haar jarenlange reiservaring 
kan zij u ook over vele andere be-
stemmingen uitstekend adviseren. 
Zo is zij net teruggekomen van een 
studiereis naar Aruba. “Een zeer 
aantrekkelijke strandbestemming 

voor zowel zomer als winter, die 
ook goed te combineren is met bij-
voorbeeld Bonaire. Aruba is veilig, 
met een hoogstaand serviceniveau 
en prachtige stranden.” Het is al-
tijd de moeite waard om contact 
met Gaby op te nemen. Er zijn be-
stemmingen waarbij vertrek vanuit 
Düsseldorf bijvoorbeeld gunstiger 
is in tijd en/of prijs. En natuurlijk 
kan voor een gewenste vakantie 
een totaal andere bestemming ge-
schikter zijn dan u voor ogen heeft.

Onderscheidend
Het onderscheidende van The Tra-
vel Club was - volgens de stemmers 
via Zoover - de klantvriendelijk-
heid, goede informatie, flexibili-
teit, prijs-/kwaliteitsverhouding en 
meer. Adviseur Gaby Boonstra on-
derschrijft deze kwaliteiten en vult 
aan: “Ik krijg steeds meer nieuwe 
klanten via tevreden klanten. Om 
dat te vieren, ontvangt iedere klant 
die een reis boekt een cadeaubon 
van € 10,- voor het Bomenpark in 
Heesch, om het glas te heffen op 
de vakantie.”

Grenzeloos BerNHeZe

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

Gaby kan veel vertellen over uiteenlopende bestemmingen Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

OSS – De bekende Zoover reiswebsite, waar je beoordelingen van vakantiebestemmingen kunt vinden, reikt 
elk jaar onderscheidingen uit aan reisbureauketens. The Travel Club, waarbij Gaby Boonstra uit Oss als reis-
bureau is aangesloten, is onderscheiden voor Beste & Populairste Reisbureauketen van 2015. 

‘onLIne boeKen met 
PERSOONLĲ KE 

AFHANDELING DOOR 
ADVISEUR GABY BOONSTRA’

LUCHTPOST DRÔME FRANKRIJK Wij, Hans en Marie-josé Egelmeer, geboren in resp. Vorstenbosch 
en Tilburg, 12 jaar geleden begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Huisgemaakt 
Asfalt lost op in zand, drie boerderijen en een mesthoop. Een vrouw steekt het erf over. De weg naar Felines houdt op met bestaan. Allo, 
bonjour. ‘Loopt dit pad door naar Pont de Barret?’ Nee, we moeten terug naar de splitsing Bourdeaux-Dieulefit, ‘direction Crest’. De wereld 
eindigt hier echt bij twee stoelen en een bankje. 

De man van het bankje steekt zijn ene hand op tegen de zon, met de andere leunt hij op een wandelstok. De vrouw loopt verder met een 
mandje appel- en preiafval op weg naar haar kippen en geiten. Ze duwt een paar ongeduldige dieren van zich af. Naast de schuur staat een 
groepje appel- en perenlaars op leeftijd wat weg te dromen achter een muurtje. Het ruikt naar hooi en gistend fruit, af en toe hoor je de 
zachte plof van een gevallen appel. ‘Bonne fruitiers’, wijs ik in een poging het ijs te breken op de overvolle appelbomen. 

Weifelend kijkt ze ons aan. De man is meer genegen tot een praatje. “Allemand, Anglais”? “Non, Hollandais”. Maar als we uitleggen dat we ook echt wonen in Pont de 
Barret, er zelfs een chambres d’hôtes hebben, nodigen ze ons uit op een van de twee stoelen. “Asseyez vous”. En verontschuldigend, “er komen hier nooit mensen voorbij, als 
ze komen, komen ze voor ons”. Deze Franse plattelanders leven sober. Groente en fruit uit eigen tuin, oude auto, geen hypotheek, varken in de ‘porcherie’. Rust, ruimte en tijd 
voor elkaar. Nauwelijks ooit op de verharde weg geweest, kennen ze alles en iedereen in een straal van 15 km rondom de eigen boerderij. Daarmee wordt gekletst, “il ya de 
nouvelles, malades ou des décès”, (nieuwtjes, zieken, iemand overleden?), gegeten, gelachen en geklonken. Zo wordt een web geweven rondom familie, vrienden, buren en 
bekenden. Allemaal draadjes. Gedeelde herinneringen. Met elkaar. Een gebeurtenis is nooit ver weg en je kunt elkaar altijd een keer nodig hebben. 

Of we iets te drinken lusten. De zon staat hoog aan de hemel en maakt onze schaduw kort. 
“Un peu de l’eau” zou fijn zijn, merci. Even later komt er een ‘carafe de limonade citron’ naar 
buiten. Heerlijk fris. ‘Faite maison’ uiteraard, zoals alles hier zelf wordt gemaakt. Van appelcider 
en grenadinesirop tot jams, chutneys, notenwijn, worstjes en ‘tête de veau’ (kalfskop). Nu we de 
huisgemaakte citron bezongen hebben, moeten we dan ook even mee naar binnen om naar de 
‘bassine à confiture en cuivre’ te komen kijken. Een koperen pan, speciaal voor jams en gelei. De 
‘bassine’ staat te pruttelen op een houtgestookt fornuis, wat gezien het geblakerde plafond al wel 
enkele generaties heeft staan walmen. Verderop staat de ‘confiturier’, het kabinetkastje waarin de 
eigen jams, honing en marmelades worden bewaard. De trots van elke boerin. Hard werken zo begin 
september, eind oktober. De pruimentijd bestaat hier nog echt. 
We danken voor de ongedwongen gastvrijheid en nemen afscheid. Het buitenleven, de seizoenen, 
eten wat de natuur je aanreikt, is er iets mooiers denkbaar? Een gele Renault Clio komt aanrijden. 
Zand stuift op. De postvrouw stapt uit, geeft een hand en een brief en neemt tijd voor een praatje. 
“Salut”. ”À la prochaine”. Tijd, het heeft iets tegenstrijdigs, men heeft er genoeg van en dat maakt 
het kostbaar tegelijk. www.lacolline.nl.
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De beelden van Mieke zijn bijzon-
der omdat ze op primitieve wijze 
gestookt zijn. Sommige beelden zijn 
alleen in hout en zaagsel gebakken 
en weer andere worden met de zo-
genaamde raku techniek gebakken. 
Dit is een Japanse manier om klei te 
bakken. De beelden van Mieke zijn 
volgens de Naked Raku techniek 
gebakken. De werkstukken moeten 
hier in leerharde fase gepolijst wor-
den voordat ze gebakken worden. 
Vervolgens wordt er een slib en 
glazuurlaag aangebracht en op on-
geveer 900 graden gestookt. Met 
een tang wordt het product uit de 
oven gehaald en de overgang van 
900 graden naar de temperatuur in 
de open lucht zorgt voor een tem-

peratuurschok. Daardoor ontstaan 
kleine scheurtjes in het glazuur, het 
specifieke craquelé effect. Ook hier 
wordt het werkstuk er met de tang 
uitgehaald en in de zaagselton ge-
daan. Daarna wordt het werkstuk 
met water besprenkeld en springt 
de glazuurlaag eraf. Je houdt nu 
de kale huid van het werkstuk over, 
vandaar de benaming Naked Raku.

Kwaliteit
Iedereen die op zoek is naar een 
object voor in huis, tuin of bedrijf 
of gewoon wil genieten van kunst, 
kan naar de kunstbeurs van Noord-
Brabant. De deelnemende kunste-
naars zijn met zorg geselecteerd en 
staan garant voor een hoge kwali-

teit. Alle disciplines zijn vertegen-
woordigd: schilderijen, bronzen en 
keramische beelden, maar ook glas-
kunst, fotografie en sieraden. De 
meeste kunstenaars zijn zelf aanwe-
zig. Beurslocatie: Batterijstraat 23a 
in Lithoijen. Gratis parkeren. Alle 
dagen en avonden muziek. Dus niet 
alleen kijk-, maar ook luistergenot.
 
Openingstijden
Donderdag 25 juni 
van 17.00-20.30 uur.
Vrijdag 26 juni 
van 11.00-21.00 uur. 
Zaterdag 27 juni 
van 11.00-21.00 uur.
Zondag 28 juni 
van 11.00-18.00 uur.  

Gratis kaarten Noord-Brabantse kunstbeurs

LITHOIJEN/NISTELRODE - Van 25 t/m 28 juni wordt de Noord-Brabantse kunstbeurs gehouden in Lithoijen. 
Mieke Drijfhout van Hooff uit Nistelrode gaat hieraan deelnemen met keramische beelden. De entree be-
draagt € 10,- per persoon, maar Mieke geeft gratis toegangskaarten weg, deze liggen klaar bij de Orangerie 
van Van Tilburg Mode & Sport.

Mieke met één van haar kunstwerken

O N T D E K K E N  &  R E A L I S E R E N

barbecue
cadeaubon

t.w.v.
100,-

 
  

buiten 
wonen
FESTIVAL
ZATERDAG 27 JUNI 
ZATERDAG 4 JULI

WIN!
een compleet
tuinontwerp

t.w.v.
500,-

GRATIS
tuinadvies
aan de hand van foto’s

van uw eigen tuin

Op 27 juni en 4 juli is het feest
Alles staat in het teken van het goede buitengevoel. 

Met gratis professioneel tuinadvies van LipsGroen, praktische horren en 
zonweringen, binnen- en buitentrends en lekkere hapjes & drankjes. 

Ook maakt u kans op een compleet tuinontwerp van LipsGroen!

Graag tot ziens bij 
‘t Buiten Wonen Festival 

op 27 juni en 4 juli 
bij Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers!

Laar 1 - Nistelrode

en duurzaam

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

dUUrZaamHeid
tip

Goede isolatie van je woning zorgt voor meer comfort en lagere energiekosten. Ook het 
milieu doe je hiermee een groot plezier en de verwarming hoeft minder hard te stoken. 
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Koel drankje, cool prijsje.
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Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

praKtiscHe iNFOrmatie

Te oud voor een baan? De ver-
keerde huidskleur om de kroeg in 
te mogen? Gepest vanwege je sek-
suele gerichtheid? Uitgescholden 
vanwege je geloof? Buitengeslo-
ten vanwege je handicap?

Iedereen kan te maken krijgen met 
discriminatie. Soms word je gedis-
crimineerd. Soms ben je misschien 
zelf degene die (onbedoeld) ande-
ren discrimineert of daarvan wordt 
beschuldigd. In weer andere situa-
ties kun je getuige zijn van discri-
minatie. RADAR is het bureau voor 
gelijke behandeling en tegen discri-
minatie werkzaam in meer dan 60 
gemeenten, waaronder Bernheze. 
RADAR biedt in Bernheze één 
gratis workshop aan voor mensen 
die graag meer willen weten over 
discriminatie en vooroordelen en 
hoe je daarop kunt reageren. In de 
workshop verkennen we alledaagse 

situaties waarin discriminatie voor-
komt en hoe je daarmee om kunt 
gaan. De workshop duurt 2 uur en 
is bedoeld voor een vereniging  en 
een belangengroep of een instel-
ling. Heeft u belangstelling, neem 
dan contact op met RADAR, e-mail 
info-denbosch@radar.nl, telefoon 
073 - 744 01 18. Wees er snel bij, 
want deze workshop kan slechts 
eenmaal gratis worden aangebo-
den. Voor meer informatie over het 
werk van RADAR: 
www.radar.nl.

Op 22 juni 2015 start de zomerin-
zameling van het restafval. Dat 
betekent dat we uw restafvalcon-
tainer in de zomer wekelijks le-
gen. De inzameling van gft-afval 
verandert in die periode niet. De 
zomerinzameling duurt tot 7 sep-
tember 2015. Kijk voor actuele in-
formatie op de Afvalstoffendienst 
app of op uw afvalkalender

Zomerinzameling restafval

Als ondernemer, belanghebbende en/of belangstellende geeft u vorm en 
inhoud aan de economie van de gemeente. Uw mening over het econo-
mische klimaat in Bernheze is dan ook van groot belang. 

De gemeente Bernheze werkt de komende maanden aan een economi-
sche beleidsnota 2025 en een concreet economisch actieplan voor de pe-
riode 2015-2018. De gemeente wil het economische klimaat versterken. 

Digitale enquête
We nodigen u graag uit om mee te denken en mee te werken aan de 
economische beleidsnota en het actieplan. 
 - Heeft u ideeën over belangrijke economische thema’s in de gemeente?
 - Zijn er specifieke punten waar u als ondernemer tegenaan loopt?
 - Zijn er concrete acties die in de gemeente opgepakt moeten worden?
 - Wilt u meewerken aan één of meerdere acties?

Op www.bernheze.org vindt u een digitaal enquêteformulier. 
Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Jossien 
Bouter van de gemeente, telefoon 14 0412, 
e-mail gemeente@bernheze.org.

Meedenken over economische 
beleidsnota Bernheze
Laat uw mening weten via www.bernheze.org 

Gratis workshop 
Omgaan met discriminatie in alledaagse situaties

Op 6 juli 2015 organiseren de ge-
meente Bernheze, de stuurgroep 
Triple P en de Samenwerkende 
Ondernemersverenigingen Bern-
heze (SOB), een bijeenkomst over 
de gevolgen van de Participatie-
wet en de Wet werk en zekerheid 
voor ondernemers. Ondernemers 

die personeel in dienst hebben zijn 
vanaf 19.30 uur welkom in Zaal 
Kerkzicht in Loosbroek. 

Kijk voor meer informatie en aan-
melden op www.bernheze.org on-
der de button Loket ondernemers.

Bijeenkomst over Participatiewet 
en Wet werk en zekerheid

cOlleGeBeslUit 16 juni 2015

Formulieren jeugdhulp Basisteam jeugd en Gezin Bernheze
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering en 
financiering van de jeugdhulp. Gemeenten hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij 
het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze. Het basisteam kan zelf hulp verlenen, maar kan 
ook in overleg met het gezin bepalen dat gespecialiseerde jeugdhulp in natura of via een 
persoonsgebonden budget beschikbaar kan worden gesteld. Voor deze hulp geeft de ge-

meente een verleningsbesluit af. Om dit verleningsbesluit aan te vragen werkt het 
basisteam met aanvraagformulieren die het college op basis van de Verordening jeugd-
hulp Bernheze 2015 moeten vaststellen. Het college heeft de formulieren vastgesteld op 
16 juni 2015.

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan:
 - Theatergroep BLUV in samen-

werking met slagwerkgroep 
fanfare Heeswijk voor het or-
ganiseren van een toneelstuk 
‘Moeder Courage’ op 3 juli 
2015 van 20.30 tot 22.30 uur 

op Plein 1969, 5473 CA Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 17 juni 2015.

 - Stichting Cultuur en Voorzienin-
gen voor het organiseren van 
een benefi etweekend ‘Live for 
Afrika’ op 11 juli 2015 vanaf 
15.00 tot 12 juli 2015, 20.00 
uur op locatie Kerkstraat (van-
af Schoolstraat tot aan Kapel-
straat), 5476 KA Vorstenbosch. 
Er is een tijdelijke verkeersmaat-
regel ingesteld voor deze locatie 
en ontheffi ng geluid verleend 
op 11 juli van 15.00 tot 1.00 uur 

en op 12 juli 2015 van 12.00 tot 
20.00 uur. De beschikkingen 
zijn verzonden op 22 juni 2015.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan voor:
 - De Toren Exploitatie BV voor het 

organiseren van een particulier 
feest op 5 september 2015 op 
locatie Jonkerstraat 10, 5388 
VR Nistelrode. De melding is op 
17 juni 2015 geaccepteerd.

 - A. Hurkmans voor het organi-
seren van een bruiloft op loca-
tie Nistelrodesedijk 9, 5476 VJ 
Vorstenbosch. De melding is op 
18 juni 2015 geaccepteerd.

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

Ontheffi ng paracommerciële 
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 17 juni 
2015 besloten aan de paracom-
merciële instelling Natuurtheater 
de Kersouwe, Postbus 19, 5473 
ZG Heeswijk-Dinther ontheffi ng te 
verlenen op grond van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV) 
Bernheze 2014 voor een receptie 
van een bruiloft op 18 juli 2015 in 
dit theater.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

OFFiciËle BeKeNdmaKiNGeN

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerp-wijzigingsplan Molen-
akkers ong. in Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan ‘Molenakkers ong.’ 
in Vorstenbosch (artikel 3.9a Wet 

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

ruimtelijke ordening). Het wijzi-
gingsplan maakt het mogelijk een 
woning op te richten aan Molen-
akkers ong. (naast nr. 23) in Vor-
stenbosch.
Inzage: Het ontwerp-wijzigings-
plan ligt met ingang van 25 juni 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPMolenakkers-
OW01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch 

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het 

gemeentehuis
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Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
 - Vosbergstraat Sectie G nummer 

225
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (opslag zand)
Datum ontvangst: 15-06-2015

Heeswijk-Dinther
 - Avensteinstraat 18

Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 17-06-2015

 - Liniedijk 5
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 19-06-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch 
 - Nieuwe Erven 41

Oprichten overkapping
Verzenddatum: 15-06-2015 

 - Buitenpas 8
Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 19-06-2015 

 - Landerstraat 6
Plaatsen prieel
Verzenddatum: 17-06-2015

 - Meerweg ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 16-06-2015 

 - Schutsboomstraat 3
Vervangen dak bijgebouw
Verzenddatum: 15-06-2015

Heeswijk-Dinther 
 - Hoofdstraat 114

Bouwen woning met bijgebouw
Verzenddatum: 15-06-2015 

 - Meerstraat 32
Bouwen loods
Verzenddatum: 16-06-2015

 - Rodenburgseweg 4
Verbouwen woning
Verzenddatum: 15-06-2015

Vorstenbosch 
 -  Meuwelweg ong.

Oprichten oorlogsmonument
Verzenddatum: 16-06-2015

Loosbroek 
 - Heideweg 3 

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (bouwen bijge-
bouw, vergunningvrij)
Verzenddatum:18-06-2015 

 - Dorpsstraat 59b

Bouwen woning
Verzenddatum: 23-06-2015

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situ-
atie, treedt deze zes weken na ver-
zending van het besluit in werking. 
Nistelrode 
 - Laar 72

Wijzigen gevel
Verzenddatum: 16-06-2015

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afl oop 
van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
 - Rukven 5

Veranderen opfokleggen-
hennenhouderij
Verzenddatum: 15-06-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

prOcedUres
Openingstijden zie colofon

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

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
 - S.L.M.M. Roefs en E.J.M.P. 

Gevers heeft een melding Ac-
tiviteitenbesluit ingediend voor 
het veranderen van een rund-
veehouderij op het adres Water-
gat 2, 5384 SE Heesch.

 - J&N Transport VOF heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het oprichten van 

een inrichting voor het stallen 
van bedrijfswagens en het ple-
gen van klein onderhoud op 
het adres De Morgenstond 20, 
5473 HG Heeswijk-Dinther.

 - F. Leenders Isolatie BV heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het oprich-

ten van een inrichting op het 
adres Canadabaan 7L, 5388 RT 
Nistelrode

 - J.T.L.M. Dobbelsteen heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van de zorgboerderij op het 
adres Heisewal 2a, 5473 NH 

Heeswijk-Dinther
 - Nutricontrol BV heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor de inrichting op het 
adres Kanaaldijk-Noord 44a, 
5473 KW Heeswijk-Dinther

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wel moeten de ideeën en voorstel-
len die ingediend worden iets met 
letters, verhalen of literatuur te 
maken hebben.

Schilders, dichters, schrijvers, 
beeldhouwers, verhalenvertellers, 
tekenaars, fotografen, koren, ba-
sisscholen, verenigingen, instellin-
gen: ze zijn allen welkom om een 
bijdrage te leveren aan Het Ver-
hAal. 
Heeft u ideeën waarmee u wilt 

deelnemen, schroom niet en mail: 
info@hetverhaal.nu 

De organisatie daagt u uit om een 

verhaal van precies 120 woorden 
te schrijven en dit voor te komen 
dragen op het honderdtwintig-
woorden- podium. Dus klim in de 
pen! Verzin iets moois, creatiefs, 
ontroerends waarin teksten of let-
ters centraal staan en doe mee met 
jouw verhaal aan ‘Het VerhAal’. 

Op zaterdag 29 augustus wordt 
het festival feestelijk geopend en 
op zondag 30 augustus kun je ge-
nieten van een kunstZINnige wan-
deling langs de prachtige Aa. Ook 
met de auto en de fiets kunt u Het 
VerhAal mee beleven. 

Afgelopen maandag presenteerde 
de organisatie Het VerhAal aan de 
pers en aan verschillende partners. 
U kunt het festival nu al volgen 
op twitter: @Hetverhaalnu en zeer 
binnenkort op facebook. Meer le-
zen kan op www.hetverhaal.nu

Voeg jouw verhaal toe aan literair Festival Het Verhaal 
www.bernheze.org

HEESWIJK-DINTHER - De organisatie wil met het luchtige, literaire festival ‘Het VerhAal’ allerlei kunstvor-
men bij elkaar brengen. Er zijn verschillende pleisterplaatsen ingericht tussen Veghel en Heeswijk-Dinther 
waar activiteiten plaatsvinden, maar ook tussen de locaties door wil de organisatie wandelaars trakteren op 
literaire en culturele verrassingen. Daarom zijn zij op zoek naar mensen, verenigingen en instellingen die 
vanuit hun eigen discipline iets toe willen én kunnen voegen aan het literaire festival. 

Tekst en foto: Hieke Stek

LITERAIR FESTIVAL: ZATERDAG 29 
EN ZONDAG 30 AUGUSTUS
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Lange termijn
In 2012 bepaalde Bernheze dat er 
tot 2020 rust moest zijn. Bernheze 
besloot zelfstandig te blijven. Ze-
ker tot 2020; na de perikelen met 
Maasdonk, een besluit waar de SP 
Bernheze 100% achter stond. In 
2014 vroeg de Provincie Noord-
Brabant echter om een nieuw on-
derzoek naar bestuurskracht. Om-
dat de SP naar de langere termijn 

wil blijven kijken, is dit proces ge-
start medio 2014. Een uitgebreid 
onderzoek naar kansen en bedrei-
gingen. Vooral ook luisteren naar 
de mensen, is voor de SP Bernheze 
van groot belang. Om ons heen 
horen we dat mensen vooral kiezen 
voor de kleinschaligheid. Groot, 
groter, het grootst spreekt de ge-
wone man of vrouw in de straten 
van Bernheze niet aan. Bestuur-

ders lopen her en der wel met me-
galomane gedachten rond. Maar 
de SP wijst dan slechts op Vestia, 
Amarantis, Meavita, ROC Leiden, 
etc. Finaal uit de klauwen gelopen 
schaalvergrotingen. Dit moeten 
we niet willen. Zorgvuldig kijken 
naar kansen en bedreigingen is het 
motto van de SP Bernheze. En dan 
in september/oktober besluiten of 
Bernheze zelfstandig blijft of niet.

SP: Herindelen rond de 
maashorst

BERNHEZE - De laatste tijd leest iedereen veel over herindelen. Wie wil met 
wie? Oss wil voorlopig liever even niets. Meierijstad is al klaar. Landerd en 
Uden willen een Maashorstgemeente met o.a. ook Bernheze. In Bernheze loopt 
een zeer zorgvuldig traject om tot een keuze te komen. Een keuze voor de lange 
termijn. Rust is daarna vereist. De grote 3 transities van Wmo, jeugd en werkge-
legenheid hebben meer aandacht nodig.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Veel hulpbehoevenden, waaronder 
gehandicapten en ouderen, heb-
ben in moeten leveren met betrek-
king tot o.a. zorg en huishoudelijke 
hulp. Men is daarom steeds meer 
afhankelijk van mantelzorg: fami-
lie, vrienden, buren en kennissen.       
Het CDA Bernheze omarmt daarom 
het initiatief van diverse vrijwilligers 
in de verschillende kernen, om te 
komen tot een vorm van burenhulp 
en/of een andere organisatievorm. 
In de kern Nistelrode is men door 
inzet van enkele vrijwilligers geko-
men tot het platform burenhulp. 
Ook in de kernen Vorstenbosch en 

Heeswijk-Dinther functioneert een 
lokale zorgorganisatie. Moge deze 
voorbeelden navolging krijgen in al 
onze kernen.

Zorgcoöperatie
In diverse dorpen en steden heb-
ben mensen met elkaar een zorg-
coöperatie gevormd. Zij voelen 
zich er met elkaar verantwoorde-
lijk voor, dat buurtgenoten in hun 
buurt of dorp kunnen blijven wo-
nen. Ook als ze zorg nodig hebben. 
Ze regelen onderling wie helpt met 
de boodschappen en wie eenzame 
mensen bezoekt. De zorgcoöpera-

tie maakt afspraken met een zorg-
organisatie welke zorg nodig is. De 
leden van de coöperatie bepalen 
wat nodig is en niet de overheid of 
de zorginstelling. De zorgcoöpera-
tie voert ook gesprekken met de 
gemeente en de woningbouwver-
eniging over geschikte huisvesting. 
De bewoners van de wijk of het 
dorp zijn rechtstreeks lid van de 
zorgcoöperatie. Daarmee kan het 
bestuur van de zorgcoöperatie 
met recht namens de bewoners 
spreken. De gemeente en de wo-
ningcorporatie moeten deze bewo-
nersinitiatieven heel serieus nemen.

CDA: transities, burgers 
nemen zelf het initiatief

BERNHEZE - Het transitiejaar 2015 is nu 6 maanden oud en veel van onze bur-
gers hebben reeds ondervonden wat transitie betekent.

Jan Sengers, Commissielid CDA Bernheze

Ik wil hier geen normen- en waar-
dendebat gaan voeren. Die zijn 
voor de verschillende groepen in 
de samenleving anders. Maar on-
eerlijkheid? Dat gaat te ver.

Werkgevers en werknemers in 
Nederland maken samen afspra-
ken over wat wel en niet kan en 
mag en hoe er beloond wordt. In 
onze gemeente hoor je sommige 
mensen klagen over Polen ‘die 
hun werk inpikken’. Vaak werk dat 

geen Nederlander wil doen. Mag 
je dat oneerlijk noemen?

Dan het volgende: ‘Een transport-
bedrijf in onze regio laat Roemenen
voor hen werken voor 260 euro in 
de maand.’ Dat is oneerlijk! Ieder-
een verdient een loon volgens de 
cao. Progressief Bernheze wil dat 
mensen die werk hebben, fatsoen-
lijk betaald krijgen. Zo kunnen ze 
meedoen in de maatschappij. Als 
er belasting betaald moet worden, 

dan liefst minder op arbeid en meer 
op grondstoffen en vermogen. Dat 
is ook in het voordeel van de klei-
nere bedrijven in onze gemeente.

Het goede nieuws is dat de ge-
meente Bernheze, in tegenstelling 
tot sommige buren, geen payroll 
constructie gebruikt. Het zou mooi 
zijn als Bernheze de eerlijkste ge-
meente van Nederland wordt, 
waar iedereen krijgt wat hij ver-
dient.

Progressief Bernheze: eerlijk duurt 
het langst

BERNHEZE - Al als klein kind leer je dat je lief moet zijn, niet mag liegen en al-
les eerlijk moet delen. Volgens mij gaat het in ieder gezin zo. Toch gaat het, als 
we ouder worden, vaak mis. We zijn lang niet altijd lief, leren liegen en eerlijk 
delen is voor watjes.

Bellinda van den Helm, raadslid 

VORSTENBOSCH - In Vorsten-
bosch wordt op zaterdag 11 en 
zondag 12 juli een weekend ge-
houden onder de noemer Live For 
Afrika. 

Het weekeinde wordt gehouden 
voor een aantal vrijwilligers die zich 
enorm inzetten om de leefomstan-
digheden te verbeteren in Afrika. 
Tijdens het benefietweekend hoopt 
de organisatie een groot publiek te 
bereiken. Zo is er een flessenactie 
voor de jeugd, die door hun inzet 
weer beloond wordt met een gra-
tis loterij en een leuke discoavond, 

staan er een aantal sportieve acti-
viteiten op het programma en zet-
ten plaatselijke DJ’s zich in om een 
heuse marathon met muziek neer 
te zetten. 

Midnight shopping
Op zaterdag 11 juli is er een mid-
night shopping avond. Hiervoor zijn 
een beperkt aantal gratis kraampjes 
beschikbaar. Contact via: 
chrisjeven@hotmail.com. Op deze 
avond speelt op het buitenpodium 
de coverband K5½ uit Nistelrode 
en is er een optreden van de koren 

Timeless en Frappant. Ook op 11 
juli is er een recreatieve Run For 
Afrika door de straten van Vorsten-
bosch. Inschrijven kan vanaf 16.00 
uur. De start is om 17.30 uur met 
een rondje van 1,5 km individueel 
of 3 km estafette voor de jeugdige 
lopers. Om 18.00 uur is het startsein 
voor de gevorderde lopers, zij kun-
nen kiezen uit 3, 6, 9, 12 of 15 km 

individueel of estafette. Op zondag 
zijn er diverse onderdelen zoals een 
fietstocht voor het gehele gezin, 
een mountainbike tocht, een mo-
tortoertocht, en een wandeltocht 
van 20 of 40 km. Verder is er ook 
op zondag muziek, van coverband 
King Herrie en de Sjeekers, popkoor 
Enjoy en een afsluiting met een 
optreden van de Gebroeders Ko. 
Voor meer informatie en het uit-
gebreide programma, zie volgende 
week DeMooiBernhezeKrant of op 
Vorstenbosch-paktuit.nl (onder het 
kopje Live For Afrika). 

Weekend lang: live For 
afrika in Vorstenbosch 

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

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

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

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

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

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

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

VOOR VRĲ WILLIGERS DIE ZICH INZETTEN 
VOOR BETERE LEEFOMSTANDIGHEDEN
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Informatie voor de kernen

Centrum wordt 
mooi, nu nog 
parkeerplaatsen

www.centrumheesch.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Onze gemeente zou hier een actie-
vere rol in kunnen vervullen door, 
wanneer u zaken op het stadhuis 
aanvraagt of ophaalt, u gelijk te 
vragen of u al geregistreerd bent. 
Op die manier wordt u er even aan 
herinnerd als u dit nog niet heeft 
gedaan. 

Gemeenten hebben een wette-
lijke taak om donorformulieren 
beschikbaar te stellen voor hun in-
woners, maar kunnen aanvullend 
hierop ook aandacht besteden aan 

donorregistratie aan de balie, in de 
wachtruimte en op de gemeente-
lijke website. Wellicht kunnen we 
als lokale politiek dit faciliteren en 
de aandacht voor donorregistratie 
intensiveren.
Verder is onze gezondheidszorg 
steeds beter in staat om medicijnen 
te ontwikkelen, echter de prijzen 
voor bepaalde medicijnen rijzen 
de pan uit volgens de mening van 
het ACM. Farmaceuten hebben 
de toetreding tot de markt en het 
gebruik van goedkopere genees-

middelen belemmerd. Dat stelt de 
Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) vast in een deze week ver-
schenen publicatie. De kosten van 
de zorg zijn hierdoor onnodig op-
gedreven. 

Is het niet eens tijd dat we als po-
litiek onze verantwoordelijkheid 
nemen, zodat beide items de juiste 
aandacht krijgen en we middels 
het promoten van donorregistratie 
de farmaceuten enigszins de wind 
uit hun zeilen nemen? 

Lokaal: Wat is leven ons waard

BERNHEZE - Enkele items welke de laatste tijd steeds meer in de publi-
citeit komen, zijn de prijzen van de medicijnen versus de betaalbaarheid 
van de gezondheidszorg en donorregistratie. Veel mensen willen zich 
wel laten registreren als orgaandonor maar vergeten het steeds. 

Lokaal, Hans Vos 

De meeste aanwezigen waren het 
er over eens dat er een goede ba-
lans moet zijn tussen natuur en 
economie. Het Aa-dal is een rela-
tief klein gebied, hierdoor is er ook 
alleen ruimte voor kleinschalige 
initiatieven voor wat betreft na-
tuur, economie en recreatie. 

Maak duidelijk wat de kaders zijn, 
wat kan wel en wat niet. Vervol-
gens niet meer gedogen, maar 

handhaven; voorkom onomkeer-
bare situaties.

Vrijwel iedereen was het er over 
eens dat er meer geld en aandacht 
naar beheer en onderhoud dient te 
gaan. Als voorbeeld: het wandel-
pad langs de Aa dat ooit is aange-
legd, maar door bezuinigingen van 
het waterschap niet meer wordt 
onderhouden en nu onbegaanbaar 
is. Het is beter om goed te zorgen 

voor wat je hebt, dan steeds weer 
nieuwe plannen te maken. Een wij-
ze les waar wij als Politieke Partij 
Blanco in de toekomst zeker reke-
ning mee zullen houden.

Indien u meer wilt weten of reage-
ren, dan kan dat via 
blanco.bernheze@gmail.com of 
06-46317890. Volg ons op Face-
book: Politieke Partij Blanco, of via 
twitter @BlancoBernheze.

Blanco: Uitslag van ‘Wat te 
doen met het aa-dal’?

BERNHEZE - Vorige week organiseerden wij een thema-avond over het Aa-dal. 
Onder de voortreffelijke leiding van Lambert van der Ven gingen de vele aan-
wezigen in op een aantal stellingen over, onder andere natuur, economie en 
recreatie. Dit leverde uiteraard geen unaniem beeld op, maar we kregen wel een 
aantal heel duidelijke signalen. U kunt er op rekenen dat Politieke Partij Blanco 
deze mee zal nemen bij toekomstige discussiepunten en ontwikkelingen.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

In de plannen van de coalitie wordt 
uitgegaan van een stijging van de 
OZB met 3%, en van de afvalstof-
fenheffing met 0,75% alleen voor 
woningen. Dit alles resulteert in 
een gemiddelde lastenverhoging 
van 1,89% voor woningen, en 
van 2,59% voor bedrijven. Voor 
de OZB zou een stijging van 1,5% 
acceptabel zijn voor de VVD Bern-
heze.
Voor de afvalstoffenheffing is de 
reservepot inmiddels gegroeid 
naar € 483.000,-. 
Dat is dus wat u tot dusver teveel 
heeft betaald! 

De VVD Bernheze wilde het col-
lege houden aan eerder gemaakte 
afspraken om het overschot boven 
het bedrag van € 150.000,- (een 
bedrag dus van € 333.000,-) terug 
te betalen aan de burgers. Maar 
daar wilden de andere partijen niet 
aan beginnen.
Het argument van het college was 
dat zij u al tegemoet komt door het 
vastrecht te verlagen... met maar 
liefst € 10,- per jaar. Maar de ta-
rieven werden wel weer verhoogd.
Ook wilde de VVD Bernheze het 
verschil in de lokale lasten tussen 
woningen en bedrijven gefaseerd 

gelijktrekken. Daar zouden de on-
dernemers veel baat bij hebben. 
Ook zij verdienen de steun van 
de politiek. Maar helaas stond de 
VVD Bernheze weer alleen. Geen 
enkele partij steunde onze moties, 
terwijl alle partijen in hun verkie-
zingsprogramma hebben staan dat 
zij het midden- en kleinbedrijf een 
warm hart toedragen.

En dus gaan de lokale lasten weer 
gewoon omhoog.

Jack van der Dussen
06-53 496069.

VVD: VVd Bernheze voor 
lagere lasten

BERNHEZE - Bij de behandeling in de raadsvergadering van de plannen voor 
2016-2019 heeft de VVD Bernheze enkele moties ingediend. De VVD Bernheze 
wil dat de lokale lasten niet meer stijgen dan de inflatie. Dat geldt voor zowel 
de woningen als bedrijven.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

‘Voordat je in de auto stapt bel even of ik er ben’

• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

In de zomermaanden 

speciale kortingen 

op herstoffeerwerk 
en gordijnen.

073 503 5 305
06 12 22 48 20

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER
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Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
Voor onderstaande activiteiten 
van de Zomerschool voor 
55-plussers zijn nog een (beperkt) 
aantal plekjes vrij:

CULINAIR:
• Zuid Afrikaanse gerechten 

bereiden 
dinsdag 7 juli 9.30 uur

• driegangendinertje van de 
 chef-kok
 donderdag 9 juli 9.00 uur
• Wijnkennis met proeverij  

dinsdag 14 juli 19.30 uur
• Koken met wilde kruiden  

woensdag 15 juli 10.00 uur
• Turkse specialiteiten  

maandag 20 juli 9.30 uur

ACTIEF:
• Sportief wandelen  

dinsdag 7 juli 10.00 uur
• Tennis voor 55+  

maandag 13 juli 9.30 uur

INFORMATIEF:
• Museum vlakglas- en 

emaillekunst 
donderdag 9 juli 10.00 uur

• Mantelzorgmakelaar  
vrijdag 10 juli 10.00 uur

• Rioolwaterzuivering Dinther  
vrijdag 10 juli 13.30 uur

• Filmhuis De Pas; Samba 
maandag 20 juli 20.00 uur

CREATIEF:
• Presenteerblaadje mozaïeken   

dinsdag 7 juli 13.30 uur

• Kennismaking met aquarel  
dinsdag 8 juli 9.00 uur

• Glasfusing  
 woensdag 9 juli 9.30 uur

• Schilderij voor buiten  
 dinsdag 14 juli 9.30 uur

• Bloemschikken 
woensdag 15 juli 10.00 uur

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Zomerschool voor 55-plussers 

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Annelou van Noort
uit Heesch

Winnaar:
Judith Oltmans

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

MOOIBERNHEZERTJES

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aaNGeBOdeN

mediscH pedicUre 
NistelrOde 
Pedicure Nistelrode 
Dorien Visser-Hanegraaf 
tel 0412-612118
Ook bij diabetes/reuma.

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

ZOU U OOK WilleN WeteN 
WelKe KleUreN Het Best 
BiJ U passeN?
In een heldere presentatie, 
maak ik u wegwijs in de 
wereld van kleur. Leuk voor 
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes 
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther. 06-51110053.

GaraGe dOrtmaNs. 
apK, ONderHOUd eN 
reparatie van alle merken 
personen- en bedrijfswagens.
Ford en Mercedes specialist. Wij 
denken met u mee voor een 
eerlijke en betaalbare oplossing!
073-5496823. 
info@garagebedrijfdortmans.nl.

FrietKraam voor uw 
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen: 
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

KapteiJNs partyVerHUUr 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl 
of bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

iNtrOdUctiecUrsUs (Bas)
GitaarspeleN iN HeescH
Je neemt je favoriete muziek mee, 
ik leer je spelen. Gratis proefles, 
dan eerste 4 lessen 50% korting! 
06-44084573, 
paul.wigchert@hetnet.nl.

te KOOp

Toe aan een nieuw horloge, 
kom dan onze treNdy OOZOO 
cOllectie bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

NieUWe dessO-
tapiJtteGels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

priNtpapier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.

Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

Bespaar OOK Op UW 
eNerGiereKeNiNG, laat ons 
u adviseren. Over de juiste led 
lampen of spaarlampen op de 
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

te HUUr
OpslaGlOOds 100m2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

GeVraaGd

teleFOONBOeK/
GOUdeN Gids 
voor het maken van een 
carnavalswagen van CV Afslag 
15 Nistelrode. Onlangs heeft 
iedereen de nieuwe Telefoongids/
Gouden Gids ontvangen. De 
oude zouden wij graag gebruiken. 
Inleveren bij Ceelen Groente en 
Fruit – Laar 80a - Nistelrode.

GeBrUiKte/OUde 
WeNsKaarteN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

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

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509
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Met Stichting Centrum Management Heesch 
wordt KERMIS een FEEST in Heesch!
Namens de Werkgroep Promotie, 
PR en Evenementen willen we u 
op de hoogte brengen van mooie 
ontwikkelingen rondom de Kermis 
in Heesch. Het belooft weer een 
gezellige kermis te worden!

SHOPPEN VOOR GRATIS 
KERMISMUNTEN
Diverse Heesche ondernemers 
maken het shoppen in Heesch al 
plezierig in de aanloop naar de 
kermis. Vanaf zaterdag 13 juni 
ontvangt u bij bepaalde aankopen 
een kermismunt, te besteden ge-
durende de hele kermis. U herkent 
de deelnemers aan de poster op de 
deur en uiteraard zullen we hen in 
het zonnetje zetten op onze Face-
book-pagina Centrum Heesch. 
De kinderen kunnen hier ook een 
kleurplaat ophalen.

TWEE GRATIS KERMISMUNTEN
Stichting Centrummanagement 
Heesch geeft alle Heesche kinde-
ren van 2 t/m 12 jaar twee gratis 
kermismunten. Elke munt is € 1,- 
waard. Deze kermismunten kun-
nen worden opgehaald bij CC De 
Pas op maandag 29 juni a.s. tussen 
15.00-16.00 uur met vermelding 
van naam, postcode, huisnummer 
en geboortedatum. De kermis-
munt is bij elke exploitant te ge-
bruiken. Maandag dopen we hier-
bij om tot familiedag op de kermis!

FEESTELIjKE OPENING
Kermis in Heesch start met een 
feestelijke opening door burge-
meester Marieke Moorman op za-
terdag 27 juni om 15.00 uur met 

het strooien van kermismunten, 
aangekondigd door confetti-ka-
nonnen. Kinderen kunnen dan hun 
kleurplaat inleveren op het kermis-
terras en ontvangen in ruil hiervoor 
een kermismunt. Om 16.00 uur 
vindt hier ook de prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd plaats. 

GEEN KERMIS ZONDER MUZIEK.
Elke avond is er muziek in de tent. 
Verenigd Horeca Heesch is er, zo-
als u ziet, opnieuw in geslaagd een 
passend en vooral gezellig pro-
gramma te bieden.

De samenwerking tussen Gemeen-
te Bernheze, Ondernemersvereni-
ging Heesch, de kermisexploitan-
ten, Verenigd Horeca Heesch en 
Stichting Centrum Management 
Heesch zorgt ervoor dat we er een 
evenement van kunnen maken dat 
Heesch op de kaart zet. 
U bent er toch zeker ook bij? 
Samen maken we het gezellig op 
de Kermis in Heesch!
Heeft u vragen? Stuur dan een 
mail naar info@centrumheesch.nl 
(www.centrumheesch.nl).

Natuurlijk is een heerlijke vakan-
tie met zijn vrouw en kinderen 
ook niet verkeerd, maar Marcel 
vult aan: “Mijn werk is echt mijn 
hobby en zoals de meeste kermis-
exploitanten, ga ik al mee vanaf 
mijn jeugd. Mijn opa Ferry van der 
Veen, is intussen 73 jaar, maar hij 
bouwde echt zelf attracties, met 
name in Duitsland.” 
Wanneer de Limburger begint te 
vertellen over vroeger, wordt hij 
steeds enthousiaster en dit ker-
misleven zit hem duidelijk in het 
bloed. Zijn vader en moeder heb-
ben hun hele leven ook op kermis-
sen gestaan en wonen intussen in 
een huis. Waar nodig, helpt zijn 
vader hem nog. Zelf woont Marcel 
met zijn gezin in een woonwagen 
- met alles erop en eraan – en dat 
bevalt heel goed. 

Van Calypso naar Polyp 
Mannon kende de kermis vroeger 
vanachter de oliebollenkraam van 
haar ouders. Nu is ze meestal met 
haar dochters achter de kassa te 
vinden van de Polyp. De ouders 
van Marcel hadden de Calypso, 
waarmee ze 35 jaar de kermissen 
bezochten. Marcel draaide met 
zijn vader mee en startte in 1991 
als zelfstandige. Sinds 1994 heeft 
hij de Polyp en stond in 1997 voor 
het eerst in Nistelrode op de kermis 
en in Heesch nu zo’n 18 jaar. 
“Deze Brabantse regionen zijn 

fijne kermissen om op te staan.”, 
vertelt Marcel, zijn gemoedelijk en 
hij is er bekend, want hij komt er 
natuurlijk al tientallen jaren. Vanaf 
Pasen gaat het aan de gang en in 
oktober is het klaar met het ker-
misseizoen. 10 Jaar lang ging hij 
naar Dublin op overdekte kermis-
sen draaien. Gezellige kermissen 

waren dat, waar de winter zo weer 
om was. Begin januari was hij dan 
weer thuis. 

Volgend jaar hoopt hij weer in 
Bernheze terug te komen, samen 
met de kermisexploitanten die er 
nu ook staan, want dat geeft extra 
gezelligheid. Komende week zal 
zijn Polyp draaien in Heesch. 

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

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

Op maandag en dinsdag 

20% korting 
op je totaal rekening

Openingstijden: maandag vanaf 17.00 uur 
verder alle dagen vanaf 12.00 uur

Kermis Heesch 27 - 30 juni

Knip deze 

kortingsbon uit 

en lever deze in op 

maandag 29 juni 

of dinsdag 30 juni
KERMISPROGRAMMA

Zaterdag 27 juni:
15.00 uur   Opening van de Kermis en inleveren kleurplaat
16.00 uur   Prijsuitreiking kleurplaat op het kermisterras
20.00 uur   Overkapping Schoonstraat; DJ Menno + Q-Music Foute Uur
01.30 uur  Taptoe
Zondag 28 juni:
14.00 uur   Start van de Kermis, ’s middags op het terras van De Pas;
 Peewee
20.00 uur   Overkapping Schoonstraat; Mill Street Band 
1.30 uur Taptoe 
Maandag 29 juni:
15.00 uur   Start van de Kermis en uitreiking kermismunt in De Pas 
 van 15.00-16.00 uur
15.30 uur   Braderie aan de Schoonstraat tot 21.30 uur
20.00 uur   Overkapping Schoonstraat; Party Criminals 
01.30 uur   Taptoe
Dinsdag 30 juni:
15.00 uur Start van de kermis
20.00 uur Overkapping Schoonstraat; 
 Mega Meezing Sensatie 
22.15 uur Vuurwerk
00.30 uur   Taptoe

Marcel van der Veen is wekelijks onderweg met zijn trots; Mannon, zijn vrouw en twee dochters: Priscilla 
(21) en Georgina (17). Samen exploiteren ze de Polyp of zoals in de volksmond: Powerwave, Octopus of 
Spin. Het is hard werken, maar als hij moet kiezen tussen werken of op vakantie, dan weet hij het wel. Met 
het hele gezin de kermis op, zoals de traditie het wil.

V.l.n.r.: Priscilla, Marcel, Georgina en Mannon

“Mijn werk is echt 
mijn hobby en 
zoals de mee st e 
kermisexploitanten, 
ga ik al mee  vanaf 
mijn jeugd”

met het hele gezin de kermis op
VaN attractieBOUWer Naar KermiseXplOitatie iN drie GeNeraties

VUURWERK
Dinsdag bij de kermis 22.00 uur

15.30 uur   Braderie aan de Schoonstraat tot 21.30 uur
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27 t/m 30 juni2015

Dinsdag 
bij de kermis 22.00 uur

 
Aangeboden door kermisexploitanten 

Heesch

Kermis 
Heesch
Kermis 
Heesch

VUURWERK

sNOepKraam • pUlleNs
alle stokken van € 2,- normaal vier voor € 6,- 

nu bij inlevering van deze bon 4 voor € 5,- 
9 stokken (van € 2,-) voor € 10,-

stokken van € 3,50 - nu 2 voor € 5,50

GeBaKKraam • maasaKKers
tegen inlevering van deze bon, bij aankoop van een 
zak met 10 oliebollen of krentenbollen € 1,- korting.

Braderie Heesch 
HEESCH - In het centrum van Heesch is op maandag 29 juni van alles 
te doen en te beleven rondom de kermis. 

Er zal een groot aantal standhouders komen die hun waren aan de 
man brengen en ieder zal dit op zijn of haar manier proberen te doen. 
Het gaat om vele standhouders, met een flink assortiment aan artike-
len, zodat er voor elk wat wils te vinden is; voor jong en oud.
Er zijn kramen met kinder-, dames-, heren- en onderkleding. Verder 
zijn er ook lederwaren, telefoonaccessoires, zonnebrillen, hobbymate-
rialen, speelgoed, dierenbenodigdheden en veel meer. 
Ook is er een groot terras op het kermisterrein, dat de plaatselijke ho-

reca-ondernemers samen verzorgen. Dit staat dit jaar voor het eerst op het parcours van de braderie. Hier 
kan na of tijdens de braderie nog gezellig een drankje worden genuttigd, terwijl je de kermis-activiteiten 
volgt. De braderie is geopend van 16.00 - 21.30 uur en is gratis toegankelijk. 
Informatie over de braderie, via restaurant De Waard: 0412-451755 of bij Conny 06-22375905.
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lUcKy craNes • VOF c. OVerKamp eN ZOON
13 speelmUNtJes t.w.v. € 0,50 voor € 5,-

28 voor € 10,-
Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

miNicars • BOscHKer

pUsHer • W.a. VaN der VOrst Jr
20% eXtra speelpeNNiNGeN bij aankoop van 
minimaal € 5,- tegen inlevering van deze bon

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

pOlyp • VaN der VeeN
tegen inlevering van deze bon

5 kaartjes voor € 6,-

sKeeBall • H.m. spelBriNK
tegen inlevering van deze bon

Bij aankoop van een € 5,- speelmunt 
10 punten extra (een bon per persoon)

scHietsalON • VerstappeN
tegen inlevering van deze bon
Bij 12 schoten 3 extra schoten

NieUW NieUW NieUW NieUW NieUW

FUN HOUse • daUpHiN
bij inlevering van deze bon

10 ritten voor € 10,- 

cyBer ONe • strOUcKeN
Bij inlevering van deze bon 
€ 0,50 korting een bon p.p.

m. HiNZeN • aUtOscOOter
Bij inlevering van deze bon bij aankoop 

van € 10,- munten een muntje gratis

VaN deN eiJK BeHeer • sNacKWaGeN
puntzak friet kroket frikandel 
met gratis saus - € 3,50
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B O UW T
BerNHeZe UW BOUWperiKeleN iN BerNHeZe BOUWt?

iNFO@demOOiBerNHeZeKraNt.Nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Verf te koop met 
20% KORTING 

op winkelprijs

Bouw huizen John F. Kennedystraat
HEESCH - De bouwwerkzaam-
heden aan de John F. Kennedys-
traat, Hadewijchstraat en omge-
ving vorderen gestaag. Vorige 
week zijn op de eerste blokken 
huizen de zonneboilers geplaatst 
en inmiddels zijn deze woningen 
ook ‘onder de pannen’. Naar ver-
luidt, worden de eerste woningen 
eind september opgeleverd.

 Foto’s: Marcel van der Steen

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

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

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

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

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

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

06-11955220

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

www.hetbouwblok.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl
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GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
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GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

VOOR EEN KLEIN KARWEITJE

Klusbekend 
is nog op 
zoek naar 
klussers.

Meld je aan via 
www.klusbekend.nl

Het duurt nog even voordat de fontein klaar is voor gebruik

Onze fotograaf was erbij en legde 
de werkzaamheden vast. Te zien 

is dat de renovatie van de fontein 
niet een klein klusje is, maar heel 

veel werk kost. Ook twee liggers 
die bovenop de fontein de pilaren 
verbonden, waren gescheurd en 
moeten vervangen worden. Ver-
volgens wordt de fontein voorzien 
van een natuurstenen vloer en een 
goot die het water opvangt en 

het naar een put leidt. Vanuit die 
put zal het water dan weer opge-
pompt worden. De led-verlichting 
die voorzien is, zal van de fontein 
een totaalplaatje maken. 

Voordat we echter van de fontein 

in al zijn glorie kunnen gaan ge-
nieten, zal het toch wel september 
zijn. Maar dan heeft het centrum 
van Heesch ook weer een blikvan-
ger die er mag zijn. 
 

Foto’s: Ad Ploegmakers 

HEESCH – Dingen die gerepareerd worden, moeten vaak eerst ge-
sloopt worden voordat ze weer opgebouwd kunnen worden. Dat geldt 
ook voor de fontein aan ’t Dorp in Heesch. Op 9 juni werd twee-derde 
van de rand van de fontein weggezaagd en op 11 juni verwijderd. 

expositie modelbouw rien van Zandbeek

HEESCH - Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ in Heesch houdt zon-
dag 28 juni een expositie over 
modelbouw in De Heemschuur 
in Heesch. De Heemschuur is 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Centraal staat deze keer een over-
zichtstentoonstelling van het werk 
van houtmodelbouwer Rien van 

Zandbeek uit Vorstenbosch. Van 
zijn hand zijn tientallen gebruiks-
voorwerpen op schaal te zien, 
zoals kruiwagens, handkarren, 
boerderijwagens, sleeën, fietsen, 
maar ook miniatuurkerstgroepen 
in een walnoot. Zeer speciaal is 
een replica van een rolstoel uit de 
collectie van de heemkundekring, 
die meer dan 100 jaar geleden in 

gebruik was door een tante van 
Piet de Laat, van ’t Kastilleke in 
Heesch. Deze bijzondere rolstoel 
is met oog voor het kleinste detail 
op schaal nagemaakt door Rien.
 
Houtmodelbouw
Rien van Zandbeek, een voorma-
lig orthopedisch schoenmaker, is 
in 1983 begonnen met zijn hobby 
modelbouw. Hij meldde zich aan 
bij de Vereniging van Modelbou-
wers in Vlaardingen. Van model-
bootjes stapte hij al snel over naar 
houtmodelbouw. Rien had meer 
op met wagens en karren. Samen 
met zijn vrouw beheert hij het ar-
chief van de vereniging. Zo’n 20 
uur per week is hij met zijn hobby 
bezig. Naast hout, maakt hij ge-
bruik van andere materialen, zo-
als walnoten en struisvogeleieren.
De expositie van Rien van 
Zandbeek is alleen op 28 juni te 
zien. Het adres van de Heem-
schuur is: Schoonstraat 35 in 
Heesch. Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl 
tel.: 06-10463762, e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Modellen van Rien, met oog voor het kleinste detail gemaakt
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Across Down

Bedrijfspuzzel juni 2015

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Bedrijfspuzzel winnaar
week 22

De bedrijfspuzzel winnares Anouk Minte en kreeg uit handen 
van Mark Verwijst haar prijs

WiN
eeN

WaardeBONNaar KeUZe

Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die elke maand terugkomt. 
ONder de iNZeNders met de JUiste OplOssiNG WOrdt eeN WaardeBON VaN € 50,- VerlOOt. 
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina. 
Stuur het goede antwoord voor 30 juni naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Oplossing:

Een uitdaging voor onze lezers, puzzel mee! 

HORIZONTAAL
3. Bedrijf in Heeswijk-Dinther voor in- en verkoop van personenauto’s en lichte 

bedrijfsauto’s
4.  Is begonnen als venter langs de deuren met frisdrank en bier
5.  Dit bedrijf zorgt voor een hapje en drankje tijdens het winkelen bij 
 Van Tilburg Mode & Sport
7. Inkoop, verkoop, import en export van machines en gereedschap
8. Verzorgt bedrijfscatering van verschillende ondernemingen
10. Verhuurt en verkoopt partybenodigdheden

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

Proef onze heerlijke 
verse fruit-juice

www.fietsplus-rini.nl

VERTIKAAL
1. Verzorgt workshops met speksteen in Heeswijk-Dinther
2. Dit bedrijf maakt ieder eetmoment speciaal
6. Weet van elk evenement een sfeervolle happening te maken
9. Voor onderhoud en reparatie van uw fiets bent u bij dit bedrijf op 

het juiste adres

Genoeg te drinken

Heerlijke hapjes

Leuke ideeën

spetterend feest dankzij dienstenveiling pinksterfeesten Nistelrode
 E en mooi kado aan het goede doel! Een geheel verzorgde avond voor 
50 personen, aangeboden door voormalige organisatie van Pinksterfees-
ten Nistelrode. Voor het 40-jarig bestaan van Pinksterfeesten Nistelrode 
werd een dienstenveiling georganiseerd. De voormalige organisatie van 
de Pinksterfeesten vond dat dit jubileum wel wat extra inzet verdiende 
en regelde een volledig verzorgd feest dat werd geveild voor Stichting 
Jeugd belangen voor de organisatie van N-Ice; een overdekte schaats-
baan op het plein in Nistelrode. 
Zaterdag 13 juni werd de belofte van de ‘oude garde Pinksterfeesten’ 
ingelost en werd er een compleet verzorgde avond gehouden in de tuin 
van ’t Mediahuys in Nistelrode. 
Mede dankzij Excellent - Orangerie Van Tilburg - die het feest plaatste 
op deze locatie, Nelissen Drankenhandel voor de drank, van de Wijgert 
Verhuur voor de faciliteiten, Tousain Catering Service voor de hapjes en 
RWP Audio&Lighting voor het licht en de muziek werd het een avond 
met mooie herinneringen. Daarnaast liet de voormalige organisatie van 
de pinksterfeesten zien dat zij het organiseren van een feest, niet ver-
leerd zijn.  
Nogmaals bedankt voor jullie belangeloze medewerking!

spetterend feest dankzij dienstenveiling pinksterfeesten Nistelrode

Ivo, Erik, Stephan, Joris, Wilbert, Bram en Tim

spetterend feest dankzij dienstenveiling pinksterfeesten Nistelrode

Goed gezelschap

Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

Excellent Catering
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Jurriën de Veer, voorzitter VVN 
Maasland-Oss gaf het startschot 
om 12.00 uur. Gerard Stoffels, am-
bassadeur verkeersveiligheid N.O. 
Brabant, leidde de informatiefilm 

in over de veiligheid op een e-
bike. Met name de dode hoek van 
vrachtwagens blijkt een groot ri-
sico voor e-bike gebruikers te zijn. 
Een vrachtwagen van de firma Van 

Iersel was aanwezig om het dode 
hoek probleem te laten zien; be-
langstellenden konden in de wa-
gen plaatsnemen om het met ei-
gen ogen te zien. 

Na het vertonen van de film, had 
de heer Stoffels nog een verras-
sing: de organisatie van de cam-
pagnedag kreeg de regionale prijs 
voor Verkeersveiligheid uitgereikt. 

Hierna stonden vertegenwoordi-
gers van de gemeente Bernheze en 
van VVN Maasland paraat om di-
verse verkeersvragen van de voor-
bijgangers te beantwoorden.

Alcoholbril
Met de zogenoemde alcoholbril 
moesten bezoekers proberen op 
de rechte lijn blijven; hier kon je 
zien wat voor uitwerking alcohol-

gebruik heeft op reactievermogen 
en coördinatie.

Voor de kinderen was door de vrij-
willigers van VVN Maasland een 
verkeerstuin aangelegd en op het 
plein voor het gemeentehuis speel-
de poppentheater ‘Poppenjans’ 
een interactieve voorstelling.

Foto’s: Marcel van der Steen

Verkeersveiligheid Bernheze

BERNHEZE - Op 17 juni vond de jaarlijkse campagnedag ‘Brabant op 
weg naar nul verkeersdoden’ plaats. De gemeente Bernheze organi-
seerde, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, op het plein 
De Misse in Heesch verschillende activiteiten om de verkeersveiligheid 
onder de aandacht te brengen. 

Vorig jaar startte de vereniging 
met het project bij C1000. Het in-

leveren van frituurvet is goed voor 
het milieu, omdat het gerecycled 

kan worden. Dit past binnen de 
visie van Scouting Nederland. Bij 
de Jumbo kun je tijdens openings-
tijden het vet in een goed gesloten 
verpakking in de daarvoor bestem-
de container deponeren. Afgelo-
pen week is de nieuwe grijze hoes, 
die om de container zit, geplaatst. 
Inleveren bij de Jumbo is niet de 
enige mogelijkheid. 

Ook bij het scoutinggebouw aan 
de Leekenstraat staan containers. 
Hier kun je, sinds eind 2013, op 
zaterdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur en op maandagavond 
tussen 18.30 en 21.00 uur terecht 
met het gebruikte vet. 

Tot nu toe blijkt de opbrengst rond 
de € 1.500,- per jaar te liggen. Met 
dit geld financiert Scouting Heesch 
activiteiten voor kinderen en be-
taalt het spelmateriaal. Per week 
haalt het bedrijf Semler gemiddeld 
2,5 container op.

Gebruikt frituurvet inzamelen voor 
scouting Heesch bij Jumbo Wiegmans 
HEESCH – Vanaf de opening van jumbo Wiegmans in Heesch, is het 
weer mogelijk om op die locatie gratis gebruikt frituurvet in te leveren. 
De actie bestond al bij C1000 Wiegmans en kent nu een vervolg. De op-
brengst van het frituurvet gaat, net als voorheen, naar Scouting Heesch.

Inzamelen frituurvet voor Scouting Heesch 
 Tekst: Roy van den Busken Foto: Marcel van der Steen

prijsuitreiking Wereldwinkel

Voorafgaand en tijdens de kermis 
in Heeswijk-Dinther had de we-
reldwinkel een 1 euro actie. Door 
betaling van 1 euro, het achterlaten 
van je naam en telefoonnummer, 

kon je de winnaar worden van een 
hangmat t.w.v. € 49,95. De hang-
mat kwam ter beschikking als er 25 
inschrijvingen waren. “Ik was erg 
verrast toen ik gebeld werd ”aldus 

mevrouw Joke Bongenaar. “Ik was 
de eerste op de lijst en dacht in zijn 
geheel geen kans te maken. De 
activiteiten van de Wereldwinkel 
draag ik een warm hart toe”. 
Vanwege het succes van deze 
actie heeft de Wereldwinkel in 
Heeswijk-Dinther besloten deze 
actie in de winkel door te zetten. 
Tijdens de volgende actieperiode 
maak je kans op een tapasschaal. 
Meedoen aan de actie kan alleen 
in de winkel waar de lijst klaarligt 
om je in te schrijven. Bij een volle 
lijst wordt de tapasschaal uitge-
reikt. Wie weet ben jij voor 1 euro 
straks de eigenaar van een tapas-
schaal. Ook de Wereldwinkel in 
Heesch sluit graag aan bij deze ac-
tie. Daar maak je tijdens de actie-
periode kans op een tajine.
Bernheze heeft 3 Wereldwinkels, 
te weten in Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Het assortiment, 
de aanbiedingen en de acties zijn 
per winkel verschillend. Dat maakt 
het zo leuk om af en toe eens bin-
nen te lopen in een wereldwinkel 
in een andere kern.

Joke Bongenaar en Ria van de Wetering

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag ontving mevrouw joke Bongenaar uit 
handen van Ria van de Wetering, vrijwilligster bij de Wereldwinkel in 
Heeswijk-Dinther de door haar gewonnen hangmat. Daarbij ontving zij 
ook nog een Fairtrade shopper zodat de hangmat ook nog eens goed 
opgeborgen kan worden.

Intratuin Veghel Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

MIDZOMER KOOPAVOND

VRIJDAG
26 JUNI

18.00-21.00 UUR

20%
korting
op alles*
*Zie voorwaarden in de winkel.

de Bolderik bij monkeytown

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen van groep 1, 2 en 3 van basis-
school De Bolderik uit Heeswijk-Dinther genoten 18 juni volop van het 
schoolreisje bij het superleuke en spannende indoor speelparadijs in 
Veghel: Monkeytown. 

De kinderen konden al hun energie 
kwijt op de gigantische klim- en 
klautertoestellen, in de uitdagen-
de tunnels en geheime gangetjes 
en de bekende ballenbakken, su-
perlego, trampolines en luchtkus-
sens. En natuurlijk werden er fruit, 

frietjes en een ijsje gegeten. Alle 
kindjes, juffen en hulpouders heb-
ben een hele leuke dag gehad. Op 
de website www.obsdebolderik.nl 
staan meer dan 100 foto’s van dit 
leuke uitje.

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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best of electronics!best of electronics!best of electronics!
Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427

VOORHEEN
HARENSE SMID
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ZANUSSI 
ZRT 23100 WA 
140,4x54,5x60 cm (hxbxd)

INVENTUM 
FRITEUSE  
GF431S

FRITUURPANREINIGER  
1110000030

GROENLAND 
REINIGER VOOR 
VAATWASMACHINES  
8010000003

BLACK & DECKER 
ALL IN 1 WINDOW 
& GLASS VACUUM 
WW100-QW

BOSCH 
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
INBOUWAFWAS-
AUTOMAAT 
SMV 86 M 50 EU 
Superstil, slechts 44 dB 799,-

Voor de bezorging, 
aansluiting en installatie van 
alle inbouwapparatuur bent u 
bij ons aan het juiste adres! 

Reinig uw 
vaatwasser 
op tijd!

Reinig uw
friteuse op tijd!

60,-
EUROVOORDEEL

299,-

239,-

39,95

29,95

69,95

59,95
ASUS 
NOTEBOOK
R510LAV-XX446H

488,-

METGRATISHP PRINTER TYPE 2542 TER WAARDE VAN 59,99!

BEGIN HET SCHOOLJAAR GOED!

3,99

8,49

Sonos is een intelligent systeem 
van draadloze HiFi-speakers 
en audio-componenten. Sonos 
brengt al uw muziek samen in 
één app die u vanaf elk apparaat 
kunt bedienen!

en audio-componenten. Sonos 
brengt al uw muziek samen in 
één app die u vanaf elk apparaat 
kunt bedienen!

UW                DEALER! 

Loop binnen voor een demonstratie!

SCHERPE 
PRIJZEN!

                DEALER! 

SAMSUNG 
FULL HD TV  
TV UE 48 J 5100

SAMSUNG 
BLU-RAY SPELER   
BDF 5100 

SETPRIJS

675,-

                DEALER! 
ER IS AL EENSONOSSPEAKER VANAF 199,-!

ER IS AL EENSONOSSPEAKER VANAF 199,-!

VOGELS 
BEUGEL   
SOUND 4201

34,99
Speciaal voor

de PLAY:1
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Iedereen mocht hieraan deel-
nemen. Tijdens deze ochtenden 
konden ouders en opa’s en oma’s, 
samen met hun (klein)kind, voelen 
en ervaren of kijken hoe creatief 

het (klein)kind is. Samen beleven 
en ontdekken van nieuwe en soms 
ook gekke dingen.
Enkele van de activiteiten die de 
kinderen konden ervaren en ont-
dekken waren:
•	 Verven	 met	 vliegenmeppers.	

Verf op de vliegenmepper, daar-
na zoveel mogelijk slaan op een 
stuk papier. 

•	 Proeven	en	ruiken	van	verschil-
lende smaken en geuren. ‘Wat 
vind ik wel en wat vind ik niet 
lekker?’

•	 Door	de	verf	kruipen	en	 lopen.	
Dit voelt toch wel een beetje 
gek aan je voeten of buik.

•	 Lekker	zwemmen	in	het	schuim-
bad met eendjes of het lekker 
glibberende spaghetti-bad.

•	 Lentesoep	maken	met	spaghetti,
lekker ruikende kruiden en ge-
kleurde bloemen.

De activiteit die de kinderen het 
meeste aansprak, was toch wel de 
scheerschuimbaan op de grond. 
Met auto’s over de scheerschuim-
baan rijden. En je kon jezelf na-
tuurlijk ook helemaal inzepen met 
de scheerschuim.
Voor nu was het even het laatste 

atelier. Binnenkort volgt er weer 
een nieuwe reeks. De toegang is 
gratis en vooraf opgeven is niet 
nodig. Boordevol met nieuwe, leu-
ke en leerzame activiteiten. 

Nieuwsgierig geworden of wilt u 
meer informatie over het open ate-
lier? Mail dan naar 
kdvkleindrakenstein@
kinderopvanghumanitas.nl.

Ze zijn er weer
ONZE HOLLANDSE KERSEN

in onze winkel aan de Boterweg. 

Eet smakelijk!
Zie ook www.geschildeasperge.nl

Openingstijden dagelijks van 8.00  tot 18.00 uur of in de automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther - 0413-291211  

Viking Dinther Proms
op 30 en 31 oktober

Elke vijf jaar organiseert de 
Dintherse muziekvereniging een 
kwalitatief hoogstaand en avond-
vullend programma met slagwerk- 
en harmoniemuziek in een sfeer-
volle ambiance met een vlot en 
verrassend muzikaal programma. 
Viking Entertainment is eventspon-
sor van de Dinther Proms editie 
2015. Een jarenlange verbinding 
tussen het bedrijf van Frenk de 
Wert, zijn band Tilt en de harmo-
nie is de basis van de grote impuls 
die Viking Entertainment aan het 
evenement geeft. 

Binnenkort worden ook de andere 
sponsoren bekendgemaakt en zal 
de speciale Proms-website worden 
gelanceerd. Direct na de zomer-
vakantie is er gelegenheid tot het 
kopen van kaarten voor het muzi-
kale hoogtepunt van Dinther in het 
najaar van 2015. 

Naast het harmonieorkest zullen 
diverse aansprekende solisten voor 
het voetlicht treden, terwijl een ei-
gentijds muzikaal combo een ste-
vige ondersteuning aan het geheel 
geeft. De show zal worden omlijst 

met het koor Enjoy en de dansers 
van Souplesse. Kortom, een mu-
zikale reis door verschillende mu-
ziekstijlen, variërend van stevige 

rocknummers, poppy-meezingers, 
tot klassiek werk in een verrassend 

nieuwerwets jasje. 
Na het hoofdprogramma vindt er 
een afterparty plaats, waarmee tot 
in de late uurtjes nog nagepraat en 
nageswingd kan worden. Op vrij-
dag zal Tilt het podium betreden, 
terwijl op zaterdag de zesmans-
formatie Noah als afsluiter van het 
promsconcert staat geprogram-
meerd.

In dezelfde ambiance van sporthal 
De Zaert vindt op zondag 1 no-
vember een muzikale ontmoeting 
van jong en oud plaats. Jeugdor-
kesten uit de regio zullen samen 
met seniorenorkesten, het podium 
betreden en een verrassende reeks 
optredens verzorgen van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Binnenkort in DeMooiBernhezeKrant meer informatie over 
het evenement, waarbij de solisten, het koor en de dansgroep 
nader worden voorgesteld.

Open atelier bij kinderopvang 
Klein drakenstein 

HEESWIJK-DINTHER - De afgelopen zes weken is er op woensdagoch-
tend een open atelier gehouden bij kinderopvang Klein Drakenstein in 
Heeswijk-Dinther, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Het HOOGHUis, lOcatie
titUs BraNdsmalyceUm Oss

atHeNeUm
Heesch   
Jessica van de Grint, Sterre Ploegmakers, Marlijn Metzlar 
Janna van Rosmalen, Mariam Alfy Jacob, Cas van Grunsven 
Ruben Meeuwsen, Stijn Zomer, Carlo Zonnenberg
 
Nistelrode   
Reni van Dijk, Ties Bongers, Martijn Roefs 
  
GymNasiUm  
Heesch   
Laurens Priem, Frank de Jong
 
Nistelrode   
Myrthe Ultermans

Heeswijk-Dinther - In sportzaal De Zaert vindt op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober het 
inmiddels bekende Dinther Proms van harmonie Sint Servaes plaats. 

‘VIKING ENTERTAINMENT 
GEEFT ALS 

eVentsPonsor een 
STEVIGE IMPULS AAN 

HET PROMSCONCERT’

Reni van Dijk, Ties Bongers, Martijn Roefs Reni van Dijk, Ties Bongers, Martijn Roefs 

samen beLeVen 
en ontdeKKen Van 
NIEUWE EN SOMS 
GEKKE DINGEN
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Bernheze sportief

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In juni betaal je geen inschrijfgeld.

Zomerfit
 2 maanden 

voor 
60 euro

Trots op tweede plek  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Lianne Gabriëls

Laurens van der Steen en Bram van 
Santvoort tweede op NK Hockey

Met het 18-plus team van Geel 
Zwart eindigden Laurens en Bram 
in de competitie met drie verlies-
punten op de eerste plaats. “We 
hadden nauwelijks tegenstand”, 
zegt Laurens (19). Vanwege de 
goede prestatie in de competi-
tie mocht het team meedoen aan 
het NK Hockey in Heemstede, dat 
plaatsvond op zondag 14 juni. “We 
wisten niet wat we ervan moesten 
verwachten”, doelt Bram (20) op 
het Nederlands kampioenschap. De 
andere deelnemende teams waren 
- op Goirle na - tenslotte allemaal 
teams van ver buiten Brabant.

Inhaalslag
Het team van Laurens en Bram 
startte de eerste poulewedstrijd met 
een makkelijke 10-0 overwinning 
op Naarden. Tegen Myra uit Am-
stelveen had Geel Zwart het veel 
lastiger. Tot de laatste minuut stond 
Geel Zwart met 2-1 achter. “We wil-
den hier niet verliezen. We hadden 
de drive. Ik rende door als een gek 

en ik maakte nog 2-2. Dat was een 
mooi momentje voor mij”, jubelt 
Laurens. “Die wedstrijd was echt 
een inhaalslag. We waren kapot na 
afloop”, voegt Bram er aan toe.

Zuur
In de derde en laatste groepswed-
strijd werd Forescate uit Voorscho-
ten met 3-0 verslagen, waardoor 
Geel Zwart de finale mocht spelen 
tegen het Amsterdamse Hurley. 

“Jullie kunnen de beste van Neder-
land worden”, herinnert Laurens 
zich zijn trainer zeggen. Helaas 
voor Laurens en Bram zat die eer er 
niet in. Hurley won met 1-0. “Dat 
was zuur. We maakten de dienst 
uit. In de eerste helft hebben we 
de winst laten liggen”, blikt Bram 
terug op de finale. 

Trots
De twee hockeyers, die vroeger bij 
HDL speelden, zijn toch blij met de 
tweede plek. “We sluiten het sei-
zoen mooi af zo”, zegt Bram. Hij 
en Laurens zijn trots op hun team, 
want omdat het elftal een jaar 
geleden pas opgezet is, is er hard 
getraind om er één team van te 
smeden. “We zijn gegroeid. In het 
begin liep het hockey soms stroef, 
maar ons spel werd steeds beter”, 
besluit Bram.

HEESWIJK –DINTHER - Vlak na het laatste fluitsignaal voelde het ver-
lies van het NK Hockey erg zuur, maar achteraf zijn Laurens van der 
Steen en Bram van Santvoort trots. Met het Veghelse Geel Zwart wer-
den de hockeyers uit Heeswijk tweede.

‘ER IS HARD GETRAIND 
om er een team Van 
TE SMEDEN’

inge en caitlyn NK trampolinespringen 
NISTELRODE - Twee tevreden 
meiden van Gympoint Nistelrode. 
Dat was het resultaat na afloop 
van de Nederlandse kampioen-
schappen in Ahoy Rotterdam.

In de D-jeugd haalde Inge Exters 
een gedeelde 6e plaats in de finale. 
Caitlyn Jacobs sprong goed, maar 
niet goed genoeg voor een finale-
plaats. 

De twee meiden van Gympoint 
Nistelrode kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd seizoen met als 
hoogtepunt de twee tickets voor 
het Nederlands kampioenschap in 
de Ahoy in Rotterdam. 
Nu is het tijd voor vakantie en dan 
daarna weer vol gas het volgende 
seizoen in.

trampoline

Geslaagde Wandeldriedaagse Heesch
HEESCH - De weergoden waren de 
ruim 1100 wandelaars die meede-
den aan de avonddriedaagse in 
Heesch gelukkig goedgezind. 

De gevarieerde routes, uitgezet 
door Diaan Metzlar, waren plezie-
rig te lopen en boden voldoende 
afwisseling. Alle deelnemers, van 
jong tot oud, hebben er weer een 
geslaagde avonddriedaagse op zit-
ten. Wandelaars, familie en vrien-
den waren nog lang op de Misse te 
vinden en onder het genot van ge-
zellige muziek en een lekker drank-
je werd het een gezellige avond. 
Namens Wibet, Jan, Diaan, Corrie 
en Teanka bedanken wij bij deze al 
de vrijwilligers van harte voor een 
zeer geslaagde wandeldriedaagse.
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl
 

wandelen

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

Tegen inlevering van deze knipbon: 

20% korting
Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

Foto: Ad Ploegmakers
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Bernheze sportief

v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

Ook start Gympoint het komend 
seizoen voor de allerkleinsten met 
het Beweegdiploma. Gympoint 
heeft daarvoor onlangs het keur-
merk ‘Nijntje Beweegdiploma’ van 

de Gymnastiekunie ontvangen en 
is daarmee officieel aanbieder van 
het Beweegdiploma.
Wil jij komend seizoen gymmen, 
turnen of springen? Meld je dan 
alvast bij Gympoint Nistelrode. 
Stuur een mail naar 
info@gympoint.nl en blijf op de 
hoogte. De lessen zijn op donder-
dag in sporthal De Overbeek in 
Nistelrode. Voor meer informatie 
zie www.gympoint.nl.

aanmelden lessen Gympoint 
voor seizoen 2015-2016
NISTELRODE - Wie goed wil leren bewegen en een radslag, flik-flak of 
salto wil leren, is bij Gympoint in Nistelrode op het goede adres. Met het 
aanbod ouder- & kindgym, kleutergym, (wedstrijd)turnen of -trampoli-
nespringen biedt Gympoint een leuk aanbod voor kinderen tot 16 jaar. 

cliniclowns tennistoernooi brengt € 3.750,- op

Het leukste damesdubbeltoernooi 
van het jaar werd dit jaar gehou-
den van 2 tot en met 5 juni. Na-
tuurlijk stond tennis centraal. Maar 

in en rondom de feestelijk versier-
de kantine van De Broekhoek viel 
meer te beleven. Zoals massages, 
voetreflex en visagie demonstra-

ties. Voor een kleine vrijwillige 
bijdrage konden alle aanwezigen 
deelnemen aan deze activiteiten. 
De dames van de keukendienst 
zorgden voor heerlijke broodjes 
en gebak. Als afsluiting van het 
toernooi vond er een grote loterij 
plaats met heel veel mooie prijzen. 
En dat alles met één hoofddoel: 
zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor het goede doel.

CliniClowns
Op de finaledag, een tropische 
dag, waarbij het kwik steeg naar 
35 graden, werd bekendgemaakt 
welk bedrag er dit jaar is opge-
haald voor het goede doel. En dat 
resultaat overtrof alle verwachtin-
gen: maar liefst € 3.750,- kan er 
geschonken worden aan de Clini-
Clowns! Dit, dankzij alle sponso-
ren, de fanatieke deelnemers en de 
vrijwilligers die tijdens deze spor-
tieve week hun beste beentje voor 
hebben gezet.

HEESCH - Aan de slag voor een lach: in de eerste week van juni speelden ruim 80 dames weer mee tijdens 
het CliniClowns Tennistoernooi bij Tennisvereniging De Broekhoek in Heesch. De week bleek qua weersom-
standigheden van alles in huis te hebben; van regen naar wind en naar 35 graden op de finaledag. Maar dat 
deerde allemaal niet. Er werd getennist, gegeten, gekletst, gemasseerd, opgemaakt en niet te vergeten: heel 
veel geld ingezameld voor CliniClowns Nederland.

Voor een van de auto’s van hoofdsponsor Autobedrijf Jos van Boxtel tonen 
Patricia Remmits en Erica Dollevoet, winnaars van het damesdubbel 5, met 
trots het totaalbedrag

BAKOE/Heeswijk-Dinther - In de 
troostfinale op de Europese Spelen 
handboogschieten versloegen Sjef 
van den Berg uit Heeswijk-Dinther, 
Mitch Dielemans uit Geldrop en 
Rick van der Ven uit Oss de ploeg 
uit Frankrijk met 5-3. De Neder-
landse handboogschutters hebben 
hiermee brons gewonnen.

Brons voor 
handboogschutters

handboogschieten

eerste Vorstenbossche golfkampioenschap 
prooi voor Kanters

Na achttien holes bleek Hans Kanters 
uiteindelijk de sterkste van het stel, 
bestaande uit één vrouw en negen-

tien mannen. Met grote overmacht 
veroverde hij de titel en gaf hij onder 
anderen zijn vrouw en twee zoons 

het nakijken. Nadat Kanters de door 
Medi Spa Annelies geschonken wis-
selbeker in ontvangst genomen had, 
reisde het gezelschap weer terug 
naar Vorstenbosch. Bij Bar de Ketel 
was de barbecue al warm en het bier 
koud, zodat de golfers de dag op een 
relaxte manier af konden sluiten.

KAATSHEUVEL/VORSTENBOSCH - Een bijzondere primeur voor de 
Vorstenbossche golfgemeenschap. Op de golfbaan van De Efteling 
werd vorige week voor het eerst het Vorstenbossche golfkampioen-
schap gehouden. 

De trainingen waren al gestopt en 
met een promotie op zak, dachten 
de heren dat het seizoen afgelo-
pen was. Dat pakte allemaal heel 
anders uit. Er moest nog een wed-
strijd worden gespeeld. Het was in 
de aanloop een lastige klus om de 
focus weer te pakken te krijgen, al-
dus coach Frank Schellekens. 

Matige start
Zephyr kwam het best uit de start-
blokken. De ploeg nam een voor-
sprong van drie doelpunten die zij, 
met veel fysieke kracht, verdedig-
de. 

Hierbij werd wel een aantal gele 
kaarten opgelopen. Aan Heesche 
zijde nam Olaf Langens zijn ploeg 
op sleeptouw. Vijf minuten voor 
het rustsignaal was de stand 11-14 
in het voordeel van de Schijndelse 
vereniging. Toch wist DOS nog 
een 14-14 ruststand op het bord 
te krijgen doordat Zephyr tegen 
verschillende tijdstraffen opliep.

Definitief
Na de rust kwam DOS voor het 
eerst op voorsprong en het gaf 
deze nimmer uit handen. Het ruwe 
spel van Zephyr leverde de ploeg 
andermaal diverse tijdstraffen op. 
Hierdoor kon DOS gemakkelijk 
wegsluipen bij de opponent. Het 
verzet van de Schijndelse formatie 
was gebroken. De eindstand 32-
24 maakte dit duidelijk. De pro-
motie naar de eerste klasse is nu 
definitief een feit.

definitieve 
promotie heren dOs’80
HEESCH/OSS - Door een administratieve blunder van het Nederlandse 
Handbalverbond, moesten de heren van DOS’80 uit Heesch alsnog een 
wedstrijd spelen om definitief te kunnen promoveren. De bond had 
‘vergeten’ om Zephyr uit Schijndel uit te nodigen voor de promotie-
wedstrijden van 17 mei jl. Het strijdtoneel vond zondag plaats in de 
Mondriaanhal in Oss.

handbal

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen
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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
25 JUNI 

Filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

26 JUNI 

Wende & Het Gelders Orkest
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Concert zangleerlingen 
Delian
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Bobzavond disco 
voor groep 6 & 7
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

Bijeenkomst 
moeilijke voeten
Locatie: Laverhof
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

27 JUNI 

Rondje Bernheze
Locatie: Start: Loosbroek

Buiten Wonen Festival
Locatie: Rondom de winkel van 
Jacobs & Jacobs Nistelrode

Heemreis naar Deurne/Asten
Locatie: Heemkamer Nistelrode

Single stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Oud ijzer ophaaldag Fanfare 
Aurora
Locatie: Heesch

Kermis
Locatie: Heesch
Pagina 21

28 JUNI 

Rondje Bernheze
Locatie: Start: Loosbroek

Jubileumeditie Maashorst-
wandeltochten
Locatie: Start: Schutsboomstraat 
33 Schaijk

Natuurfietstocht naar 
prehistorische plekken
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 2

Open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

The Common Linnets
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heesch
Pagina 21

Open dag HKK De Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 25

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

HDL Jeu de Boules Toernooi
Locatie: De Schuttershof 
Heeswijk-Dinther

Innerlijk Gevoel: 2 Lezingen
Locatie: Rukven 2A 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Fietstocht supportersclub 
Vorstenbossche Boys
Locatie: Vorstenbosch

29 JUNI 

Kermis en braderie
Locatie: Heesch
Pagina 21

Ophalen kermismuntjes
Locatie: De Pas Heesch

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

30 JUNI 

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: Steenlijden van 
nier tot blaas
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Kermis
Locatie: Heesch
Pagina 2

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

1 JULI 

Reiki-oefenavond bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Start: Kriekeput Schaijk

5a Helma van de Rakt: 
Bosavontuur
Locatie: Schaijk

Opening Ambachtelijke 
slagerij van den Tillart
Locatie: Tramstraat 15 Nistelrode

2 JULI 

GGD consultatiebureau 
gesloten
Locatie: Maxend 6 Nistelrode

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Boodschappenbus 
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

3 JULI 

Mister and Mississippi in 
Concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Moeder Courage & 
Sint Willibrord: 
Openluchtvoorstelling
Locatie: Locatie Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

4 JULI 

Tilt 35-jarig jubileumconcert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Buiten Wonen Festival
Locatie: Rondom de winkel van 
Jacobs & Jacobs Nistelrode

Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Drumclinic en concert met
Cesar Zuiderwijk en 
Malletband Fanfare
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 10

Jeugdkoor Op-Maat
Locatie: Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

5 JULI 

Zomerconcert van 
kinderkoor De Nistelnootjes
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Dansvoorstelling: 
De Rode Draad
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

6 JULI 

Zomerdagen bij Centrum 
Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

7 JULI 

Zomerdagen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

8 JULI 

Zomerdagen bij Centrum 
Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Start: Maxend 75 
Nistelrode

Informatie-avond 
Brandweer Heesch
Locatie: Brandweerkazerne De la 
Sallestraat 1 Heesch

9 JULI 

Zomerdagen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

10 JULI 

Zomerdagen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Katinka Polderman 
en Koning Schilder
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Gala groep 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

11 JULI 

Live for Afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 18

12 JULI 

Open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Live for Afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 18

13 JULI 

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

14 JULI 

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: hartrevalidatie 
essentieel voor succesvolle 
genezing
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden


