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de zomer-
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3 augustus

MaashorstFair viert 10e editie op 31 juli
REcORDaaNTaL aaNMELDiNGEN MaaSHORSTFaiR! 

10e editie 
De teller standhouders staat op 
ruim 100 aanmeldingen, een re-
cordaantal! Tijdens de Fair zal het 
publiek verrast en vermaakt wor-
den en genieten. Er is teveel om 
op te noemen, maar we nemen 
ze toch even door:
Presentatie door Tooske; van 
hét streekproduct pur sang: het 
nieuw ontwikkelde ‘Maashorst-
spelt-worstenbroodje’ met ge-
hakt van Maashorst Brandrode-

rund. De alom bekende entree 
van Circus Herman Renz, fun-
geert als beeldmerk en blikvan-
ger. Clown Milko zal zijn opmars 
maken en ook straatartiesten 
ontbreken niet. De Maashorst-
Fair-omroeper zorgt met nog 
veel andere zaken voor een ju-
bileumfair met verrassingen. Het 
culinair horecaplein heeft onder 
andere een nostalgische friet-
kraam, een pop up-restaurant in 
de veldschuur van boer Piet voor 

een culinair diner, spetterende 
optredens van Pearl en Peter van 
de Greef (Joe Cocker), eten en 
drinken, brunch, BBQ-en en/of 
deelnemen aan Koffietijd. Zelfs 
dineren in het pop up-restaurant 
van boer Piet behoort tot de mo-
gelijkheden. Meld je snel aan op 
www.maashorstfair.nl.

Gewoon een maashorstFair
Het oude zal ook niet ontbreken. 
Uiteraard zijn er verschillende 
demonstraties als voltige, scha-
pen drijven, paardenshow en de 
MaashorstFair-knuffelkoe. Spec-
taculaire nieuwe agro-technische 
snufjes trekken de aandacht en 
nieuw is de ‘winkelmuur’, waarin 
alle heerlijke producten van, in en 
rond de Maashorst te zien en te 
koop zijn. De prachtige produc-
ten van de Maashorst worden 
ook op de Fair verkocht en deze 
kunnen de bezoekers bij de win-
kelmuur ophalen; zo hoef je niet 
de hele dag een zware tas te dra-
gen, een slim idee. 
Kortom een dag voor jong en 
oud, € 4,- entree, gratis parkeren 
en waar kinderen tot 12 jaar gra-
tis toegang hebben. En voor deze 
doelgroep zijn er leuke activitei-
ten, zoals de robotjes en op een 
leuke manier leren een fietsband 
te plakken. Het kinderplein heeft 
ook een limonade-koe.

Pak de fiets en laat je verrassen!

MAASHORST – In de Brobbelbies (Zeelandseweg) maakt het circus Herman renz vol enthousiasme haar 
rentree. Honderd deelnemers, waarvan er velen uit een van de vier maashorstgemeenten komen, laten 
zien wat ze in huis hebben. Zij presenteren hun bedrijf, hobby, talent en organisaties; op 31 juli op de 
maashorstFair 2016. Er is voldoende parkeerplek. Veel enthousiaste deelnemers hebben interessante 
verhalen, verrassingen en mooie acties voor deze prachtige zondag.

mEEr INFOrmATIE 
www.maashorstfair.nl of blader door de meer maashorstkrant op 
www.meermaashorst.nl. Zondag 31 juli van 10.00 tot 17.00 uur, 
Brobbelbiesweg 2, Schaijk.

Horecaplein met 
Pearl & Peter 
van de Gr� f

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DemooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170



  
Woensdag 27 juli 20162 eten, dRinKen UitGaan

cOLOFON
DeMooibernhezekrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop
Ramon Kézér

acquisitie:
Rian van Schijndel
ingrid van Driel - Van Linder
Lianne Gabriëls

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

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

Zomerse Verleiding bij Van Tilburg 
Mode & Sport Nistelrode.
Smakelijke groet, Team ‘t Bakhuys

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

Meer informatie op: www.sentiment.nl 

NIETS ZO VERANDERLIJK 
ALS HET WEER

van 27 t/m 31 juli

een 4-gangen menu voor 
€ 35,- per persoon.

vakaNTiE-
iNSPiraTiE 

De vakantie is een feit. De 
scholen dicht en overal de 
campers en caravans die klaar 
staan voor weer een lange reis 
of lekker dichtbij. Waar gaat u 
heen dit jaar? Iedereen heeft 
zo zijn eigen voorkeuren en 

zijn eigen manier van genieten. En in welk land je ook bent, 
het eten is ook altijd weer een ontdekkingsreis. En een leuke. 
Naast het ontdekken van de fijnste en lekkerste eetplekjes 
zoek ik natuurlijk ook altijd naar de lokale bakker. Proeven 
en ontdekken van nieuwe dingen… nieuw voor ons, maar 
misschien al jaren een plaatselijke gewoonte. 
Naar Duitsland? ...heerlijk die broden waar zoveel extra 
rogge in zit, rustieke modellen, Duitse harde broodjes 
(Kaiserbroodjes), vast en zwaar gebak maar dan wel slagroom 
zonder suiker...
Of naar Frankrijk? ...onoverkomelijk het stokbrood en de 
baguette (de dunnere uitvoering van het stokbrood), misschien 
af en toe een Multigrain vloerbroodje.
En dan Italië…of Spanje? ...mediterrane broden die wij 
tapasbroden noemen, focaccia, ciabatta, ensaimadas (zoete 
broodjes).

Tja, teveel landen om allemaal na te gaan lopen in deze 
column. En wat nu zo leuk en fijn is… wij maken het ook 
allemaal. Heerlijke Duitse broodsoorten, stokbrood, ciabatta 
en een assortiment tapasbroden waar je U tegen zegt. En dan 
krijg je toch ook wel eens de vraag: toch smaakt het dan ook 
wel anders daar, hoe kan dat? Nou, zoals elke lokale specialist 
zijn eigen geheimen zal hebben over zijn product, speelt de 
entourage dan ook een geweldige rol natuurlijk. 
Feit is in ieder geval dat de voorpret er al kan zijn voordat u 
naar uw bestemming reist of dat u bij thuiskomst nog lekker 
na kan genieten van die buitenlandse specialiteiten, maar dan 
gewoon uit onze bakkerijen! Prachtig toch… en uiteindelijk is 
die lekkere ouderwetse goede gezonde boterham van thuis ook 
weer een genot. Want beter en lekkerder brood is echt nergens 
te vinden.

Ik wens u allen een superfijne vakantie en we zien u heel graag 
weer terug in één van onze winkels.

Ondergetekende reist dit jaar naar Portugal, dus mochten er 
nog Portugese producten opduiken in onze winkels, dan weet u 
waar het vandaan komt.
En ziet of proeft ú iets dat wellicht een leuk product kan zijn 
voor ons? Kom maar op. Wij vinden het altijd leuk. Iets nieuws. 
Iets anders. 

Bart Lamers, de bakkers Lamers

Bakkerij
Column

Geslaagde zomeractiviteiten 
700 deelnemers hebben de afgelo-
pen 3 weken enthousiast meege-
daan aan de zomeractiviteiten bij 
de Eijnderic. De royale keuze aan 
workshops en excursies werd erg 
gewaardeerd door deelnemers uit 
de hele regio. Het zonnige weer 
zorgde voor een heerlijk vakantie-
gevoel.
Donderdag 28 juli vindt de af-
sluiting plaats in restaurant het 
Bomenpark. Deelnemers kunnen 
tijdens de heerlijke lunch gezellig 
nakletsen over hun belevenissen en 
genieten van de fotoreportage van 

alle activiteiten. Alle deelnemers, 
vrijwilligers en docenten: hartelijk 
dank voor het enthousiasme, de in-
spiratie en gezelligheid. We kijken 
terug op 3 geweldige weken.

De Eijnderic wenst iedereen een 
hele fijne zomer, vanaf maandag 29 
augustus zijn we weer bereikbaar.

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

Paella koken

Beeldhouwen

Wassen beeld

Hof van Lof
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

Bouwvak-vrijdag
Tijdens mijn horecajaren achter de bar maakte het me echt niet zoveel 
uit op welke dagen ik ingeroosterd stond. Natuurlijk had ik het liefst 
een hele drukke vrijdag- of zaterdagavond met alleen maar vrolijke 
mensen, maar ook voor een zaterdagmiddag met de wekelijkse 
stamgasten was ik wel te porren. Zelfs tijdens een darttoernooi waar 
de deelnemers zich helemaal vol laten lopen om misschien nog 
beter te mikken, stond ik met een glimlach de halve liters voor de 
sportievelingen te tappen. Ik keek alleen met argusogen naar het 
rooster als die beruchte vrijdag er aan zat te komen. Die vrijdag 
waarvoor je het hele jaar al vreesde: bouwvak-vrijdag. 

Voor horeca-eigenaren stond deze vrijdag bekend als de middag en 
avond dat de kassa ging rinkelen. Het doel was om zoveel mogelijk 
bouwvakkers naar jouw kroeg te lokken, want eens per jaar mocht 
er door deze bouwvakkers op kosten van de zaak onbeperkt gezopen 
worden. Geen bier/fris/wijn-half werk, maar alles inclusief. Inclusief 
vette hap, shotjes en sterke drank. Nu is dat nog niet zo’n probleem, 
maar volgens mij was er nog veel meer inclusief waar ik daarvoor niets 
van af wist. 

Voor het personeel dat de heren bouwvakkers die avond 
moest bedienen, kwamen er nog wat taken bij. De mannelijke 
personeelsleden moesten netjes blijven als hun huid werd vol 
gescholden omdat het kennelijk te lang duurde met de drankjes. Ook 
moesten ze af en toe wat gasten uit elkaar halen die al te luidruchtig 
en fysiek hun laatste gezamenlijke klus aan het analyseren waren. De 
vrouwelijke personeelsleden moesten immuun zijn voor schunnige 
opmerkingen en vriendelijk blijven glimlachen, ondanks dat ze puur 
als lustobject werden gezien. 
Ik moet zeggen: het was natuurlijk maar een deel van de bouwvakkers 
dat zich tijdens de avond misdroeg ten opzichte van het personeel en 
hun collega’s. Vaak genoeg heb ik ontzettend gelachen met de mensen 
die wel normaal een feestje kunnen vieren omdat hun welverdiende 
vakantie is begonnen. 

Die hadden blijkbaar wel zin om zaterdagochtend na het feestje met 
het gezin naar de camping te gaan. 

Column
D’n BliekerParaglidingclub PTN al 

veertig jaar ‘in de lucht’ 

Als het weer het toelaat, gaan 
we op deze jubileumdag na-
tuurlijk vliegen: zowel solo als 
‘tandem’, waarbij ervaren pilo-
ten een passagier meenemen. 
Verder gaan we kegelen, waarbij 
de piloten als kegelbal fungeren 
en zij bij hun landing zoveel mo-
gelijk manshoge kegels proberen 
om te vliegen. 

Een stukje geschiedenis
PTN staat voor ‘Parasailing Team 
Nistelrode’, want daarmee be-
gon het in 1976. Bij het para-
sailen werd een koepelvormige 
parachute aan een lange ka-
bel, bevestigd aan een felrode  
VW Kever mét zwaailicht, over 
het vliegveld gereden. De pilo-
ten bereikten een bescheiden 
hoogte voor ze zich met een 
aanzienlijke daalsnelheid weer 
richting aarde begaven. 

In de jaren tachtig werd de pa-
rachute ingeruild voor de voor-
loper van de moderne paragli-
dingschermen, die op de club 
nog liefdevol worden aangeduid 
als ‘die vierkante lappen’. 

Daarmee kon je al een stuk se-
rieuzer vliegen. Daarna heeft 
het paraglidingscherm zich ont-
wikkeld tot de sierlijke vleugels 
(want dat zijn het), zoals die nu 
regelmatig boven het zweef-
vliegveld te zien zijn. 

De VW Kever is vervangen door 
een stationaire lierinstallatie met 
een lierkabel van circa 800 meter 
lengte. Piloten worden hiermee 
opgetrokken tot hoogten van 
300 tot 400 meter. 

De club
De club heeft ruim 30 actieve 
leden en drie gediplomeerde 
instructeurs in haar gelederen. 
Daardoor mag PTN zich een  
KNVvL erkende opleidingsin-
stantie noemen, die aspirant-pi-
loten opleidt voor het lierbrevet 1 
en 2. Omdat zij gebruik kunnen 
maken van het schoolmateriaal 
van PTN, blijven de kosten voor 
een opleiding binnen de perken. 
We kunnen terecht spreken van 
een laagdrempelige sport. 

Gevaarlijk?
Paragliden is een risicosport, 
maar kan heel goed veilig be-
oefend worden. Een degelijke 
opleiding is daarvoor het be-
langrijkst. Daarnaast wordt het 
vliegmateriaal gekeurd volgens 
KNVvL-eisen. PTN heeft daar-
door een lange historie zonder 

noemenswaardige ongevallen. 
Iets waarop de club terecht erg 
trots is en wat het plezier in het 
vliegen alleen maar ten goede 
komt. 

Ook vrouwen
Hoewel paragliden vooral man-
nen trekt, is ongeveer 15% van 
de vliegers vrouw. Dat percen-
tage zou natuurlijk gerust hoger 
mogen zijn. Vrouwen zijn over 
het algemeen gedisciplineerder 
dan mannen, vliegen met meer 
gevoel en ook vaak ‘netter’ dan 

hun mannelijke collega’s. 
Hoogtevrees is geen reden om 
niet te gaan vliegen. Mensen 
met hoogtevrees zullen ervaren 
dat vliegen toch iets heel an-
ders is dan op de rand van het 
dak staan of op een hoge ladder 
klimmen, en ondervinden in de 
regel dan ook geen hinder van 
hun hoogtevrees.

Stil
En ja, vliegen is natuurlijk het 
mooiste wat er is. Je hele vlieg-
tuig past in een (forse) rugzak. 
Als je vliegt, is het heerlijk stil en 
beheers je eenmaal de kunst om 
in opstijgende lucht (thermiek) 
te vliegen, dan kan je uren in de 
lucht blijven en behoorlijk wat 
kilometers afleggen. Dat wordt 
voornamelijk in de bergen ge-
daan. De meeste PTN-leden 
hebben ook hun bergbrevet ge-
haald en zijn jaarlijks regelmatig 
in de bergen te vinden om deze 
bijzondere sport te beoefenen.

NISTELRODE - Je ziet ze regelmatig vliegen, de leden van paraglidingclub PTN, op en rond het zweef-
vliegveld Aeroclub Nistelrode. Daar, aan de Vorstenbosscheweg 10, vieren de paragliders zondag 31 juli 
ook het 40-jarig bestaan van PTN. Alle belangstellenden voor deze laagdrempelige luchtsport zijn welkom 
om een kijkje te komen nemen. Want wonderlijk blijft het, dat je veilig kunt vliegen ‘met een stukske doek 
en wat touwkes’. We laten je tussen 12.00 en 18.00 uur graag zien hoe dat werkt.

Airoclub Nistelrode Foto’s: Anton van de Goor

PrOGrAmmA
13.00 uur: Bezoekers welkom (lekker kijken, tandemvliegen)
16.00 uur: Start kegelvliegen (als het weer het toelaat)
18.00 uur: Einde

‘Ervaren piloten nemen 
passagier mee’
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HEESCH – EHBO-vereniging 
Joh’s roncalli start begin sep-
tember weer een nieuwe basis-
cursus EHBO. reanimatie/AED, 
verbandleer en eerste hulp aan 
kinderen maken deel uit van de 
cursus.

De lessen zijn altijd op woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 
uur, met eventueel enige uitloop. 
De lessen worden verzorgd door 
een ervaren en gediplomeerde 
kaderinstructeur en er wordt ge-
bruikgemaakt van lotusslachtof-
fers.
Tijdens ongeveer twaalf cur-
susavonden word je voorbereid 
voor het officiële examen voor 
het EHBO-diploma. De kosten 
voor de cursus, inclusief examen 
en de benodigde leermiddelen, 
bedragen € 150,-. Let op, vaak 
vergoedt de ziektekostenverze-
kering een gedeelte of zelfs alle 
kosten voor de cursus. 

Naast de basiscursus EHBO, 
organiseert EHBO-vereniging 
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-
langstelling, een aparte cursus 
voor reanimatie/AED en EHBO 
bij kinderen. Deze worden op 
maandag- of donderdagavond 
gegeven.
Voor meer informatie en opgave 
kun je terecht bij: Martien van 
de Wetering, 06-50876595 of 
via de mail: 
secretariaat@ehboheesch.nl.

EHBO-cursus in Heesch

HEESCH – Voor de tocht met 
scootmobielen werd afgelopen 
dinsdag om 13.00 uur bij De 
Pas vertrokken met ±18 scoot-
mobielers en de nodige begelei-
ding. 

We hebben een prachtige rou-
te gereden. Door de bossen, 
het kon gewoon niet mooier. In 
Koolwijk hebben we een poosje 

gepauzeerd. Daar werden de ac-
cu’s opgeladen. 

En we kregen daar bij Boer Bens 
een versnapering, drinken en 
een gebakje. Het was fantas-
tisch. Daarna reden we verder 
naar Herperduin. Dat was fijn 
daar en mooi. Onderweg even 
gestopt voor wat fris en een 
koek en snoep. Toen reden we 

door naar Heesch. Eindpunt 
was het pannenkoekhuis. Daar 
een heerlijke pannenkoek gege-
ten en toen weer naar huis. Wij 
willen graag alle mensen die dit 
opgezet hebben heel hartelijk 
bedanken voor deze mooie en 
fijne middag. Bedankt allemaal, 
het was geweldig.

Een mederijdster

Scootmobieltocht 

KBO Bernheze
kBO HEESwijk EN diNTHEr
Beide afdelingen blijven volledig zelfstandig opereren

Vijfdaagse reis 
naar duitsland - 
Berg

VORSTENBOSCH/NISTELRODE 
– KBO Vorstenbosch en Nistel-
rode maakte met 38 mensen van 
11 t/m 15 juli een vijfdaagse 
reis naar het Duitse Beieren in 
een luxe touringcar en met een 
prima chauffeur. 

Om 17.00 uur arriveerden we 
in hotel Lindenberg in het Stad-
je Berg. Het was een druk pro-
gramma wat ons leidde naar de 
bevrijdingshal in Kelhelm en een 
vaartocht over het Main-Donau-
kanaal. In de avonduren bingo 
met mooie prijzen op dag een. 
De tweede dag werd Domstad 
Regenburg bewandeld met een 
Nederlandse gids, die veel wist 
over de stad en mooie plekjes 
kende. De dag werd muzikaal 
afgesloten met dans, waar ook 
onze reisleider bewees de vogel-
tjesdans te kennen. 
Via een mooie route reden we de 
dag daarna door het Altmuhtal 
naar Barokstad, waar in het cen-
trum van deze middeleeuwse 
stad de oude grote Dom staat, 
ongetwijfeld de grootste van 
Duitsland, en vele monumentale 
bouwwerken.
Na het diner werd gekaart en 
gebuurt en vroeg naar bed ge-
gaan. De terugreis stond alweer 
voor de deur. 

Na een mooie route sloten we 
onze reis af met een afscheids-
diner bij zaal ‘t Maxend in Nis-
telrode.
We kijken terug op een mooie 
en gezellige week. Een fijn hotel 
en een chauffeur/reisleider die 
van alle markten thuis was en 
voor iedereen klaarstond. 
Ook Ria, onze ‘GBS’ (gang bus 
stewardess) bedankt. Zij ver-
zorgde koffie en drankjes.

EMA Reizen heeft deze prach-
tige reis perfect voor ons geor-
ganiseerd. KBO Vorstenbosch 
Nistelrode heeft het initiatief ge-
nomen voor deze reis. Wij zijn er 
dankbaar voor!

Liederentafel 
in dinther

HEESWIJK-DINTHER – Bij goed 
weer, organiseert KBO Dinther 
op woensdag 3 augustus, vanaf 
19.30 uur, een bijzondere acti-
viteit, midden in de zomerse va-
kantietijd, in de Ontmoetings-
tuin en anders in CC Servaes. 
We hebben daarbij onze keus 
laten vallen op een ‘Liederen-
tafel’. In Dinther een nieuw en 
wellicht nog minder bekend ge-
beuren, maar in de omgeving op 
vele plaatsen een traditie.

We hebben muziekgroep ‘ut 
Bont gezelschap’ uit Odiliapeel 
bereid gevonden om deze avond 

te presenteren. Tijdens deze Lie-
derentafel kun je volop mee-
zingen met bekende liedjes van 
vroeger, maar ook met de be-
kende meezingers van deze tijd. 
Iedereen is van harte uitgeno-
digd. De kosten houden we be-
perkt tot € 3,- per persoon. Wij 
hopen hiermee onze leden, in 
een periode dat de oppaskinde-
ren met vakantie zijn, een extra 
gezellige zomeravond te bezor-
gen. Ook KBO-leden uit Hees-
wijk en Loosbroek zijn welkom!

Gezamenlijk 
communiqué van 
de kBO-afdelin-
gen van Hees-
wijk en dinther

HEESWIJK-DINTHER - De be-
sturen van de afdelingen Hees-
wijk en Dinther van de Katholieke 
Bond van Ouderen (KBO) gaan 
elkaar versterken in het belang 
van alle 950 aangesloten leden. 
Deze samenwerking komt vooral 
tot uiting in de belangenbeharti-
ging van alle senioren, alsmede in 
het openstellen en aanbieden van 
activiteiten voor elkaars leden.

De kernen Heeswijk (425 leden) 
en Dinther (525 leden) zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat zij 
beschikken over twee zeer ac-
tieve en bloeiende KBO-afde-
lingen. Beide afdelingen hebben 
dezelfde doelstellingen, voorna-
melijk gericht op de inwoners 
van de eigen kernen, namelijk:
•	 bevorderen	en	stimuleren	van	

een sportieve, gezellige en 
zinvolle vrijetijdsbesteding;

•	 stimuleren	 en	 activeren	 van	
deelname aan de maatschap-
pelijke samenleving;

•	 vertegenwoordigen	 van	 de	
belangen van senioren bij 

overheden en andere voor 
ouderenbeleid belangrijke in-
stanties;

•	 samenwerken	met	andere	or-
ganisaties en instellingen met 
een gelijk of aanverwant doel.

Beide KBO-afdelingen voldoen 
daarmee aan een sociale be-
hoefte om ouderen elkaar zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving 
te laten ontmoeten en voor el-
kaar te zorgen. 

Beide afdelingen blijven daar-
om dan ook volledig zelfstandig 
opereren. Maar de inwoners van 
Heeswijk-Dinther groeien steeds 
meer naar elkaar toe in het dorp, 
ook al omdat we gebruikmaken 
van veelal dezelfde voorzienin-
gen en faciliteiten. Zo hebben 
we één marktterrein, één win-
kelcentrum, één gemeentehuis, 
één verzorgingshuis, één wo-
ningbouwbeleid, enzovoort. 
Daarmee worden de belangen 
van de senioren in heel het dorp 
steeds meer hetzelfde en wor-
den de afstanden tussen elkaar 
ook steeds kleiner. En juist op het 
gebied van belangenbehartiging 
trekken de besturen van de bei-
de KBO’s al jaren samen eensge-
zind op. Het is dan ook niet meer 
dan logisch dat we ook op ande-
re gebieden van elkaars moge-
lijkheden en activiteiten gebruik 
gaan maken. Dat alles wel met 
behoud van ieders identiteit en 
verworvenheden. 
Zo zal Heeswijk voor haar acti-
viteiten uit blijven gaan van de 
KBO-ruimte in CC Bernrode aan 
de Zijlstraat en zal Dinther CC 
Servaes als haar thuis blijven be-
schouwen. Maar samen zullen 
alle senioren in Heeswijk-Dinther 
méér activiteiten en mogelijkhe-
den krijgen aangeboden dan 
ooit voor mogelijk werd gehou-
den. Zo trekken we als twee zelf-
standige afdelingen samen op 
voor een herkenbare belangen-
organisatie voor alle senioren in 
ons dorp.

kBO Heesch
‘Eten bij de 
waard’

HEESCH - Een aantal KBO-acti-
viteiten staat in augustus op een 
laag pitje. Dit komt vooral om-
dat CC De Pas wegens vakantie 
twee weken is gesloten. 

Een van de activiteiten die in au-
gustus wél normaal doorgaat, 
is het maandelijkse ‘Eten bij de 
Waard’ op de tweede woensdag 
van de maand. Dus op woens-
dag 10 augustus ben je daar 
welkom! In deze ‘stille’ maand 
een mooie gelegenheid om eens 
kennis te maken met deze gezel-
lige gebeurtenis. Lekker samen 
eten en niet te vergeten, vooral 
flink buurten. Om half zes is het 
aperitief en om zes uur wordt 
het voorgerecht geserveerd.
Ben je geen vaste gast, dan 
vooraf graag even aanmelden, 
tot uiterlijk dinsdagavond 9 au-
gustus bij restaurant De Waard 
0412 - 451755.
Alvast smakelijk eten.

koffieochtend 
in dinther

HEESWIJK-DINTHER - Iedere 
vierde donderdag van de maand, 
van 10.00 – 11.30 uur, wordt in 
CC Servaes een koffieochtend 
georganiseerd voor senioren. 

De gastvrouwen: Jannie van Rix-
tel, Nelly van Hemmen en Annie 
Oosterholt ontvangen je graag 
met een gratis kopje koffie. Op 
donderdag 28 juli komt Aniek 
van Nuland praten over Pantein, 
over al het werk en de recente 
verhuizing naar de Abdijstraat. 
Interessant! Iedereen is van har-
te welkom. Aanmelding is niet 
nodig.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers

OOK TIJDENS DE VAKANTIE 

ZIJN WIJ NORMAAL GEOPEND!

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

Breekbrood 
donkerbruin of wit met zaden

Lekker en makkelijk bij borrel en bbq!

geldig t/m 3-8-2016

1,50
1,95

cocktailtaartje van de maand augustus 

Mojito taartje 
6 personen

9,95
OOK VERKRIJGBAAR BIJ JUMBO WOLFSKOOI 

EN JUMBO VIERHOEKSINGEL 

Lamers and
the shakers

hebben ’n mojito
momentje

Wereldwinkel Heeswijk Dinther, Jonker Speelmanstraat 10, 06-46294520

Tijdens de schoolvakanties is 
de wereldwinkel in Heeswijk-Dinther 
alleen op vrijdag en zaterdag geopend

Bijverdienen?

Grijp je kans! 
Bel 0413-714 655 of mail naar 

cv@crown-uitzendgroep.nl

Wat? Eenvoudig productiewerk   Waar? In Heesch  

Wanneer? In overleg een paar dagen per week, een paar uur per dag

Tekening bijna tastbaar, raakt winnaars

Bianca van Zandvoort uit Heesch
Bianca schreef in januari dat ze 
haar schoonouders, Marcel en 
Letty Staps, blij zou willen ma-

ken met een portret van hun 
zoon Jim, die in 2007 op 18-ja-
rige leeftijd overleed na een 
noodlottig ongeval.

Fabian Geerlings uit Nistelrode 
Fabian liet ons weten dat hij 
graag voor zijn moeder een pen-
tekening zou willen van haar 

vier kleinkinderen. Als dank voor 
alles wat ze gedaan heeft voor 
zijn vader, die helaas in 2013 is 
overleden. 
Een portrettekening is voor veel 
mensen waardevol, uniek en 
emotioneel. Van je kinderen, 
je geliefde huisdier of dierbare 
overledene. Met een handge-
maakte tekening onderscheidt 
Art4Joy-portret zich. Het biedt 
altijd troost en blijft voor de rest 
van je leven een prachtig cadeau.

Heilige Stokstraat 20
Heeswijk-Dinther
06 291 75 447
art.4.joy@outlook.com
Facebook.com/art.4.joy.portret
www.art4joyportret.com

NISTELRODE – In januari hebben we in deze krant een lezersactie gehad waarmee twee pentekeningen 
gewonnen konden worden, gemaakt door Joyce van Hezik-van den Broek uit Heeswijk-Dinther. In fe-
bruari hebben we laten weten dat Bianca van Zandvoort uit Heesch en Fabian Geerlings uit Nistelrode 
hadden gewonnen. Bijna vijf maanden later, werden afgelopen zondag in ’t mediahuys in de tuin de 
pentekeningen door Joyce overhandigd aan de winnaars.

V.l.n.r.: Marcel Staps, Letty Staps, Bianca van Zandvoort, Joyce van Hezik-van den Broek, Fabian en Miranda Geerlings

een portrettekening 
is voor veel mensen 

waarDevol

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

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

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken 
die tijdens het ziek zijn en overlijden van

Cees van Herpen
hem en ons tot steun zijn geweest.

Het heeft ons allemaal erg goed gedaan.

Familie van Herpen

BernhezefamilieBerichten

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

Deskundige vrijwilligers kun-
nen je hulp bieden bij vragen op 
het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Zij luisteren naar jouw 

vraag of probleem en kunnen 
samen met jou contacten leggen 
met deskundige personen en/
of professionele instanties. Deze 
service wordt gratis aangeboden 
voor alle inwoners van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek. Je 
hoeft geen afspraak te maken. 
Tijdens de openingstijd kun je 
het Informatiepunt ook telefo-
nisch bereiken op nummer 
06-51649596. Ook het weke-

lijkse Eetpunt op donderdagmid-
dag om 17.00 uur in CC Servaes 
gaat gewoon door in de vakan-
tieperiode. Op donderdagmid-
dag kun je, samen met andere 
mensen die het gezellig vinden 
om samen te eten, een driegan-
genmaaltijd gebruiken, die be-
reid wordt door Laverhof. Cen-
traal hierbij staat de ontmoeting. 
De maaltijd bestaat uit soep, 
aardappels, vlees of vis, twee 
soorten groenten en een toetje. 
De kosten voor deze smakelijke 
maaltijd zijn € 9,50 (voor men-
sen met beperkte financiële mid-
delen is er een mogelijkheid om 
een tegemoetkoming te krijgen 
voor de maaltijdprijs). 

Opgave graag een week van te-
voren op 06-20216398 of per 
mail: eetpunthdl@ccservaes.nl.

informatiepunt welzijn HdL 
en Eetpunt Servaes ook 
tijdens vakantieperiode open

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zowel het Informatiepunt 
Welzijn HDL als het Eetpunt blijft tijdens de komende vakantie- 
periode gewoon geopend. Het Informatiepunt is elke week te be-
zoeken op donderdag van 10.00-12.00 uur in CC Servaes. 

DeskunDige 
vrijwilligers 
BieDen je hulp

Ze leerden elkaar kennen in 
1959 in Schijndel. Na zeven jaar 
trouwden ze en zijn ze aan de 
Berg- en Dalseweg gaan wonen. 
Daar runden ze een gemengd 
bedrijf met varkens, koeien, kal-
veren en kippen. In 1972 ver-
huisden ze naar de Krommerts-
weg in het Broek in Dinther. 
Daar werd een ligboxenstal ge-
bouwd en gingen ze verder met 
het houden van koeien. 
Ze hebben vier kinderen en ne-
gen kleinkinderen, voor wie ze 
altijd klaarstaan. Nadat zoon Jan 
de boerderij had overgenomen, 
zijn ze opnieuw verhuisd naar 
de Berg- en Dalseweg. Op deze 
plek wonen ze nog steeds met 
veel plezier.

Toon vult zijn vrije tijd met biljar-
ten, tuinieren, verzorgen van zijn 
schapen, kippen en vogels. Zijn 
passie is echter de paarden. Tot 
voor kort hield hij ze nog zelf.
Jo heeft zich jaren ingezet als 
vrijwilligster bij de Zonnebloem. 
Ze is een fanatiek wandelaarster 
en zit bij een wandelgroep. Ze is 
heel handig met de naaimachine 

en verstelt vaak kleren voor de 
kinderen en kleinkinderen. Sa-
men gaan ze regelmatig bridgen. 
Ook maken ze vele fietstochten. 
Hopelijk kunnen ze dit nog lang 
blijven doen.

Op de dag van hun 50-jarig 
huwelijk hebben ze samen met 
familie, vrienden en kennissen 
genoten van een geweldig feest, 
waar ze met veel plezier aan te-
rug kunnen denken.

Gouden bruidspaar
Toon en Jo Ketelaars - van Hest

HEESWIJK-DINTHER - Toon en Jo Ketelaars - van Hest vierden af-
gelopen vrijdag 22 juli hun gouden bruiloft. Toon is geboren en 
getogen in Dinther en Jo komt uit moergestel.

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

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

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor 

éé� grati� behandelin� va� d� oksel�

Streekpakket winnen?
Uw mooiste verhaal 
in Meer Maashorst?

Uw zakelijk verhaal 
in Meer Maashorst?

Bezoek onze stand op de MaashorstFair op 31 juli 
op het plein recreatie en toerisme
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 28 juli t/m 3 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Gehakt H.O.H.

Zeeuws spek 
Ook lekker voor 
op de BBQ

Spareribs

100 gr. € 0,95

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

100 gr. € 0,69

Zomercake
3,95

Kwark-
bollen

5 + 1
GRATIS

Volop zomerfruit

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

KOOLRABI per stuk € 0.75
VERSE FRITES 1 kilo € 1.50
OPAL PRUIMEN 500 gram € 1.50

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

100 gr. € 1,20

Broodpizza 
 nu

belegt met tomaat, roomkaas, 
paprika, ui & kruiden

3,95

Nieuw!

VAKANTIE
Nistelrode van Zaterdag 
6 augustus om 14.00 uur 
t/m zondag 21 augustus.
Vorstenbosch van zaterdag 
13 augustus om 13.00 uur 
t/m zondag 28 augustus.

Kruimel frisse perzik

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

Aurora is een hechte vereniging. 
Een goede balans tussen serieus 
musiceren en gezelligheid op zijn 
tijd. Dat is waarvoor de leden 
iedere week naar de repetities 
komen. Er zijn zelfs enkele leden 
die ondanks hun verhuizing bui-
ten Heesch, vanwege studie of 
werk, toch iedere week trouw 

terugkomen naar Heesch, vanuit 
diverse delen van het land. 

Eenmaal besmet met het Auro-
ra-virus, kom je er niet meer van-
af. Dat Aurora een hechte ver-
eniging is, blijkt wel uit het grote 
aantal leden dat al van jongs af 
aan lid is en blijft. Dit zorgt ieder 

jaar voor de nodige jubilarissen. 
Allemaal op hun eigen manier 
betrokken bij de vereniging.

Rob Vermeulen (40 jaar lid) is 
al sinds zijn jonge jaren lid van 
Aurora. Op de bugel geeft hij 
invulling aan de muzikale eisen 
van het fanfareorkest. Daarnaast 
heeft hij ruim 20 jaar gespeeld 
bij Hofkapel de Dors(t)vlegels, 
eveneens onderdeel van Aurora. 
Zijn muzikaliteit heeft hij inmid-
dels doorgegeven aan zijn twee 
dochters, die ook lid zijn van de 
vereniging.

Ook Fred Gnade is in het zonne-
tje gezet. Niet vanwege een jubi-
leum, maar omdat hij na ruim 37 
jaar actief te zijn geweest in het 
bestuur van Aurora, heeft aan-
gegeven zijn bestuurstaken te 
gaan stoppen. Dit kon natuurlijk 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Gelukkig blijft Fred wel actief bij 
Aurora als muzikant en instru-
mentenbeheerder.

Leden Aurora in het zonnetje
HEESCH – Traditiegetrouw sluit Fanfare Aurora uit Heesch het muzikale seizoen af met een eindesei-
zoensfeest, om vervolgens het zomerreces in te gaan. Op deze avond worden jaarlijks de jubilarissen 
van de vereniging gehuldigd. Op vrijdagavond 22 juli was het zover en ook dit jaar was er weer een 
jubilaris te huldigen. Bovendien werden leden in het zonnetje gezet vanwege hun verdienste voor de 
vereniging.

Rob Vermeulen Fred Gnade

Kundige juf met humor
Juf Wendy werkt sinds 2008 bij 
basisschool De Bolderik. Daar gaf 
ze voornamelijk les in de boven-
bouw. “Wij nemen afscheid van 
een betrokken en kundige juf, 
die altijd klaarstond voor de leer-
lingen en haar collega’s. Wendy 
is een warm mens, met haar hart 
op de juiste plek, oprecht en eer-
lijk. Haar dosis humor zal goed in 
de smaak vallen bij de leerlingen 
van het Fioretti”, zegt directeur 
Margot van Uden.

Twee nieuwe meesters
De ontstane vacature op De 

Bolderik is inmiddels opge-
vuld. Groep 7 krijgt les van Je-
roen Janssen. Hij deed hiervoor 
ervaring op bij twee andere 
OOG-scholen. Enkele weken 
geleden werd ook al bekend dat 
Ric Hagenaars, samen met Linda 
van Driel, groep 8 gaat begelei-
den. ”Wij zijn super blij met de 
komst van twee meesters. We 
streven al een tijd naar meer ba-
lans in de verhouding mannelijke 
en vrouwelijke leerkrachten en 
dat is nu gelukt. We hopen dat 
de nieuwe meesters net zo goed 
in het team gaan passen als juf 
Wendy deed”, besluit Margot.

juf wendy neemt na ruim acht jaar 
afscheid van de Bolderik
HEESWIJK-DINTHER - Na ruim acht jaar trouwe dienst nam juf Wendy van den Berk in de laatste week 
van het schooljaar afscheid van basisschool De Bolderik. Ze trakteerde de hele school. “Ik kijk met heel 
veel plezier terug op De Bolderik, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. De kans om als docent 
Nederlands aan de slag te gaan bij het Fioretti College, kon ik niet voorbij laten gaan”, zegt Wendy.
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Rituals 2 x Zensation Showerfoam 200ml 
+ Magic Touch Bodycream 200ml

Normaal samen 31,50

NU VOOR 18,50

Interprox 
gehele assortiment

NU MET 20%
KORTING

Dove showergel 250ml
Normaal vanaf 3,55 per stuk

NU 3 VOOR 4,99

Taft Titane / V12
Normaal vanaf 5,99 per stuk

NU 2 VOOR 7,99

‘t Dorp 64
5384 MC Heesch

* Actie is geldig van 27 juli t/m 3 augustus 2016 of zolang de voorrraad strekt
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Wat goed is, komt snel
Dat Sjef veel gevoel had voor 
handboogschieten, bleek al snel: 
“In het begin van de middelba-
re school kreeg ik door dat ik er 
goed in was. Mijn eerste wedstrij-
den schoot ik toen ik 7 was. Toen 
ik 10 was, schoot ik elke week 
een wedstrijd.” Hij reeg de titels 
daarna aaneen: toen hij 15 was, 
werd hij onder andere voor het 
eerst Nederlands kampioen in zijn 

leeftijdscategorie, in 2012 werd 
hij Nederlands kampioen indoor 
bij de senioren, en van 2013 tot 
en met 2016 Nederlands kampi-
oen outdoor bij de senioren. Tie-
nen schieten (tien punten is het 
maximum per pijl) is zijn grootste 
kwaliteit als schutter: “Tienen 
schieten is echt mijn handels-
merk. Er zijn heel veel schutters 
die hameren op hun techniek en 
continu netjes 9’ens schieten. Ik 

corrigeer dan liever iets. Er zijn er 
best veel die een betere techniek 
hebben dan ik, maar niet zo’n 
goed gevoel hebben voor het 
midden raken.”

Aandacht
Over media-aandacht en interes-
se van zijn topsportlandgenoten 
heeft Sjef niet te klagen. In het 
voorjaar kwam Humberto Tan op 
bezoek om een video-opname te 

maken van de training, en Sjef 
is aanstaande vrijdag te zien in 
Bureau Rio, het televisieprogram-
ma op de publieke zender van 
Erik Dijkstra en Frank Evenblij. 
Oud-schaatser Erben Wenne-
mars en de schaatstweeling Ro-
nald en Michel Mulder kwamen 

ook langs. Allen kregen 
de kans van Sjef om 

een aantal pijlen 
te schieten. “Van 
de bekende 
Nederlanders 
die een paar 
pijlen hebben 
g e s c h o t e n , 

was Humber-
to Tan de minst 

slechte”, lacht 
Sjef. “Denken dat 

het makkelijk is, dat is de 
grootste denkfout die mensen 
maken over handboogschieten.”

Sambodromo
De wedstrijden worden vanaf 5 
augustus gehouden op de lan-
ge straat Sambodromo, de plek 
waar jaarlijks de finale van het 
Braziliaanse carnaval plaatsvindt. 
Sjef gaat het daar opnemen te-
gen 63 andere handboogschut-
ters. Kans op eremetaal is er 

zeker, want Sjef staat momen-
teel derde op de wereldranglijst 
en hoeft op die lijst alleen twee 
Zuid-Koreanen voor zich te dul-
den. De wedstrijd begint met de 
kwalificatie, waarbij elke schutter 
72 pijlen schiet. Daarna volgen 
de eliminatierondes. “De concur-
rentie komt vooral uit Zuid-Korea 
en de Verenigde Staten, maar tij-
dens zo’n wedstrijd moet je met 
heel veel schutters rekening hou-
den”, zegt Sjef. 

Normaal gesproken schiet Ne-
derlands beste handboogschut-
ter, verdeeld over twee trainings-
sessies, zo’n 200 pijlen per dag, 
aangevuld met krachttraining in 
de avond. De voorbereidingen 
in aanloop naar de Olympische 
Spelen gaan goed en hij is naar 
eigen zeggen goed in vorm: “Ik 
sta de laatste tijd heel goed te 
schieten. Op het testevent, ook 
in Rio, heb ik geschoten tegen de 
nummer 1 van de wereld. Nor-
maal schiet hij gewoon en wint 
hij zijn wedstrijden, nu zei hij 
wel dat hij geschrokken was van 
mijn niveau. Ik ben nog aan het 

kijken welke boog ik ga gebrui-
ken, want ik heb drie bogen die 
in principe allemaal hetzelfde zijn. 
Naast deze gele boog heb ik ook 
nog een rode en een witte.” 

Samen met zijn staf en team, en 
ook met onder andere de boksers 
en de atleten uit TeamNL, ver-

trekt hij op 30 juli naar het groot-
ste land van Zuid-Amerika. Hij 
droomt van de gouden medaille, 
maar die mislopen zou voor Sjef 
niet betekenen dat zijn Spelen 
mislukt zijn: “Als ik een goede 
wedstrijd heb geschoten, dan is 
het goed. 

Je bent natuurlijk ook afhankelijk 
van je tegenstanders. 
Maar het is niet zo dat als ik geen 
goud win, ik niet tevreden ben.”

Sjef legt aan voor weer een perfecte pijl Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Lianne Gabriëls

Tienen schieten op Sambodromo

Sjef van den Berg in vorm voor 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro
HEESWIJK-DINTHER – 4 jaar was hij, Sjef van den Berg, toen hij met zijn 
vader Jos mee mocht met een bedrijfsuitje en voor het eerst de pijlen door 
de lucht zag vliegen op de handboogschietbaan. Nu, 17 jaar later, is Sjef al 
geruime tijd een van de beste handboogschutters van de wereld. Als beste 
Nederlander kwalificeerde hij zich, zowel voor de solo- als de landenwed-
strijd, voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

‘Denken dat het makkelijk is, 
dat is de grootste denkfout 
die mensen maken over 
handboogschieten’
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Schijndel • van 1 t/m 27 augustus 
geopend tot 15.00 uur
Sint-Michielsgestel, Boxtel en 's-Hertogenbosch • 
van 1 t/m 27 augustus geopend tot 14.00 uur
Heeswijk-Dinther • van 1 t/m 6 augustus geopend 
tot 14.00 uur. Van 8 t/m 27 augustus gesloten.

Krenten
bollen

Zomerse
   aanbiedingen

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Acties zijn geldig van 25 juli 2016 tot en met 3 september 2016.

Alle zachte
broodjes

7+3
gratis
7+3
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggratis

4+2
gratis

STOKBROOD
2.50
2.83

tomaat/olijf
STOKBROOD

kENNiS en
 ONdErSTEuNiNG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancyvragen. 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 tot 
18.00 uur voor u klaar tijdens een 
gratis 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 spe-
cialisten, waarbij ze worden voor-
zien van een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch 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-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

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

HEESWIJK-DINTHER - Schilderes Joke 
Schakenraad - de Wit schildert al vanaf 
jonge leeftijd in verschillende technie-
ken. Zij toont deze nu allemaal in CC 
Servaes. Haar werk is heel divers en heeft 
veel raakvlakken bij bewonderaars.

Aquarellen
Van aquarel wordt wel gezegd dat het de 
moeilijkste schildertechniek is en dat klopt 
ook, want je kunt er bij een foutje niet 
overheen schilderen. Bovendien moet je 
van tevoren al weten welke delen wit of 
licht moeten blijven. Je kunt dat later niet 
meer corrigeren. Ga er maar gerust van-
uit dat, voordat je over je werk tevreden 
bent, er al een paar mislukkingen in de 
prullenbak liggen. 

Acryl
Acrylverf is een bijzonder populaire 
verfsoort, die door veel schilders wordt 
gebruikt. De voornaamste reden hiervoor 
is de snelle droogtijd. Je hoeft geen dagen 
of weken te wachten totdat je kunstwerk 
droog is, want je schilderij is vrijwel direct 
weer overschilderbaar. 

De uitstraling van de kleuren wordt mooi-
er en mooier naarmate er meer verflagen 
over elkaar aangebracht worden. Je kunt 
dus blijven experimenteren met acrylverf.

Tamponeren
Tamponeren is een verftechniek waarbij 
de verf met een speciale kwast en een 
kloppende beweging wordt aangebracht. 
Bij sjabloneren is dit een veel gebruikte 
techniek. Met tamponeren zijn ook speci-
ale effecten aan te brengen, bijvoorbeeld 
structuur- of kleureffecten.
In verschillende zalen, zowel boven als 
beneden, hangen werken van Joke Scha-
kenraad - de Wit.
Heb je interesse in de schilderijen, vraag 
dan naar de map bij de balie van CC Ser-
vaes, daarin staan alle gegevens over de 
schilderijen die geëxposeerd worden. 

joke Schakenraad-de wit 
exposeert in CC Servaes

haar werk is Divers en 
heeft veel raakvlakken
bij bewonderaars
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Biefstuk
Topkwaliteit uit Ierland 
Per 250 gram

Roosvicee of Robinsons 
Fruitshoot
Alle soorten kleinverpakkingen 

2e
HALVE 
PRIJS

Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.

2e halve prijs: 25% korting op de 
totaalprijs van 2 producten. 

Meloenen 
Alle soorten
2 stuks

Geldig van wo 20 juli t/m di 16 augustus 2016

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

399
Kilo 15,96

2502 VOOR
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PRaKtisCHe inFORMatie

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

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

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

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

Op vakantie? Licht uw buren in!
Vertel uw vertrouwde buren over 
uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en helpen 
deze een bewoonde indruk te 
geven. Door de post weg te ha-
len, de plantjes water te geven, 
de auto af en toe eens op de op-
rit te zetten en een lampje aan te 
doen. U kunt ook een tijdscha-
kelaar op uw lampen aansluiten. 
Vertel uw buren dat ze bij een 
verdachte situatie (bijvoorbeeld 
geluiden vanuit uw woning ter-
wijl u er niet bent) direct de po-
litie via het telefoonnummer 112 
moeten bellen. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken.

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker 
open met het mooie weer. een 
insluiper kan dan zonder in te 
breken uw woning binnenkomen 
en er binnen enkele minuten met 
uw spullen vandoor zijn. Doe uw 
deuren en ramen op slot; ook al 
gaat u maar heel even naar de 
buren of boodschappen doen. 
trekt u uw voordeur alleen maar 
dicht, dan kan deze met een cre-
ditcard of hard stuk plastic zo 
open gemaakt worden. Ook wel 
bekend als de flippermethode. 
Vergeet ook het wc-raampje en 
de garagedeur niet.

afwezigheidsberichten
Vermeld niet op social media of 
uw antwoordapparaat dat u met 
vakantie bent. inbrekers weten 

anders precies wanneer ze langs 
kunnen komen. 

Haal ladders en vuilcontainers 
zo veel mogelijk weg
inbrekers proberen vaak via ho-
ger gelegen verdiepingen het 
huis binnen te komen. Haal 
daarom alles weg waarlangs een 
inbreker omhoog kan klimmen. 
Lukt dat niet, zorg dan voor goe-
de beveiliging op alle ramen en 
deuren op hoger gelegen verdie-
pingen.

buurt-whatsapp
Kent u de buurtwhatsappgroe-
pen al? Door samen met uw 
buurtbewoners in een whatsapp-
groep deel te nemen kunnen 
verdachte situaties snel gesig-
naleerd en verspreid worden. 
Met het melden van verdachte 
situaties in een Buurt-Whatsapp 
worden buurtbewoners snel ge-
waarschuwd en kunnen zij de 
verdachte in de gaten houden. 
Ondertussen kan de politie wor-
den ingelicht en tot eventuele ac-
tie overgaan. Als buurtbewoner 
kunt u een belangrijke rol spelen 
om een mogelijke inbreker uit de 
anonimiteit te halen door de si-
tuatie via de whatsapp te delen. 
De gemeente en politie juichen 
dit burgerinitiatief toe en helpen 
u graag met informatie en mate-
riaal om de Buurt-Whatsapp tot 
een succes te maken. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.bernheze.org. 

inbrekers gaan niet op vakantie

Ouders met schoolgaande kin-
deren van 4 tot 18 jaar in het ba-
sis en/of voortgezet (beroeps-) 
onderwijs moeten vaak veel 
kosten maken, bijvoorbeeld voor 
boeken, leermiddelen, school-
tas, schoolreisje, reiskosten, 
ouderbijdrage, sportkleding en 
lesgeld.
 
Optimisd, de intergemeentelij-
ke sociale dienst van Bernheze, 
Schijndel, Sint Michielsgestel en 
Veghel, geeft elk jaar een tege-
moetkoming in deze schoolkos-

ten aan mensen met een mini-
muminkomen of net daarboven. 

Hoogte vergoeding
U kunt € 187,- krijgen per kind 
van 4 tot 18 jaar dat basis- of 
voortgezet onderwijs volgt in het 
schooljaar 2016/2017. 
Dan mag uw inkomen alleen niet 
hoger zijn dan de inkomensgrens 
(120% van de bijstandsnorm). 
Deze grens is € 1.591,36 netto 
per maand voor een gehuwde 
en € 1.113,95 netto per maand 
voor een alleenstaande ouder. 

Uw vermogen mag niet groter 
zijn dan € 11.840,-.

Als u een vergoeding hebt gehad 
over het schooljaar 2015/2016 
of een uitkering Participatiewet 
(WWB) ontvangt, stuurt Opti-
misd u elk jaar in juni of juli au-
tomatisch een aanvraagformulier 
voor het nieuwe schooljaar toe. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.optimisd.nl of neem con-
tact op met Optimisd, Frissel-

steinstraat 6, Veghel, telefoon 
0413-75 03 90. Op werkdagen 
is het telefonisch spreekuur van 
9.00 uur tot 11.00 uur. Of kom 
langs bij het Minimaloket van 
Optimisd in Veghel. U kunt hier 
zonder afspraak terecht op werk-
dagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Digitaal aanvragen
Wilt u de vergoeding digitaal 
aanvragen, dan kan dat via www.
optimisd.nl/dienstverlening/mi-
nimabeleid/bereken+uw+recht.

Bijzondere bijstand voor schoolkosten 
Aanvragen bij Optimisd tot 1 november 2016

Bernheze 
SuMP-proof
Op 14 juli ontving wethouder 
wijdeven een oorkonde, omdat 
bernheze als eerste gemeente in 
Nederland een verkeer- en ver-
voersbeleid heeft dat voldoet aan 
de richtlijnen van de Europese 
Unie voor Duurzame Mobiliteits-
plannen, SUMP genaamd (Sus-
tainable Urban Mobility Plan).

Het Duurzaam Mobiliteitsplan 
Bernheze is op 26 mei vastge-
steld door de gemeenteraad. Het 
beleidsplan is opgesteld met be-
trokkenen. Zo hebben inwoners, 
ondernemers, scholen, sport-
clubs en diverse (maatschappe-
lijke) organisaties de kans gekre-
gen om mee te praten. Met dit 
beleidsplan wil Bernheze onder 
andere duurzame vervoerswijze 
stimuleren, zoals de fiets en elek-
trisch vervoer. 
Het Duurzaam Mobiliteitsplan 
past helemaal bij de gemeente-
lijke ambities op het gebied van 
duurzaamheid.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Politieloket in de vakantie gesloten
Het politieloket in het gemeentehuis is van 25 juli tot en met 2 
september 2016 gesloten. in deze periode kunt u telefonisch con-
tact opnemen via telefoonnummer 0900-88 44, www.politie.nl.

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie 
of dagje uit zijn. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of een raam open zien 
staan. we willen graag het aantal woninginbraken nog verder ver-
lagen. Om de kans te verkleinen dat er bij u wordt ingebroken kunt 
de volgende tips opvolgen.

Sociale dienst Bernheze sluit 
aan bij Meierijstad
De gemeentes bernheze en boe-
kel hebben afgesproken dat ze 
met de drie gemeentes die sa-
men Meierijstad gaan vormen, 
vanaf 1 januari 2017 aansluiten 
bij de dienstverlening van de So-
ciale Dienst van Meierijstad.

De nieuwe samenwerking houdt 
in dat de Sociale Dienst van de 
gemeente Meierijstad in de toe-
komst de taken op het gebied 
van werk en inkomen ook gaat 
uitvoeren voor de gemeentes 
Bernheze en Boekel. er blijft voor 
Bernheze wel ruimte om eigen 
keuzes te maken en maatwerk te 
bieden. De huidige intergemeen-

telijke sociale dienst Optimisd 
wordt opgeheven.
Ons uitgangspunt bij het over-
gaan op de nieuwe werkwijze is 
dat onze klanten zo weinig mo-
gelijk hinder en veranderingen 
ervaren in de dienstverlening. 
U ontvangt daar op een later 
moment meer informatie over. 
Heeft u nu al vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op via 
gemeente@bernheze.org of tele-
foon 14 0412.Teije Gorris (rechts), 

DTV-consultants, reikt het 
certificaat uit aan wethouder 
Rien Wijdeven. 
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PrOCEdurES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

OFFiCiËLE BEkENdMAkiNGEN

centrumregelingen
verlengd

Op 14 juli 2016 heeft de ge-
meenteraad ingestemd met ver-
lenging tot en met 2019 van de 
Centrumregelingen Jeugdhulp 
Noordoost Brabant en Wmo 
Brabant Noordoost-oost. in de 
centrumregelingen zijn de af-
spraken over de inkoop van 
Jeugdhulp en Wmo tussen de 
samenwerkende gemeenten on-
derling vastgelegd.

voornemen tot 
uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens 
de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  A.e. Kaminski, geboren 

05-08-1970
-  A. Janik, geboren 10-08-1976

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of financi-
ele gevolgen hebben voor de be-
trokkenen. Bent u op de hoogte 
van het huidige adres van deze 

personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, te-
lefoon 14 0412.

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Fokkershoek 8a Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning de terinzagelegging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Fokkershoek 8a in Hees-
wijk-Dinther, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
iDN-code NL.iMRO.1721.BP-
Fokkershoek8a-ow01.
Het betreft de uitbreiding van het 
gildegebouw aan de Fokkershoek 
8a, 5473 VD Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mili-
eubeheer is ingekomen:
Van Schaijk transport B.V. heeft 
een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken inge-
diend. De melding richt zich op 

het breken van in totaal 800 ton 
steenachtige materialen op het 
adres Dintherseweg 19, 5388 VG 
Nistelrode. De melding is geldig 
vanaf 27 juli 2016 tot uiterlijk 27 
oktober 2016 en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 2 
werkdagen. De verwachte start-
datum is 27 juli 2016. Bronsterkte 
mobiele breker is 115 dB(A). te-
gen deze melding kan geen be-
zwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-  Maalsteen 23

Aanbouw woning
Datum ontvangst: 19-07-2016

Heeswijk-Dinther
-   Hazelbergsestraat 8

Slopen op grond van ruimtelij-
ke regels (slopen bijgebouw)
Datum ontvangst: 20-07-2016

Heesch
-  Hoefstraat ong. kavel 07

Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 19-07-2016

-  elzenseloop 70
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 21-07-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-

sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  Stuifduin 6

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 18-07-2016

-  Parelgras 2
Oprichten schutting
Verzenddatum: 18-07-2016

-  Achterste Groes 15
Realiseren paardenstal, stap-
molen en twee lichtmasten
Verzenddatum: 19-07-2016

-  Witte Molenweg 43
Realisatie kapsalon in bestaand 
bijgebouw
Verzenddatum: 20-07-2016

Nistelrode
-  Piet Geersdijk 2

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening/schenken 
alcoholische dranken
Verzenddatum: 21-07-2016

-  Weijen 62
tijdelijk handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening/ver-
zamelen personen en gebruik 
terrein voor opslag van mate-
riaal
Verzenddatum: 21-07-2016

Loosbroek
-  Heideweg 1a

Bouw 2 agrarische bijgebouwen
Verzenddatum: 21-07-2016

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

Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending in 
werking.

Heeswijk-Dinther
-  Zijlstraat ong.

Bouw 14 woningen
Verzenddatum: 20-07-2016

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

Tijdelijke vergunning
Heesch
-  Broekhoek ong.

tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum:20-07-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Loosbroek
-  Laageindsedijk 7

Beperkte milieutoets (wijzigen 
en uitbreiden rundveehouderij)
Verzenddatum: 21-07-2016

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

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

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
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Kom ook bankieren 
bij de meest 

klantgerichte bank
* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. 

Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*

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

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

Yolanda Verstegen, teammana-
ger Ondersteuning Thuis Hees-
wijk: “Helaas zijn er nog steeds 
mensen die misbruik maken van 
de kwetsbaarheid van anderen. 
Wij attenderen cliënten er re-
gelmatig op dat zij onbekende 

medewerkers kunnen vragen 
zich te identificeren. Alle thuis-
zorgmedewerkers hebben een 
naamplaatje met logo van La-
verhof bij zich. En als men het 
niet vertrouwt, gewoon niet 
opendoen!”

Voorkom inbraak door 
nep-thuiszorgmedewerkers!
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen week heeft een onbekende zich toe-
gang tot een woning verschaft bij een thuiszorgcliënt van Laverhof. 
De persoon gaf zich uit als vakantiekracht van Laverhof. Na vertrek 
van de ‘thuiszorgmedewerker’ bleken er spullen te zijn verdwenen.

Driehonderd vluchtelingen, voor 
vijf jaar. Ik hield mijn adem in, 
maar deze keer geen varkens of 
massaal protest. Op een handvol 
‘diehards’ na komen er geen ge-
luiden van protest. De raad stem-
de voor het gewijzigde voorstel.
Ik vraag me dan af: Wat is an-
ders? Is geluisterd naar de stem 
van de bewoners? Of naar de 
hardste schreeuwers? Is het nieu-

we plan ook beter? Werd Bern-
heze deze keer niet overvallen? 
Of is het NIMBY-principe (not in 
my back yard - niet in mijn ach-
tertuin) aan het werk; immers 
minder omwonenden. Wat is an-
ders? Is er nu wel maatschappe-
lijk draagvlak?
Het plan heeft nog veel haken en 
ogen en de schop gaat nog niet 
de grond in. We maken wel con-

crete plannen, in tegenstelling 
tot onze buurgemeenten, en zo 
houden we de regie in handen. 
Toch blijf ik me afvragen, wat is 
anders? 
Is dit democratie of het recht 
van de sterkste? Als dat laatste 
het geval is, dan vervult dat me 
met meer angst dan welk aantal 
vluchtelingen dan ook bij me op 
zou kunnen wekken. 

Lokaal: wat is anders?

Onlangs werd Bernheze overvallen door het plan om een azc voor 500 per-
sonen voor 10 jaar te plaatsen in Heesch. Ik bevond me in het buitenland en 
werd door anderen erop gewezen dat er dode varkens opgehangen waren. 
Ik was geschokt en schaamde me. Daarna liep een demonstratie volledig uit 
de hand en kwam de mE er aan te pas. Ook werden we nog getrakteerd op 
een knullige uitnodiging voor nog meer protest. Eind juni werden opnieuw 
plannen bekendgemaakt.

Marianne van Berloo

De Schaapskooi

Café-Cafetaria-Zaal

DE SCHAAPSKOOI
Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120

Facebook.com/schaapskooi

van onze 
luxe broodjes

Geniet
Zomer in de wereldwinkel Heeswijk-dinther
HEESWIJK-DINTHER - Komende zes weken heeft de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther haar openingstij-
den aangepast. Tot en met 4 september is de winkel geopend op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

In de vakantie kun je nog gebruikmaken van de koffiecup-aanbieding. 
Bij aankoop van een verpakking koffiecups naar keuze ontvang je een 
verpakking Espresso Medium Roast gratis. Je betaalt voor twintig cups 
dus slechts € 2,99. Bestuur en vrijwilligers van de Wereldwinkel wen-
sen u een fijne vakantie toe!.

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl
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Prentenboekentip van de bibliotheek - Kamperen! 
/ Philip Waechter

Tim gaat met zijn familie lekker kamperen aan zee. Alle perikelen 
rondom kamperen komen aan de orde: het passen en meten om 
alle bagage in de auto te krijgen, de lange autorit, het opzetten van 
de tent, wat niet meteen wil lukken, maar daarna is het dan toch 
echt tijd om kennis te maken met de andere kinderen op de cam-
ping en is er van alles te doen: eindeloos lang spelen op het strand, 
surfen in de branding, elkaar griezelverhalen vertellen. 
Kortom, het is een fantastische vakantie! Het verhaal is net geen 
stripboek, maar het scheelt niet veel. Alles wordt in tekeningen 
weergegeven. Soms beslaat de afbeelding een hele pagina, maar 
soms worden de situaties in hele kleine tekeningen weergegeven. 
Er wordt met veel humor verteld waarom kamperen zo fantastisch 
is, zelfs als niet alles verloopt zoals gepland. Het is hét prentenboek 
voor iedereen van 5 jaar en ouder die gek is op vakantie en kam-
peren.

LUCHtPOst
MattHiJs
is WeeR in zWeden, nU OM te WeRKen

Zweden - Na een halfjaar studeren 
in het Zweedse Halmstad, ben ik 
opnieuw voor lange tijd terug in 
Scandinavië. Ditmaal bevind ik me 
voor mijn zomerwerk zeven weken 
in Värmland, een provincie die 
een stuk noordelijker ligt dan de 
provincie waar ik studeerde. 

Bij de Bed & Breakfast Klarälvs Banan in Olsäter doe ik 
verschillende werkzaamheden, zoals mensen ophalen op 
het station in Karlstad of de luchthaven in Oslo en ook 
weer wegbrengen. Ook breng ik mensen naar de rivier ‘de 
Klarälven’ voor de activiteiten die we te bieden hebben, 
zoals op een vlot varen en kanoën.

In mijn vrije tijd ga ik hardlopen en pak ik de mountainbike. 
Värmland is een heel ander gebied dan de provincie 
Halland in het zuiden waar ik studeerde. Tachtig procent 
van de Zweden woont in het zuiden van het land en op dit 
moment bevind ik me in het deel van Zweden waar een 
stuk minder mensen wonen. Een beetje in ‘the middle of 
nowhere’. De dichtstbijzijnde stad is Karlstad en deze ligt 
zo’n vijftig kilometer van Olsäter vandaan. Bovendien is het 
hier veel heuvelachtiger. Värmland telt enkele duizenden 
meren (!) en bestaat verder grotendeels uit bossen vol 
elanden en andere dieren. Onlangs stak er vlak voor me nog 
een eland de weg over. Dat was mooi om te zien!
Het weer in Zweden is fantastisch. Voor elf uur is het niet 
donker en de dagen zijn warm. In de winter is de zon ver 
weg, maar in de zomer is de zon juist dichterbij en is de 
kans op een zonnesteek aanwezig. Het warme weer brengt 
veel muggen met zich mee, zeker vlakbij het water waar het 
vochtig is. Om de muggen weg te houden, wordt hier elke 
avond een groot kampvuur aangestoken, maar daarnaast is 
dat ook erg warm en gezellig. 

Het geeft een heel avontuurlijk gevoel en dat is uiteindelijk 
waarom ik weer in Zweden ben!

‘Duizenden meren en 
bossen vol elanden’

www.eetcafetpumpke.nl

29 juli: DJ

30 juli: COCKTAIL AVOND (SHAKE’M)

31 juli: LIVE MUZIEK (ACOUSTIC ENERGY)

5 augustus: LIVE MUZIEK (JEROEN)

7 augustus: LIVE MUZIEK (ACOUSTIC ENERGY)

12 augustus: LIVE MUZIEK (FACTOR 3)

13 augustus: EETFEEST (DU-BIO)

19 augustus: LIVE MUZIEK (ACOUSTIC ENERGY)

20 augustus: LIVE MUZIEK (JEROEN)

28 augustus: LIVE MUZIEK (JEROEN)

’T PUMPKE PRESENTEERT
EEN LEKKER ZOMERPROGRAMMA

Ervaar het zomerse 
gevoel op ons vernieuwde 
buitenterras.
We hebben bij ’t Pumpke 
ons terras flink veranderd. 
Dankzij de nieuwe grote 
flexibele overkappingen 
- met verwarming - is 
het ook op iets koelere 
zomeravonden mogelijk om 
buiten op het terras te eten 
of te drinken.

Vrijdag 29 juli 
Start bouwvakvakantie 
Live muziek op het plein.
De vakantie staat voor 
de deur. Bij ’t Pumpke 
vieren we de start van ‘de 
Bouwvak’ met een feestelijk 
DJ op het plein. U bent van 
harte welkom om samen 
met uw medewerkers de 
aftrap te doen voor een 
welverdiende vakantie.

Een nieuwe menukaart.
’t Pumpke presenteert vanaf 
nu een nieuwe menukaart. 
Een kaart vol heerlijke 
verrassingen. Lekker 
Brabants. 

Lekker Bourgondisch. 

Graag nodigen we u uit om 
te komen proeven.

 

VORiGe WeeK VieL de KRant; MeeR MaasHORst 
in de BUs - niet GeHad?
Laat het ons weten via info@meermaashorst.nl.

www.meermaashorst.nl
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BEN JIJ DIE SLECHTE 
WIFI OOK ZO BEU?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   1 05-01-16   13:19

Woordzoeker 
T I M C D T C B V G G S D G R H  
I E F J I O M A B P J I K Q W Z  
E J Z D S R K L S I U J S O N R  
G N I L E D N A W L K E B E E O  
R Y E J P E H C S K I I M J N Q  
E A M R T N E T I T P M N S I M  
N P M B P F R E R P E L I I U R  
S E E D N A R T S W R E E U D F  
F G R G N L M L Z O L G L H N B  
H L L D F E Z T F A R E S H C U  
E T L M M T O Q J U E T N S D S  
N D E J E O N U F O T E E S N Y  
E H M A B H Y G H P E L T O G P  
C E F E P H A N F C W S G J M D  
G A S G S O D E J S I O X R E T  
N R O N A S S R R E N O N L H R 	  

	  
Zoek: baL, EMMER, bikiNi, DUiNEN, STRaND, bOOT, HOTEL, HUiSjE, kaSTEEL, 

ScHELP, ScHEPjE, TENT, STRaND, waNDELiNG, ijS, ZON, ZwEMMEN, GRENS, 

kaSTEEL

wOOrdZOEkEr

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Mieke van der 
Heijden uit 

Vorstenbosch

winnaar:
Jan Smolenaers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85

www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl/nistelrode nl

NU
2e matras
halve prijs

zomer-
dekbedden

NU vanaf
€49,95

3 zitsbank Touché Minerva

SUMMERSALE

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode www.jacobsenjacobs.nl

3 zitsbank Touché Minerva3 zitsbank Touché Minerva
van €2425,-

voor
€1499,-

Fauteuil Horn
2 stuks

van €1716,-
voor

€899,-

mOOiBernhezertJeS

aanGeBOden

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

PediCURe nisteLROde
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

BLOeMBOeKetten 
uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Vanaf heden ook lelies 
voor € 5,-. 
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

de HeLe zOMeR OPen!
Voor al uw bloemenwensen
Bloemboetiek de Koning
Boschweg 117
5481 ED Schijndel
Tel. 073-5430210
info@bloemboetiek.nl
Ook via onze website
www.bloemboetiek.nl.

te KOOP

nieUWe dessO-
taPiJtteGeLs 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

sOUVLaKi en 
CaJUnsPiezen 
€ 1,- per stuk. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 5342 NE Oss

PRintPaPieR
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

OVeRiGe

WiJ ziJn Met VaKantie 
Van 1 t/M 30 aUGUstUs.
Wij wensen iedereen een heel 
zonnige en ontspannen vakantie 
toe en staan weer graag voor je 
klaar vanaf 31 augustus.
Heesakker Lichtvisie, 
Heeswijk-Dinther.

GeVRaaGd

OUde/KaPOtte 
MOBieLtJes VOOR 
stG. OPKiKKeR
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

BidPRentJes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

WiLt U een zOeKeRtJe PLaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524
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Veilig ’s avonds de straat op
“Ik voel me in Bernheze ’s avonds 
altijd veilig op straat”, zo klinkt 
de eerste stelling. Uit de resul-
taten blijkt dat dit geldt voor de 
meerderheid van onze inwoners: 
55% is het eens met de stel-
ling, 24% antwoordt neutraal, 
en 21% voelt zich in onze ge-
meente ’s avonds niet altijd veilig 

op straat. De mensen die uitleg 
gaven bij hun antwoord, gaven 
aan zich vooral bedreigd te voe-
len tijdens en rond vergaderingen 
over het asielzoekerscentrum dat 
er misschien gaat komen: “Ik sta 
versteld van de manier waarop 

sommigen van mijn dorpsgeno-
ten de vrijheid van meningsuiting 
beleven”, legt iemand uit. 

Diefstal
Fietsen ergens veilig neerzetten 
blijkt in onze gemeente niet zo 
eenvoudig. 35% geeft aan dat in 
de afgelopen vijf jaar binnen het 
huishouden minimaal een fiets is 

gestolen. Een persoon geeft aan 
dat er zelfs “ongeveer negen 
fietsen” zijn gestolen. “Door een 
diefstal zijn wij alerter geworden 
op het stallen van onze fietsen”, 
voegt iemand toe. 40% geeft aan 
melding te hebben gemaakt van 

de fietsendiefstal: daarvan doet 
42% dat omdat hij/zij de fiets 
terug wil, 37% doet aangifte om 
de daders te kunnen pakken.

De wijkagenten
“Ik ken de wijkagent uit mijn 
buurt”, luidt de laatste stelling. 
Slechts 20% geeft aan de wijk-
agent in het dorp te kennen, en 

66% weet niet wie de wijkagent 
in zijn of haar dorp is. “Ik zou 
het echt niet weten wie dat moet 
zijn. 
Hebben we wel een wijkagent?”, 
licht iemand toe. En een ander: 
“Wij hebben geen wijkagent.”

LOEK SNIJDErS, wijkagent van 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
verklaart de relatieve onbekend-
heid van de wijkagenten: “Ge-
middeld komt een burger eens in 
de zeven jaar in aanraking met de 
politie. 

Maar mensen met wie het goed 
gaat, hebben nooit politie no-
dig. Degenen die te maken krij-
gen met inbraken of problemen 
hebben op het sociale vlak, denk 
bijvoorbeeld aan burenruzies en 
echtscheidingen, zijn degenen 
die de wijkagent weldegelijk ken-
nen.”

De naamsbekendheid vergroten 
is op zichzelf geen doel, zo zegt 
mICHAEL VAN CrEIJ, wijkagent 
van Nistelrode en Vorstenbosch: 
“Politiewerk is er meer dan ge-
noeg. Als je meer naamsbekend-
heid hebt, krijg je automatisch 
ook meer werk. Ik heb bijvoor-
beeld veel te maken met gezin-
nen waarbinnen een of meerdere 
personen psychische klachten 
hebben. 

Daarvoor ga ik om tafel zitten 
met Zorg en Welzijn en met 
Maatschappelijk Werk. Ik ga dan 
niet naar buiten treden om te la-
ten zien hoe ik dat heb opgelost, 
want dan krijg je mensen die alles 
zelf prima kunnen en dan toch de 
wijkagent gaan inschakelen. Dat 
is niet het gewenste effect.”

WIm KLUESSJEN, wijkagent van 
Heesch, beschrijft dat in de afge-
lopen decennia de afstand tussen 
de burger en de politie niet groter, 
maar juist kleiner is geworden: 
“Vroeger had je in elk dorp een 
post van je eigen politiebureau. 

Na de politiereorganisatie van 
‘93/’94 zijn we centraler gaan 
werken, maar toen kwamen ze 
tot de conclusie dat we de bin-
ding met de burgers aan het 
kwijtraken waren. Daarom zit 
de wijkagent nu verankerd in de 
politiewet. Wijkagenten zijn heel 
belangrijk, denk maar aan radica-
lisering en de recente gebeurte-
nissen in Parijs.” 

Weet jij niet hoe je jouw wijk-
agent kunt bereiken? De wijk-
agenten zijn benaderbaar op de 
volgende e-mailadressen: 
wim.kluessjen@politie.nl, 
michael.van.creij@politie.nl 
en loek.snijders@politie.nl. 
Of volg onze wijkagenten via 
Twitter!

V.l.n.r. Wim, Loek en Michael Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

BERNHEZE – Eens in de zoveel weken kun jij via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over 
belangrijke maatschappelijke onderwerpen die spelen in onze gemeente. De laatste enquête ging over 
het thema ‘veiligheid’. 285 Bernhezenaren vulden deze vragenlijst in. 

Het Bernhezer burgerpanel over de veilig-
heid in onze gemeente

‘Hebben we wel een wijkagent?’

 
 
 

 
4 

 

 

Toelichting 
Mee eens  Alleen omdat er een probleemhuis in de wijk stond, verder nooit gehoord of 

gezien 
Neutraal  Volg op twitter, maar nooit ontmoet. 
Mee oneens  Al zou ik deze persoon ondersteboven lopen, weet ik niet wie het is. Met 

andere woorden: ik ken de wijkagent niet. 
Zeer mee 
oneens 

 Geen idee wie dat is. Hoe moet ik dat weten? 
 Hebben we die dan? 
 Ik heb hem of haar nog nooit gezien en weet niet eens wie het is 
 Ik wist niet eens dat we er een hebben! 
 Ik zou echt niet weten, wie dat moet zijn. Hebben we wel een wijkagent?? 
 Zou niet weten wie dat is! 

Weet niet  Ik weet niet wie dat is. Hebben we die wel een? 
 Nee weet niet eens dat we er één hebben 
 Nooit gezien of gehoord 
 Wij hebben geen wijkagent 
 Woon in buitengebied 
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oneens

Weet niet

3. "Ik ken de wijkagent in mijn buurt" 
(n=284) 

de volledig uitslag van de enquête staat op www.tipmooibernheze.nl

Wil jij ook 
je mening 
geven en 
meepraten over 
belangrijke 
onderwerpen 
die in Bernheze 
spelen?

Alles is anoniem en 
het invullen van een 
vragenlijst kost maar 
een paar minuten! meld 
je dan nu aan voor ons 
burgerpanel via
www.tipmooibernheze.nl.
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 
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Het kiezen van ‘groene’ materi-
alen, de productie- en construc-
tieprocessen optimaliseren, re-
cycleren en het energieverbruik 
verminderen is de opdracht bij 
het bouwen van hun toekom-
stige woning. Dit zorgde ervoor 
dat afgelopen week geen ste-
nen gemetseld werden maar de 
kalk-hennepvezel gebruikt werd 
voor deze vorm van bouwen. De 
hennepvezels worden gebruikt 
voor de binnenkant van een au-
todeur. Het hout van de hennep-

plant wat overblijft, wordt kort 
gehakseld. De korte stukjes gaan 
in een molen met mineralen, 
water en waarbij kalk - uit spe-
ciale mijnen - gedaan wordt. Dit 
wordt tot een dikke brij gemalen.
Waar de muur gaat komen, zijn 
mallen geplaatst, daarin wordt de 
brei gestopt, aangeduwd en als 
het vast zit en hard is dan gaan 
de mallen weg. Daaroverheen 
komt een kalei verf. 
De CO2-uitstoot heeft voor ie-
dereen consequenties, dus wan-

neer de opname hiervan gemini-
maliseerd wordt of zelfs neutraal 
gemaakt wordt, doordat de mu-
ren dit opneemt, dan heeft dit 
een extra gezond effect.
Zo natuurlijk mogelijk bouwen, zo 
CO2 neutraal mogelijk bouwen 
betekent ook duurzaam. “Vooraf 
hebben we heel veel voorstudie 
verricht, wat er allemaal mogelijk 
is. Ook wat van al die mogelijk-

heden de voor- en nadelen zijn. 
Nu we al aan het bouwen zijn, 
komen we nog steeds dingen te-
gen waarvan we dachten: ‘had-
den we dat maar geweten’. Maar 
ook ‘waarom heeft dat nooit ie-
mand bedacht’.” 

Dus zoveel mogelijk uit de na-
tuur; veel hout, zo weinig mo-
gelijk beton en geen ijzer. “De 
fundering is van stampbeton 
zonder ijzer, de vloerisolatie is 
van lavakorrels (i.p.v. tempex) 75 
cm dik en dat heeft een rc-waar-
de* van ruim 7. De kalk-hennep 
(rc-waarde 6.7-7.0) is warm in de 
winter en koel in de zomer!”, vult 
Marja aan. (*Een rc-waarde is de 
warmteweerstand van een hele 
constructie).

Het is geen energieneutraal pas-
sief huis, want dat blijft vaak 
dicht. Maar een ademend huis, 
actief omdat het nog 15 jaar C02 
opneemt. Qua kosten hoeft het 
niet veel duurder te zijn dan ge-

woon bouwen, Marja: “We heb-
ben dit vooraf goed bekeken wat 
wel en wat niet te doen, maar als 
je veel zelf doet, dan hoeft het 
niet veel duurder te zijn.”

bernHeze BOUWT

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

johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen � erker 
bouwen

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Een particulier initiatief in een 
lijn met hun zakelijke passie

Een ‘Feel Good’ huis
NISTELRODE - “Bouw week 14: Het was me het weekje wel met soms wel vijftien mensen tegelijk op 
de bouw. De kalk-hennepmuren zijn klaar. Het ziet er mooi uit en het voelt lekker koel binnen. Uitvoer-
der Piet Lips heeft het overzicht en regelt dat alles en iedereen op tijd is. Hij heeft ons, Tessa en mij, aan 
het schilderen gezet, want aankomende week hebben ze de planken nodig. We zijn over de helft. De 
voorgevel is gevoegd en we hebben al een brievenbus! De glasplaten kunnen aankomende week op de 
balken van het overdekt terras. Ook hebben de loodgieters leidingen in de badkamer gelegd, mechani-
sche afzuiging en toiletachterwanden geplaatst. Het is al een echt huis aan het worden”, vertelt marja 
Lips op haar Facebookpagina over de vorderingen van een bijzonder project. Dit keer niet zakelijk, al is 
deze keuze van Wim en marja Lips om hun nieuwe huis energieneutraal te bouwen, natuurlijk in een 
lijn met hun zakelijke passie: Feel Good Garden. 

De kalk-hennepmineralensubstantie zorgt voor een duurzame vervanging van stenen Foto’s: Lianne Gabriëls
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bernHeze BOUWT

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Met gratis horren of ventilatie-roosters

Opening waterpomp Natuurspeeltuin de Zwarte Molen 

NISTELRODE - Buiten spelen is belangrijk voor kinderen en elkaar ontmoeten voor iedereen. Stichting Natuurspeeltuin De Zwarte Molen werd op 1 maart 2015 opgericht. Het is 
een lokaal initiatief van buurtbewoners van de wijk De Zwarte Molen. De doelstelling van de stichting is een natuurspeeltuin realiseren voor kinderen uit de wijk. Afgelopen zon-
dag werd het eerste project geopend. Een waterpomp met waterbakken. Wieke en Mieke openden de waterpomp samen met Egel, de nieuwe mascotte van De Zwarte Molen. 
Stichting Natuurspeeltuin De Zwarte Molen wil Gemeente Bernheze bedanken voor zijn bijdrage om dit project mede te realiseren. 
Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

c
ol

um
n

Waardsestraat 30 • Nistelrode • 0412-6120106 • www.bevers.net

Thuis wordt een airco meer en meer gemeengoed. Mobiele airco’s worden al aangeboden voor een paar 
honderd euro. Stekker in het stopcontact, slang uit het raam en koelen maar. De verkoper vertelt niet dat 
de kosten dan pas echt beginnen. Een airco voor thuis gebruikt al snel 1000 watt of meer. Als zo’n 1000 
watt-airco 100 dagen 8 uur gebruikt wordt op half vermogen kost dit 400 kWh stroom ofwel bijna 100 
euro. Levensduur van de machine is vaak maar een paar jaar, ondanks de beperkte draaiuren. De mobile 
airco is tegenwoordig klasse A, maar de slang die door het openraam naar buiten de warmelucht afvoert is 
een energieverslinder omdat de slang slecht geïsoleerd is waardoor er veel warmte terug in de kamer komt. 
En omdat het raam open moet staan met gevold gat warmte van buiten heel graag terug naar binnen wil. 

Nachtventilatie
Laat overdag de ramen dicht en zet ze ‘s nachts open. Koelen door bijvoorbeeld een platdak nat te houden 
is een goede manier, nadeel is dat het water kalk, ijzer en andere stoffen bevat waardoor er verkleuringen op 
de woning komen. Eigenlijk werkt dit allen voor mensen met een plat dak. Zijn bovenstaande maatregelen 
onvoldoende en wil je toch een airco neem dan een splitmodel. 

Zelf een split airco installeren
Het is niet raadzaam zelf een airco te installeren, Een goede installatie en werking vergen vakmanschap, de 
leidingen moeten vacuüm gezogen worden. Met voorgevulde sets moet men de leiding ontluchten waar-
door er emissie ontstaat van het koudemiddel naar de buitenlucht. Een installateur zal garantie geven op de 
installatie van minimaal 2 jaar. Let op dat de installateur minimaal een F-gassen-certificaat heeft liefst met 
een aanvullende STEK-certificering. 

Bevers Service en Onderhoud is een gecertificeerd bedrijf.

Airco
De zomer is voor velen een heerlijk seizoen. Lekker genieten van buitenactiviteiten in de zon 
of met een boekje onder een parasol in de tuin. De zon kan echter ook te enthousiast zijn werk 
doen waardoor ook in huis de temperatuur erg op kan lopen.
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duurzaam bouwen

NiSteLRODe - vorig jaar kwam de energiekoffer van bEcO bij Henk en willemien Geurts in huis. Met 
de energiekoffer meet je alles eens door. Er was weinig aan te merken op het verbruik in huis. “Een oude 
wasdroger die veel energie gebruikte kwam er uit en die hebben we vervangen”, zeggen Henk (64) en 
willemien (63). Dus toch de moeite waard geweest. vanaf de start van de bernhezer Energie coöperatie 
zijn ze lid. Nu nemen ze ook als klant duurzame groene energie af van bEcO.

Bij Henk en Willemien bestaat af-
val niet. “We gebruiken bewust 
zoveel mogelijk biologische- en 
fairtradeproducten. Gezond en 
milieuvriendelijk. 

Ook door goed op te letten als 
we nieuwe apparatuur aanschaf-
fen en door zoveel mogelijk te 
scheiden en te laten recyclen, wil-
len we onze bijdrage leveren. Als 
het even kan, laten we de auto 
staan en gaan we te voet of met 
de fiets. is wel zeker zo fris en veel 
gezonder.” 

“BeCO is een perfect initiatief” 
zegt Henk. “Mensen in Bernheze 
onder elkaar bewuster met ener-
gie om laten gaan. We hebben de 
laatste jaren met de energievei-
lingen van de consumentenbond 
meegedaan. Dan blijkt dat BeCO 
voor de prijs beslist niet onder-
doet voor commerciële partijen. 
Maar belangrijker is het idee dat 
we minder afhankelijk worden 
van steenkool gestookte of kern-
centrales. Het toekomstbeeld dat 
ons voor ogen staat, is een soort 
energie-internet waar huishou-

dens op aangesloten zijn en waar 
je energie kunt toeleveren en af-
nemen. De energietoekomst is 
lokaal”, volgens Henk.

“en wat ook mooi is, BeCO is ge-
makkelijk te benaderen, met veel 
vrijwilligers en zonder winstoog-
merk. Hoewel energie toch een 
van de eerste levensbehoeften is, 
zullen we de wereld toch op een 
verantwoorde en leefbare manier 
moeten doorgeven aan het nage-
slacht”, zeggen Henk en Wille-
mien ter afsluiting.

‘Nu nog zonnepanelen op ons dak van BECO’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Henk Geurts  Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

1986-2016 

30 
JAAR

GRATIS 
AANDRIJVING

BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR

T/M 31 JULI

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

www.gedekeukens.nl

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

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm 
 van 349,- nu 279,-
HS 45  60 cm 
 van 369,- nu 299,-
Onze vakantieOpeningStijden 

zijn: van 8 t/m 28 augustus 
ma t/m vr van 08:00 t/m 17:00 uur 

geopend en zaterdag van  
08:00 tot 16:00 uur

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  
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Gebr. Dijkhoff BV uit Heeswijk-Dinther werd winnaar van de Bernhezer Ondernemerprijs 
(BOP) in 2007. Het bedrijf is vanaf dag één nadrukkelijk verbonden en betrokken met het 
Bernhezer Business Event (BBE). “We sponsoren graag de ontmoeting”, vertelt Leon Dijkhoff. 
Samen met zijn neef Toine en zoon Rémon voert hij de directie over het aannemersbedrijf 
in de grond-, weg- en waterbouw, gespecialiseerd in sloop- en cultuurtechnische werken.”

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit naadloos aan op onze ambities. Binnen 
ons werk betekent dit vooral aandacht voor veiligheid en milieu, daarbuiten proberen we te 
helpen waar het nodig is. Wij geloven in de kracht van het BBE. 

Samen ben je altijd sterker. Het netwerk is een verrijking voor ondernemers en hun opvol-
gers. Het ontmoeten levert altijd een keer ergens iets op, niet per se dezelfde avond, maar 
elkaar kennen heeft grote waarde. Net als het winnen van een van de prijzen tijdens het 
event. Met de titel ‘Ondernemer van het Jaar’ is ons netwerk absoluut gegroeid. Je bedrijf 
wordt grondig doorgelicht, als je dan wint weet iedereen dat het goed in elkaar zit. Dat geeft 
zeker vertrouwen voor (nieuwe) klanten. Daarom staat bij ons het BBE elk jaar op de agenda. 
Wij zijn er zeker weer bij.” Check www.dijkhoff.nl 
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Kort nieuws
Afscheid directeur 
Hooghuis Heesch 

HEESCH - Op de foto de ere-
haag van leerlingen en leer-
krachten ter gelegenheid van 
het afscheid op 14 juli van 
Francis Elkerbout als directeur 
van het Hooghuis Heesch. 
Het was een indrukwekkend 
en warm afscheid. Na 27 jaar 
SAM en Hooghuis Heesch 
geeft hij het stokje over aan 
Twan van den Broek.

daar gaan ze dan...

LOOSBROEK - Na acht jaar hard weken, gezelligheid, veel ge-
lach, discussies, af en toe een teleurstelling en een traan, maar 
vooral met veel positiviteit en creativiteit, verlaten 21 talentvol-
le kinderen basisschool St. Albertus. Om het afscheid te vieren, 
presenteerden zij de musical ‘Groep 8 gaat op jacht’. 

De spannende musical ging over een ijdele directrice en een 
groepje kinderen die plotseling hun dromen kwijt waren. In de 
hele musical was groep 8 bezig om afscheid te nemen van de 
basisschool, maar ook om hun dromen mee te nemen.
Het was een hedendaagse musical, waarbij de groep moest sa-
menwerken om de directrice te ontmantelen. En het is ze gelukt.
Groep 8, veel succes in de toekomst en blijf vooral dromen.
Team basisschool St. Albertus.

wandelavonddriedaagse
Kleinschalig wonen Kloosterhof, Laarstede Nistelrode

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

Na het succes van de afgelo-
pen jaren, wordt dit nu ook 
weer mogelijk gemaakt door 
de inzet van familie en de vele 
vrijwilligers uit het dorp. Het 
evenement zal plaatsvinden op 
dinsdag 2, woensdag 3 en vrij-
dag 5 augustus en wordt ge-
start vanaf de Kloosterhof rond 
18.15 uur. Uiteraard op voor-
waarde dat het mooi weer is.Foto: Evert Tjepkema 

Paul de 
Munnik 
speelt in 
de kersouwe

HEESWIJK-DINTHER - Paul de 
munnik vormde 20 jaar een duo 
met Thomas Acda. Nu is het tijd 
om een nieuwe weg in te slaan. 
Een eigen weg. Kijken hoe het 
voelt. Alleen. Zonder vangnet 
keert Paul terug naar de muzi-
kale wortels van waaruit hij ooit 
begon. In het voorprogramma 
Harteveld & Fretz: 20 augus-
tus, 21.00 uur, entree € 22,50, 
exclusief servicekosten.

Lovende recensies
Paul de Munnik duikt het diepe 
in met nieuw werk en een nieuw 
programma. Laat je meevoeren 
door liedjes die vertrouwd en 
toch ook nieuw klinken. Laat je 
verleiden door een piano, een gi-
taar en een stem. 
Ontdek het eigen werk van Paul. 
Volkskrant, Telegraaf en Alge-
meen Dagblad zijn heel positief 
over zijn nieuwe album: “Op-
nieuw laat Paul de Munnik zijn 
voorliefde voor blues, chansons 
en folkmuziek de vrije loop. 
Het leidt tot een fraai, gevarieerd 
nederpopalbum in de geest van 
wijlen Maarten van Roozendaal 
en Bram Vermeulen.”

Harteveld & Fretz 
In het voorprogramma vermen-
gen Harteveld & Fretz muziek 
en verhaal op eigenzinnige wijze 
moeiteloos door elkaar. Ze bot-
sen en laten humor, verstilling op 
rock ‘n roll volgen en andersom.
Kaartverkoop via 
www.kersouwe.nl of een uur 
voor aanvang bij de kassa van 
het theater.

Leuke dingen gekke dingen, 
kostbare en handige dingen, zo-
maar of voor de heb. Het is er 
allemaal. Een compleet huis kan 
worden ingericht. 

Naast deze grote markt is er ook 
kindervermaak en live muziek. 
Voor een hapje en een drankje 

wordt een sfeervol terras inge-
richt.

De markt is geopend van 9.00 - 
16.30 uur. 
De toegang bedraagt voor vol-
wassenen € 3,50, kinderen on-
der geleide t/m 12 jaar zijn gra-
tis.

Parijse Markt 
BERLICUM - Op zondag 31 juli zal het mercuriusplein te Berlicum 
veranderen in een stukje Parijs. Nagebootst met een hoge Eifeltoren 
en marche aux puces (de brocante - snuffelmarkt). Er zullen zo’n 225 
kramen worden opgesteld, met de meest uiteenlopende artikelen.
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NISTELRODE - Team Oranje 2 
van T.C. Telro is zondag 3 juli 
kampioen geworden. Omdat dit 
hun eerste jaar in de World Tour 
Oranje is, mag dit een prestatie 
van formaat worden genoemd! 

Na een uitstekende start (100 
punten) zijn de jongens vervol-
gens met scores van 56, 56, en 
59 in de eerste competitiehelft, 

doorgestoomd met scores van 
90, 100 en 100 in de tweede 
helft van de competitie en op 
een eindscore van 78 (percenta-
ge gewonnen wedstrijden) uit-
gekomen. 

Goed voor een zeer verdiend 
kampioenschap, wat met een 
middagje pannenkoeken eten is 
gevierd. Goed gedaan mannen!

Telro Team Oranje 2 kampioen

V.l.n.r. Mitch, Sierd, Nino, Tjeu, Luke

Viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken

Er waren veel toeschouwers, 
maar hierdoor lieten de vissers 
zich niet afleiden en zij visten ge-
concentreerd door tot het eind-
signaal van 21.00 uur. 

Er bleek door iedereen weer veel 
vis gevangen te zijn, waaronder 
zelfs hele grote karpers (inclusief 
een van 64 centimeter).

De uitslag is als volgt:
De jongste jeugd
1. Thijs Dielissen
2. Tijmen Dappers
3. Vincent Govers
4. Joey Govers
5. Luca van Erp

De oudste jeugd
1. Stijn Leemreize

2. Rick Hartogs
3. Max van Grinsven
4. Mike Nederkoorn
5. Brian v.d. Helm

De totale vangst bedroeg deze 
keer 387 vissen met een totaal 
gewicht van 41 kg.

Iedereen kan nu gaan genieten 
van een welverdiende vakantie-
periode, waarin menigeen zijn 
hengel zal uitwerpen in water 
in of buiten Nederland. De fo-
to’s van jullie mooiste vangsten 
ontvangen wij graag via de mail: 
debleeken@planet.nl.
Voor informatie omtrent het 
lidmaatschap en visvergunning 
kun je contact opnemen met Jan 
Oliemeulen via de mail: 
debleeken@planet.nl.

Namens alle vissers en hun ou-
ders, Jan, Theo, Jo, Mario, Je-
roen en Roel reuze bedankt voor 
jullie inzet en begeleiding dit sei-
zoen!

HEESCH - De tiende viswedstrijd voor de jeugd en tevens laatste van deze reeks, werd gevist op een war-
me donderdagavond op de Slothoevevijver in Vinkel. Iedereen was in een opperbeste (vakantie)stemming; 
zelfs de vissen sprongen vrolijk in het rond. Na het loten zocht men zijn stek op, om vervolgens alles op te 
gaan bouwen. Alle vissers zaten er al lang klaar voor toen het startsignaal om 19.00 uur klonk.

vissen

Foto: Robert Leemreize

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther

maandag gesloten

www.thelmakados.nl
geur, woon & kadoshop

de leukste kado’s
voor iedereen

de hele

geopend
VAKANTIE

  

0.89
  1 KG

1.49
  500 G

AANBIEDING

1.19
  250 G

1.99
  150 G

  

10.00
PER BOX

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

DO 28 T/M ZO 31 JULI

TROSTOMATEN
HOLLANDSE 
AARDBEIEN*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

Vleesbox*

VRIJDAG 29 JULI T/M ZONDAG 31 JULI

NATUURLIJK

ALDI
SUPER PRIJS!

!

Jack Klijn
Luxe notenmelange

HARIBO
Starmix

5  gemarineerde
varkensfi letlapjes

4  runder-
hamburgers

5  chipolata 
merguez

5  speklappen 
tandoori

4    hamburgers 
Italian style

4  varkens-
saucijzen 
tuinkruiden

Glenn Coldenhoff een 
manche zesde in de Grand 
Prix van Tsjechië

TSJECHIË/HEESCH - Glenn Col-
denhoff van het Red Bull KTM 
Factory-team is in de dertiende 
wedstrijd om het wereldkampi-
oenschap MXGP in Loket, Tsje-
chië een manche zesde gewor-

den. In de eerste manche reed 
de rijder een hele sterke wed-
strijd, waarin hij lang op een vijf-
de plaats reed en uiteindelijk op 
een zesde plaats over de finish 
wist te komen. 

In de tweede manche reed hij 
opnieuw in de top tien, totdat 
een valpartij ervoor zorgde dat 
hij vanuit de top dertig terug 
naar voren moest komen. 

Knokkend voor alles wat hij 
waard was, wist Coldenhoff er 
uiteindelijk nog een achttiende 
plaats uit te halen.

tennis

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

organiseert voor de 19e maal de 

Fiets3Daagse
op 9, 10 en 11 augustus 2016

Starten vanuit resp. Nistelrode, 
Vorstenbosch en Heesch, 
kinderen tot 12 jaar gratis.

Maak kans op mooie prijzen!

Voor meer info: www.trv-bernheze.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

dOndeRdaG 28 JULi

informatiepunt 
Welzijn HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

VRiJdaG 29 JULi

dJ met sfeervolle muziek
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15

Reiki 1 bij Centrum Maia
Centrum MAIA, Palmenweg 5 
Nistelrode

zateRdaG 30 JULi

Familieopstellingen
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

Reus van een neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zOndaG 31 JULi

Live muziek: 
acoustic energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15

MaashorstFair 2016
Brobbelbiesweg 2 Schaijk
PAGINA 1

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

40-jarig bestaan 
paraglidingvereniging Ptn
Zweefvliegveld Nistelrode
PAGINA 3

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaandaG 1 aUGUstUs

Vrij bridgen 
Bridgeclub de Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
liefdesrelaties
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

dinsdaG 2 aUGUstUs

inloopspreekuur Fysio 
steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Wandelavonddriedaagse 
Kleinschalig wonen 
Kloosterhof en Laarstede
Kloosterhof Nistelrode
PAGINA 22

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOensdaG 3 aUGUstUs

Liederentafel in dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
Van soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 10

sneeuwwitje & the dwarfs
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Wandelavonddriedaagse 
Kleinschalig wonen 
Kloosterhof en Laarstede
Kloosterhof Nistelrode
PAGINA 22

dOndeRdaG 4 aUGUstUs
 
Oud papier
Dorp Vorstenbosch

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

informatiepunt 
Welzijn HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
Rouw en Verlies
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Wandelavonddriedaagse 
Kleinschalig wonen 
Kloosterhof en Laarstede
Kloosterhof Nistelrode
PAGINA 22

VRiJdaG 5 aUGUstUs

Live muziek: Jeroen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Bandenkerk Heesch

Kaartavond KBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

zateRdaG 6 aUGUstUs

Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

zOndaG 7 aUGUstUs

Live muziek: 
acoustic energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

sterrenwacht Halley: 
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaandaG 8 aUGUstUs

Vrij bridgen 
Bridgeclub de Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdaG 9 aUGUstUs

tRV-Bernheze: 
Fiets3daagse
Bernheze

zonne-ochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

inloopspreekuur Fysio 
steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOensdaG 10 aUGUstUs

tRV-Bernheze: 
Fiets3daagse
Bernheze

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Kaartmiddag KBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ieuw! Raar!
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

dOndeRdaG 11 aUGUstUs

tRV-Bernheze: 
Fiets3daagse
Bernheze

informatiepunt 
Welzijn HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

VRiJdaG 12 aUGUstUs

Live muziek: Factor 3
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15

Maashorstcup toernooi
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

zateRdaG 13 aUGUstUs

eetfeest nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode

zOndaG 14 aUGUstUs

Maashorstcup toernooi
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaandaG 15 aUGUstUs

Vrij bridgen 
Bridgeclub de Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdaG 16 aUGUstUs

inloopspreekuur Fysio 
steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOensdaG 17 aUGUstUs

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Bende van 4
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

dOndeRdaG 18 aUGUstUs

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

informatiepunt 
Welzijn HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6


