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Het is komkommertijd. Letterlijk dan. Komkommers zijn een

meest gegeten groenten in de Benelux. Komkommers bevatten zeer weinig calorieën: een
komkommer van 100 gram bevat 13 kcal. Dat komt omdat ze voor meer dan 90% uit water
bestaan. Er zit ook een kleine hoeveelheid vitamine C, B1, B2, kalium en vezels in.
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Komkommer is bij uitstek geschikt als ‘extra’ groente: eet een komkommersalade bij de warme maaltijd of neem
een stuk komkommer als gezond en fris tussendoortje of als broodbeleg.
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een gave, glanzende schil hebben.

2. Alhoewel de schil eetbaar is, is het toch beter

om komkommer te schillen vanwege mogelijke resten van
pesticiden.

3. Komkommers zijn maximaal twee weken te bewaren op een koele

Kermis Loosbroek

plaats, bijvoorbeeld in de kelder, maar beter niet in de koelkast of
diepvries. Daar krijgen ze zachte plekken van.
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4. Het beste is om de komkommer te bewaren in de folie waarin ze

verkocht worden of zelf huishoudfolie eromheen doen. Dan drogen
ze minder snel uit.

5. Rauwe komkommer is niet geschikt voor invriezen.

Goud voor Mark
pag. 23

Gezondheidsvoordelen

1. Komkommer bestaat voor meer dan 90% uit water en is dus een
goede dorstlesser.

2. Omdat komkommer weinig calorieën bevat, past hij uitstekend in
een energie-arm dieet.

3. Komkommer zou mogelijk helpen tegen brandend maagzuur.
4. Komkommer(sap) zorgt voor een frisse adem.
5. Komkommer zou mogelijk een gunstig
effect hebben op een verhoogde bloeddruk.

6. Schijfjes komkommer op de huid

hebben een koelend effect en werken
verlichtend bij zonnebrand en huidirritatie.

Tekst
Foto’s: Lianne Gabriëls

Fijne vakantie
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Stiltewandeling vanuit
D’n Eekhoorn
BERNHEZE - Samarpana houdt op
zaterdag 15 en 29 augustus een
stiltewandeling. De start is beide
dagen om 10.00 uur bij D’n Eekhoorn in Heeswijk-Dinther.
Veel mensen zijn op zoek naar
rust en stilte. Een stiltewandeling
is ontspannend en bij uitstek geschikt om bewust aanwezig te zijn
en zintuigen open te stellen voor
de natuur: de stilte, de wind op je
huid, regendruppels of de warmte
van de zon te voelen. Tevens is het
een hele prettige manier om je bewust te worden van je gedachten.
Je beseft in de stilte van een natuurgebied des te meer dat het in
je hoofd niet stil is, en is dat erg?
Nee helemaal niet. Want het gaat
niet zozeer om de stilte, maar of je
waar kunt nemen wat er is.

kooktip

Er is nog steeds van alles op te
merken, maar juist door het op
te merken en zonder oordeel of
er iets aan te willen veranderen,
waar te nemen, zul je merken dat
het veel minder belastend en meer
ontspannen is.
Verzamelen om 10.00 uur in D’n
Eekhoorn aan Rukven 2A, 5473
VS in Heeswijk-Dinther. De stiltewandeling duurt circa anderhalf
uur en wordt afgesloten met een
gezamenlijk kopje koffie of thee.
De wandeling wordt begeleid door
Yvonne van Mensvoort. Deelname
in de maand augustus is gratis.
Het is ook mogelijk om op één van
de twee data deel te nemen. Vooraf aanmelden via:
info@samarpana.nl.

Vis

Leg vis in heet water of in water
met een scheut azijn als u de
schubben er gemakkelijk vanaf wilt
halen.

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

rZome
actie

Elke vrijdag
pizzadag

COLUMN
MARITA
UIT EIGEN LAND...
Voor de meeste van u - ‘including’ mijzelf zit de vakantie er al weer een heel eind op.
Misschien heeft u net als ik een leuk reisje
naar een zonnig oord buiten Nederland
mogen maken. Ondanks dat op mijn
vakantie mijn hoofd in een andere wereld is,
vind ik het toch ook wel erg leuk om mezelf
daar te laten inspireren en leuke ideeën op te doen qua eten.
Geweldig om te zien dat er in een klein dorpje in bijvoorbeeld
Portugal in de lokale supermarkt een heuse, gigantische
versafdeling is met in de vitrine behoorlijke grote vissen. Nou ben
ik zelf niet specifiek dol op vis, maar mijn kokshart gaat er toch
zeker sneller van kloppen als ik die grote vissen in zijn geheel zie.
En vooral omdat zo een vis echt puur eerlijk eten is. Ze komt dan
ook gewoon echt zo recht uit de zee. Op dat moment daar in
Portugal dacht ik juist weer even terug aan Nederland. Ik dacht
terug aan een jaar of twee geleden, ik was toen op excursie naar
Yerseke in het prachtige Zeeland. We gingen daar op bezoek
bij een groot bedrijf dat onder andere Zeeuwse oesters en
Zeeuwse mosselen vangt. We gingen daar met een boot over de
Oosterschelde en op die boot werden oesters gegeten die net
gevangen was. Dat was toch wel een hele beleving. Daar heb ik
voor het eerst echt oesters en mosselen gegeten. Ja, ook puur en
eerlijk eten. Zo recht uit de Oosterschelde.
En daar in Portugal bedacht ik me dat onze Zeeuwse mosselen
ook zo een eerlijke lekkernij is; uit eigen land. Mosselen zijn ook
nog eens redelijk eenvoudig te bereiden. Even wassen, dan met
een beetje water, wat groente, een scheutje witte wijn en een
klein beetje zout in een mosselpan (of andere grote pan met
deksel) laten koken. Als de schelpjes volledig open staan is het een
kwestie van afgieten en smullen maar!
Maar mocht u nog een beetje willen nagenieten van uw vakantie
en weer lekker Nederlands willen eten, bij ons staan ze ook weer
op het menu. Lekker genieten op het terras,
met Nederlandse zonnestralen en een lekkernij
uit eigen land!

www.eetcafetpumpke.nl

Met uitzondering pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,facebook.com/
grillroompizzeriaflorya

PEFC/30-31-421

De vakantie begint
bij Bon Fromage...
* De lekkerste kazen sealen
wij gratis voor u in!
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Diverse huisgemaakte soepen zoals:

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Met vriendelijke groet,
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Fijne vakantie
Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

• Tomatensoep
• Goulashsoep
• Champignonsoep
DE SCHAAPSKOOI

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi

LEYGRAAF
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VRĲWILLIGER

van de maand

Mark Huyben bij Dierenpark Heelwijk
HEESCH - Mark Huyben, 46 jaar, werkzaam als afdelingsmanager ICT, is na een korte opstartperiode al zes
jaar vrijwilliger bij Dierenpark Heelwijk. Dat Mark dicht bij het dierenpark woont, heeft zeker meegespeeld
in zijn keuze.
inhoud geven aan de publiciteit
middels een vaste maandelijkse rubriek in DeMooiBernhezeKrant.

Tekst: Annie van den Berg - Vivaan

‘Wij horen vaak,
dat mensen het heel
leuk vinden om er
samen naar toe te
wandelen’

In de beginperiode bestonden zijn
werkzaamheden uitsluitend uit
het voeren van de dieren en het
schoonmaken van de stallen. Nu is
zijn vrijwilligerswerk veel uitgebreider en omvat onder andere het bestellen van het voer, het verzorgen
van het contact met de gemeente,
het bijhouden van de financiën en

Vrijwilligers zijn welkom
Op dit moment zetten zich in totaal vijf vrijwilligers heel actief in bij
de verzorging van het dierenpark.
Dit lijkt veel, maar is in feite minimaal. Dierenpark Heelwijk, beter
bekend als De Geitenwei, is gebaat
met een twaalftal vrijwilligers. Een
groter aantal vrijwilligers maakt het
mogelijk om een soort dienstenrooster te draaien, wat de huidige
vrijwilligers zal ontlasten. Lezers
van dit artikel, die in de buurt van
het dierenpark wonen en van dieren houden, mogen zich zeker bij
Mark melden als vrijwilliger.
Het belang van een dierenpark
Op mijn vraag wat het belang is
van een dierenpark in de buurt antwoordt Mark: “Heel belangrijk! Wij
horen vaak, dat mensen het heel
leuk vinden om er samen naar toe
te wandelen. Scholen doen het die-

renpark aan. De BSO komt langs en
ook de bejaarden komen regelmatig op bezoek. Bezoekers wandelen
er nu omheen. Ons streven is dat
het mogelijk wordt dat groepen na
afspraak ook binnen kunnen komen en dat zij de dieren van nabij
kunnen ervaren en beleven.”

blij zijn dat het kan blijven bestaan.
Het stemt hem dan ook dankbaar
dat het gelukt is om een aantal
sponsors te vinden die het voortbestaan mede mogelijk maken. De
open dag op Hemelvaartdag trok
een flink aantal bezoekers en dat
geeft hem voldoening.

Een tevreden gevoel
Mark voelt zich zeer betrokken bij
het wel en wee van het dierenpark
en maakt dagelijks tijd vrij om even
te kijken hoe het met de dieren is.
Het geeft hem een zeer tevreden
gevoel als mensen zich enthousiast uiten over het dierenpark en

Mark wil voor de toekomst graag
dat het grotere onderkomen opgeknapt wordt en de binnenruimte
zelfs een educatieve functie krijgt.
Een mooi streven dat succes verdient. Ik wens hem al het succes
van de wereld toe.

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch
NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN
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ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

www. heesch-presenteer t .nl
nl

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
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Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur
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neem
binnen of
contact op

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Health, Beauty, Care

Woensdag 5 augustus 2015

Darmkanker- en stomazorg Bernhoven beloond
met ‘Groene Vinkjes’

ZORG EN HULP

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

‘Wij wijzen je de weg’
Heb je hulp nodig in de tuin? Lukt het niet meer om de dagelijkse
boodschappen te doen? Dreigt het gezin te ontwrichten door het
gedrag van je kind? Dan is het soms best moeilijk om zorg of hulp
te vinden in het woud van hulporganisaties en zorgaanbieders.
Burenhulp
Nisseroi wijst je
de weg naar de
juiste persoon
of instantie. Wij
luisteren naar je
vraag en denken
in oplossingen.
Kwaliteit van
leven staat
bovenaan en
zelfredzaamheid
is belangrijk
waarbij je de
regie in handen
blijft houden.
Wij slaan een
brug tussen jou en professionals of andere vrijwilligers. Burenhulp
Nisseroi bestaat uit betrokken burgers met een groot netwerk of zijn
ervaringsdeskundigen.
Respect en privacy staat hoog in het vaandel. Het enige wat je hoeft
te doen is ons bellen of mailen.
Je staat er niet alleen voor!

UDEN - De Patiëntenwijzer Darmkanker verleent ziekenhuis Bernhoven
het zogenoemde Groene Vinkje voor goede darmkankerzorg. Wat goede zorg is, bepaalt uiteindelijk de patiënt zelf. Want iedere patiënt vindt
weer andere zaken belangrijk. Toch bestaan er kwaliteitsnormen voor
de behandeling van darmkanker. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis
in ieder geval moet voldoen om goede zorg te kunnen bieden aan kankerpatiënten. Die eisen zijn omschreven in de Zorgstandaard Kanker.

Zo zegt deze Zorgstandaard onder
meer dat het ziekenhuis samen
met de patiënt een behandelplan
opstelt en dat bij de behandeling
van darmkanker specialisten vanuit verschillende disciplines bij de
behandeling betrokken zijn. Die
zogenoemde multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende
specialisten is in Bernhoven goed
geregeld. De chirurg speelt een
belangrijke rol in de operatieve behandeling van darmkanker.
Daarnaast nemen ook de internist-oncoloog, de MDL-arts en
de radiotherapeut deel aan de be-

handeling, ieder vanuit hun eigen
expertise. Deze specialisten worden daarbij ondersteund door gespecialiseerde coloncareverpleegkundigen (colon is het Latijnse
woord voor darm) en stomaverpleegkundigen.
Want ook voor de stomazorg
ontvangt Bernhoven het groene
vinkje. Die erkenning krijgt het
ziekenhuis van de Stomavereniging. De Stomavereniging beoordeelt de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. De vereniging
constateert dat het overgrote deel
van de Nederlandse ziekenhuizen
voldoet aan de minimale normen
voor goede stomazorg. Dat is goed
nieuws voor stomadragers in Nederland omdat de zorg merendeels
goed aansluit bij hun wensen en
behoeften.

Sylk

Burenhulp Nisseroi staat vanaf 24 september 2015 voor je klaar.
www.burenhulpnisseroi.nl
info@burenhulpnisseroi.nl

Beauty

Heeft u vragen
over zorg?
Wij helpen u graag!

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

Laser facelift

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 aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag 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.

Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk effect met resultaten
op langere termijn. Een snelle comfortabele
behandeling zonder hersteltijd en pijn,
ook in de zomer. Goede resultaten na de
behandeling op alle tekenen van veroudering.
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. 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!

voor
U ben� va� hart� welko�
e� advie�!
ee� grati� huidanalys�

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

Riny Verstraten

Esther Verhoeven

Ellen Ruis

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
www.laverhof.nl
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‘We eindigen niet als laatste
en rijden de race helemaal uit’
TEAM DE KROMME SPAAK DOET VOOR HET EERST MEE AAN 24-UURS SOLEXRACE

‘Als je met stappen
een nacht kunt
doorhalen, dan
kunnen we dit ook’

Kim, Marieke, Theon en Dennis

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus wordt in de Heeswijkse bossen de
24-uurs Solexrace gehouden. Een ronkend spektakel verpakt in een muzikaal jasje. Team De Kromme Spaak
uit Heeswijk doet voor het eerst mee. De voorbereidingen om niet als laatste te eindigen - en de rit helemaal
uit te rijden - zijn in volle gang.
Na vele jaren als ‘vaste’ gast achter
de dranghekken zijn Kim Bissels,
Marieke Smits en de broers Theon

13

en Dennis Vermeulen startklaar om
voor het eerst als Team De Kromme Spaak het circuit 24 uur lang te

ZONDAG

gaan rijden. De ‘grote’ mond verleden jaar noopte hen om het dit
keer niet bij praten over meedoen

alleen te houden. Zoiets roepen is
easy. Het écht doen is echter van
een andere orde. Zeker als je, zoals
in het geval van de vier vrienden,
nog nooit op een solex gezeten
hebt en eigenlijk van het hele fenomeen geen kaas gegeten hebt.
Het hele zaakje is echter voortvarend aangepakt. “We hebben een
solex gekocht en die vervolgens
helemaal uit elkaar gehaald en
weer in elkaar gezet. Zo weet onze
monteur Theon in elk geval waar
alles moet zitten”, wordt lachend
verteld.
Ook werd de afgelopen tijd getraind bij regen en mooi weer, op
de harde weg en op los en rul zand.
“Dit om onder andere te kijken wie
de snelste start en meest constante
snelheid had. Aan de hand van die
gegevens hebben we de startvolgorde bepaald”, aldus het team, om
cynisch toe te voegen; “Verder
willen we nu nog zoveel mogelijk

kapot rijden, dan weten we wat
we aan onderdelen nodig hebben
en waar we allemaal rekening mee
moeten houden”.
Verwachtingen
De voorbereidingen zijn dus in volle gang. Met een solex die maximaal 36 á hooguit 37 kilometer per
uur rijdt zijn er geen verwachtingen
voor een beker. Team De Kromme
Spaak doet echter niet mee om
eremetaal in de wacht te slepen.
“Wij doen alleen voor de leut mee.
Het is echter wel zo dat hoe meer
tijd we hierin stoppen, hoe leuker
we het nu al vinden. Het gevoel
groeit om er écht voor te gaan. We
willen niet als laatste eindigen en
de race helemaal uitrijden”, klinkt
het vastberaden.
Ze zijn zich ervan bewust dat het
pittig wordt maar; “Als je met
stappen een nacht kunt doorhalen,
dan kunnen we dit ook”, klinkt het
monter. Of het een eenmalige actie is of het solex-deelname-virus
toe zal slaan, is op dit moment nog
niet te zeggen.
Eensgezind wordt gemeld: “We
zien het wel. We gaan eerst dit jaar
eens mee doen om te kijken hoe
leuk of juist niet het echt is en beslissen dan.”

LEYGRAAF

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

www. heesch-presenteer t .nl
nl

6-PACK met z’n zessen
in hetzelfde

schuitje
Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
kkers

tip van de ba

Focaccia knoflook
tomaatol&ijfolie
bereid met

2,95

geldig t/m 12-8-2015

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

s,
10 witte picopuntje
n,
le
ol
nb
4 rozijne
ar keuze,
6 harde broodjes na
d
oo
br
ok
st
1 Frans

normaal 8,90

nu

6,-
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Comfortabele stoelen en
bedden bij Lekker Opstaan

Een breed aanbod verschillende fauteuils bij Lekker Opstaan

SCHIJNDEL - Van relaxfauteuil tot ergonomische stoel: voor een breed aanbod verschillende fauteuils zit u bij Lekker Opstaan goed. Onze fauteuils staan in alle opzichten voor
comfort. Zo bieden onze sta-op- stoelen extra hulp bij het opstaan en zijn onze ergonomische stoelen volledig af te stemmen op uw persoonlijke wensen en situatie.
In onze winkel hebben wij een breed scala
aan fauteuils voor u klaarstaan. Ga zitten
met een kopje koffie of thee en bepaal zelf
in welke fauteuil u het lekkerst zit. Wilt u
meer weten over een juiste zithouding, de
vele mogelijkheden of de opties die wij bieden op het gebied van materiaal, kleur en
maatvoering? Laat u dan in onze winkel adviseren over de stoel die het best bij u past.
Lekker Opstaan heeft diverse sta-op-stoelen

en ergonomische stoelen op voorraad, zodat
wij u altijd direct kunnen helpen. Bovendien
hebben wij op dit moment een inruilactie,
waarbij uw voordeel tot wel € 500,- kan
oplopen. Wij halen dan uw oude stoel voor
u op, plaatsen uw nieuwe stoel bij u thuis
en vertellen u desgewenst direct hoe u deze
moet bedienen. Gaat u maar lekker zitten,
wij zorgen voor de rest! U vindt Lekker Opstaan in de Molenstraat 15 in Schijndel.

KBO Bernheze
KBO Heesch een
middag sjoelen

Feestelijk eten bij
De Waard

HEESCH - Elke dinsdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur sjoelt een groep van zo’n 40
personen in De Pas. Omdat het bijna vakantie is, werd het deze keer een middag die
anders is dan normaal! Er werden afgelopen
dinsdag prijzen uitgedeeld en dát is bijzonder want dat gebeurt écht niet elke week!

HEESCH - Het is het gehele jaar feest bij de
60 jarige KBO Heesch. En bij een feest hoort
muziek en lekker eten. Daarom is ‘Eten bij de
Waard’ op 12 augustus een bijzonder feestelijk diner.

Nadat iedereen bij de sjoelbak is gaan zitten heet Rieky allen welkom, komen er wat
mededelingen en dan begint het. Er wordt
gespeeld, gepraat, gelachen en naar elkaar
geluisterd. Kortom: oog én oor voor elkaar
en dáár draait het om. Die sociale contacten
zijn zó belangrijk! Kom je nieuw in de club,
dan word je meteen opgenomen en je voelt
je daar heel prettig bij! Na de pauze wordt
gewisseld van sjoelbak. De punten worden
genoteerd, opgeteld en dan komt de verrassing: er liggen vier prijzen klaar voor elke bak.
Naar gelang je punten hebt gescoord, mag je
een prijsje uit komen zoeken. Voor degenen
die niet aanwezig zijn, wordt een prijs achtergehouden! En dan zijn we er nog niet, want
om 17.00 uur wordt men bij restaurant De
Waard verwacht voor een heerlijk etentje.
Elke keer als je komt sjoelen, betaal je € 1,50
en daar krijg je een kopje koffie/ thee voor én
er wordt ook nog van gespaard zoals nú voor
cadeautjes, later voor Sinterklaas enz. Hopelijk zijn er mensen die na het lezen van dit
stukje ook eens komen kijken én spelen want
we kunnen écht nog wel leden gebruiken en
zéker ook mannen! Inlichtingen bij Rieky Vermeulen, telefoon 0412-451907.

Hans en Anja gaan voor ons een uitgebreid
drie gangen diner bereiden. Het voorgerecht
en het hoofdgerecht worden aan tafel geserveerd. Het dessert is in de vorm van een
toetjesbuffet. Het diner wordt afgesloten met
koffie of thee naar keuze. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door duo Mainstream,
dat gaat zorgen voor passende muziek. Aanvang is zoals gebruikelijk om 17.30 uur met
aperitief en om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Sluiting om ± 21.00 uur. Uw eigen bijdrage
voor dit feestelijk diner is € 14,75. Overige
consumpties voor eigen rekening. E.e.a ter
plaatse te voldoen. Voor deze activiteit is het
wel nodig dat u zich uiterlijk zaterdagavond 8
augustus aanmeldt.
E-mail: johanegraaf@hotmail.com of
eltjor@home.nl. Telefonisch kan ook:
0412-451156 of 0412-454110.
Voor de vaste gasten is dit niet nodig.
Het KBO bestuur stimuleert deelname van alleengaande leden aan activiteiten. Voor deze
gelegenheid is dat wel bijzonder van toepassing. Als u zich wilt laten vergezellen van een
introducee, om welke reden dan ook, is dat
zonder meer mogelijk, deze hoeft geen lid
van KBO te zijn. Tot ziens op 12 augustus en
alvast smakelijk eten.
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Op de stelling ‘Iedere inwoner wordt geacht vrijwilligerswerk te doen’
zegt 35% het hiermee oneens te zijn. En maar liefst 43% is zich ervan bewust dat vrijwilligerswerk wel degelijk verplichtingen met zich meebrengt.
Iedere inwoner wordt geacht vrijwilligerswerk te doen

Uitslagen
burgerpanel over

n Sterk mee eens n Mee eens n Niet mee eens, ook niet mee oneens
n Mee oneens n Sterk mee oneens n Weet niet

vrijwilligerswerk
BERNHEZE - Vrijwilligerswerk is het thema van deze editie van TipMooiBernheze, het
burgerpanel van DeMooiBernhezeKrant. Een ruime meerderheid van de respondenten
van de enquête geeft aan ergens als vrijwilliger actief te zijn.
Iedereen kent wel iemand die vrijwilligerswerk doet; misschien doe je het zelf wel. Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband,
waarbij deze werkzaamheden vaak onbetaald zijn. Grofweg gezien zijn er twee soorten
vrijwilligers: nieuwe en klassieke vrijwilligers. De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang
in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren en hij/zij blijft bij de organisatie omdat de
andere vrijwilligers vrienden zijn. De nieuwe vrijwilliger gaat eerder ‘shoppen’ en neemt een
engagement op met een specifiek doel, iets leren of een probleem oplossen.
Een mooi iets dat vrijwilligerswerk toch? Er zijn echter ook kritische geluiden vanuit de samenleving te horen. Veel overheden zoeken op meer terreinen naar mogelijkheden om de
kosten voor arbeid te verlagen. De vaste werknemer, bijvoorbeeld de chauffeur op de bus,
wordt verdrongen door een vrijwilliger die voor een lagere beloning, zonder pensioenopbouw en zonder vast contract het werk overneemt.
UITSLAGEN
Laten we eens kijken naar de uitslagen van de enquête die de respondenten een paar weken geleden online heeft kunnen invullen.
Zoals op onderstaand diagram te zien is, is maar liefst 58% vrijwilliger
waarbij het leuk is om te vermelden dat 1% van de geënquêteerden niet
van zichzelf weet of hij/zij vrijwilligerswerk verricht!

Op het laatste diagram is te zien dat 35% van de personen die de enquête hebben ingevuld het oneens is met de stelling ‘Ik zou meer vrijwilligerswerk verrichten als ik hiervoor geld van de gemeente zou ontvangen’, waarbij een aantal maal als toelichting wordt aangegeven dat
vrijwilligerswerk best eens betaalde banen kan gaan kosten en dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Ik zou meer vrijwillerswerk verrichten als ik hiervoor een
financiële tegemoetkoming zou ontvangen van de gemeente
n Sterk mee eens n Mee eens n Niet mee eens, ook niet mee oneens
n Mee oneens n Sterk mee oneens n Weet niet

Op de vraag hoeveel tijd je besteedt aan vrijwilligerswerk wordt, zoals
op onderstaand diagram te zien is, aangegeven dat de meeste mensen
een paar uur per dag ‘kwijt’ zijn aan vrijwilligerswerk. Opvallend is dat
het aantal personen dat een dag in de week besteedt aan vrijwilligerswerk bijna niets scheelt met het aantal personen dat meerdere dagen per
week hieraan besteedt. Wel geeft men aan dat het aantal uren/dagen
per week, maand of zelfs seizoen varieert.

Vrijwilligerswerk brengt GEEN verp

n Sterk mee eens n Mee eens n Niet mee e
n Mee oneens n Sterk mee oneens

Bent u werkzaam als vrijwilliger?
n Ja n Nee, maar in het verleden wel gedaan n Nee n Weet niet

Hoeveel tijd besteedt u wekelijks aan vrijwilligerswerk
n Een paar uur n Een dagdeel n Een dag n Meerdere dagen n Weet niet

Op het volgende diagram is te zien dat het aantal personen dat vrijwillig
iets doet in de zorg en hulpverlening enerzijds, sport en recreatie anderzijds en tenslotte in de sector sociaal en cultureel werk, niet ver uit elkaar
ligt. Voor carnavalsverenigingen doet men vaak vrijwilligerswerk en ook
de kerk en de dorpsraad worden een aantal keer genoemd, evenals Sterrenwacht Halley en Kika (stichting Kinderen Kankervrij).

Er is ook een aantal mensen dat geen vrijwilligerswerk doet of niet meer
doet. Op het diagram hieronder is te zien dat 65% van de geënquêteerden aangeeft hier geen tijd voor te hebben i.v.m hun fulltime baan. Ook
een groot aantal mensen geeft aan naast hun (fulltime) baan ook voor
een zieke ouder te zorgen; ook vrijwilligerswerk toch?!

In welke sector bent u werkzaam als vrijwilliger?

Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk (meer)?

n Zorg & hulpverlening n Sport & recreatie n Sociaal & cultureel werk
n Natuur & Milieu n Anders

n Ik zie de meerwaarde er niet van in n Ik heb geen tijd n Ik heb geen zin n Anders

EFFE SAMENDOEN
MORGEN
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Funhouse; jeugdsentiment
én genieten voor jong en oud
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Frits Dauphin

LOOSBROEK – Het enthousiaste gezicht van Funhouse Dauphin is Frits
Dauphin uit Bergen op Zoom. De 32-jarige kermisexploitant heeft een
moderne cakewalk, zoals hij het zelf noemt. Komende week staat hij - op
verzoek van de Kerncommissie Loosbroek - op de kermis in Loosbroek
en vraagt graag aandacht voor de dagkaart en de kermiskaart. Hoe gaaf
is het om het hele weekend de Funhouse onveilig te maken? Tijd voor
kermis in Loosbroek!
Zijn ouders hebben de ‘ouderwetse’ cakewalk, waar Frits zijn jongere
jaren vertoefde. Toen Frits als zelfstandige aan het werk ging, begon
hij de Funhouse. “Een moderne
cakewalk”, aldus Frits, vader van
een negen maanden oude zoon.
“Het helpt wel mee dat deze exploitaties echt Brabants zijn, hierdoor ben ik veel in Brabant. Daarmee bedoel ik dat veel Brabanders
in hun jeugd urenlang in de cakewalk rondhingen. Vijftien van de
vijfentwintig kermissen die ik draai
zijn in Brabant, de rest in Limburg
en Drenthe. In Loosbroek ben ik
nog nooit geweest.”, vertelt Frits
tijdens het interview, terwijl hij gewoon doorwerkt, want de kinderen
blijven de Funhouse binnengaan.
Enkele weken geleden stond Frits
nog op de kermis in Heesch en ook
stond hij al eens op de kermis in
Heeswijk-Dinther.

Foto: @DMBK

Afwisselend
Nog twee maanden kermis draaien
en daarna twee maanden oliebollen
verkopen; dit laatste is het begin
van een wat meer burgerlijk leven.
Twee maanden lang gaat hij ’s morgens om acht uur de deur uit, maar

is rond etenstijd terug én, niet te
vergeten, op zondag vrij. Januari en
februari brengt Frits voornamelijk
in de schuur door om onderhoud
te plegen en tussendoor te genieten van een zonvakantie, want daar
gaat zijn voorkeur naar uit. Zo kan
hij er in april, als het kermisseizoen
weer losbarst, weer helemaal tegenaan.

Er zijn
kermiskaarten
en
dagkaarten
voor de
Funhouse
in Loosbroek

Frits wil graag benadrukken dat dit
verhaal pas interessant wordt voor
de mensen als we ze vertellen dat er
kermiskaarten en ook dagkaarten
voor de Funhouse in Loosbroek te
verkrijgen zijn. Daarnaast heeft hij
een prachtige actie, die te vinden is
in de knipbon op deze pagina.

TEVENS AANWEZIG OP DE KERMIS

FUN HOUSE • DAUPHIN
bij inlevering van deze bon
8 ritten voor € 10,-

A.J.M. Hoefnagels

Draaimolen

F. Dauphin

Funhouse

Fam. v. Tuijl-Verstappen

Autoscooter

H.J.G. Pullens

Snoepkraam

H.P.L. Stroucken

Suikerspin

P. Verbruggen

Gebakkraam

Verstappen funfairs

Fotoschietsalon

VOF C. Overkamp en zn

X-treme cranes

VOF Verstappen

Lijntrek
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Hoor jij erbij te zijn bij huiskamer-tuinconcert
van Tim Akkerman in Galerie Bernheze?
Van kunst genieten is
een kunst. Met een huiskamer-tuinconcert bij Galerie Bernheze krijgen
de bezoekers een snelcursus in deze
discipline. Kunst en muziek liggen
dicht bij elkaar en Theo en Carla, van
Galerie Bernheze, pakken dit unieke
moment aan om te delen. Hoort u bij
de exclusieve avond met Tim Akkerman? Er zijn nog enkele toegangskaarten voor het all inclusive arrangement van 30 augustus te verkrijgen.

NISTELRODE –

S*
LAAGSTE PRKIJ
EN
VOOR HUISMER

D EEL !
NDVOOSTRUS
W EEK E
T/M 9 AUGU
7

500 G

De galeriehouders zijn heel creatief in het
bedenken van prachtige initiatieven die de
mens kan laten genieten van kunst. Zoals de
teambuilding-uitjes voor bedrijven, waarbij
ze kunst en lekker eten combineren met hun
schilderworkshop arrangementen.
Naast werknemers te binden door teambuilding, zijn ondernemers zich steeds meer bewust dat ook de klanten verwend moeten
worden in een sfeervolle omgeving. Wanneer u in uw eigen bedrijf hoge kwaliteit en
goede service biedt, wordt dit ook verwacht
wanneer u uw beste klanten uitnodigt om
ze te bedanken voor hun loyaliteit. Dit biedt
Galerie Bernheze bij uitstek; all inclusive.

All inclusive
Tim Akkerman krijgt de hoofdrol; een Nederlandse muzikant en singer-songwriter.
Akkerman werd bekend als leadzanger
en gitarist van de Haagse band Di-rect. In
maart 2009 stapte hij uit de band om verder te gaan als soloartiest. Zijn repertoire is
niet meer te vergelijken met dat van Di-rect,
het past uitstekend bij de mooie galerie in
Bernheze.
Deze avond zal het u aan niets ontbreken;
goed gezelschap, een heerlijke wijnproeverij, exclusieve hapjes en twee optredens van
Tim Akkerman, waarnaast Small Talk voor
sfeervolle achtergrondmuziek zorgt. Exposities van kunstenaars in verschillende disciplines maken deze avond compleet.
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2 STUKS

WEEKEND

1.49

Meergranen baguette
300 g

0.89

Varkenssaté**

420 G

6-8 stuks

500 G

Met 5 losse stokjes.

WEEKEND

WEEKEND

2.69

Galia meloen

PER STU

2 STUKS

WEEKEND

0.89

Gemarineerde grillfakkels**

400 G

WEEKEND

0.99

Hollandse
sperziebonen

Galerie Bernheze – 30 augustus van 18.00 – 22.00 uur voor € 30,- all in.
Aanmelden via theogalerijbernheze@live.nl en laat ons weten waarom deze kaartjes
voor u gereserveerd mogen worden.

P

Met 5 losse stokjes.

WEEKEND

Kaas-ui baguette

Tim Akkerman

BBQ
groentespiespakket**

K

3.49

Braeburn appelen

WEEKEND

1.5 KG

WEEKEND

0.99

1.99

ALS BEST GETEST
3-laags
toiletpapier
Sterk en zacht.

9x 200 vel

2.59

ugustus 2015
Bron: Consumentengids juli/a

Lasagne
Bolognese**

Geconcentreerd
afwasmiddel

400 g

0.5 l

0.75

1.59

1.50/l

Bron: Stiwa juli 2015

Citroen waterijs***
6x 80 g

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Varkenssaucijzen**
Per 100 g

1.99
4.15/kg

3.98/kg

0.49
Bron: CosmoGIRL! juli 2015

4.89/kg

Bron: Gezondgids juni 2015

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

KIJK VOOR MEER BEST GETEST
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Bernheze Fiets3daagse
DRIE DAGEN FIETSEN DOOR GROEN EN GASTVRIJ BERNHEZE
START EN INSCHRIJVING
Alle dagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het is niet
mogelijk van tevoren in te schrijven.
VERTREKPUNT
DINSDAG 11 AUGUSTUS: Café Restaurant De Toren,
Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther, 0413-296307
WOENSDAG 12 AUGUSTUS: Pannenkoekenhuis
Heesch, Osseweg 8, 5384 NC Heesch, 0412-655545
DONDERDAG 13 AUGUSTUS: Restaria Revival,
Schaapsdijk 36, Loosbroek.
AFSTANDEN
Ongeveer 35 en 55 km

Heerlijk fietsen, samen met anderen

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - TRV Bernheze houdt dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 augustus voor de achttiende keer de jaarlijkse Bernheze Fiets3daagse. Door de groene en gastvrije gemeente Bernheze en omliggende gemeenten zijn weer een aantal routes uitgezet van zo’n 35 en
55 km.
Deelnemers kunnen één, twee
of drie dagen genieten van
al het schoons dat de
omgeving te bieden
heeft. De routes
zijn duidelijk uitgeschreven. Zo
kunnen
de
routes ook na
de Bernheze
Fiets3daagse
nog gebruikt
worden.
Halverwege
de route is
er een stempelpost, waar
ook de gelegenheid is om voor
de inwendige mens
te zorgen. Langs de
route zijn bovendien
verschillende andere horecagelegenheden.

Tickets: www.dekreuge.nl

KOSTEN
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- per dag.
Kinderen tot en met 11 jaar fietsen gratis mee.
De inschrijfkaart is ook het lot voor de
levensmiddelenloterij en voor de fietsloterij.

MOOIE ROUTES
EN GEZELLIGHEID

De nieuw uitgezette routes zijn ook
dit jaar erg de moeite waard. Elke
dag wordt gestart - en geëindigd in een andere plaats. Op dinsdag
wordt er vertrokken vanuit Heeswijk-Dinther, op woensdag vanuit
Heesch en op donderdag vanuit
Loosbroek. Met hun inschrijfkaart
dingen deelnemers dagelijks mee
naar leuke prijzen in de levensmiddelenloterij. Ook maken ze kans
op een fiets, die aan het einde van
de derde dag wordt verloot. Deze
hoofdprijs wordt aangeboden
door de fietsenwinkels: Fietsplezier
Michel van de Wetering in Heesch,
van Esch Tweewielers in HeeswijkDinther en Jack Martens Tweewielers in Nistelrode.
De starttijd van de Bernheze Fiets3daagse is tussen 9.00 en 12.00
uur en de verwachte terugkomst
is, afhankelijk van de gekozen route, tussen 11.30 en 16.00 uur. De
laatste fietsers worden rond 17.00
uur terug verwacht. Deelname
kost € 7,50 voor de drie dagen of

€ 3,- per dag. Iedereen mag meedoen en kinderen tot en met 11
jaar doen gratis mee.

van de Bernheze Fiets3daagse zijn
de routes via de link ‘gratis fietsroutes’ te vinden.

ROUTES

INFO

Bij inschrijving ontvangen deelnemers de uitgeschreven route van
de dag. Zij kiezen zelf of ze de 35
of 55 km route fietsen. Na afloop

Voor meer informatie:
Marga Cornielje 06-1464 3707 of
Peter Janssen 06-2009 1151.
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Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8, Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39

dd32d03b-5c84-44db-ae3f-0dfa084f32a1.indd 1

3-8-2015 10:25:36
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Uw foto in de gemeentegids?

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

Doe mee aan de fotowedstrijd

Maak gebruik van de regeling HHT
Merkt u dat het huishouden steeds lastiger wordt? Vindt u de huishoudelijke hulp via de Wmo onvoldoende? Wilt u af en toe een extra
schoonmaakbeurt in huis? Maak dan gebruik van de nieuwe regeling
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met die toelage krijgt u huishoudelijke hulp tegen een kleine eigen bijdrage.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

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

Huishoudelijke hulp tegen een
kleine eigen bijdrage?

In januari 2016 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente
Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar organiseren
we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie Bernhezer foto, stuur die dan
vóór 7 september 2015 aan ons op.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een waardebon van € 75,(eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats).
Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, hou dan rekening met
de volgende criteria.
1. Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen deelnemen aan
de fotowedstrijd.
2. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingeleverd.
3. Medewerkers van de gemeente Bernheze zijn uitgesloten van
deelname.
4. De foto’s moeten genomen zijn in deze gemeente en/of moeten
herkenbaar zijn voor de Bernhezer samenleving.
5. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat
met een minimale reso-lutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
6. De gemeente Bernheze kan de foto’s gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de
fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s
voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures
of nieuwsbrieven.
7. Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te
vragen voor publicatie van de foto’s.
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s vóór 7 september 2015 naar
a.abrahamse@bernheze.org. Zet duidelijk de naam, de adresgegevens
en telefoonnummer van de fotograaf in uw e-mail.

Voor wie is HHT?
- u bent 75 jaar of ouder;
- u maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo
omdat u de eigen bijdrage te
hoog vindt;
- u hebt een beperking en krijgt
een maatwerkvoorziening via
Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering (verpleging en verzorging,
woningaanpassing,
rolstoel, vervoer, huishoudelijke
verzorging, begeleiding);
- u bent elke week actief als mantelzorger.
Kosten
De gemeente vergoedt € 15,- per
uur aan de zorgaanbieder. Het
bedrag dat u zelf betaalt hangt
af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Dat tarief is niet bij alle
zorgaanbieders hetzelfde. Vraag
goed na bij de zorgaanbieder van
uw keuze welk uurtarief hij hanteert. Een voorbeeld: het uurtarief
van de zorgaanbieder is € 22,50.
Daarvan vergoedt de gemeente
€ 15,-. Uw eigen bijdrage is € 7,50
per uur.
Hoeveel uur HHT krijgt u?
U krijgt maximaal 150 uur HHT
per jaar. Dat is drie uur per week.
Maar u kunt ook kiezen voor minder uren.

U kunt HHT aanvragen bij de volgende aanbieders
- Actief Zorg:
telefoon 088-75 08 200,
info@actiefzorg.nl,
www.actiefzorg.nl
- BrabantZorg:
telefoon 088-99 85 555,
klantenservice@brabantzorg.eu,
www.brabantzorg.eu
- Breederzorg:
telefoon 0413-25 94 41,
info@breederzorg.nl,
www.breederzorg.nl
- Buurtdiensten:
telefoon 06-12 55 12 55,
info@buurtdiensten.nl,
www.buurtdiensten.nl
- Laverhof:
telefoon 0413-29 81 00,
info@laverhof.nl,
www.laverhof.nl
- Interzorg/Mien Thuis:
telefoon 0412-65 14 28,
info@interzorgthuiszorg.nl,
www.mien-thuis.nl
- TSN Thuiszorg:
telefoon 0546-66 01 00,
clientenadministratie@tsn-thuiszorg.nl,
www.tsn-thuiszorg.nl
- TZorg:
telefoon 088-00 25 500,
informatie@tzorg.nl,
www.tzorg.nl.

Elektrische fietsinformatiedag voor 50-plussers uit Bernheze
Voor het derde jaar organiseert de gemeente Bernheze op vrijdag 28 augustus een gezellige en leerzame informatiedag over de elektrische fiets. De dag is bedoeld voor 50-plussers uit
de gemeente Bernheze en wordt dit jaar gehouden in Heeswijk-Dinther.
Overweegt u een elektrische fiets aan te schaffen en wilt u verschillende fietsen proberen? Of
heeft u al een elektrische fiets, maar wilt u uw fietsvaardigheid met uw eigen fiets vergroten
en de kans dat u met de fiets ten val komt verkleinen? Dan is deze dag zeker de moeite waard.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst met een kopje koffie of thee
- Presentatie
- Praktijklessen
- Lunch
- Fietstocht
Op de website www.e-biketraining.nl vindt u algemene
informatie over de fietsinformatiedag.
Locatie: KBO Heeswijk, gebouw Gymnasium
Bernrode, Zijlstraat 1a Heeswijk-Dinther
Datum/tijdstip: 28 augustus 2015 van 9.45 tot 15.30 uur. Deelname is gratis.
Als er voldoende aanmeldingen zijn, organiseren we een tweede training. Informatie over
de datum volgt dan nog.
U kunt zich op drie manieren aanmelden:
- via internet door het aanmeldingsformulier in te vullen op www.e-biketraining.nl
- door te bellen met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412
- door het invulstrookje op te sturen.

INVULSTROOKJE

Aanmelding elektrische fietsinformatiedag in Bernheze
Voorletters en achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik wil deelnemen op:
0
28 augustus 2015
0
een latere datum
Categorie deelnemer:
0
Ik heb geen elektrische fiets, maar wil er één aanschaffen
0
Ik heb al een elektrische fiets, maar ik heb hem nog nauwelijks gebruikt
0
Ik heb al een elektrische fiets, maar ik ben bang om hem te gebruiken
0
Ik heb al een elektrische fiets en ik gebruik hem vaak
Stuur het strookje op naar SOAB Adviseurs, Antwoordnummer 10581,
4800 WB Breda (postzegel niet nodig)
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Wet Milieubeheer
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente,
provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
- Stichting de Kreuge voor het
organiseren van een Pleinfestijn
op 29 augustus 2015 van 20.00
tot 1.00 uur op het plein aan
Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek. Het plein en een gedeelte van de Molenhoeven wordt
van 25 tot en met 31 augustus
2015, 16.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 29 juli 2015.
- Stichting de Kreuge voor het
organiseren van Loosbroek Presenteert op 30 augustus 2015
van 10.00 tot 19.30 uur op het
plein aan Molenhoeven, 5472
PX in Loosbroek. Op 30 augustus 2015 wordt een gedeelte
van Schaapsdijk tot aan Past.
de Grootstraat in Loosbroek van
8.00 tot 19.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 29 juli 2015.
- Stichting Berne Abdijbier voor de
introductie van het Berne Abdijbier op 29 en 30 augustus of 5
en 6 september 2015 van 12.00

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp 109, 5384 MB
Nieuwbouw garage en overkapping
Datum ontvangst: 27-07-2015
- Kerkweg 1, 5384 NL

tot 17.00 uur op locatie Abdijstraat 49, 5473 AD HeeswijkDinther. Tijdens het evenement
wordt er in een gedeelte van de
Abdijstraat (vanaf de Meerstraat
tot en met Abdijstraat 38a) in
Heeswijk-Dinther een parkeerverbod ingesteld. De beschikkingen zijn verzonden op 30 juli
2015.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van Ladies
Event op 24 september 2015
van 18.30 tot 22.30 uur op locatie De Misse 4, 5384 BZ Heesch.
De beschikking is verzonden op
30 juli 2015.
- L.W.J. van Kessel voor de onthulling van een oorlogsmonument op 20 september 2015
van 13.00 tot 14.30 uur op
locatie Meuwelweg, 5476 VM
Heeswijk-Dinther. Tijdens de
onthulling wordt de Meuwelweg afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden op 31 juli 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Venra Heesch BV heeft een
melding
Acitiviteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
- Wandelorganisatie Jeugd en
Gezinsvierdaagse voor het organiseren van wandeldagen
met activiteiten op en rondom
Plein 1969, 5473 CA HeeswijkDinther van 4 tot en met 8 augustus 2015. De melding is op
28 juli 2015 geaccepteerd.
- A. Rosenhart- van den Akker
voor het organiseren van een
25-jarige bruiloft op 28 augustus 2015 op locatie De Leibeek
4, 5388 EX Nistelrode. De melding is op 31 juli geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een gewijzigd besluit te nemen voor de
herinrichting van het centrum van
Heesch (postcodegebied 5384).
De in een eerder besluit opgenomen blauwe zone (max. 0,5 u) is in
overleg met de betrokkenen verkleind.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

van de inrichting op het adres
Aardenbaan 5, 5384 SW Heesch.
- Naar aanleiding van het
hierboven beschreven melding
Activiteitenbesluit is tevens voor
de Aardenbaan 5, 5384 SW
Heesch een besluit Maatwerk
opgesteld.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

- Stichting Kilsdonkse Molen heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor de oprichting
van een bezoekerscentrum bij de
Kilsdonkse Molen op het adres
Kilsdonkse-weg 4, 5473 KK
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van
toepassing

bekend dat het op 28 juli 2015
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikkeling van het bestemmingsplan
ruimte-voor-ruimtewoning
Loo
ong., Nistelrode. De overeenkomst
heeft betrekking op de bouw van
een Ruimte voor Ruimte woning
op het perceel kadastraal bekend
gemeente Nistelrode, sectie L,
nummer 1400, plaatselijk bekend
als Loo in Nistelrode.
Inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt vanaf
6 augustus 2015 op grond van het
bepaalde in artikel 6.2.12 van het
Besluit ruimtelijke ordening gedurende zes weken op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis, De
Misse 6 in Heesch.
Informatie: domein Beleid, team
grondzaken.

keling van het bestemmingsplan
ruimte voor ruimtewoning Dennenboomstraat Heesch. De overeenkomst heeft betrekking op de
bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel kadastraal
bekend gemeente Heesch, sectie
G, nummer 263, plaatselijk bekend
als Schrikkelvenstraat in Heesch.
Inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt vanaf
6 augustus 2015 op grond van het
bepaalde in artikel 6.2.12 van het
Besluit ruimtelijke ordening gedurende zes weken op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis, De
Misse 6 in Heesch.
Informatie: domein Beleid, team
grondzaken

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 zijn de volgende
meldingen gedaan:

Kennisgeving overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 28 juli 2015
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwik-

Verbouwen pand
Datum ontvangst:31-07-2015
- John F. Kennedystraat 11,
5384 GA
Bouwen carport
Datum ontvangst: 28-07-2015
- Heeswijk-Dinther
Justitieweg ong.
Plaatsen permanente teeltondersteunende palen en tijdelijke
overkapping (kersenteelt)
Datum ontvangst: 29-07-2015
- Koffiestraat ong.sectie C nr. 5075

Bouwen woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 31-07-2015
- Plein 1969 13-13a-13b-13c13d-13e-13f-13g-13h-13j-13k13l-13m-13n-13p, 5473 CA
Aanpassen schuifpui door
tourniquet
Datum ontvangst:30-07-2015
Loosbroek
- Schaapsdijk 12, 5472 PE
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 30-07-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt 3c, 5473 KB
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening/tijdelijke
afwijking bestemmingsplan
voor uitoefening dierenpension
Verzenddatum: 29-07-2015
- Hoog-Beugt 17, 5473 KN

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.

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

Opiumwet
De burgemeester van Bernheze
heeft besloten de huurwoning
aan De Eg 45, 5384 HA Heesch
op grond van artikel 13b van de
Opiumwet te sluiten tot en met 16
oktober 2015 in verband met de
aanwezigheid van drugs.
Tijdelijke sluiting: Tot 17 oktober
2015 is het verboden de huurwoning te betreden. Het doel van de
sluiting is drugshandel tegen te
gaan en overlast voor omwonenden te voorkomen.

Verbouwen woning en
herbouwen garage
Verzenddatum:30-07-2015
Vorstenbosch
- Kapelstraat 26, 5476 KV
Bouwen woonhuis met
bijgebouw
Verzenddatum: 30-07-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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

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

INFORMATIE
voor de

KERNEN
Zoek je de zon of juist
niet. Geniet van de
vrije tijd. Tot ziens!
www.centrumheesch.nl

Van maandag 3 augustus t/m vrijdag 21 augustus hebben wij de zomer
in onze bol! Vanaf maandag 24 augustus staan wij weer voor u klaar.
Voor dringende zaken zijn we uiteraard bereikbaar.

Wij wensen u een fijne vakantie toe!
Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95

Monique van de Ven
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

D66: Zomerreces...
Rob van Herpen

BERNHEZE - We zijn begonnen aan het politieke zomerreces. Een periode van
komkommertijd wachtend op eind september als de boel weer op gang komt.
Dit geldt niet voor D66 Bernheze. Sterker nog, wij staan aan de vooravond van
wellicht de belangrijkste beslissing die we tot nu toe hebben genomen en voor
de komende tijd gaan nemen.
Op zaterdag 22 augustus gaan we
met alle leden – op een bij ons horende democratische wijze – ons
standpunt bepalen inzake de toekomst van Bernheze. Daar waar
Bernheze ons destijds ‘overkomen’
is, hebben we nu op gemeentelijk
niveau de zaken keurig en zorgvuldig voorbereid.

VAN ESCH TWEEWIELERS

of toch niet?

Externe bureaus, bijeenkomsten
met bevolking, inspraakavonden
met verschillende instanties en

verenigingen, uitgebreide terugkoppeling naar Raad en Commissies: Het is allemaal op een professionele manier gedaan!
Al deze input nemen we mee om
als D66 Bernheze ons standpunt te
bepalen. Alle belangen afwegend,
alle pro’s en contra’s in beeld. Zelfstandig blijven? Fuseren? Opsplitsen?
Aan alle drie scenario’s kleven
voor- en nadelen. Dus dat wordt

nog een flinke klus die we serieus
aanpakken. Dat zijn we verplicht
aan u en verplicht aan onszelf.
Want wie in een democratie mee
wil spreken, moet dat gefundeerd
en op een juiste manier doen.
Daar horen luisteren en gezond
verstand bij. En in een breder perspectief de zaken bekijken dan alleen de emotie de boventoon laten
voeren!
U hoort van ons!

Hallo, ik ben Tilly. Ik ben gevonden door de dierenambulance. Ik ben
een klein rexkonijntje, wat betekent dat ik een vacht heb die aanvoelt als een tapijt. Echt waar. Kom mij maar eens aaien.

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Ik ben lief, en nadat mijn enorm lange nagels geknipt waren
door de vrijwilligers van Hazel, ben ik ook heel mooi om te zien.
Ik zoek een lieve baas, waar ik op mijn gemak mag wennen, en
een knappe gecastreerde heer erbij. Ik wil graag een ruime ren,
het liefst buiten, want ik word echt heel blij van rennen op het
gras. Ik maak dan de mooiste sprongetjes.
Leeftijd: onbekend (gevonden)
Formaat: klein

Voor meer informatie: Konijnenopvang Hazel

*De glazen krijgt u vanaf 26 mei tot en met 31 juli 2015 cadeau zolang de voorraad strekt.

www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com - Facebook: Konijnenopvang Hazel

Wekelijks kamermuziek Den Bosch
DEN BOSCH - Al tientallen jaren organiseert de Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch per
week twee lunchconcerten. Op donderdag- en zaterdagmiddagen van 12.30 tot 14.00 uur in de concertzaal
van de Azijnfabriek aan de Bethaniestraat in Den Bosch. Voor, tijdens en na het lunchconcert kan een drankje
en een broodje worden genuttigd. De muziekgezelschappen zijn van een hoog professioneel niveau.
Bij de Adviseur
op kantoor

Thuis met
Internet Bankieren

Onderweg met
de Mobiele app

Vraag Internet Bankieren aan
en krijg twee unieke zomerglazen.*
Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
088 - 8000 900
0412 - 45 20 03
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

Het succesvolle seizoen 2014/2015
werd in juni afgesloten. Bijna elke
week konden we luisteren naar
twee concerten. Zo waren er dit
seizoen zo’n 75 concerten. Er was
een enorme variatie in uitgevoerde
muziek. Vaak kende de regelmatige bezoeker de uitvoerende musici, maar soms werden deze zelfs
verrast door nieuwe duo’s, trio’s of
kwartetten.
We hadden afgelopen seizoen bijna
300 vrienden in ons bestand. De
concerten werden meestal bezocht
door om en nabij de 100 mensen. Als
vrienden van de Kamermuziek Den
Bosch hebben wij genoten van het
afgelopen seizoen en besloten om
ook voor het volgend seizoen vriend

of vriendin van de kamermuziek
’s-Hertogenbosch te blijven.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenkamermuziekshertogenbosch.nl.
De hoogte van de bijdrage blijft
gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Deze is per persoon
€ 100,- en voor een tweede bewoner op hetzelfde adres € 60,-.
Vriend worden kan door de vriendenbijdrage over te maken op
bankrekeningnummer
NL78RABO0116241608 tnv. Stichting Vrienden Kamermuziek. Als u

dat uiterlijk half augustus doet, dan
ontvangt u uw vriendenpas in september ofwel bij bezoek aan een
van de concerten. “Als jarenlange
trouwe vriend van de Stichting
Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch kan ik u dit dit van harte
aanbevelen!”, besluit Henk Verschuur uit Heesch. Hij is te bereiken
via tel. 0412-852290.

www.kamermuziekshertogenbosch.nl
info@kamermuziekshertogenbosch.nl
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

LUCHTPOST AAN HET WERK IN AFRIKA
“Op 15 juli zijn wij, Fleur, Michael en Jesse, naar Zuid-Afrika vertrokken
om in de sloppenwijk Motherwell te werken aan het opbouwen van een
nieuwe crèche: Tinker Tots. Het project is onlangs al veel in het nieuws
geweest door de vele acties die in Oss en omgeving zijn gehouden om geld
in te zamelen. Wij zijn afgereisd naar Zuid-Afrika om hier ons steentje aan
bij te dragen, want in augustus moet de crèche geopend worden.
We hebben de afgelopen weken niet stil
gezeten, we zijn aan de slag geweest bij
zowel Tinker Tots als Thamsanqa. De
overkoepelende stichting Thamsanqa heeft
vijf huisjes in de township waar kinderen
met allerlei traumatische en vervelende
achtergronden opgevangen worden bij
huismoeders en daar een nieuw thuis vinden.
Ook wordt er in één van de huisjes een kleine
crèche gedraaid, waar de kinderen vermaakt
worden door middel van leren. Met een beetje
aandacht en liefde maak je deze kinderen
ook al zo ontzettend blij! Dat is erg bijzonder
om te ervaren. Daar hebben we onze tijd dan
ook met alle liefde en plezier ingestoken. De

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mark de Haas
uit Heesch

Winnaar:
Diana Vermunt
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

MET EEN BEETJE AANDACHT EN
LIEFDE MAAK JE DEZE KINDEREN
OOK AL ZO ONTZETTEND BLIJ!

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Thamsanqa crèche was ook de inspiratie voor
de Tinker Tots crèche, waar we deze reis de
focus op leggen. De afgelopen weken hebben
we veel overlegd over de indeling, inrichting
en versiering van de crèche. We hebben met
Tia Wessels (de projectleider op locatie in
Zuid-Afrika) besproken op welke manier we
de kinderen in de klassen indelen en hoe we
de crèche gaan inrichten en versieren. De
komende weken gaan we hard aan de slag om
deze ideeën te realiseren.
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Maar de tijd tikt door en de nieuwe crèche
moet in augustus echt gebruiksklaar zijn. Een
flinke klus, omdat er ons nog veel te doen
staat. Klaslokalen moeten versierd worden, de
buitenmuur moet beschilderd worden en de
tuin moet er netjes uit zien. Aan de slag dus!
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8

Onze reis, en de vorderingen van het project
volgen?
www.facebook.com/ThamsanqaTinkerTots
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MOOIBERNHEZERTJES
7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

HEESAKKERS LICHTVISIE
I.v.m. de vakantie zijn wij gesloten
van 3 t/m 25 augustus.
Wij wensen iedereen een zonnige
en relaxte vakantie toe en zijn
u weer graag van dienst op 26
augustus. Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
’T MEDIAHUYS
Wij zijng gesloten van 6 t/m 21
augustus Laar 28, Nistelrode. Het
kantoor van Gaaf Grafisch
in Wanroij is wel geopend,
0485-451288 of
info@gaafgrafisch.nl.
Bernheze Media, voor dringende
gevallen kunt u mailen naar
info@demooibernhezekrant.nl.

TE HUUR
KRAAM ROMMELMARKT
Stichting Bernhezer
gehandicaptenbal houdt
op zondag 18 oktober een

rommelmarkt in Partycentrum
’t Maxend in Nistelrode. Kraam
huren € 10,-. Meer informatie
0412-611251 of info@
bernhezergehandicaptenbal.nl.

AANGEBODEN
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

GEVRAAGD
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
VOOR STG. OPKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
GEBRUIKTE/OUDE
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0412-355008.

TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
BOERENKOOLPLANTEN
EN SPRUITPLANTEN
Libert van Boxtel, Berlicum
06-22381999.

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

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

B O UW T

showroom open

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

GRATIS

deur in kleur
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

showroom
open
showroom open
op zaterdag
op zaterdag
- 15.00uur
uur
9.009.00
- 15.00

GRATIS

deur in kleur
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

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

GRATIS

deur in kleur
GRATIS
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

deur in kleur
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

HUBO!

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

GRATIS

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

TIPS VOOR EEN ONBEZORGDE VAKANTIE
Kies voor veiligheidscilinders.
deur in kleur
NAAR DEsleutels
Je krijgt dan een securitycard waarmee alleen deVRAAG
eigenaar
Kruishoekstraat 19kan
Heesch
T 0412
633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl VOORWAARDEN
laten
maken
en….
Sluit alle deuren en ramen goed af.
Vergeet ook het wc-raampje niet.
Geef je huis een bewoonde indruk.
Zorg voor een goede buitenverlichting.
Houd de gordijnen open.
Gebruik tijdschakelaars voor je verlichting.
Zorg voor een lege brievenbus.
Houd waardevolle spullen uit het zicht.
Kruishoekstraat
19 Heesch
T 0412netwerksites
633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
Vertel nooit
op sociale
dat je op vakantie gaat.

Binnenzonwer
op maat?

Laat je adviseren door Hu

Besparen door bewustwording

Knip
u
r
p o

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

Jan Gabriëls uit Loosbroek is al jaren hoffotograaf van BECO maar natuurlijk ook lid. Jan was in zijn vorige
carrière werkzaam en mede-eigenaar bij Gabriëls elektro en kent derhalve de klappen van de zweep als het
gaat om elektra en stroomverbruik. De betrokkenheid met BECO is voor hem vanzelfsprekend. ‘Samen sterker, daar geloof ik in,’ vertelt Jan. ‘Er is een grote groep vrijwilligers aan de slag met veel kennis. Dat gaat op
termijn ongetwijfeld vruchten afwerpen.’
Jan vertelt betrokken verder: “Mooi
ook om te zien dat steeds meer
Bernhezenaren lid worden en ook
daadwerkelijk groene energie willen
afnemen van deze lokale coöperatie.
Dat is dé manier om zuinig te zijn
op onze planeet en tegelijk te zorgen dat onze kinderen straks overal
gebruik kunnen maken van groene
energie die we zelf opwekken in
deze gemeente.

Goed signaal
Het gemeentebestuur van Bernheze is ook lid geworden van BECO
en geeft een goed signaal af om
1400 zonnepanelen te leggen op 6
plaatselijke gebouwen. Dan laat je
zijn dat je het serieus meent. Het is
belangrijk dat juist het gemeentebestuur vertrouwen uitspreekt in
BECO. Ook politieke partijen zijn
al collectief lid. Je moet het samen

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

doen. Zelf ben ik ook lid van Buurkracht in Loosbroek. Op kleinere
schaal probeer ik ook mijn zoons
bij te brengen dat het allemaal wel
wat minder kan. Vaker een lamp uit
of de thermostaat wat lager. Uiteraard heb ik overal led-verlichting en
het huis geïsoleerd. Soms kan een
simpele tochtstrip al flink helpen. Ik
denk dat je vooral met wat bewustwording al heel veel kunt besparen.”

20%

KEUZ
KORT

OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING

n Kantoorruimte
“Ook voor
*Geldig van
t/m 22 maart 2014.
Vraag naar de voorwaarde
TE3 maart
HUUR:
2 909999
99992
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers
uw veiligheid naar.. .”

Nistelrode
info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Bernheze bouwt bij Van Tilburg Mode & Sport
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COLUMN
ONNO
WAT DOET
EEN ADVISEUR
RUIMTELIJKE
ORDENING?

MAATENWCOERMPKOSIET

IN GRANIET
Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

“Adviseur ruimtelijke ordening, wat is
dat eigenlijk?” Een vraag die nog steeds
regelmatig aan mij wordt gesteld. Ja,
ONNO TRUSCHEL is
zeg ik dan, ik adviseer particulieren,
zelfstandig adviseur op het
bedrijven, winkeliers en ondernemers,
gebied van ruimtelijke
die op de een of andere manier te maken
ordening en eigenaar van
krijgen met ‘ruimtelijke ordening’.
RO Connect in Heesch.
Logisch dat de vervolgvraag dan is wie
daar mee te maken krijgen en vooral wanneer je daar mee te maken
krijgt. ”En wat is dat eigenlijk ‘ruimtelijke ordening’?” Ook een vraag
die met enige regelmaat aan mij wordt gesteld.

KEUKENWERKBLADEN VAN

12 MM TOT 12 CM DIK

UIT EIGEN CNC INGERICHTE
WERKPLAATS.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

Kleinwijk 24a

T (0412) 611169

www.timmersnatuursteen.nl

5388 PR Nistelrode

F (0412) 611189

E info@timmersnatuursteen.nl

De keuzes die gemaakt worden gaan over het nu, maar ook over de
toekomst: de keuzes van nu bepalen immers de ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren, natuur, leven... alles en iedereen heeft
ruimte nodig. Maar er kan niet voor alles op dezelfde plek plaats
zijn. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Dit vraagt dus om
ordening van de ruimte. Een proces waar regels en wetten een rol
spelen, maar ook belangen en emoties.
Ruimtelijke ordening is dus dichterbij dan u denkt. U wilt misschien
op een perceel dat u in eigendom heeft een woning bouwen. Of
misschien vindt u dat die woning die een ander wil bouwen juist niet

www.hetbouwblok.nl

ALLES HEEFT RUIMTE NODIG, MAAR ER KAN
NIET VOOR ALLES RUIMTE ZIJN...

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

op die ene plek moet komen omdat het uw vrije uitzicht belemmert.
Of u wilt een bedrijfje beginnen terwijl op die plek volgens het
bestemmingsplan eigenlijk alleen gewoond mag worden. Dit zijn
zomaar wat voorbeelden waarbij u te maken krijgt met ruimtelijke
ordening. U ziet, ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt.

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

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

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is relatief klein, de ruimte is daardoor schaars (zeker op
sommige plekken), de bevolkingsdichtheid is op sommige plekken
hoog en de wensen zijn talrijk en divers.
Om ons land leefbaar te houden moeten er dus keuzes worden
gemaakt. Waar bouwen we woningen? Waar laten we bedrijven zich
vestigen? Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden? Waar geven
we natuur de ruimte? Waar willen we winkels?

-

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

www.tonnywillemsen.nl

Mooi lekker
van Orangerie
Van Tilburg
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

De eerste fase is bijna gereed!
Geniet u nog niet van uw
vakantie? Geniet dan bij ons.
De koffie staat klaar.
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Sociaal Shoppen

service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Online of offline
Om de hoek

Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor
ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service,
kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze
bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

Ons kent ons
Met leuke acties

Doe zaken in de buurt, winkel in de buurt, eet in de buurt, geniet van je buurt

Verander de wereld, begin bij jezelf, Steun lokale ondernemers
DANAQUE HAARSTUDIO
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412-480836

FESTON TAPIJTEN HEESCH
Broekhoek 52
5384 VR Heesch
0412-451394

FIETSPLUS RINI
Laar 63a
5388 HC Nistelrode
0412-610114

GASTRONOMIA ITALIANA

HULLIE

’t Dorp 70
5384 MC Heesch
0412-474000

Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

www.danaque.nl

www.festontapijtenheesch.nl

www.fietsplus-rini.nl

www.g-italiana.nl

www.hullie.nl

INTENSE SKIN & BODY IMPROVEMENT

RAINBOW CENTRE

CONSCIUS SPORTS

VAN SCHIJNDEL TEGELHANDEL

Oostwijk 11
5406 XT Uden
0413-270110

CAFETARIA ’T TRAMPLEIN

5388 HC Nistelrode
0412-617042

De Beekgraaf 58
5388 CV NisteLrode
0412-617333

www.salonintense.nl

www.rainbowcentre.nl

www.consciussports.nl

www.vanschijndeltegels.nl

5A HELMA VAN DE RAKT
GAgelstraat 5

FYSIOTHERAPIE HOOGSTRAAT

EETCAFÉ ‘T PUMPKE
Raadhuisplein 7

STEENGOED WORKSHOPS

5374 NP Schaijk
06-36114581

Hoogstraat 11
5384 BJ Heesch
0412-453608

5388 GM Nistelrode
0412-612956

Eikenhoek 62
5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

CanadabAan 2
5388 RT Nistelrode
0412-617299

www.5ahelmavanderakt.nl

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

www.eetcafetpumpke.nl

www.steengoedworkshops.nl

www.mgservice.nl

HUBO NISTELRODE
Maxend 5
5388 GH Nistelrode
0412-611033

FRANSEN ACCOUNTANCY
& ADVIES
Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

UCE COMPUTERS

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

WOLLETJES

BP VAN DUYNHOVEN

www.hubo.nl

www.faara.nl

www.uce.nl

Laarhof 22
5388 GX Nistelrode
06-10433489

Laar 35

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord.
Stuur dit voor 22 augustus naar: info@demooibernhezekrant.nl.
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Succes!

Weijen 16
5388 HN Nistelrode
0412-610071
mijnwolletje

Tramplein 1
5388 ES Nistelrode
0412-613669

MG-SERVICE

Maxend 20
5388 TX NistelrOde
0412-612812

BP-servicestation-van-Duijnhoven

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Henriëtte Smits
Zij heeft gekozen voor een waardebon van € 25,van Rainbow Centre Nistelrode

WIN EEN WAARDEBON VAN € 25,00
VOOR BESTEDING BIJ EEN VAN
DE BEDRIJVEN OP DEZE PAGINA
Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de
puzzelstukjes alle letters.
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Feest in de tent gaat
door bij CS Wevers

Fietstocht voormalige
Petrus-Emmaus-Cantorij

NISTELRODE - Door een fatale brand op dinsdag 3 mei 2005 in de Brouwershoeve in
Nistelrode, stonden diverse clubs op straat. En met carnavalsstichting De Wevers was het
niet anders. In één klap was hun residentie na zoveel mooie jaren verdwenen en moest de
stichting noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie.

Enkele Nistelrodese horecaondernemers;
Mark Verwijst en Theo van der Heijden, hadden het lef om destijds hun nek uit te steken en zo werd ‘Feest in de Tent’ geboren.
Een succes en langzaam maar zeker volgden
clubs in de regio het Nisseroise voorbeeld.
“Tien jaren waarvoor we heel dankbaar zijn,
wat is nu mooier, voor jong en oud, dan samen met elkaar feest te vieren. Mark en Theo
besloten om andere de kans te geven en organiseerde in 2015 hun laatste ‘Feest in de
Tent’.
De carnavalstichting ging op zoek naar een
nieuwe uitbater, om het Nisseroise Carnavalsfeest veilig te stellen en zij kunnen melden dat het gelukt is. De Wevers en de uitbaters van Café-zaal ’t Tramstation, Tonnie
en Everista, staken de koppen bij elkaar en
medio februari 2016 staat er weer een feesttent in het centrum van ’t Weversrijk, dit keer

op ’t Tramplein. Edwin Verkuylen, voorzitter
van CS De Wevers: “We hebben beschikking over een bruin café voor diegenen die
de tent toch net te massaal vinden, een zaal
waar jong en oud geëntertaind zal worden,
en natuurlijk een feesttent voor de grotere
festiviteiten. De leden van de commissie Carnaval zijn nu al aan de slag, om over een dik
half jaar de Wevers en Weverinnekes van het
Weversrijk, jong en oud, de tijd van hun leven te bezorgen.
De geheimraad is druk doende met een nieuwe Prins en zal deze kunnen onthullen op 7
november, voor de derde maal in de zaal van
’t Tramstation. Maar voor het zover is, willen we alle Wevers en Weverinnekes een fijne
vakantie toewensen en zien we jullie graag bij
de start van het nieuwe seizoen bij een van
onze activiteiten!

De jubilarissen

HEESCH - De leden van de voormalige Petrus- Emmaus Cantorij gingen zaterdag 1 augustus voor de laatste keer van start met hun jaarlijkse fietstocht. Om 9.30 uur kwamen
zij bijeen bij Petrus- Emmaus kerk waar we op weg gingen met 15 fietsers en twee auto’s
met negen leden; voor wie het fietsen niet meer lukt.
Na een mooie route kwamen we om 10.30
uur aan bij de Heische Tip in Zeeland voor de
eerste stop waar de koffie met gebak klaarstond. Hierna gingen we op weg door een
mooie bosrijke omgeving en bracht de route
ons in Uden, waar we bij de Vrije Teugel werden getrakteerd op een heerlijke lunch. We
hadden dit jaar vier jubilarissen met 50 jaar
inzet voor de kerkmuziek.
Normaal zouden ze tijdens het Ceciliafeest in
november worden gehuldigd, maar het leek

ons een mooie gelegenheid om het tijdens
deze fietstocht te doen. Deze vier personen
werden tijdens de lunch gehuldigd. Tonnie
Verstegen, Wim Aartsen, Dora v.d. Akker en
Dora v.d. Wetering; zij ontvingen een speldje 50, de oorkonde van de de gregoriaanse
vereniging en een bloemenbon.
Daarna hebben we nog biljart golf gespeeld.
Om 15.30 uur op de fiets richting Nistelrode, voor een ijsje als afsluiting. We maakten
een groepsfoto bij het beeld van Ad de Laat.
Daarna fietsten we voldaan naar Heesch.

40%
30%
MOOI
KORTING 20%
STAPELEN
10%
...NOG 4 DAGEN!

BIJ 5 OF MEE

R ARTIKELEN

BIJ 4 OF MEE

R ARTIKELEN

RA
BIJ 3 OF MEE

RTIKELEN

EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!*
ONLINE IS ALLE SALE 50% AFGEPRIJSD.**

NATUURLIJK

M.u.v. accessoires

*

**

.

BIJ 2 OF MEE

R ARTIKELEN

Op de originele verkoopprijs.

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Op zoek naar vleermuizen in het donker
In Natuurgebied De Maashorst komen diverse soorten vleermuizen
voor. De specialisten leggen uit wat
de verschillen zijn, waar en hoe ze
wonen en waarvan ze leven.

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zaterdag 8 augustus om 21.00 uur een vleermuizenwandeling. Vleermuiskenners gaan samen met de wandelaars op zoek naar de verschillende vleermuizen
die leven in Natuurgebied De Maashorst. Met een speciaal apparaat, een ‘batdetector’, worden de diertjes
opgespoord.

Veel mensen denken dat vleermuizen gevaarlijk zijn. Dat blijkt
erg mee te vallen, als je het diertje tenminste niet met de handen
aanraakt. Overdag slapen vleermuizen hangend met hun kopje
naar beneden. Als het donker

‘batdetector’
worden de
geluiden
hoorbaar. Er
mogen géén
zaklampen
gebruikt
worden. Stevige schoenen worden
aanbevolen. Om zeker te zijn van
deelname is het zinvol om van tevoren telefonisch of via de website

VEEL MENSEN DENKEN DAT VLEERMUIZEN GEVAARLĲK
ZĲN, MAAR DAT BLĲKT ERG MEE TE VALLEN
wordt vliegen ze uit om insecten te
vangen. Vleermuizen zijn vliegend
in de schemering goed te zien. Ze
vliegen razendsnel, maar ze botsen nergens tegenaan. Dat komt
doordat ze ultrasone geluiden maken. Vleermuisgeluiden zijn voor
mensenoren niet waarneembaar,
omdat ze te hoog zijn. Met een

van het natuurcentrum te reserveren. De start is bij het natuurcentrum aan de Erenakkerstraat 5 in
Nistelrode. De wandeling duurt
ongeveer 1,5 uur. Deelname kost
€ 3,- voor volwassenen en € 2,voor kinderen. Reserveren kan via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of telefonisch: 0412-611945.

In de vakantie naar
de Wereldwinkel!

www.diepvriesspecialist.nl

Kabeljauwhaasje
zak à 1 kg.

Ook
voor
op de
BBQ

Epic
Normaal 12.99

9.

99

Stoofvleeskroket
schaal 5 stuks à 100 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 3.50

Belgische
friet
zak à 2 kg.
Lutosa
Normaal 3.49

2.

2.

49

zak à 1 kg.

doos à 12 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 2.19 / 2.29

Diepvriesspecialist
Normaal 4.99

1.

49

Sorbetijs passie fruit,

citroen of bosvruchten
Tonitto
Normaal 1.79

1.

29

3.

69

Mini jumbo
doos à 8 stuks
IJsco
Normaal 2.29

1.

79

Hotwings
zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

Nieuw

99

Ook
voor
op de
BBQ

Garnalen in filodeeg,
Butterfly garnalen
of Wantan
doos à 20, 12 of 6 stuks
Pure Asia
Normaal vanaf 2.49

25%

doos à 300 gr.

Spaarkaart

Coppenrath & Wiese
Normaal 2.79

GratiS tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 5 aug. t/m dinsdag 18 aug. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Dus ook tijdens de vakantie is het de moeite waard om
eens binnen te lopen in de Wereldwinkel. Bernheze heeft
drie Wereldwinkels te weten in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. Het assortiment en de aanbiedingen
variëren per winkel.
De vrijwilligers en het bestuur van de Wereldwinkels
wensen u een fijne vakantie en hopen dat u ook tijdens
de zomer geniet van (h)eerlijke producten.

Openingstijden

korting
Mini koffiebroodjes

Aanbieding van de maand augustus
Deze maand ontvangen klanten 15% korting op de rijst,
noedels, woksauzen en curry kruidenpasta’s. Ingrediënten voor een lekkere én snelle tropische maaltijd in de tuin
of op de camping. Geen inspiratie voor een (h)eerlijk gerecht. Kijk dan op www.wereldwinkel.nl. Daar staat een
aantal recepten voor u klaar.

ECHTER ÉÉN VAN DE WERELDWINKELS IN BERNHEZE IS ALTJD OPEN

4.

49

Doperwten extra fijn of Hamburger
Doperwten met wortelen bistrokwaliteit

beker à 500 ml.

Ook
voor
in de
oven

BERNHEZE - De scholen zijn dicht en de vakantie is in
volle gang. Afgelopen weekend is de uittocht naar het
zuiden weer begonnen. Zo hebben ook de vrijwilligers
van de Wereldwinkel vakantie. Daarom zijn de openingstijden tijdelijk aangepast. Echter één van de Wereldwinkels in Bernheze is altijd open! Zo pakt u niet mis
op uw favoriete (h)eerlijke producten.

www.adcommunicatie.nl

WERELDWINKEL HEESCH
Gesloten tot en met 23 augustus
WERELDWINKEL HEESWIJK-DINTHER
Tot en met 29 augustus is de winkel open op vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur
WERELDWINKEL NISTELRODE
Op vrijdag 7 en 14 augustus vervalt de avondopenstelling en is de winkel open van 10.00 tot 17.00 uur.
Overige dagen reguliere openingstijden
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Fietstocht Toer Mee op zondag 6 september

Kijkavonden en
zonnemiddag
bij Halley

HEESWIJK-DINTHER - Het lijkt nog erg ver weg maar de befaamde Toer Mee staat weer gepland. Deze inmiddels bekende fietstocht voor het hele gezin staat op zondag 6 september weer op de fietsagenda. Nu het
zomervakantie is zijn er voldoende mogelijkheden voor voorbereidende trainingsrondjes.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op de vrijdagavonden 7 en 21 augustus voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
Na zonsondergang lichten de sterren een voor een op en worden sterrenbeelden herkenbaar, waaronder Grote en Kleine Beer (met de Poolster), Zwaan, Lier, Arend. Ook de planeet Saturnus is dan van de partij.
Door de telescoop van de sterrenwacht zijn zijn ringen en enkele van
zijn grote manen, duidelijk te onderscheiden. Als het niet bewolkt is,
zullen de leden van Halley de bezoeker enigszins wegwijs maken aan
de sterrenhemel. Tijdens de publieksavond van 7 augustus komt het
internationale ruimtestation ISS over; prachtig om te zien. Astronaut
André Kuipers heeft daar een half jaar doorgebracht. En met wat geluk
verschijnt er een fraaie ‘vallende ster’ of meteoor, want in deze periode
beweegt de aarde door een kosmische stofwolk die voor dit fenomeen
verantwoordelijk is. Op 21 augustus staat ook de wassende maan aan
de hemel. Door de telescoop zijn ‘maanzeeën’, bergen, kraters op het
oppervlak van heel dichtbij te zien. In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel, met
extra aandacht voor ‘vallende sterren’ en de totale maansverduistering
van 28 september.
Zonnemiddag
Op zondag 23 augustus is Sterrenwacht Halley van 14.00 tot 16.00 uur
voor publiek geopend. Als het niet bewolkt is, worden de zonnetelescoop en andere grote en kleine telescopen op de Zon gericht. Die zijn
voorzien van speciale filters tegen het felle zonlicht. Dankzij die filters
zie je donkere zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en
protuberansen op de Zon en aan de rand de Zon. Leden geven daarbij
tekst en uitleg.
In het auditorium worden publiekspresentaties over de Zon gegeven.
De Zon is veel meer dan een grote, gloeiend hete witte bol. Met een
prisma kun je het witte onlicht splitsen in het spectrum van kleuren:
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. En de Zon zendt ook
licht uit, dat wij niet met onze ogen kunnen zien: infrarood en ultraviolet en zelfs radio-, röntgen- en gammastraling. Elke kleur vertelt iets
over de materie waarvan de Zon is gemaakt, de temperatuur, de dichtheid en nog veel meer. Door de kleuren van de Zon heel nauwkeurig
te bestuderen, verrijken wij onze kennis in hoge mate over deze ster.

Opnieuw is de Koninklijke Fanfare
uit Heeswijk er in geslaagd een 40
kilometer lange fietstocht in elkaar
te zetten. Deze tocht heeft als doel
geld bij elkaar te fietsen om nieuwe instrumenten voor de fanfare
te kunnen kopen.
Ook dit jaar heeft Van Esch Tweewielers uit de Abdijstraat in Heeswijk weer een nieuwe fiets aangeboden als hoofdprijs. Deze
hoofdprijs wordt verloot onder alle
deelnemers. Daarnaast zijn er prijzen voor de deelnemers die actief
sponsoren hebben gezocht.
Route
Sponsoren zoeken mag, maar
hoeft niet. Tegen betaling van

€ 3,50 krijgen deelnemers een
unieke fietsroute door de omgeving van Heeswijk en een consumptiebon. De route is opgeknipt
in korte etappes van vijf kilometers
zodat er ruim tijd is om uit te rusten en te buurten.
Halverwege wanen deelnemers
zich wellicht in de zevende hemel:
er is livemuziek van blaaskapellen,
volop eten en drinken voor lage
prijzen en bij de finish is er nog
meer livemuziek.
De start op 6 september is om
12.00 uur en de laatste startmogelijkheid is om 13.30 uur. Inschrijven
is mogelijk bij cultureel centrum
Bernrode in de Abdijstraat waar de
route ook begint.

VOETBAL EN MEER BEGINT WEER

Zie oplossing pagina 23

Tekst?

Entree: € 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

Video Design
Lunenburg
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Video Design
UwLunenburg
kostbare
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8 mm film op dvd

DVD‘oude’
Uw Jhr.
kostbare
Speelmanstraat
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mm
op dvd
nu film
10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

ERKEND VAKHANDELAAR
KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ZOMERACTIE
Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 359,- nu 299,-

HS 45 60 cm

van 379,- nu 329,-

Weijen 77a • 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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Raymon van der Biezen blij met zesde plaats op WK

Een klassering waar Raymon, gezien zijn
voorbije blessureleed, dik tevreden mee was
Enthousiaste fans

HEESCH - Fietscrosser Raymon van der Biezen uit Heesch is op 24 en
25 juli tijdens de wereldkampioenschap BMX in Zolder als zesde geeindigd.

kwalificeerde hij zich voor de achtste finale. Hierin werd hij derde,
evenals in de kwartfinale.

Tijdens de tijdrit op vrijdag 24 juli
werd Raymon twaalfde, waarmee
hij - terwijl hij het niet meer had
verwacht - een plekje veroverde in
de superfinale die de beste zestien
daarna mochten rijden.

Een vierde plaats in de semifinals
bezorgde hem - als derde Nederlander - een ticket voor de finale.
Hierin stond hij te gefocust aan de
start, miste deze en werd uiteindelijk zesde.

In deze superfinale ging eigenlijk
alles goed, Raymon stond lang op
de eerste plaats, uiteindelijk werd

hij zevende, een resultaat dat goed
genoeg was voor een A-status.
Een dag later, tijdens de wedstrijddag, werd het programma vervroegd in verband met het slechte
weer dat eraan kwam. Er werd
maar één moto gereden, dus alles moest kloppen. Hierin werd
Raymon van der Biezen eerste en

Dit was een klassering waar Raymon, gezien zijn voorbije blessureleed, dik tevreden mee was.

COOP

Bernheze Sportief
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Goud voor Mark tijden special Olympics
LOS ANGELES/HEESCH – Eind juni heeft er in deze krant een stukje gestaan over Mark Steeg, een zeer gedreven en enthousiaste jonge turner uit Heesch. Op 21 juli ging hij, met Team NL, naar de Special Olympics
World Games in Los Angeles; voor sporters met een verstandelijke beperking. Op 25 juli werden deze Spelen
geopend door niemand minder dan president Barack Obama. Maar wat moest Mark lang wachten want pas
op zaterdag 1 augustus, de laatste dag van de Special Olympics, was hij aan de beurt om te laten zien wat hij
kon. Maar dat lange wachten werd rijkelijk beloond want het verliep super, Mark won zilver op de rekstok,
vloer, ringen en allround. Een zevende plaats was er voor zijn prestaties op het paard en Mark won goud op
de brug met gelijke leggers en sprong.

Het lange wachten werd rijkelijk beloond, want het verliep soepel
Team NL heeft de volgende medailles gewonnen: 17 keer goud,
31 keer zilver, 20 keer brons, 10
x 4e plaats, 6 x 5e plaats, 8 x 6e
plaats, 1 x 7e plaats, 1x 8e plaats
en twee prachtige oranje vaantjes.

De sluitingsceremonie was afgelopen zondag en de sporters stapten
maandag in Los Angeles weer op
het vliegtuig richting Amsterdam.
Dinsdagochtend om 09.05 uur zijn
ze veilig geland op Schiphol waar
ze hartelijk ontvangen werden
door familie, vrienden en bekenden.

NL bestaat in totaal uit 65 sporters
en 22 coaches die actief zijn in 13
sporten.
Bron foto’s: Facebook

Van 25 juli t/m 2 augustus 2015
streden 7.000 sporters met een
verstandelijke beperking uit meer
dan 170 landen tegen elkaar! Tijdens de Special Olympics World
Games konden de sporters van
Team NL hun talenten en vaardigheden op wereldniveau tonen en
laten zien dat zij net zoveel respect
en waardering verdienen als andere sporters op topniveau. Team

LipsGroen 45+ dubbeltennistoernooi van 11 t/m 20 september
NISTELRODE - Binnenkort zijn ze weer te bewonderen: de prachtige
geslagen fore- and backhands, de slimme lobjes en de scherpe services
op het Lips Groen 45+ dubbeltennistoernooi bij TC Telro in Nistelrode.
Van vrijdag 11 tot en met zondag 20 september vindt voor de zestiende
keer dit gezellige toernooi plaats op het tennispark van TC Telro dat
wederom nog sfeervoller wordt aangekleed door Lips Groen.
Inschrijven voor dit toernooi kan nog tot 31 augustus via
www.toernooi.nl. Er kan gespeeld worden in de combinaties gemengd
dubbel, dames dubbel en heren dubbel in de categorieën 5, 6, 7 en 8.
Voor meer informatie: telro.45plus@gmail.com.

DE OPLOSSING

V.l.n.r.: Rene van Roosmalen, Diny Timmers, Jos Exters, Gerdien van Oss, Wim Lips, Heidi Wijdeven, Bram Lips,
Corry van Rooy en Mario van Zeeland

CORTJENS

ZOTTE

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN

Tekst

e
i
t
n
a
k
a
v
e
n
j
i
F
6 AUGUSTUS
Workshop Krachtvoorwerp
maken bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Boodschappenbus
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Herdenking atoombon
Japan en tentoonstelling
35 jaar actie
Locatie : Inloop Kastanjeweg 44
in Uden
10 AUGUSTUS
Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 8

7 AUGUSTUS

11 AUGUSTUS

Avondwandel driedaagse
Kloosterhof en Laarstede
Locatie: Start Kloosterhof
Nistelrode

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10

16 AUGUSTUS
Muziek op ‘t terras:
Acoustelicious
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
17 AUGUSTUS
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
18 AUGUSTUS
Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

19 AUGUSTUS

Publieksavond Halley
Locatie: Halleyweg Heesch
Pagina 21

12 AUGUSTUS

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 8

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10

8 AUGUSTUS

Jeugdvoorstelling: Bah!
Liefde!
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

KBO-Dinther: Kaartavond
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther

Muziek op ‘t terras: 2 AM
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Vleermuizenwandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 20
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 8

Geen DeMooiBernhezeKrant

KBO-Dinther: Kaartmiddag
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Feestelijk eten KBO Heesch
Locatie: Restaurant De Waard
Heesch
Pagina 6
13 AUGUSTUS
Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10

9 AUGUSTUS
Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 8
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

15 AUGUSTUS
A tribute to Queen
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Stilte wandeling
Locatie: Start D’n Eekhoorn
Heeswijk-Dinther
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Geen DeMooiBernhezeKrant

Jeugdvoorstelling
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Bomenpark Heesch
20 AUGUSTUS
Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
21 AUGUSTUS
Filmklassiekers in het bos
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
Publieksavond Halley
Locatie: Halleyweg Heesch
Pagina 21
22 AUGUSTUS

24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther

KVW HDL
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek

23 AUGUSTUS

26 AUGUSTUS

Schapenwandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode

Ziekentriduüm 2015
Locatie: Terra Victa Odiliapeel

Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
De Klokkenluider
an de Notre Dame
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Zonnemiddag Halley
Locatie: Halleyweg Heesch
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24 AUGUSTUS
KVW Nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode

Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
KVW Nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
Muziektheater
Kom van het Dak af
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput
Herpen
KVW HDL
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek
Ziekentriduüm 2015
Locatie: Terra Victa Odiliapeel
KVW Vorstenbosch
Locatie: Blokhot De Roets
Vorstenbosch
27 AUGUSTUS
Ziekentriduüm 2015
Locatie: Terra Victa Odiliapeel

Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch

Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch

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

KVW HDL
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek

KVW HDL
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek

KVW Vorstenbosch
Locatie: Blokhot De Roets
Vorstenbosch

25 AUGUSTUS
KVW Nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
Ziekentriduüm 2015
Locatie: Terra Victa Odiliapeel

Muziek op ‘t terras: Suara
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke Nistelrode

5a Helma van de Rakt
BAAvond: Motiveren of
loslaten?
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk

Workshop Opstellingen
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

28 AUGUSTUS
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
KVW HDL
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek
KVW Vorstenbosch
Locatie: Blokhot De Roets
Vorstenbosch
Elektrische fietseninformatiedag voor 50+
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

