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Dierenverblijf Heelwijk nam afscheid

paul Wittenberg gaat nog wel op bezoek

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

hele dagen flink werken was de stal
klaar, waren de jongelui trots en de
vernielingen verleden tijd.
onderhoud
Voor onderhoud en verzorging werd
door Paul een schema gemaakt met
taken en tijden. Dat werkte perfect.
Het geld kwam uit de verkoop van
de aanwas van geitjes en konijnen,
maar toen het hekwerk vernieuwd
moest worden, was dat niet genoeg. Daarom maakte de Stichting
250 brieven voor sponsoring door
bedrijven die Paul allemaal heeft
weggebracht en opgevolgd.

‘DE GEITEN, HET
PAARD, DE EENDEN EN
KONĲNEN KENNEN PAUL’

24- uurs solexrace
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Dode hoek actie
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Het resultaat: € 5500,- na 3-4
maanden bellen en langsfietsen. De
rest van het hekwerk werd gesubsidieerd door de gemeente Bernheze.
Paul Wittenberg bij ‘zijn’ dieren

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – ruim 36 jaar geleden werd Dierenverblijf Heelwijk een feit, eerst in de mozartlaan en vanwege
de ruimte, later in de Verdilaan. Paul Wittenberg is 28 jaar verzorger geweest voor de dieren en de zaken
eromheen. op 7 juli namen de vrijwilligers afscheid van Paul. Zijn gezondheid dwingt hem te stoppen met
Dierenverblijf Heelwijk.
Paul Wittenberg woonde vlakbij
het dierenverblijf en zei geen ‘nee’
toen hem werd gevraagd of hij er
de dieren wilde verzorgen. Ondertussen zijn daar Michelle en Saskia,
Mark, Lambert en Robbie bijgekomen. Paul vond het verschrikkelijk
leuk om voor de dieren te zorgen.
De geiten, het paard, de eenden en
konijnen kennen Paul, maar ook de

kinderen van de basisscholen kennen hem. Zij zijn regelmatig bij ‘de
geitjes’ te vinden om de dieren te
aaien, eten te geven en te leren.
Paul probeerde ze op te voeden in
de omgang met dieren.
omgang met de jeugd
Toen Paul enkele jaren geleden last
had van vernielingen bij het die-

renverblijf, is hij samen met Geert
van den Heiligenberg (voorzitter
Stichting Dierenverblijf) met de gemeente gaan praten. In samenwerking met Vivaan en de gemeente
kwamen ze tot een plan. De ‘hangjongeren’ werden gevraagd mee te
helpen de geitenstal af te breken
en een nieuwe te bouwen. Daar
werd gretig op gereageerd en na 2

Ook de bakkers kennen Paul. Oud
brood voor de dieren werd opgehaald. In het verleden was daar
soms zelfs een aanhanger voor nodig en kon het brood worden verdeeld over de dierenverblijven in de Kindervakantieweek
omgeving. Die tijd is voorbij. Helaas
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is ook de tijd voor Paul bij DierenHELM
JOSÉ VAN DEN
verblijf Heelwijk voorbij. De dieren,
heze
FOTOCLUBBern
maar ook de mensen in het team
zullen hem missen. Het is een heel
goed team, de taken zijn verdeeld,
maar een regelaar als Paul zouden
ze nog heel graag willen toevoegen.
geertvdheiligenberg@gmail.com.

VakantieFOTOWEDSTRIJDZon

De redactie van de mooibernhezeKrant houdt een vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp:
ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin de zon een hoofdrol speelt. laat je creativiteit de
vrije loop en laat zien wat er met zon, zonlicht, zonneschijn, zonnewarmte op fotografisch gebied allemaal mogelijk is.
Stuur een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding:
fotowedstrijd. Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en
telefoonnummer te vermelden. Insturen kan t/m 15 augustus 2013.
De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de
fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf
Wim Roefs uit Loosbroek.
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste, die beloond zullen
worden met de 1e tot en met 3e prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij
zijn: originaliteit, creativiteit, compositie, kwaliteit.

vaKan

Tie

FO
WeDSTO
TRiJD

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van
DeMooiBernhezeKrant. Professionele fotografen en medewerkers
van DeMooiBernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van deelname
uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In jPG
formaat, resolutie 300 dpi en tenminste 1MB groot). Stuur geen
archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s.
Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto’s insturen.

BESTE FOTO’S. HUN
ZICH VOOR MET HUN
.
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Schaduwspel

Noorwegen

Giverny Frankrijk
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Krant niet op woensdag ontvangen?
info@demooibernhezekrant.nl
tel. 0412-795170 of 06-22222955

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Schadeherstel,
reparaties en onderhoud
van alle merken caravans!
Bij ons bent u
aan het goede adres!
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl

De Te Winnen pRiJZen ZiJn:
1e pRiJS Hema cadeaukaart € 50,00
2e pRiJS Hema cadeaukaart € 25,00
3e pRiJS Hema cadeaukaart € 15,00
De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in
DeMooiBernhezeKrant van week 36, uitgave 4 september 2013
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie van
25 stuks gemaakt, die op de websites: www.mooiheesch.nl,
www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl worden gepubliceerd.
Mocht u nog op vakantie gaan, veel plezier en we kijken uit naar
de vele mooie inzendingen. Knip ze!
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

IJspegels

Opdracht rust

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

Versailles

2

eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Aardbeien

Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel

voor 4 personen

NIEUW!

DE SMULSTEEN

Even in de oven en genieten maar!

boodschappenlijstje
500 gram aardbeien
1 zakje vanillesuiker
Balsamico-azijn
500 ml slagroom
llen bij uw bakker)
8 schuimrondjes (te beste

BeReiDinG

Was de aardbeien, snij ze in tweeën en marineer ze met vanillesuiker
en wat balsamico-azijn. Laat deze minimaal een uur intrekken. Klop de
slagroom lobbig.
Pak een schaal en voeg ombeurten wat slagroom, gebroken schuimpjes
en aardbeien toe, zodat het een ‘Mess’ wordt.

Eet Smakelijk

Tijdelijke inzamelactie
frituurvet scouting

Nu nieuw bij uw versspecialist
®
de Bourgondische
De Smulsteen
e bourgondische ovensteen;
ovensteen ‘SMULSTEEN’
wordt met

D

De met vlees en groente gevulde steen wordt op authentieke Bulgaarse wijze, in één
keer in de oven op 180°C en in 25-30 minuten, gegaard. En door de bijgeleverde
gietijzeren houders kan de steen op tafel gepresenteerd worden. Zo kunt u direct aan
tafel genieten van een complete, sfeervolle, ambachtelijke en verse maaltijd.
De feestelijke Smulsteen® is ook ideaal als alternatief voor gourmetten.
Kijk voor de variaties op de achterzijde van dit formulier en bestel nu bij uw
versspecialist de rijk gevulde Bourgondische ovensteen!

vlees door ons gevuld. Zo kan het vlees in 1 keer in de
oven gegaard worden, waarna de steen op een gietijzeren
onderstel op tafel gezet wordt. U bereidt zo
heel gemakkelijk een vleesmaaltijd voor 3 à
4 personen, met keuze uit diverse soorten
heerlijk gemarineerd vlees zoals biefstuk,
De Smulsteen : feestelijk, gezond,
gemakkelijk, genieten!
varkenshaas, kipfilet of lamsvlees.
®

• Feestelijk: feestelijk op tafel, een goed
alternatief voor gourmetten
• Gezond: oven bereiding zonder extra boter
inclusief verse groenten
• Gemak: de steen is gevuld en ovenklaar, heeft
een snelle bereidingswijze
• Genieten: verse producten van topkwaliteit en
een sfeervolle manier van eten

Tip: Serveren met
gebakken
‘t Dorp 67, 5384 MB Heesch
aardappelen enT:rinyvanesch@rinescocatering.nl
groenten.
0412-454077, F: 0412-632271
Feestelijk op tafel als alternatief voor
gourmetten.
Gezond: bereiding in de oven, zonder boter.
Gemak: de steen is gevuld en ovenklaar.
Genieten: verse producten van topkwaliteit en
een sfeervolle manier van eten.

Kijk voor de variaties op onze website of loop gerust eens binnen
in onze winkel.

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

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

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
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.

LekkerWIST
feestelijk
u dat...
smullen!

Lekker feestelijk smullen

column

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts

Advertorial

MESS

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle suppers
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vrij bridgen/zomerdrive
nISTELRODE - Vanwege vandalisme is de container waar u frituurvet,
en andere plantaardige oliën kon inleveren weggehaald in overleg met
de gemeente. We zijn druk bezig met het zoeken naar een nieuwe geschikte plek voor de container. Dit kost echter even wat tijd.
Omdat wij het ook heel erg vervelend vinden, zamelen we nu iedere
zaterdag bij de jumbo in nistelrode
frituurvet/olie in. De inzameltijden
zijn van 10.00 tot 15.00 uur! Er is
dan ook altijd iemand van de Roverscouts (onderdeel van Scouting
Mira Ceti) aanwezig, waardoor we
uw vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Dit zullen we blijven doen totdat
we, in samenwerking met de gemeente, een nieuwe geschikte plek
hebben gevonden. Dit zal dan via
deze weg naar u worden gecommuniceerd.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking en we zien u graag zaterdag bij de jumbo!

HEESWIjK-DInTHER - Vanaf heden tot 26 augustus is er tijdens de
zomer iedere maandagavond ‘VRIj
BRIDGEn / ZOMERDRIVE’ georganiseerd door de BC de Klotbeek
uit Heeswijk-Dinther. Aanvang is
19.30 uur. Locatie CC Servaes. De
kosten zijn € 4,- per koppel. Meer
informatie: www.de klotbeek.nl.

Sundae

www.mooinisseroi.nl

Zomerweken!

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Sundae’s
15 verschillende smaken

Onze frisse zomertip

De complete versspecialist lunch
•
De complete versspecialist
voor de horeca
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

€,1,
1

Speciaal voor de kids!

Sundae Rainbow
7575

1
€,1,

Deze aanbieding is geldig tot 31 augustus.

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur
Assortiments- en prijswijzigingen per Plaza-vestiging voorbehouden, alsmede zet- en drukwerkfouten.

1043794

t. 0412 611383
M. 06 53716610

diner
borrel terras• feestje
•

Sundae Kiwi
75 75
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Win jij 2 felbegeerde weekendkaarten voor de 24-uurs Solexrace?

ieTip

T
vaKan

HEESWIjK-DInTHER - ook dit jaar hebben we weer een actie op de mooibernheze sites en in
DemooibernhezeKrant. beantwoord de drie keuzevragen die hieronder staan en stuur de antwoorden op
naar info@demooibernhezekrant.nl.
onder alle goede inzendingen worden maar liefst 3 x 2 weekendkaarten verloot.

COLUMN
D’N BLIEKER
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

RODDEL EN ACHTERKLAP
In een dorp hoor je van alles. Als je de sirenes van een ambulance
of de brandweer hoort, kun je binnen vijf minuten weten naar welk
ongeluk of brand ze onderweg zijn. In die vijf minuten, heb je ook nog
aanvullende informatie ontvangen of er dorpsgenoten bij betrokken
zijn (heel interessant) of niet (totaal niet interessant). Als je zou willen,
kun je via de wandelgangen binnen tien minuten een reconstructie
van het ongeval in elkaar zitten. Altijd handig als Hart van Nederland
plotseling op de stoep staat voor een diepte-interview.

Vraag 1: Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen dit jaar deelnemen aan de brommerrace?
a. 1 jaar
B. 5 jaar
C. 16 jaar
Vraag 2: Hoeveel dagen is het feest tijdens de 24-uurs solexrace?
a. 1 dag
B. 3 dagen
C. 7 dagen
Vraag 3: Welke vereniging organiseert op de zondag het kinderprogramma tijdens de 24-uurs solexrace?
a. Stichting Ranja B. Jong nederland HDL C. De pindullekes
stuur je antwoorden naar: info@demooibernhezekrant.nl en maak kans op één van de 3 x 2 weekendkaarten.
je kunt meedoen t/m donderdag 1 augustus 21.00 uur.

Kinderprogramma maakt 24-uurs Solexrace compleet
Veel leuke kinderactiviteiten met fantastische prijzen
HEESWIjK-DInTHER – op 2, 3 en 4 augustus wordt in het bosrijke buitengebied voor de zevende keer de
24-uurs solexrace georganiseerd. ook deze keer (st)rijden de deelnemers weer voor KiKa (kinderen kankervrij). met het bijbehorende driedaagse muziekfestival wordt het weer een compleet feest, voor jong en
oud. Dit jaar is er een bijzonder kinderprogramma, waarmee prachtige prijzen te winnen zijn.
KinDerProgramma
Kinderen tot 12 jaar mogen het
hele weekend gratis naar binnen
op het festival. Op zondag is er,
in samenwerking met jong nederland HDL, vanaf 10.00 uur een
leuk programma met veel activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Zo kan er onder meer naar
hartenlust geknutseld en getekend
worden. Ook is er de kermisattractie Kamelenrace en een heuse
stormbaan.
Win een WeeKenDje Weg
Alsof dat nog niet genoeg is kunnen de kinderen prachtige prijzen
winnen. Libéma attractie- en vakantieparken stelt mooie prijzen
beschikbaar, zoals: Een weekendje
met het hele gezin naar Vakantiepark Dierenbos of Vakantiepark
Beekse Bergen, met de hele klas
een dagje naar Safaripark Beekse
Bergen (excl. vervoer) en verschillende entreekaarten voor Dieren-

rijk, Sportiom ‘s-Hertogenbosch en
Aviodrome Lelystad Airport.
Hoe kunnen ze deze prijzen winnen? Gewoon door aanwezig te
zijn. Even melden bij één van de
leiders van jong nederland HDL en
ze maken kans op deze geweldige
prijzen.
feestProgramma
Uiteraard is er niet alleen aan de
kleintjes gedacht. Er is natuurlijk
weer een zeer divers driedaags
feestprogramma. Op vrijdag 2 augustus gaan de poorten om 18.00
uur open voor ‘It all started in the
nineties’, Pap en Pudding en Dj
Dave.
Zaterdag starten de trainingen van
de Brommercross om 13.50 uur en
om 16.00 uur is de start van de 24uurs Solexrace. Madison Avenue
start het programma in de Feesttent, gevolgd door Ar!e, The Dirty
Daddies, medeorganisator WC Ex-

perience en - als grandioze afsluiter - BZB. In de eettent staat die
avond Dj André nijman met Unserious Request en in zaal Stanserhorn tref je tot 3.00 uur de prettig
gestoorde Partyploppers.
Op zondag start het kinderprogramma om 10.00 uur en de
brommerrace om 11.30 uur. Hou’t
Simpel, The Backstienck Boys, Rattlesnake Shake en The Heinoo’s
zorgen ondertussen voor feest in
de grote tent. In de eettent is op
zondag de altijd hilarische King of
Bingo, met tussendoor een akoestisch optreden van WC Experience.
De Solexen finishen om 16.00 uur,
maar het feest gaat daarna natuurlijk nog even door!
CamPing en tiCKets
Meer informatie over het programma, inschrijven, de camping,
entreetickets, etc. vind je op de
website: www.24uurssolexrace.nl.

Het rare is dat sommige mensen niet alleen alle informatie doorspelen
voor het geval Hart van Nederland op de stoep staat. Ik heb ooit het
idee dat sommige mensen ook alle informatie paraat willen hebben
voor het geval dat RTL Dorpsboulevard een item komt afnemen over
het aantal scheidingsschandalen in een bepaald postcodegebied. In
dat itempje zou het dan niet alleen moeten gaan over de hoeveelheid
scheidingen per jaar, maar vooral over de achtergronden en intriges
van elk verhaal.

‘MISSCHIEN IS HET IDEE VOOR DEZE VERHALENMAKERS OM DE KRACHTEN TE BUNDELEN’
Deze dorpsintriges zijn namelijk nogal erg interessant voor de aspirant
roddeljournalisten in het dorp. In de supermarkt, op verjaardagen,
in de kroeg, op de sportclub: overal hoor je flarden van verhalen
over dorpsgenoten die privé door een lastige tijd gaan. Of je het nu
wilt horen of niet, je ontkomt er maar moeilijk aan. Vaak ken je de
personen in kwestie niet eens persoonlijk, maar toch is het interessant
genoeg om te vertellen aan je omdat je nu eenmaal in hetzelfde dorp
woont.
Misschien is het idee voor deze verhalenmakers om de krachten te
bundelen. Breng één keer in de week een tijdschriftje uit waar alle
halve waarheden, aannames en geromantiseerde gebeurtenissen
over bekende en minder bekende dorpsgenoten in beschreven staan.
Verkoop het op de plekken waar je nu ongevraagd je artikelen in
gesproken vorm uitkraamt. Ik hoop echt dat je een gat in de markt
hebt gevonden en financieel binnenloopt. Als ik het maar niet meer
hoef aan te horen.

creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
voor alle creatieve oplossingen.

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

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

20%

t/m dinsdag 6 augustus bij Intratuin Veghel

kortIng

op 1 artikel
naar keuze*

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.
M.u.v. blokhutten, bestrating, zakgoed grind en zand, boeken,
bestellingen, gasflessen, levende dieren, cadeaukaarten, horeca,
lopende (kortings) acties en aanbiedingen.

Doe mee aan de actie van DeMooiBernhezeKrant en sites
en win die felbegeerde weekendkaarten.

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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health, beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parkeren bij Bernhoven heeft aandacht
gemeente en ziekenhuis
UDEn - sinds het ziekenhuis haar nieuwe onderkomen in Uden heeft betrokken, bleek met name het parkeren voor nogal wat ergernissen bij de
gasten te zorgen. Haperende of helemaal niet werkende slagbomen, parkeerautomaten die op tilt sloegen of buiten bedrijf raakten, onduidelijkheid over parkeertarieven en parkeertijden bij de spoedpost van het ziekenhuis, te kleine parkeervakken voor bijvoorbeeld invalidenauto’s en de
relatief grote afstand van parkeerterrein naar de hoofdingang.
Het is begrijpelijk dat de gasten van
Bernhoven hun klachten uitten tegenover het ziekenhuis. Bernhoven
is echter niet verantwoordelijk voor
de parkeerterreinen en het parkeerbeleid. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente Uden. Dat
neemt niet weg dat het ziekenhuis
zeer regelmatig overleg voert met
de gemeente om de gesignaleerde
problemen op te lossen. Inmiddels
is er veel verbeterd, maar nog niet
altijd verloopt het parkeren vlekkeloos. De gemeente Uden en het
ziekenhuis blijven dan ook met
elkaar in gesprek om snel tot een
oplossing van eventueel nog voor-

komende problemen te komen.
Overigens is het mogelijk om een
week- of maandparkeerkaart tegen
gereduceerd tarief aan te schaffen.

‘HET IS BEGRĲPELĲK
DAT DE GASTEN VAN
BERNHOVEN HUN
KLACHTEN UITTEN’
De gemeente Uden heeft een site
in het leven geroepen: www.parkerenbernhoven.nl waar de bezoeker
wordt geïnformeerd over parkeren
en tarieven bij Bernhoven.

Bernhoven krijgt predicaat TopZorg liesbreuk
UDEn - bernhoven krijgt van zorgverzekeraar menzis het predicaat
topZorg voor de behandeling van liesbreuk. Het predicaat geldt tot en
met 2014. meer nog dan in voorgaande edities van topZorg ligt de
nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze
krijgen. bij de toekenning van topZorg liesbreuk is daarom nauw samengewerkt met de nederlandse Vereniging voor Heelkunde (nVvH).
Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor topZorg.

Omdat naast kwaliteitscriteria,
vooral de wensen van de patiënt
uitgangspunt waren bij het toekennen van het predicaat TopZorg
is het voldoen aan de richtlijn ‘Behandeling van de liesbreuk’ van de
nVvH een belangrijke vereiste voor
het verkrijgen van het predicaat.
Voor patiënten met een liesbreuk is
het van belang dat zij snel geholpen worden. Daarom beveelt de
nVvH een dagbehandeling aan,
met een laag complicatiepercentage en goede pijn- en misselijkheidsbestrijding. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht
voor onderzoek en diagnostiek op
één dag. Datum en tijd van de ingreep worden direct ingepland. De
operatie dient binnen vier weken
na het eerste polibezoek plaats te

vinden. Bernhoven heeft aan Menzis extra gegevens aangeleverd
over ondermeer toegangstijden,
wachttijden, volume en aantal
dagbehandelingen voor liesbreuk.
Bernhoven heeft aangetoond dat
het voldoet aan de extra wensen
en eisen die horen bij het predicaat
TopZorg. Daarmee laat het Udense
ziekenhuis zien dat het verder kijkt
dan de reguliere behandeling en
dat het de mens centraal stelt door
speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en
het geven van informatie.
liesbereukbehandeling in een dag
Zo vindt in Bernhoven voor de
grootste groep patiënten onderzoek en behandeling plaats op één
dag. Dat betekent dat de patiënt
voor een afspraak naar de polikliniek komt, meteen wordt gezien
door chirurg en anesthesioloog,
waarna de ingreep nog dezelfde
dag plaatsvindt.
Daarnaast is op de website van
Bernhoven behalve schriftelijke informatie, ook een filmpje te zien
waarin duidelijk wordt uitgelegd
wat een liesbreukoperatie inhoudt.

Weeguurtje nistelrode
half uurtje later
nISTELRODE - Het inloopspreekuur van het consultatiebureau nistelrode, beter bekend als het weeguurtje, is vanaf 1 september op donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
naast de ‘gewone oproep’ voor
een bezoek aan het consultatiebureau zijn ouders van harte welkom op het inloopspreekuur. Het
consultatiebureau nistelrode heeft
vanaf 1 september iedere donderdag van 13.30 tot 14.30 uur
inloopspreekuur. U kunt bij ons

langskomen om vragen te stellen
over onderwerpen die u belangrijk
vindt zoals gezondheid, verzorging, voeding, groei en opvoeding
van uw kind.
Maakt u liever een afspraak? Belt u
dan naar ons afsprakenbureau via
0900 - 4636 443.

Haperende of niet werkende slagbomen leiden tot irritatie

eHBO start nieuwe cursus
nISTELRODE - eHbo vereniging nistelrode start, bij voldoende inschrijvingen, in september met een basiscursus eHbo. De cursus bestaat uit theorie en praktijk, levensreddende handelingen, inclusief reanimatie en gebruik van aeD. De cursusduur is 14 avonden van elk 2
uur, telkens op maandagavond.
nistelrode medio november een
cursus eerste hulp aan kinderen (bij
voldoende deelname).
De cursusduur is 2 avonden van
3 uur. Kosten zijn € 85,- inclusief
lesmateriaal en 1 jaar lidmaatschap
van EHBO vereniging nistelrode.
Kosten van de cursus: € 175,- inclusief lesmateriaal en 1 jaar lidmaatschap van EHBO vereniging
nistelrode.
Deze kosten (en van alle andere
cursussen) zijn meestal te declareren bij uw ziektekostenverzekering. Inschrijfgeld á € 25,- wordt in
mindering gebracht op het cursusgeld.
eerste hulp aan kinderen
Ook organiseert EHBO vereniging

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

reanimatie
Op 1 en 8 oktober wordt een cursus reanimatie en AED bedienen
verzorgd. Kosten voor deze cursus:
€ 85,- inclusief lesmateriaal en 1
jaar lidmaatschap van EHBO vereniging nistelrode.
U kunt zich voor een of meerdere
cursussen opgeven via het secretariaat: Lambert Hendriks,
0412-612555 of via
ehbo-nistelrode@home.nl.

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

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

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Kersouwe brengt met ‘The Godmother’ misdaadkomedie
Rivaliserende families werken op lachspieren
die zin moet je proberen jezelf keer
op keer opnieuw uit te vinden,”
zegt Olaf over zijn acteren. Feitelijk geldt deze uitspraak voor zijn
levenswandel. Want hoewel hij is
opgeleid tot reclamemaker, heeft
hij momenteel een eigen commercieel adviesbureau en een bedrijf
in thermische en akoestische isolatiesystemen. Hij houdt van uit-

De macho’s van Di Rossi en Taggliata

Het theater is volgens hem een
kweekvijver voor talent: “Het
mooie is dat veel medewerkers
die professioneel hun weg vinden
in het theatervak, toch verbonden
blijven aan de Kersouwe.”

tieti

p

Foto’s: Jos Kaldenhoven

Heeswijk-Dinther - Met ‘The Godmother’ dompelt De Kersouwe u deze zomer onder in de Italiaanse
cultuur van dik vijftig jaar geleden. Siciliaanse taferelen in de Heeswijkse bossen. De groep van bijna honderdtwintig vrijwilligers legt momenteel de laatste hand aan deze vlotte misdaadkomedie, waarin humor,
een sterk plot en lekkere muziek een soepel geheel vormen. Olaf Sleutjes uit Heeswijk speelt dit jaar een van
de hoofdrollen: “Ik ben Seppe, de sluwe bullebak.”
De familie Sleutjes woont alweer
negen jaar in Heeswijk en blijkt
een echte Kersouwefamilie. Olaf
is al sinds 1997 actief binnen de
Kersouwe. Zijn vrouw Ellen draait
sinds enkele jaren mee in de kostuumwerkgroep, dochter Sanne
acteert er vanaf de verhuizing naar
Heeswijk en hun zoon Erick draait
als Benjamin bij de techniek steeds
vaker mee achter de schermen.
Olaf straalt van oor tot oor als hij
over de Kersouwe vertelt.

vaka
n

Prototype maffioso
Dit jaar maakt Olaf dus zijn opwachting als acteur in een heuse
misdaadkomedie: The Godmother.

over zijn rol als prototype maffioso.
Hoe gemakkelijk het voor het publiek ook mag zijn, een komedie eist
volgens hem veel van de acteurs:

dagingen, wat ook weer blijkt uit
zijn carrière op de planken. Ooit
begonnen als zanger in een band,
speelt hij nu, via verschillende rollen in musicals en theatervoorstellingen, een hoofdrol in een mis-

‘Olaf straalt van oor tot oor als hij over de Kersouwe vertelt’
“De voorstelling draait om twee
rivaliserende maffiafamilies. De Di
Rossi’s en de Taggliata’s, die onder
invloed van beide Don’s elkaar met
rust laten. Totdat door een van de
families het verdrag wordt geschonden en de vlam in de pan slaat. Ik
speel Seppe, de oudste van de drie
broertjes Taggliata, iemand waarvoor iedereen bang is.”
Olaf geniet zichtbaar als hij vertelt

“Het is een snel genre, veel meer
dan alleen maar grappig doen. Spelers moeten heel goed op elkaar ingespeeld zijn (wat wel goed zit met
de huidige groep). Anneke Schröder, onze kersverse regisseuse, heeft
daar hard aan getrokken.”
Verborgen lijntjes
“Als je weet wat je rol inhoudt,
kun je er uit halen wat er in zit. In

daadkomedie. Vorig jaar bewees
De Kersouwe haar kunnen met het
prachtige drama ‘Les Miserables’.
Olaf is ervan overtuigd dat de
groep met een komedie als ‘The
Godmother’ opnieuw een groot
publiek zal aanspreken: “De toeschouwers komen ogen en oren
tekort. Door het stuk lopen vele
verborgen lijntjes die veelal door
de acteurs zelf, onder aanmoedi-

ging van Anneke, zijn uitgewerkt.
Dat maakt het stuk erg boeiend,
want telkens gebeurt er ergens wel
iets.”
Verwacht veel drukdoenerij van
schietgrage macho’s en ravissante
dames met tongen even scherp
als hun naaldhakken. Als een pan
tomatensoep die langzaam overkookt, werkt ‘The Godmother’ toe
naar een spetterende ontknoping.
De première is op zondagmiddag
4 augustus, aanvang 14.30 uur.
Daarna kunt u ‘The Godmother’
nog gaan zien op zondagmiddag
11, 18 en 25 augustus en op vrijdagavond 9, 16 en 23 augustus.
Zie www.kersouwe.nl voor uitgebreide info.

deDus geniet
vakantie
is
nog
lang
niet
voorbij
er lekker van!

met onze aardblijtjes, kleine roombroodjes met frisse aardbeitjes erin. Dàt is ’n lekker snoepbroodje!
Kinderen zijn er dol op. En zij niet alleen… je trakteer jezelf natuurlijk ook op zo’n aardblijtje bij de koffie.
De banketbakkersroom koken wij zelf, geen poedertjes of pakjes, maar het echte werk.
Zo lekker proef je het nergens.

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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deze aanbiedingen gelden van 1-8 t/m 7-8-2013

Eerst sturen we het plukteam weer op pad… dan aan de slag met de room, want die maakt het verschil… en zo is iedereen aardblij
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Dé vakantie afterparty; Rockin’Wood
Win 2 Kaarten

HEESWIjK-DInTHER - nu de vakantie weer voorbij is, is het een fijn gegeven dat je hem goed kunt afsluiten.
en hoe kun je dat beter doen dan met een goei stukske muziek, gezellig volk en het mooie podium van de
Kersouwe. Zaterdag 10 augustus is het weer rockin’Wood, een kleinschalig en intiem festival, waar de sfeer
hoog en de drempel laag is. Voor deze derde editie staan er wederom (lokale) coverbands op het affiche die
lekkere, herkenbare rock ten gehore zullen brengen.
Maar zeker komen Rocking ladies
als Sass jordan en Skunk Anansie
ook voorbij.

oUtline is een fris pop & rock
coverbandje. De 3 dames en de 3
heren komen uit Geffen, nuland,
Vinkel, en Heesch en zijn tussen de
18 en 21 jaar. Ze spelen nummers
die iedereen kent, van Anouk, naar
AC/DC, van The Monkeys naar
Kiss en van Queen tot Alanis Morissette.

Q-siZe ook wel de ‘beauties and
the band’ genoemd. Ze komen
speciaal voor Rockin’ Wood eenmalig in de originele bezetting bij
elkaar om weer te knallen als voorheen. Het repertoire varieert van
janis joplin tot het groovend werk
van Mothers Finest en Kula Shaker.

rattlesnaKe sHaKe
Al meer dan 20 jaar houdt Rattlesnake Shake een ongekende live
reputatie hoog. De balans tussen
hun heftige en hitgevoelige mix
van pop/rockklassiekers is al jaren
een schot in de roos. De in Oss gerijpte mannen weten telkens met
humor, spelvreugde en energie
van elk optreden weer een spektakel te maken! Uit 1600 bands
werd Rattlesnake Shake door het
nederlandse publiek uitgeroepen
tot populairste coverband van ne-

vaKa
n
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derland. Met het winnen van de
‘The Clash of the Coverbands Public’s Favourite Award’ zetten de
heren dan ook een grote kroon op
hun toch al lange erelijst. Met een
nieuwe rockshow, die zijn weerga
niet kent, trekken de beroepsfeestvierders momenteel door het land.
De Dj’s: Ksgf, mr.bong & of
tHe WHeels draaien als de bands
stoppen. Eerder stonden ze al te
rocken op o.a. Paaspop, Festyland
en bij bar disco dancing Lunenburg.
tiCKets
Om van dit alles zeker niets te missen kun je nu al voor 10 euro je
kaartjes bestellen via de site van de
Kersouwe. Of ga naar onze facebook pagina, doe je duimpje omhoog deel het actiebericht en maak
kans op een van de gratis tickets.

Check ook www.rockinwood.nl
voor de allerlaatste info.

Win 2 kaarten voor Rockin’Wood

WayWarD is een Brabantse kickass rockcoverband. Een tocht van
herkenning, soms eigenzinnig, onvoorspelbaar. Dansen, drinken en
genieten van Pearl jam, Triggerfinger, U2, Kings of Leon en de Foo
Fighters.

VRAAG: Welke band komt op verzoek van Rockin’Wood weer
eenmalig bij elkaar om te knallen als voorheen?
Stuur voor 6 augustus het antwoord naar:
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij die felbegeerde
kaarten.

publieksavond Sterrenwacht Halley

Fietsdriedaagse Bernheze
Mooi en warm

HEESCH - sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 2 augustus voor publiek geopend. Het programma van deze publieksavond begint om 21
uur en duurt ongeveer twee uur. Het programma is geschikt voor alle
leeftijden.

vaKa
n
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noordkade
Zomerfilmfestival
VEGHEL - Het CHV-terrein aan
de noordkade in Veghel wordt
omgebouwd tot een ware
openlucht bioscoop. Zaterdag 10 augustus vindt de eerste editie van het noordkade
Zomerfilmfestival plaats.

Foto: Marcel van der Steen

na zonsondergang en naarmate
de schemering vordert, worden
de sterren een voor een zichtbaar. Op een gegeven moment
zijn verscheidene sterrenbeelden
te onderscheiden: Grote en Kleine
Beer, Cassiopeia, Draak Hercules,
Zwaan, Lier enz. Ook de bekende Poolster laat zich zien. Van de
planeten zullen vanavond alleen
Saturnus en heel misschien Venus
zichtbaar zijn aan de westelijke hemel. Venus staat heel laag boven
de horizon, en gaat iets meer dan
een uur na de Zon onder. Uiteraard krijgt u de gelegenheid de
hemelobjecten met een telescoop
te bekijken. Maar we kunnen de
sterrenhemel alleen bekijken als
het onbewolkt is.
Misschien zien we vanaf de sterrenwacht een mooie en heldere
‘vallende ster’ langs de hemel

schieten, want in deze periode
verschijnen ze ’s nachts meer dan
gewoonlijk. In de nachten rond 12
augustus zullen er nog veel meer
te zien zijn, mits bewolking ook
dan geen roet in het eten gooit.
‘Vallende sterren’ hebben niets te
maken met echte sterren. Wat het
wel zijn, wordt uitgelegd in de publiekspresentatie, waarin ook over
andere hemelverschijnselen wordt
verteld. In het digitale planetarium
is een spectaculaire voorstelling
over planeten, sterren en sterrenbeelden, en maak je een reisje naar
het ISS.
entree
Volwassenen: € 5.
Kinderen t/m 12 jaar: € 3,Halleyweg 1
5383 KT Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

Twee films, live muziek, een
strand met loungebar ernaast
en voldoende hapjes en drankjes. Het noordkade Zomerfilmfestival wordt een zwoele dag
waar ‘feel good’ centraal staat.
Dit allemaal in de openlucht.
Q. Tarantino loopt als rode
draad door het festival. De eerste film draait van 16.00 - 18.00
uur, gevolgd door live muziek.
Er is voldoende gelegenheid om
lekker te eten en te drinken,
en zo de middag en avond op
het terrein door te brengen. De
tweede film draait van 20.00
- 22.00 uur, waarna de avond
wordt afgesloten door een echte Tarantino band.
Het noordkade Zomerfilmfestival is een initiatief naar een
idee van Rozemarijn Vossen en
Bas Geeraets. Het wordt ondersteund door Industry, Kunstgroep de Compagnie, Stichting
CHV en Slokdarmfestival. De
entree is geheel gratis. neem
wel een eigen stoeltje mee.

V.l.n.r. Jack Martens, winnares Ine Loeffen uit Teeffelen en Annie van de Boom
van de TRV
Foto: Marcel van der Steen

BERnHEZE – tijdens de bernezer fietsdriedaagse, die de trV had georganiseerd op 23, 24 en 25 juli, was het bijzonder warm. Dat weerhield
een groot aantal deelnemers niet om op de fiets te stappen en wat
kilometers weg te trappen.
Voor een groot deel van het gemengde gezelschap was dat niet
zo heel zwaar, dankzij de elektrische trapondersteuning, maar
toch... het was een hele tocht, drie
dagen achtereen.
De dorpen in en rond Bernheze
werden aangedaan en elke dag
was er een plek om even op adem
te komen.
na afloop van de driedaagse was
er een gezellige afterparty bij ’t
Tunneke in Heesch, waar heel
veel mensen nog even napraatten bij een drankje en muziek. De
organisatie verzamelde ondertussen de lotjes van de deelnemers
en koos iemand uit het publiek

‘HET WAS BĲZONDER
WARM’
om het winnende lot te trekken.
Mevrouw Ine Loeffen is vanaf nu
de gelukkige eigenaresse van een
fiets, ter beschikking gesteld door
Rijwielhandelaren Van eschtweewielers (Heeswijk-Dinther), jack
martens tweewielers (nistelrode)
en fietsplezier michel van de Wetering (Heesch).
Meer over de Fietsdriedaagse en
foto’s: www.mooiheesch.nl.
www.mooinisseroi.nl.
www.mooihdl.nl.
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24 uur 7 dagen 52 weken

COLUMN

online

MOOI & ONLINE
Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het
denken zetten en op de hoogte brengen over alles wat
momenteel actueel is in de computerbranche.

ONLINE BETAALMETHODEN

Er bestaan verschillende methoden om uw aankopen via internet te
betalen.

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en
sanitairwinkel op internet!

iDEAL
Met iDEAL betaalt u uw internetaankopen veilig via uw eigen
internetbankomgeving. Alle grote banken doen mee aan iDEAL en
het is een van de belangrijkste betaalmethoden. Het bedrag wordt
direct van uw rekening afgeschreven ten gunste van de rekening van
de leverancier. Dit verkort de levertijd. Op de site van iDEAL treft u
uitgebreide informatie aan.

COLOFON

KOOP ONLINE, MAAR BETAAL VEILIG
Creditcard
Bij betalingen via creditcard zult u een aantal zaken goed moeten
controleren om uw betalingen veilig te laten plaatsvinden. Uw
betalingen zullen via een beveiligde verbinding moeten worden
uitgevoerd. In uw browser moet de URL beginnen met HTTPS://
in plaats van http://. Daarnaast moet er rechts onder in uw scherm
een beveiligingsslot zichtbaar zijn. Indien dit het geval is, maakt
u gebruik van een beveiligde manier van het verzenden van uw
gegevens.
Internetbankieren
In veel gevallen kunt u ook vooraf betalen via internetbankieren.
Banken hanteren verschillende systemen en beveiligingsmethoden
via digipassen, wachtwoorden, cardreaders, etc.
PayPal
PayPal is een online betaalmethode van eBay. U kunt hiermee
uw aankopen op eBay betalen, maar ook aankopen bij andere
aanbieders. Op de site van PayPal treft u uitgebreide informatie aan.

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• de kriekeput
• Los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• equizenz

mooi & duurzaam

veilig internetbankieren:
wat kunt u doen?
Grip en controle over uw eigen geld is belangrijk. Wij doen er dan
ook alles aan om u veilig te laten internetbankieren. En dat doen we
samen met u. Met een goed beveiligde pc en een aantal controles
zorgt u er zelf voor dat uw betaalopdrachten goed uitgevoerd worden.

• Houd uw PC op orde
• Bescherm uw persoonlijke gegevens
• Kies een beveiligingscode die niet
voor de hand ligt
• Controleer uw opdrachten
Meer informatie op www.rabobank.nl
Bron: www.rabobank.nl

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der wijst kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• wVe schilderwerk
• V.O.F. van berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online

GRATIS
GD
THUISBEZOR

BBQ
GOURMET
TAPAS
BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• bbQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

na veel interessante en vooral leuke
Bernheze-inwoners geïnterviewd te
hebben, is de tijd rijp om jullie eens
een kijkje te geven in mijn eigen
wel en wee op de Fontys Hogeschool voor journalistiek in Tilburg.
Door het behalen van mijn propedeuse heb ik daar enkele weken
geleden mijn eerste jaar officieel afgesloten.
Het was een veelbewogen jaar. Voor het eerst studeren, allemaal
nieuwe mensen en een compleet andere omgeving. Het avontuur
begon met het introductiekamp. Een verzameling gemotiveerde
jongeren diende zich eind augustus aan op school om de studie eens
goed in te luiden. Die start was veelbelovend: naast het bezoek van
drie bekende journalisten werden tijdens het feestgedruis de eerste contacten gelegd.

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
oplossing
Winnaar:
vorige week:
Martin de Mol
Karin Hanegraaf
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Op school pakten we de draad op bij het project nieuws & Informatie. Hoe zoek je nieuws? En
belangrijker nog, hoe verwerk je het? Onder dat mom gingen we in onze eigen omgeving voor
het eerst het journalistieke pad op. Dat pad werd steeds breder, omdat enkele weken later het
project Stad volgde. Voor mij kwam nijmegen uit de koker gerold. Wekenlang de straat op in de
Keizerstad, nieuws zoeken, mensen interviewen, reportages maken.
In het daarop volgende project Binnenland werd ons blikveld opnieuw verbreed. Totaal op ons
zelf aangewezen gingen we de hort op om niet alleen te schrijven, maar ook om radio- en TVitems te maken. De klap op de vuurpijl was de buitenlandreis. Samen met mijn redactiegenoten
bezocht ik Parijs, waar we crossmediaal te werk gingen. Dat wil zeggen dat we een samenhangend geheel van geschreven artikelen, radio- en TV-items maakten en dat mondde uit in een
bijzondere leerzame en leuke ervaring.
na de zomervakantie is de tijd aangebroken om op stage te gaan. Mijn keuze is gevallen op het
Eindhovens Dagblad. Vanaf september zal ik daar drie maanden actief zijn, maar daarnaast blijf ik
jullie in DeMooiBernhezeKrant uiteraard voorzien van onder andere de studieverhalen van onze
mede-Bernhezers. Vanaf mijn vakantieadres wens ik jullie allemaal een prettige vakantie toe!
Rob Aarts

VAN TUYL METAALRECYCLING
TIJDENS
K
DE BOUWVA
DAGELIJKS
GEOPEND

KOM IN DE VAKANTIE
UW OUD IJZER BRENGEN

Beste lezers,

Jan en Riek vervenne-van
der Rijt, een gouden paar

aanGeBODen
MeUBeLSpUiTeRiJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
RiSeRO RiOOLSeRviCe
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl.
Voor al uw ontstoppingen en
renovaties van uw riolering en
putten. Reinigen dakgoten,
renovatie en aanleg riolering.

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Te KOOp

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

HOnDenBenCH
(75 x 50 cm) en 2 kunststof
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,nistelrode. 06-83575352
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nISTELRODE - Het loodgietersbedrijf van jan en riek Vervenne-van
der rijt op Weijen is vanaf 1967 tot 2000 heel wat mensen van dienst
geweest. Daar zijn jan en riek terechtgekomen toen ze met het bedrijf
uit het kippenhok aan de Dijkstraat groeiden.
Hoewel het bedrijf belangrijk voor
ze was, waren de kinderen en hun
wel en wee nog veel belangrijker.
jan Vervenne, afkomstig uit Uden,
leerde Riek van der Rijt, geboren
in Volkel, kennen op de kermis in
Uden en ze besloten in 1963 samen de grote stap te wagen en elkaar het jawoord te geven. Op 19
juli 1963 trouwden ze in nistelrode
en trokken in bij de vader van Riek,
die toen net weduwnaar was. Zo
togen ze naar nistelrode, waar ze
nu nog wonen.
De 5 kinderen, waarvan er een is
overleden, kregen tot grote blijdschap van jan en Riek ook weer
kinderen. Van de 11 kleinkinderen
zijn er nog 10 die jan en Riek op
Weijen bezoeken. Daar wonen ze
al 25 jaar in het huis van Hasje de

Wit. Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor jan en Riek, zo
moeten ze niet alleen een van hun
kinderen en kleinkinderen missen, jan is in zijn jonge jaren van
de fiets af moeten stappen na een
flinke valpartij in Vlijmen. Ook de
ziekte van jan maakt het hem af
en toe moeilijk bij het uitoefenen
van zijn grote hobby, het tuinieren.
Bovendien wordt het huis waar ze
al zo lang wonen verkocht. Gelukkig kunnen ze nog steeds genieten
van de kinderen en kleinkinderen
en van het wandelen, fietsen, puzzelen en lezen.
Op 19 juli hebben jan en Riek
het feest voor hun 50-jarig huwelijk rustig gevierd, samen met de
naaste familie en met de familie uit
Canada.

BRievenBUS
Vraagprijs € 50,06-83575352, nistelrode

SCReen, KLeUR GROen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog. Van binnenuit met de hand te bedienen
T.E.A.B. nistelrode
06-83575352
WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.
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INFORMATIE
voor de

KERNEN

De kwetsbare fietser

Bernheze zet zich in voor
kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt

Dode hoek actie

BERnHEZE - De gemeente bernheze heeft maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog op de agenda staan. een van de manieren om hier
vorm aan te geven is sociaal aanbesteden.

Het doel van sociaal aanbesteden
is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door
bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, een lichamelijke beperking)
weer aan de slag te krijgen. Om
het sociaal aanbesteden verder te
professionaliseren en concreet en
structureel aan te pakken, gaat de
gemeente bij aanbestedingen gebruik maken van zowel social return als de Prestatieladder Sociaal
Ondernemen (PSO).
Wethouder Rien Wijdeven en Cor van Schaijk

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

BERnHEZE - De fietser beseft vaak zelf niet hoe kwetsbaar hij is in het verkeer. Vrachtwagenchauffeurs, maar
ook chauffeurs van trekkers, kunnen vanuit hun zitplaats vaak niet zien dat er iemand naast hun voertuig
fietst. noord-brabant heeft in 2013 dan ook de focus voor veilig verkeer gelegd op de fietser en hun positie
in het verkeer.
Een van de acties die Brabant breed
is uitgezet, is die van de dode hoek.
Heel belangrijk om chauffeurs, en
ook fietsers bewust te maken van
het gevaar dat er schuilt in het
fietsen naast een vrachtwagen of
trekker. Op scholen is voorlichting
gegeven in theorie en praktijk. nu
heeft de gemeente Bernheze in
samenwerking met Veilig Verkeer
nederland, afdeling Maasland,
regio Oss, 8 transportbedrijven
aangeschreven met het verzoek
een sticker op de zijkant van de

vrachtwagens te plakken: ‘Blijf uit
de dode hoek’.
Inmiddels hebben 4 van de 8 bedrijven gereageerd, waarbij het
bedrijf van Cor van Schaijk uit
nistelrode als eerste 40 stickers opvroeg om op de cabine te plakken,
waar een fietser die ziet. Op 17 juli
stond een klein gezelschap bij Cor
van Schaijk op het terrein om de
eerste sticker te zien plakken door
oprichter Cor van Schaijk en wethouder Rien Wijdeven.

De LaaTSTe KeRMiS van
BeRnHeZe KOMT eR aan:

• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

E

RN

goed voorbeeld
Met de certificering en de inzet
van Social return laat Bernheze
zien serieus in te zetten op sociaal aanbesteden. Daarnaast wil de
gemeente een voorbeeld zijn voor
andere gemeenten en voor Bernhezer bedrijven.
De gemeente gaat in het najaar
actief de bedrijven in Bernheze benaderen en betrekken.

Zomersluiting
SeRviCepUnT HeeSWiJK-DinTHeR
Het servicepunt in Heeswijk-Dinther is op 5 augustus gesloten.
pOLiTieLOKeT
Het politieloket in het gemeentehuis in Heesch is tot 12 augustus
2013 gesloten. Voor het doen van aangiftes kunt u terecht bij het
dichtstbijzijnde politiebureau of via www.politie.nl.

BERnHEZE – in 2012 is het maatschappelijk ondersteuningsfonds
bernheze in het leven geroepen voor het lenigen van noden. Daarbij
hebben zich ambassadeurs gemeld voor het bemiddelen in vraag en
mogelijkheden.

RMISS
KE

B

Deze munten worden je aangeboden door de
winkelier zelf, gewoon als bedankje voor jou als
klant! Kermismunten kun je besteden op alle
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en
kramen! Deelnemende winkeliers en marktkramen
zijn te herkennen aan de ‘Wij doen mee!’
actieposter.

wij
doen
mee

social return
Social return is het maken van al
dan niet dwingende afspraken tussen overheid en leverancier over
het leveren van een bijdrage aan
werk(ervaring) voor mensen aan
de onderkant van de arbeidsmarkt.
De gemeente Bernheze heeft bij
een zevental projecten al leerzame
ervaringen opgedaan door de inzet
van Social Return.

Maatschappelijk
Ondersteuningsfonds
Bernheze heeft effect

EN

Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie,
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag
een kermismunt t.w.v. €1,-.

Cor van Schaijk heeft 50 jaar in zijn
bedrijf gewerkt en neemt nu nog
waar tijdens de vakantieperiode.
Hoewel deelname aan de actie niet
verplicht is, was hij het volmondig
met wethouder Wijdeven eens dat
de actie over de dode hoek heel
belangrijk is.
Wethouder Wijdeven benadrukte
dat ook ZZP-ers met trucks en
trekkers de (gratis) stickers kunnen
aanvragen bij de gemeente Bernheze, judith van de Wel, 0412 45
88 88.

Prestatieladder sociaal ondernemen
De PSO is een landelijk certificatiesysteem ontwikkeld door TnO
in samenwerking met verschillende marktpartijen. De PSO is
een meetinstrument en maakt
zichtbaar wat de bijdrage van een
bedrijf is aan de werkgelegenheid
van mensen met een kwetsbare
arbeidspositie. Bedrijven met een

PSO-erkenning dragen meer dan
gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van genoemde mensen.
Vooralsnog zijn Apeldoorn, Eindhoven en Den Haag de gemeenten waar de prestatieladder wordt
toegepast. Bernheze is daarmee
de eerste plattelandsgemeente die
zich nu laat certificeren.

H EZE

DeMooiBernhezeKrant heeft er
toen een artikel aan gewijd, in samenwerking met wethouder Rein
van Moorselaar. nu, een jaar later, heeft gemeente Bernheze het
fonds geëvalueerd.
Er blijken tot 1 mei 21 aanvragen
te zijn ingediend die 17 binnen de
kaders vielen van het Maatschappelijk
Ondersteuningsfonds.
Hiervan zijn 17 aanvragen inmiddels gehonoreerd en zijn er 4 nog

in behandeling. Gestreefd wordt
om de aanvragen binnen 3 dagen
te beoordelen. Soms blijkt de problematiek zo complex dat deze
termijn niet gehaald wordt, met
name bij schuldhulpverlening.
De communicatie rond het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds
Bernheze blijkt effect te hebben.
Steeds meer hulpverleners weten
de weg naar Optimisd en de gemeente te vinden.
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Vakantie? Nog even dan...
BERnHEZE - De zomervakantie lijkt altijd heel lang, maar opeens is die zomaar bijna voorbij. nog even en dan moeten er weer

heel veel dingen, maar nu nog niet. er zijn nog zoveel leuke dingen te doen voordat de boeken weer open gaan. neem nou
bijvoorbeeld de KinderVakantieWeken. in elk dorp zijn er bijzondere, leuke en spannende activiteiten voorbereid voor de
KinderVakantieWeek. alle vrijwilligers hebben er heel veel zin in en ook de kinderen, want het aantal inschrijvingen is enorm.

sommige KinDerVaKantieWeeK organisaties KUnnen nog VrijWilligers
gebrUiKen. KijK Via internet Waar aanmelDing mogelijK is.
Het is leUK en telt ooK als maatsCHaPPelijKe stage!
niSTeLRODe:
HeT iS aLLeS MUSiCaL
In nistelrode is het in de Kindervakantieweek allemaal musical
wat de klok slaat. Meer dan 200
kinderen zullen 3 dagen spelen,
werken en knutselen met het
thema musical. Van 5 – 7 augustus worden er hutten gebouwd
en muziekinstrumenten gemaakt.
Er is natuurlijk muziek, maar ook
als je niet muzikaal bent zul je je

een die wil komen kijken. Ouders,
grootouders, buren, burgers en
buitenlui. Er wordt een playbackshow opgevoerd door de deelnemers en het belooft een groot
afsluitend feest te worden op het
Scoutcenter Achter de berg.
HeeSWiJK-DinTHeR en
LOOSBROeK veRKenT
De OnDeRWaTeRWeReLD
Bijna 600 kinderen uit Heeswijk-

kleding, het theater en in de knutseltent is water de basis voor alle
activiteiten. Op woensdag is er
zelfs een brandweerspel.
Op woensdagavond is er voor de
kinderen van de bovenbouw een
spannende avond gepland met
spel en speurtocht én met slapen
in de tent met ontbijt en natuurlijk
een lunchpakket voor de donderdag, want ook dan wordt er weer

“De organisatie van HDL hoopt wel op warm en zonnig weer,
want alles draait op het terrein van de Valianten en in het
centrum van Loosbroek die week om water”
amuseren. Er zijn verschillende andere opdrachten die met muziek te
maken hebben, maar waarbij geen
muziek gemaakt wordt. neem nou
bijvoorbeeld het timmeren van een
blokhut en die versieren met materialen die voorhanden zijn.
De groepjes zijn al ingedeeld en
de leiding per groep is al bekend.
Als afsluiting zullen op woensdag
7 augustus vanaf 15.00 uur de
hutten getoond worden aan ieder-

Dinther en Loosbroek gaan in de
Kindervakantieweek van 5 t/m 9
augustus van 10.00 – 15.30 uur
de onderwaterwereld verkennen.
niet letterlijk natuurlijk, maar de
organisatie hoopt wel op warm
en zonnig weer, want alles draait
op het terrein van de Valianten en
in het centrum van Loosbroek die
week om water. Hoe de hutten in
het teken van water zullen komen
te staan, mogen de deelnemers allemaal zelf bedenken. Ook bij de

van alles gedaan. De Ieniemini’s
slapen lekker thuis in hun eigen
bedje. Daar dromen ze ongetwijfeld over spelletjes en de verhalen
van die dag.
Elke dag wordt een ander verhaal
verteld en elke dag is er een nieuw
feest, totdat er op vrijdag wordt
opgeruimd. In Loosbroek wordt
er voor de lunch door een theatergroep, bestaande uit de vrijwilligers, een voorstelling gegeven en
in Heeswijk-Dinther rond lunchtijd.
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iK HOU van HOLLanD in
vORSTenBOSCH
Van 7 t/m 9 augustus gaan de kinderen van Vorstenbosch hun liefde voor Holland bewijzen.
3 Dagen lang gaan de 150 deelnemers spelletjes
doen en knutselen bij De Roets. Elke dag weer
wordt de dag geopend met een nieuw verhaal en
wordt de dag afgesloten, helemaal in Hollandse
sferen. De blokhutten die gebouwd worden, worden puur Hollands, compleet met gordijntjes. Op
woensdag de 7e augustus wordt het spel zonder
grenzen gespeeld. Er wordt getokkeld en ‘Te land,
ter zee en in de lucht’ komt om de hoek kijken.
De afsluiting op donderdag voor de groepen 8, is
echt nog niet het einde van de week.
Op vrijdag wordt namelijk nog de ‘Klumpkes en
Bluumkesrace’ gehouden door groepen die de
naam van Hollandse steden krijgen. En vanaf de
school vertrekt de fanfare om 18.45 uur met de
groepen en belangstellenden naar de blokhutten
om te kijken en worden de winnende groepen
bekendgemaakt. De rode draad die door de spelletjes, de aankleding van de mensen en de plek
heen loopt is het spel ‘Ik hou van Holland’, maar
natuurlijk wordt er door de kinderen en de leiding
helemaal een eigen draai aan gegeven.
WiLD WeST in HeeSCH
Achter het restaurant ’t Bomenpark verrijst van
5 t/m 9 augustus een heel Wild West dorp. De
Cowboys en Indianen nemen de ruimte daar in
bezit en zullen er cowboyhutten en indianenhutten bouwen. De ruim 400 kinderen mogen verkleed komen als cowboy of indiaan, maar verplicht is het niet. Misschien wordt er ergens in die
week wel een verentooi gemaakt. Er zijn spelletjes en er worden verhalen verteld. Op woensdag

gaan de minicowboys
en
mini-indianen in
de stalen ros op
excursie naar kinderboerderij De Elzenhoek in Oss, natuurlijk
onder begeleiding van
ouders en leiding. De
oudste kinderen verkennen de natuur dan
op een andere
manier. Zij slapen
die avond in een
grote tent onder leiding
van de cowboy- en indianenopperhoofden.
Op donderdag is het markt in het
Wilde Westen. Vanaf 15.30 uur
wordt dan van alles verkocht wat
in het Wilde Westen en hier aantrekkelijk is. Bloemen, groenten,
eieren, fruit, koek en snoep,
maar er is ook een frietwagen
en een draaimolen. Iedereen is
welkom.
Zoals het hoort, wordt deze
week afgesloten met een kampvuur op de prairie. De route staat
bij het Bomenpark aangegeven.
Het vuur wordt aangestoken
om 19.00 uur. De brandweer
die hierbij een oogje in
het zeil houdt zal zeker waakzaam zijn.
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FOTOCLUBBernheze

JOSÉ VAN DEN HELM

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam
is José van den Helm en ik ben ± 6 jaar
lid van de fotoclub. De originaliteit van de
foto’s sprak me aan. Ik heb gestudeerd als
creatief leidster en ben ruim 25 jaar bezig met
schilderen en aanverwante zaken. Fotografie
heeft ook te maken met waarneming en
beelden. In de loop der jaren zit er groei
in. Mijn onderwerpen zijn de natuur en
vakantiefoto’s. Ik bewerk geen foto’s maar
laat het toeval meespreken. Graag kijk ik
naar het werk van anderen en de verhalen
eromheen. Fotografie als hobby. De jaarlijkse
expositie op Moederdag in de Kersouwe is
een aanrader!

Noorwegen

Giverny Frankrijk

IJspegels

Opdracht rust

Schaduwspel

Versailles

Wereldwinkel Nistelrode

Spinneweb

Unieke samenwerkingen tijdens Heesch presenteert 2013
HEESCH - Het centrum van Heesch is een dynamisch en gezellig winkelgebied. De grote diversiteit en het
hoge niveau van de winkels en horeca maken Heesch tot een bijzondere vestigingsplek.
Om gezamenlijk het bijzondere
potentieel van Heesch te laten

zien aan alle bezoekers en regioondernemers organiseert de Stich-

ting ‘Heesch Presenteert’, in nauwe samenwerking met Stichting
Centrummanagement Heesch en
de gemeente Bernheze, wederom
de jaarlijkse braderie ‘Heesch Presenteert’ op 8 september.

‘WANT DAT IS ONS
VISITEKAARTJE EN DAAR
ZĲN WE TROTS OP’
Dit jaar nog ruimer van opzet, met
als doel het vergroten van de aantrekkingskracht en daarmee het
economisch functioneren van ons
centrum.
Want dat is ons visitekaartje en
daar zijn we trots op. Ook Ver-

augustus = ‘Kittenmaand!’
Dierenopvangcentrum Hokazo
UDEn - Vanwege het grote aantal kittens dat nu al in het opvangcentrum zit, roept Dierenopvangcentrum
Hokazo in Uden de maand augustus uit tot ‘Kittenmaand’. Het doel is om in deze periode zoveel mogelijk
hummels aan een warm en liefdevol thuis te helpen. bezoekers die in augustus een kitten mee naar huis nemen, ontvangen een leuke verrassing én een voucher voor het kattenseminar: ‘je kat begrijpen en opvoeden’
dat op 11 september plaatsvindt.
In het opvangcentrum zitten kittens in alle soorten en maten. In
alle kleuren en van alle leeftijden.
Extreme knuffelkonten, heerlijk
rustige en lieve hummels, enorme
deugnieten en kleine wildebrassen.
De meeste van hen zijn dol op aandacht. Een aantal moet nog wat
wennen. Zij hadden in hun jonge
zwerversbestaan geen contact met
mensen. Maar juist ook die verlegen kleintjes zoeken dringend een
warm thuis. Want met voldoende
knuffels veranderen zij echt razendsnel. Alle kittens zijn gechipt,
geënt, ontwormd en ontvlooid en
als ze oud genoeg zijn kunnen ze
op kosten van Hokazo gecastreerd
worden.

gratis kattenseminar ‘je kat begrijpen en opvoeden’
Iedereen die in de maand augustus
een kitten mee naar huis neemt,
ontvangt een leuke verrassing
(zolang de voorraad strekt). Daarnaast krijgen de nieuwbakken kittenbaasjes een voucher voor het
kattenseminar ‘je kat begrijpen en
opvoeden’, gegeven door kattengedragsdeskundige jan van den
Brand.
Het 2,5 uur durende seminar vindt
plaats op woensdag 11 september
en behandelt het gedrag en de lichaamstaal van katten en geeft
tips en adviezen voor de opvoeding van zowel kittens als volwas-

sen katten. Leuk én leerzaam dus.
Dierenopvangcentrum Hokazo is
tijdens de kittenmaand op de normale wijze geopend: maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag
van 12.00 tot 15.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op dinsdag en zondag is het opvangcentrum gesloten voor bezoekers.
Mensen die nu alvast een indruk
willen krijgen van wat hen te
wachten staat, kunnen kijken op
www.dierenasiels.com en
www.facebook.com/hokazo!
Veel van de kittens die bij Hokazo
verblijven, zijn op deze sites te vinden.

enigd Horeca Heesch slaat de handen ineen tijdens ‘Heesch Presenteert’ en zal groots uitpakken op
drie verschillende podia, verdeeld
over het parcours en zal voor iedere leeftijdsgroep iets te bieden
hebben. Kortom, een evenement
wat u zeker niet mag missen.
Wilt u op de hoogte blijven van
dit evenement, like, volg of voeg
ons toe aan uw social netwerk via
www.heesch-presenteert.nl.
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KenTeKenBeWiJS WORDT
KenTeKenCaRD
Fraudebestendig en makkelijk
mee te nemen. Het onhandig
grote papieren kentekenbewijs
wordt met ingang van 2014 een
pasje van creditcardformaat.
Minder papier, meer gemak.
Want je kunt hem gemakkelijk
in je portemonnee opbergen. En
hij is bovendien heel moeilijk na
te maken.

KNIP uit KNIP uit KNIP uit KNIP uit
Tegen inlevering van deze bon

OP de aaNwezIge
HelMeN 30% KOrTINg

geldig t/m 31 augustus 2013

Spierings Motorservice Heesch
tel. (0412) 45 23 49

www.motortuning.nl

Bron: anwb.nl

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C1
Ford Fiesta 1.3i 51 kW .............................2011
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km
FiatFocus
PandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000
km ..2006
2004
Ford
2006
FordFusion
C-Max1.4 16V 5-drs. .......................2007
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford
Transit
Connect
1.8
D
86.000
km
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
airco6 1.8 Clima 77.000 km. ................2011
Mazda
2003
Mini
Cooper
.............................................
2007
Hyundai
Getz
30.000 km airco
2007
Mini
Cooper
1.6 16V
2008
Nissan
qashqai
1.6.................................
16v 60.000 km
2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Mini
Cooper
2007
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Mitsubishi
Outlander 20
sport12V
46.000
km..2008
Opel
Corsa Easytronic
Z1.OXV
3-drs.
2002
Opel
5-drs station
20.000airco
km. airco .... 2010
OpelCorsa
Astra1.2
1.6-16v
Opel
Omegakm.
2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
1999
101.000
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Corsa 1.2 5drs.
1999
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Corsa2.2i
1.2Elegance
16v 5-drs80.000 km. ......2008
Opel
2002
Opel
Corsa
12
16v
111 edition
Opel Zafira Y20 DTH .................................
2005
Peugeot
2001
50.000206
km2.0 16V GTI .........................2011
Peugeot
16V 85.000 km. ............2002
2006
Peugeot206
2061.4i
cc cabrio
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot
206
1.4i
16V
85.000
km
2006
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot306
206Break
GTI 2.0
lekker sportief 2001
Peugeot
1.616v
............................
1999
Renault
2006
RenaultClio
Clio1.2
1.216V
16Vairco
airco64.000
64.000km.
km.....2006
Renault
16V airco ........................2010
2003
Toyota Clio
RAV1.6
4 26.000
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen
Golf
Plus
1.6
clima
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
49.000
km4-drs. 9.000 km. ..................2009
Suzuki
Swift
2010
Toyota
Aygo airco
km. ..................2001
2008
Volkswagen
New 20.000
Beetle 1.6
Volkswagen
cabriolet
Volvo XC 70Golf
4wd
airco 85 kW 2.0 aut ...1994
2004
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo XC 70 5-drs automaat
Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart .........2005
2003

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

SeniORenKeURinG
RiJBeWiJS eenvOUDiGeR
Minister Schultz van Haegen
(Infrastructuur en Milieu) wil de
seniorenkeuring voor het autorijbewijs eenvoudiger maken.
De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd
over de mogelijkheden om de
procedure te vereenvoudigen.
De minister heeft eerder al besloten de keuringsleeftijd te
verhogen van 70 naar 75 jaar.
Deze maatregel gaat naar verwachting in op 1 januari 2014.
Bron: rijksoverheid

Een schone
auto tijdens de
vakantie?

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

BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode

eetcafé
‘t Pumpke

Kom naar de
Carwash

Volg
@tpumpke
en blijf altijd
!
op de hoogte

LUNCH•BORREL•DINER

Al ingecheckt
bij
eetcafetpum
pke?

Lunch • Borrel • Diner

eek geopend
7-dagen per w
ur
vanaf 10.00 u

ACTIE

Familieﬁets huren
en ontdek de mooiste
ﬁetsroutes in Bernheze
Inclusief lunchpakket
Maximaal 3 uur ﬁetsverhuur

PROEF
HIER!

Volop vertier
voor de
kinderen d.m.v.
springkussen
en zandbak

€ 11,75 p.p.

Zomermenu

Tomatensoep
***
Bourgondische Rib
of
Pangaspies
***
Dame Blanche

€ 15,75

Pastagerechten van
af € 9,95
Bezoek onze vernieuwde website

De vakantie afsluiten bij eetcafé ‘t Pumpke!
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 • info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl
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Laverhof actief in
wandelvierdaagse

Nieuwe themafietsroutes VVV:
De Maashorst - Uden en Grave - Ravenstein
bernheze – Vanaf heden zijn de nieuwe themafietsroutes ‘Ontdek De
Maashorst en Uden’ en ‘Vestingroute Grave – Ravenstein’ verkrijgbaar.
De nieuwe kaarten, uitgegeven door VVV Noordoost-Brabant, leiden de
fietser aan de hand van knooppunten door stad en land in deze gebieden.
Beide routes bevatten een omschrijving van langere en kortere
routes aan de hand van knooppunten. Daarnaast bieden de themafietsroutes een omschrijving van
de startpunten, highlights en een
kaartbeeld met daarop de ingetekende route. Ook parkeerplaatsen
en VVV’s hebben een aanduiding
op de kaart. De opmaak van de
routes is gelijk aan de Brabantstijl van de fietsknooppuntenkaart
Noordoost-Brabant 2012.

Heeswijk-Dinther - Ook dit jaar nemen weer veel bewoners van Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd deel aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse die plaatsvindt van woensdag 31 juli t/m zaterdag 3 augustus.
Het is de 50e keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. Met ruim
110 deelnemende bewoners en ongeveer 150 familieleden/vrijwilligers
is het een groot evenement voor iedereen.
Een activiteit waar ieder jaar weer
naar wordt uitgekeken. De fanfare
van Heeswijk, zal de vierdaagse
extra feestelijk afsluiten door de
bewoners van Cunera/De Bongerd, na de medaille-uitreiking op
zaterdag, naar huis te begeleiden.
“De voorbereidingen beginnen al
een paar maanden van tevoren,
met het werven van familieleden/
vrijwilligers en het koppelen van
familieleden/vrijwilligers aan bewoners. Het is ieder jaar weer een
heel gepuzzel: veel vrijwilligers en
bewoners wandelen al jaren samen, dus daar willen we wel rekening mee houden!, aldus de medewerkers Welzijn van Laverhof.
“Om dit evenement ‘op rolletjes’
te laten verlopen zijn de vrijwilli-

gers hard nodig, niet alleen om de
rolstoelen te duwen maar ook voor
het veilig oversteken, een versnapering onderweg, de muzikale begeleiding en om bij thuiskomst een
glaasje fris te schenken. We waarderen het enorm dat wij steeds
weer een beroep op hen kunnen
doen.”
Ook intern moet de organisatie worden voorbereid op deelname aan de wandelvierdaagse.
“De verzorging zet een tandje bij
om ervoor te zorgen dat alle 110
deelnemers op tijd klaar zijn voor
de start. De keuken zorgt ervoor
dat het tijdstip van de maaltijden
wordt aangepast aan de tijden van
de wandelvierdaagse. We mobiliseren iedereen om de organisatie
rond te krijgen!”

Avondwandeldriedaagse
Kleinschalig wonen Kloosterhof en Laarstede
Nistelrode – Voor de bewoners
van de Kloosterhof, Laarstede, afdeling kleinschalig wonen zal er dit
jaar wederom een avondwandeldriedaagse plaats gaan vinden. Na
het succes van de afgelopen jaren
wordt dit ook nu weer mogelijk

gemaakt door de inzet van familie
en vele vrijwilligers uit het dorp.
Op dinsdag 6, woensdag 7 en vrijdag 9 augustus wordt gestart vanaf de Kloosterhof rond 18.15 uur,
uiteraard als het mooi weer is.

Verkrijgbaar bij VVV
De themafietsroutes zijn verkrijgbaar bij diverse VVV vestigingen
in Noordoost-Brabant voor € 2,25
en te bestellen via de webshop van

MG meets Morgan III
Nistelrode - Mede door het mooie weer en de voorspelling dat het
afgelopen zondag droog zou blijven verzamelden ruim 90 Morgans en
MG’s deze ochtend rond 11.00 uur op het Raadhuisplein bij Eetcafé
’t Pumpke. Een mooi schouwspel wat veel publiek trok.

Rond 12.30 uur begonnen ze aan
een rit van 80 of 120 km.
André Nouwens uit Nistelrode is
lid van beide voertuigenverenigingen, tot verbazing van de meeste
medeleden, want een MG is zeker
geen Morgan. Deze laatste bevinding, daar is André het wel mee
eens, de Morgan en MG verschillen veel van elkaar. Toch kreeg hij
de verenigingen zover dat de toerrit met beide modellen van start
ging in 2011 en dit jaar dus al voor
de 3e keer een feit is, met veel succes.

Heeswijk-Dinther - Het is weer tijd om plaats te maken voor nieuwe producten. Tijd voor de zomeruitverkoop dus. Van vogelhuisjes tot
waxinelichthouders.

Elk product uit het assortiment is
met zorg en volgens fairtrade criteria ingekocht. De korting die u
ontvangt gaat niet ten koste van
de producent. Deze ontvangt zijn
eerlijke prijs. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze
manier de kans een beter bestaan
op te bouwen. Koop je een cadeau

Nistelrode
In eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode
(0412) 612956
Heeswijk-Dinther
Raadhuisplaza 18a
5473 CX Heeswijk-Dinther
(0413) 29 28 84
Heesch
In de Bruna-winkel
‘t Dorp 61a
5384 MB Heesch
(0412) 45 11 53

Toneelvereniging
Efkes Jonger
zoekt nieuwe
leden

Nistelrode - Zondagmiddag
23 juni speelde de Nisseroise
toneelvereniging ‘Efkes Jonger’
de prachtige musical: Jungle
Boek. De zaal van ‘t Tramstation zat beide voorstellingen
vol met ouders, opa’s & oma’s,
familie, vrienden en kennissen.
Het was een gezellige boel en
de spelers zagen er prachtig uit!

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther ruimt op
De vrijwilligers van de Wereldwinkel hebben een leuke uitverkoophoek ingericht. Loop dus eens
binnen in de winkel aan de Jonker
Speelmanstraat. En u weet: Wereldwinkel Heeswijk-Dinther verkoopt niet zomaar cadeaus.

VVV ’s-Hertogenbosch.

in onze winkel, dan draag je daar
aan bij.
Gewijzigde openingstijden
In verband met de zomervakantie
zijn de openingstijden van de Wereldwinkel aangepast.
Tot en met 11 augustus is de winkel open op vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.

Ze spetterden van het podium
af en het was dan ook een groot
succes! Op 14 augustus gaan de
repetities van de toneelvereniging weer beginnen. Ze starten
dan met het instuderen van een
nieuwe musical.
Er zijn nog mogelijkheden voor
nieuwe leden. Lijkt het jou dus
leuk om te leren acteren, te zingen en dansen en vooral heel
veel plezier te hebben, meld je
dan nu aan. De lessen worden
gegeven op woensdagavond in
zaal ‘t Tramstation in Nistelrode.
Aanmelden of aanvragen van
informatie kan door een mailtje
te sturen naar marielleschminken@hotmail.com. Wacht niet
te lang want vol is vol!

Bernheze sportief

Woensdag 31 juli 2013

tennis

fietsen

Maak kennis met Tennis

Nistelrode - Ben je benieuwd of
tennis iets voor jou is? Dan hebben we een leuk aanbod voor je!
Voor jong en oud: 6 tennislessen

van 60 minuten gedurende 6 weken. Met vrij tennissen op onze banen bij TC Telro. Voor € 40,-.
Start: Na de zomer.
Meld je nu aan, alleen of met een
groepje, via telro.leden@gmail.
com. Aanmelden kan t/m 31 augustus 2013.
Ben je na deze tennislessen nog
steeds enthousiast? Dan nodigen
we je uit om lid te worden van TC
Telro. Voor meer informatie mail:
telro.leden@gmail.com.

DeMooiBernhezeKrant
altijd en overal in de lucht!

hardlopen

Uitbreken doe je niet alleen!
Maashorst - De organisatie van de Breakout Run heeft besloten om
een element toe te voegen aan het sportieve evenement wat op 14 september plaatsvindt op recreatiegebied Maashorst in Schaijk.
Wegens grote vraag naar een estafette is er vanuit de organisatie
besloten om de mogelijkheid te
bieden aan deelnemers en potentiële deelnemers om de run met zijn
tweeën te volbrengen.
De deelnemers die zich al ingeschreven hebben lopen 15 km
(twee rondes van 7,5 km) en het
is vanaf nu dus ook mogelijk om
met z’n tweeën, ieder één ronde
van 7,5 kilometer, te lopen. Nu is
de buddy run écht voor iedereen
haalbaar. Inschrijven voor de buddy run van 15 km totaal is nog mogelijk als individu/duo of als team.
Voor meer informatie en voor in-

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

hardlopen

Toer Mee

Gezellige fietstocht op 1 september
Heeswijk-Dinther - De Toer Mee fietstocht van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord is ook dit jaar een heerlijke tocht van 40 kilometer.
U fietst door het prachtige landschap en kunt bij de posten eten en
drinken, terwijl u geniet van de muziek van een blaaskapel. Als u zich
laat sponsoren maakt u kans op mooie prijzen. Onder alle deelnemers
wordt een schitterende fiets van Van Esch Bike Totaal verloot.
De tocht
De start is op 1 september tussen
12.00 en 13.30 uur bij Cultureel
Centrum Bernrode, Zijlstraat 1A,
Heeswijk. Er is voldoende parkeerruimte. U kunt als groep, gezin of
individu deelnemen. Inschrijving €
3,50, inclusief consumptie bij de
eindpost. Bij de start krijgt u een
nauwkeurige
routebeschrijving.
Elke 5 km is een controlepost, waar
versnaperingen uitgedeeld worden. U kunt zich laten sponsoren
door vrienden, buren, familie of
collega’s met een vast bedrag per
afgelegde kilometer, of een vrije

jeu de boules

gift. Wanneer u zich laat sponsoren maakt u kans op extra prijzen
en steunt u de Koninklijke Fanfare.
Deze prijzen worden u aangeboden door o.a. Beat it Slagwerkopleidingen en Van Aalst, Veghel.
Hapje en drankje
Halverwege is de grote rustpost ingericht. Hier kunt u even bijkomen
bij gezellige muziek, een drankje
en beroemde pannenkoeken.
De eindpost is bij Cultureel Centrum Bernrode. Ook hier weer muziek en kan er nagebuurt worden
tot de prijsuitreiking. Is 40 km te-

veel, dan kunt u bij elke controlepost rechtstreeks naar de eindpost
fietsen voor een finish-stempel. Bij
elke controlepost is een reparatieset aanwezig. E.H.B.O.-vereniging
St. Raphaël verleent eventueel eerste hulp.
Verloting spiksplinternieuwe fiets
Elke deelnemer aan de Toer Mee
maakt kans op een nieuwe fiets,
geschonken door Victor van Esch
Bike Totaal Tweewielers. Aan het
eind van de Toer Mee wordt deze
verloot.
Meer weten?
www.koninklijkefanfare.nl
Of: www.facebook.com/
FanfareHeeswijk /
www.twitter.com/FanfareHeeswijk

Derde lustrum

Nistelrodese jeu de boules kampioenschappen
Nistelrode - Dit jaar vinden voor de 15e achtereenvolgende keer de jaarlijkse Nistelrodese Kampioenschappen Jeu de Boules voor triplettes (=3 personen) plaats. Evenals vorig jaar worden deze georganiseerd
door het Gilde St. Antonius Abt- St. Catharina, met medewerking van de Jeu de Boulesclub Die Lé.

schrijven kijk op
www.breakoutrun.nl.
Be prepared!

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs
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Om de deelname aan dit jaarlijks
terugkerend kampioenschap te
vergroten nodigen wij dit jaar niet
alleen inwoners, maar nadrukkelijk
ook buurtverenigingen, sportverenigingen, organisaties en ondernemers uit Nistelrode uit om deel
te nemen. Ook kinderen zijn welkom.
Van elk team moeten minimaal 2
personen in Nistelrode woonachtig
zijn, waarbij verder geldt dat mee-

doen belangrijker is dan winnen.
De Nistelrodese Kampioenschappen Jeu de Boules vinden plaats
op zaterdag 10 augustus op het
gildeterrein De Gildenhof, Hoge
Akkers, Nistelrode. Aanvang 10.30
uur, aanwezig uiterlijk 10.00 uur.
Inschrijven is mogelijk vanaf heden
tot 10.00 uur op de wedstrijddag
zelf.
Het inschrijfgeld bedraagt, evenals
voorgaande jaren, slechts € 6,- per
team en kan op de wedstrijddag
worden voldaan. Bent u maar met
één of twee personen dan kunt u
toch inschrijven. Wij zorgen dan
dat uw team wordt aangevuld tot
3 personen.
De opzet is dit jaar aangepast
Zo spelen dit jaar alle teams 4 wedstrijden (2 voor en 2 na de pauze)
en worden alle wedstrijden op
grind gespeeld. Aan de hand van
de uitslagen wordt het eindklassement opgemaakt.
Rond 16.00 uur zullen enkele leuke prijzen worden verloot en vindt

de prijsuitreiking plaats, met naast
de 1e, 2e en 3e prijs, enkele leuke
tussenprijzen. Vervolgens kan nog
even gezellig nagebuurt worden.
Voor de kinderen is er de hele dag
een springkussen en onbeperkt
ranja. Bij slecht weer zal het toernooi in de jeu de bouleshal plaatsvinden en zal er ‘op tijd’ gespeeld
worden.Wij begroeten u graag op
zaterdag 10 augustus en hopen op
een grote opkomst.
Voor nadere informatie en inschrijving:
Gilde St. Antonius AbtSt. Catharina:
Paul Altorf, Het Erp 2:
p.altorf@home.nl
Gerard den Brok, PJ Groenenstraat
14: g.denbrok@home.nl
Jeu de boulesclub Die Lé:
Jos Bongers, W. van Houtstraat
35: josbongers@hotmail.com
U kunt vanaf nu ook oefenen op
donderdagmiddag en/of -avond
op het gildeterrein.

11 editie Bernhezeloop 2013

heeswijk-dinther – Doe je 31 augustus mee aan de halve marathon, estafette of Rabobank jeugdloop?
Deze laatste zaterdag van augustus staat de 11e editie van de traditionele Bernhezeloop gepland. De Rabobank jeugdloop van 650, 1300 en 1950 meter start om 16.00 uur in Heilige Stokstraat 1 in Heeswijk-Dinther.
De halve marathon en estafette starten beiden om 17.00 uur. De start van de estafette is ook in HeeswijkDinther en de halve marathon start in Heesch.
Schrijf je nu vast in op
www.bernhezeloop.nl
Tijdens de voorinschrijving, tot
en met 29 augustus, zijn de kosten € 5,-voor de halve marathon
en € 15,-per team voor de estafette. Deelname aan de Rabobank
jeugdloop is gratis. Je kunt je op
31 augustus vanaf 14.00 uur nog
inschrijven bij Sporthal De Zaert bij
de start/finish in Heeswijk-Dinther.
Kosten zijn dan € 7,- voor de halve
marathon en € 17,- per team voor
de estafette.
Net als vorig jaar regelen we vele

faciliteiten zoals gratis IPICO chiptiming.
Zowel bij de halve marathon als
bij de estafette vindt tijdregistratie plaats middels een gratis chipsysteem, waardoor elke loper de
exacte netto tijd krijgt. Ook is het
parcours van de halve marathon
door de atletiekunie nagemeten en
gecertificeerd.
Verder zorgen we voor douches/
kleedruimte, medische verzorging,
verkeersregelaars, drink- en sponsposten en een gezellig terras bij de
start/finish in Heeswijk-Dinther.
De inzet van zo’n 120 vrijwilligers

en de financiële steun van diverse
sponsors maken dit mooie evenement ook dit jaar weer mogelijk!
Komt u de deelnemers aanmoedigen of wellicht speelt u in een
dweilbandje dat voor extra gezelligheid kan zorgen voor deelnemers en supporters?
Er is een attentie voor elke
deelnemer
Wat de attentie is, is een verrassing. Verder hebben we bekers en
geldprijzen voor de nummers 1, 2
en 3 in de volgende categorieën:
Heren t/m 39 jaar, Heren 40+, Dames t/m 34 jaar en Dames 35+. De
categorieën bij de jeugd zijn: t/m 8
jaar; 9 & 10 jaar en 11 t/m 13 jaar.
De afgelopen 10 jaar nam het aantal deelnemers toe tot 230 halve
marathonlopers en 46 estafette-

teams van bedrijven, sportverenigingen, familieleden en vrienden.
Ben jij er in 2013 ook één van?
Meer informatie is te vinden
op www.bernhezeloop.nl
Vragen of reacties kun je mailen
naar info@bernhezeloop.nl. Daar
kun je ook terecht voor meer informatie over hoe te beginnen
met hardlopen. Veel succes en
plezier tijdens de voorbereidingen
en graag tot ziens bij de Bernhezeloop!
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
1 AUGUSTUS
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: heeswijk-dinther
Papier dorp
Locatie: Vorstenbosch
Oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch
2 AUGUSTUS
Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 6
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: heeswijk-dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: heeswijk-dinther
Pagina 3
3 AUGUSTUS
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: heeswijk-dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: heeswijk-dinther
Pagina 3
Vorstenbosch Jeu de
boulestoernooi
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch
4 AUGUSTUS
24-uurs Solexrace
Locatie: heeswijk-dinther
Pagina 3
The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther
5 AUGUSTUS
Kindervakantieweek
Bernheze
Locatie: in alle dorpskernen
Pagina 10 en 11
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch
Servicepunt HeeswijkDinther gesloten
Locatie: heeswijk-dinther
Pagina 9

Vrij bridgen / zomerdrive
Locatie: C.C. servaes
heeswijk-dinther
Pagina 2

Rockin’Wood
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 6

6 AUGUSTUS

11 AUGUSTUS

Kindervakantieweek
Bernheze
Locatie: in alle dorpskernen
Pagina 10 en 11

Japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de rooie
hoeve heeswijk-dinther

Avondwandel3daagse kleinschalig wonen Kloosterhof /
Laarstede
Locatie: kloosterhof nistelrode
Pagina 14
7 AUGUSTUS
Kindervakantieweek
Bernheze
Locatie: in alle dorpskernen
Pagina 10 en 11
Arthur en de strijd
om Camelot
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Avondwandel3daagse kleinschalig wonen Kloosterhof /
Laarstede
Locatie: kloosterhof nistelrode
Pagina 14

18 AUGUSTUS
Zilveren Jubileum ‘Stg vrienden van onze Missionarissen’
Locatie: CC nesterlé

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5
Opening plein centrum
Loosbroek
Locatie: Loosbroek
Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 9
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther
12 AUGUSTUS
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch

Kindervakantieweek
Bernheze
Locatie: in alle dorpskernen
Pagina 10 en 11

Vrij bridgen / zomerdrive
Locatie: C.C. servaes
heeswijk-dinther
Pagina 2

9 AUGUSTUS

13 AUGUSTUS

Kindervakantieweek
Bernheze
Locatie: in alle dorpskernen
Pagina 10 en 11

Zonneochtend
Locatie: CC nesterlé

10 AUGUSTUS
Nistelrodese Jeu de Boules
kampioenschappen 2013
Locatie: de Gildenhof nistelrode
Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 9

Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch

20 AUGUSTUS

8 AUGUSTUS

Avondwandel3daagse
kleinschalig wonen Kloosterhof /Laarstede
Locatie: kloosterhof nistelrode
Pagina 14

19 AUGUSTUS

Vrij bridgen / zomerdrive
Locatie: C.C. servaes
heeswijk-dinther
Pagina 2

Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 9

The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5

The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, heeswijk dinther
Workshop Muziekbende
Locatie: CC nesterlé nistelrode
21 AUGUSTUS
Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, heeswijk dinther
Workshop Slagwerkfeest
Locatie: CC nesterlé
Wandel3daagse Loosbroek
Locatie: start de wis Loosbroek
22 AUGUSTUS

Kermis
Locatie: Loosbroek
Pagina 9

Wandel3daagse Loosbroek
Locatie: start de wis Loosbroek

16 AUGUSTUS
Zomerworkshop
Mandalatekenen
Locatie: theehuis Fluitenkruid
dreumel

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg nistelrode
Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, heeswijk dinther

The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5

The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5

17 AUGUSTUS

24 AUGUSTUS

DI-RECT in concert
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther

Mark van de Veerdonk;
Weltebarsten
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther

Zomernachtfestival
Locatie: raadhuisplein nistelrode
25 AUGUSTUS
Wheels for fun
Locatie: raadhuisplein nistelrode
Rommelmarkt
Locatie: Over den dries /
de hoef nistelrode
Optreden The Greyhounds
Locatie: Muziekkiosk nistelrode
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35 heesch
The Godmother
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 5
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther
26 AUGUSTUS
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch
Vrij bridgen / zomerdrive
Locatie: C.C. servaes
heeswijk-dinther
Pagina 2
30 AUGUSTUS
Drive in Movie
Locatie: dorpsstraat 22
Loosbroek
June Noa
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
31 AUGUSTUS
Racoon in concert
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Bernhezeloop
Locatie: heilige stokstraat 1
heeswijk-dinther
Pagina 15
Forelweekend
Locatie: Visvijver de Meuwel
nistelrode

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

