
OP DE VLuCht
Tot zo’n anderhalf jaar gele-
den woonden de zusjes nog in 
Damascus, samen met hun ou-
ders en hun twee broers van 24 en 
16. oorspronkelijk komen ze uit 
Palestina en hebben de Syrische 
nationaliteit nooit gekregen. Toch 
wordt de oudste zoon opgeroe-
pen voor het Syrische leger. Dat 
betekent ofwel omkomen in de 
oorlog, of - bij weigering - naar de 
militaire gevangenis. Als vader dan 
ook nog gewond raakt op straat, 

is de beslissing gauw gemaakt: ze 
verkopen hun huis en van dat geld 
kunnen de kinderen vluchten. In 
september 2013 vertrekt het gezin 
naar Egypte. Een half jaar later vin-
den de kinderen een plek op een 
illegale boot. Kosten: 3000 dollar 
per persoon voor de drie oudsten 
en 2800 dollar voor het jongste 
kind. De boot zit vol, propvol. 
Vierhonderd vluchtelingen wagen 
de oversteek. Ze zijn doodsbang. 
En continu zeeziek. Hoge golven 
slaan over de stampende, open 

boot. Na een helse tocht van acht 
dagen begeeft de motor het en 
zijn ze overgeleverd aan de gril-
len van de natuur. Maar ze heb-

ben geluk. Een Grieks schip krijgt 
de boot in het vizier en brengt alle 
opvarenden naar Kreta. De eerste 
hindernis is genomen. op Kreta 
worden ze opgevangen. Voor veel 
geld regelen ze vervalste identi-
teitsbewijzen, de enige manier om 

verder te komen. Met de papieren 
vliegen ze naar Amsterdam. Een-
maal in Nederland worden ze door 
de IND (Immigratie- en Natura-
lisatiedienst) doorverwezen naar 
opvangcentrum Ter Apel. Daar 
blijven ze drie dagen, daarna gaan 
ze naar Gilze-Rijen, een maand la-
ter naar Budel en na nog eens vier 
maanden wordt hen woonruimte 
toegewezen in Heeswijk-Dinther.

hAnDEn uIt DE MOuWEn
omdat het jongste kind minderja-
rig is, komt het gezin in aanmer-
king voor gezinshereniging. De 
ouders komen naar Nederland, 
naar Venlo. Het is wachten op een 
woning voor het hele gezin. Intus-
sen zitten de meisjes niet stil. on-
der begeleiding van Fred Lennings, 
taalcoach vluchtelingenwerk, le-
ren zij in rap tempo Nederlands. 
ook op zijn initiatief assisteren de 
meisjes twee ochtenden per week 
op basisschool De Bolderik. In een 
vaste groep lezen ze voor, helpen 
kinderen met rekenen en andere 
taken en doen allerhande klusjes. 

Zo leren ze, buiten hun inburge-
ringscursus, sneller Nederlands én 
ze ontlasten de docenten. Awj en 
Rouaa zijn dankbaar voor de kan-
sen die ze hebben gekregen. En 
ook al kunnen ze nooit meer terug 
naar hun vaderland, ze zijn veilig 
en vrij. En voor dat grote goed 
steken zij gráág de handen uit de 
mouwen.
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Rouaa helpt met rekenen Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Michel Roefs

rouaa en Awj gevlucht uit syrië 
hELPEnDE hAnDEn In DE KLAs OP BAsIssChOOL DE BOLDErIK
HEESWIJK-DINTHER - We kennen allemaal de beelden van tv: bootvluchtelingen die massaal de zee oversteken in de hoop op een beter leven. 
Dat het hun leven kan kosten, nemen ze op de koop toe. Want, wanhopig, dat zijn ze. Dat gold ook voor de zusjes Awj (spreek uit: Ausj) en Rouaa 
(Roea), mooie intelligente meiden van 19 en 23 jaar, met een zachte blik in hun ogen en een vriendelijke glimlach. Maar vanbinnen dragen zij de 
angst en ontberingen mee van hun vlucht uit Syrië. 

Op de foto’s die zij zelf maakten is goed te zien dat de boot propvol mensen zit

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 

www. vanheijdendakkkappellen.nl

Awj helpt met lezen

Op de foto’s die zij zelf maakten is goed te zien dat de boot propvol mensen zitOp de foto’s die zij zelf maakten is goed te zien dat de boot propvol mensen zit

Dankbaar voo r 
de kansen die ze 
hebben gekregen

VERLENGiNG 
jUBiLEUMKRANT

De Jubileumkrant van Twan 
Vissers Verf & Wand, is door een 
externe fout, helaas te laat bij u 
bezorgd.
Na onderling overleg is beslo-
ten om - speciaal voor de inwo-
ners van Bernheze - deze acties, 
tegen inlevering van deze bon, 
met 1 week te verlengen.

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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Hitteplan...

De zomervakantie is voor de meesten van 
jullie al bijna binnen handbereik.
De zon is er in ieder geval al klaar voor, 
aangezien Nederland de eerste officiële 
hittegolf van dit jaar in de pocket heeft. 
Er is zelfs een heus ‘hitteplan’ van kracht 
geweest... Iets wat ik - voor zover ik weet 

in de 36 jaar dat ik besta - nog niet eerder heb meegemaakt. 
Persoonlijk maak ik mijn eigen ‘hitteplan’. Behalve het goed 
beschermen tegen de zon en voldoende water drinken, is 
natuurlijk ook lekker eten en drinken belangrijk. De meesten van 
ons hebben vaak met deze temperaturen niet zoveel zin om lang 
in de keuken te staan vlak voor etenstijd, daarom houd ik hier 
vaak ‘s morgens al rekening mee als mijn energielevel nog hoog 
is en de temperatuur wat lager. Smoothies en salades zijn prima 
enkele uren voor gebruik te maken, en bijkomend voordeel is dat 
het eten en drinken nog extra kunnen koelen voor gebruik. Veel 
fruitsoorten lenen zich prima voor de diepvries. Gepureerd fruit 
zoals meloen, sinaasappel, aardbei of framboos, kan makkelijk 
in een ijsklontjeshouder worden ingevroren. En zo’n smaakvol 
ijsklontje is zowel verkoelend als lekker in bijvoorbeeld water, ranja 
en vruchtensap, maar de aardbei of framboos gaat ook prima in 
een glaasje witte wijn. En het staat ook nog eens hartstikke leuk. 

Salades zijn met deze temperaturen zeker een goed alternatief 
voor de warme maaltijd ‘s avonds. Fruit past ook prima in een 
salade, het maakt het kleurrijk, zoet en fris. Mango bijvoorbeeld 
past heel goed bij een salade met kipfilet of gerookte ham. 

En de klassieke salade met ham en meloen doet het voor mij ook 
nog steeds goed. Deze zomer hebben  wij bij ‘t Pumpke ook een 
eigen ‘hitteplan’. De hele zomer zijn alle salades als maaltijdsalade 
verkrijgbaar voor € 12,50. 

Ik wens u allen een smaakvolle, zonnige, en 
verfrissende zomer!

Met vriendelijke groet, 
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

www.eetcafetpumpke.nl

ColumnMarita

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

De vakantie begint
bij Bon Fromage...

* De lekkerste kazen sealen
wij gratis voor u in!wij gratis voor u in!wij gratis voor u in!

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Fijne vakantie

Geniet van onze 
thema’s in juli

kijk op www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther

 0413-289350

SLAGERIJ MEAT STORY

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

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

kooktip 

Broccoli:
Snijd de stelen van 
broccoli kruisgewijs in tot 
boven aan toe. De steel 
is dan net zo snel gaar als 
de bloemen.

Geen saus, geen vrouwen
Zij vieren dat het de eerste maandag van de maand is

Bob van Dommelen, Bas Geenen, 
Coen Jansen, Roel Geenen, Roy 
Dominicus, Rik van Dommelen, 
Hein Geenen, Mardo van den Heu-
vel, Niels Kanters en Ronald Bijl; de 
achternamen doen vermoeden dat 
ze niet uit Nistelrode komen, maar 
gewoon een keer vreemd gaan. De 
Vorstenbossche ‘heren’ kwamen 
hun vaste slager feliciteren met de 
nieuwe winkel aan de Tramstraat 
en brachten voor een keer de fan-
club mee.  Nadat ’t bbq-bloem-
stuk in ontvangst genomen was, 

brandde binnen enkele minuten 
een andere barbecue die ze bij zich 
hadden.

Ruim tien jaar geleden op zondag-
avond spraken ze af om de vol-
gende dag te gaan vieren dat het 
‘de eerste maandag van de maand’ 
was,  met een barbecue, een paar 
stukken goed vlees en bier. 
Maar al zijn ze intussen geen twin-
tig meer, de regels blijven het-
zelfde: niet in de achtertuin, geen 
vrouwen en geen saus!

NISTELRoDE – Meer dan tien jaar geleden startten ze met een maande-
lijkse bbq-bijeenkomst, nooit gedacht dat dit zoveel jaren later nog zou 
bestaan. De huisslager ‘Van den Tillart’ levert al deze jaren al het stukje 
vlees, dat van hand tot hand gaat. De eerste bijt er een stuk af en - zoals 
dat echte vrienden betaamt - de volgende neemt de volgende hap en zo 
door. Bijzonder, wanneer je het ziet gebeuren, maar het is duidelijk; een 
goed stuk vlees behoeft alleen een fles bier. 

Na tien leden kwam de ledenstop Foto: DMBK
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Ik was erbij afgelopen weekend in Utrecht. Mijn 
in de Domstad woonachtige schoonzus had 
de wielerliefhebbers in de familie uitgenodigd 
de Grand Depart van de Tour de France mee 
te maken en ons een gratis hotel aangeboden. 
Uiteraard hebben mijn zoon en ik van dat 
aanbod gebruik gemaakt. Het was geweldig bij 
dit wielerfeest aanwezig te zijn. We hadden een 

prachtige plek tijdens de tijdrit. We hebben alle 198 renners aan ons 
voorbij zien trekken en toegejuicht. Iedere keer als er een Nederlander 
voorbij kwam, reageerde het publiek euforisch en wij lieten ons maar 
wat graag meeslepen. We hebben zo ons kleine steentje bijgedragen aan 
de fantastische prestaties van onze jongens. 

Ook bij het begin van de zondagetappe stonden we langs het parcours. 
Het eigenlijke begin van deze etappe was vlakbij het huis van mijn 
schoonzus. We stonden er al toen het nog bijna twee uur zou duren 
voordat de renners zouden komen. Toen ze eindelijk kwamen, waren 
ze in minder dan een minuut weer voorbij. Maar dat kon de pret niet 
drukken. 

Eigenlijk had ik aan dit bijzondere weekend een gedicht willen wijden, 
maar omdat ik te laat terug was uit Utrecht, had ik daarvoor te 
weinig tijd. Daarom ben ik in mijn archief gedoken. Daar vond ik het 
onderstaande gedicht. Ik schreef het toen een van mijn wielerhelden, 
Michael Boogerd, op het punt stond te bekennen dat hij, net als de 
meeste renners van zijn generatie, doping gebruikt had. Of dat ook 
geldt voor de jongens die momenteel in de Tour de France rondfietsen, 
weet ik niet. Ik wil het ook niet weten. Ik vind wielrennen gewoon een 
prachtige sport en ga er de komende weken weer volop van genieten.

liefde tegen beter weten
 
Al blijkt dat elke renner pillen slikt
En velen zich ook vol hormonen spuiten. 
Al wordt de sport beheerst door farmaceuten 
En wordt er flink gesnoven en geprikt.

Al gaat men steeds zich aan bedrog te buiten
Waar het publiek nog nauwelijks van schrikt. 
Al zijn ze meestal nep, die wielerkuiten
En heeft wie wint de ander vaak geflikt. 

Toch blijf ik naar de wielersport graag kijken
En houdt mijn liefde voor het fietsen stand.
Zo’n wedstrijd valt met niets te vergelijken. 

Met Boogerd heb ik levenslang een band.
Al zal zijn fraude op termijn ook blijken
Ik houd me doof en sta toch aan zijn kant.
 

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

mooi van hans Manders

Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselij

Kip- Caesarsalade
Gemengde salade met heerlijke stukjes kip!

Luxe broodje  
filet americain

 
augurk, ei en uitjes

3,95

aesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsaladeaesarsalade
lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes lijke stukjes kkkkkkkip!ip!ip!ip!ip!ip!ip!ip!ip!

LuLuLuLuxxxxe broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje e broodje xe broodje xxe broodje x
filet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet amerifilet americccainainainainain

4,95

Loempiamenu
Loempia met frites en salade

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Kiwanis Club Oss schenkt opbrengst goede 
doelen actie aan Prota en Buro Lima

Mari Peters van Stichting Plat-
form Regio oss tegen Armoede 
ontving uit handen van Henri van 
den Hurk uit Nistelrode, president 
van Kiwanis oss, een cheque van  
€ 2.500,-. 

Een gift, bestemd om hulp te bie-
den aan gezinnen die in acute 
nood verkeren. De vrijwilligers van 
Prota begeleiden de hulpverlening.

Na een indrukwekkende presenta-
tie van Buro Lima, een kleinschalige 
zorgaanbieder in Heeswijk-Dinther, 
kon een cheque ter waarde van  
€ 5.000,- aangeboden worden aan 
Lianne van Genugten. Buro Lima 
biedt professionele pedagogische 
zorg, begeleiding en ondersteu-
ning aan jeugdigen met een (ver-
standelijke) beperking en bijko-
mende problematiek aan.

De opbrengst van de Kiwanis actie 
wordt door Buro Lima gebruikt om 
speelwerktuigen aan te schaffen.
“We willen als Kiwanis club pro-
beren het leven van deze kinde-
ren wat prettiger te maken en de 
vrijwilligers, die de hulp verlenen, 
door middelen beschikbaar te stel-
len, te ondersteunen” sprak Pre-
sident Henri van den Hurk bij het 
uitreiken van de cheques.

Mari Peters, President Henri van den Hurk, Marleen Maas en Lianne van Genugten

oSS/HEESWIJK-DINTHER - De opbrengst van de jaarlijkse goede doelen actie van serviceclub Kiwanis Oss is 
uitgereikt aan twee organisaties in de regio. Kiwanisleden brengen enkele honderden ‘Osse Broeders’ - een 
plaatselijke lekkernij - aan de man tijdens de Valentijnsactie. Met het geld worden doelen ondersteund die 
passen bij de doelstelling van Kiwanis Club Oss: ‘Serving the children of the world’.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Health, Beauty, Care

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

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect 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.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!
‘t Dorp 29, Heesch T  0412-475959 

 Carmelietenstraat 8, Oss T 0412-480302
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies

• Alle dagen audicien aanwezig

• Altijd gratis uitgebreide hoortest

• Onafhankelijk

Nu ook in Oss

BERNHEZE - jaarlijks krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose 
kanker. Omgerekend naar de bevolking van Bernheze zijn dat 177 in-
woners per jaar; dat zijn ruim drie plaatsgenoten per week. 

Dankzij 65 jaar onderzoek is er al veel vooruitgang geboekt. Zo is het per-
centage kankerpatiënten dat vijf jaar na diagnose nog in leven is geste-
gen, van gemiddeld 25% in 1949 naar 62% in 2014. Vooraanstaande 
kankeronderzoekers stellen dat de overlevingskansen nog verder kunnen 
verbeteren. 

KWF heeft veel te danken aan al die vrijwilligers die in de lokale afde-
lingen geld inzamelen voor kankeronderzoek. ook in Bernheze wordt 
ieder jaar met een collecte geld opgehaald. Tijdens een bijeenkomst in het 
kader van de samenvoeging Bernheze, heeft Ton Willemse zich bereid 
verklaard om de functie van penningmeester te vervullen. Naast deze 
penningmeester zijn we op zoek naar een voorzitter en een secretaris.

Voorzitter
“In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief voor het KWF. Wij vinden 
het belangrijk dat we dit goede werk ook voor de komende jaren veilig 
kunnen stellen. Daarom is de gemeentelijke afdeling opnieuw opgezet. 
Nu zijn we dringend op zoek naar een voorzitter. We zoeken een en-
thousiaste teamspeler met leidinggevende kwaliteiten, maar vooral ie-

mand die een bijdrage wil 
leveren aan de missie van 
KWF: minder kanker, meer 
genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten.”

Secretaris
“De secretaris is de rechterhand van de voorzitter. Hij of zij organiseert 
de bijeenkomsten van het bestuur en verzorgt de administratie van het 
bestuur en de vrijwilligers. ook voor deze persoon geldt dat hij of zij een 
bijdrage wil leveren aan de missie van het KWF.”

Het bestuur in Bernheze kan, binnen de afspraken met KWF Kankerbe-
strijding, zelf invulling geven aan het werk. Dit kan, naast het coördi-
neren van de collecte, bijvoorbeeld bestaan uit het geven van voorlicht-
ing op basisscholen en het organiseren of bijwonen van evenementen. 
De gemiddelde tijd die een bestuursfunctie inneemt varieert van één tot 
twee uur per week, in de periode van de collecte wat meer. 

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding en bent u geïnteresseerd 
in een bestuursfunctie? Neem dan voor meer informatie of om u aan te 
melden contact op met ton@tonwillemse.nl.

Inzetten en organiseren van zorg en hulp 
kan ingewikkeld zijn

Burenhulp Nisseroi wil door middel 
van ontmoetingen, verbindingen 

leggen en samenwerken, een leef-
wereld creëren in ons dorp waarin 

mensen belangeloos voor elkaar 
willen zorgen. Het is een vorm van 

burenhulp waarbij de kwaliteit van 
leven bovenaan staat en gericht is 
op het eigen netwerk en zelfred-
zaamheid. 

De meesten van ons willen graag zo 
lang mogelijk in onze vertrouwde 
omgeving blijven wonen en even-
tuele hulp uit eigen kring inzetten. 
Dichtbij, veilig en vertrouwd.
De vrijwilligers van Burenhulp 
Nisseroi kunnen goed luisteren en 
denken oplossingsgericht. Respect 
en privacy staan hoog in het vaan-
del. Ze slaan een brug en werken 
samen met de huidige aanbieders 
op vrijwillige of professionele basis.
Zie de website:
www.burenhulpnisseroi.nl 
info@burenhulpnisseroi.nl.

NISTELRoDE - Heeft u hulp nodig en weet u niet hoe dit te organiseren of de juiste personen hiervoor te 
benaderen? Dan kan Burenhulp Nisseroi iets voor u betekenen. Schroom niet en neem contact op. Samen 
met u gaan we kijken hoe de hulp, door wie en in welke vorm, we kunnen inzetten. Uiteindelijk neemt u het 
besluit en houdt u zelf de regie in handen!

V.l.n.r.: Arie, Rosemarie, Franca, Marjo, Gerrie, Arlies en Annette (Christel staat niet op de foto) 

65 jaar KWF brengt 5-jaars overlevingskans van 25% naar 62% 
Nieuw opgezette KWF-afdeling Bernheze zoekt enthousiaste voorzitter en secretaris

verbindingen leggen 
en saMenwerken
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Één man
Mathieu Bosch is de enige man-
nelijke BABS en - volgens collega’s 
- een man met echte mannen-
humor. ook een man met mooie 
volzinnen. Bij het huwelijk van een 
vriend begin 2015, was hij hulp-

BABS, Mathieu: “Dat smaakte 
naar meer. Ik heb nu al vijf huwe-
lijken gesloten. De meeste paren 
van buiten Bernheze wilden hun 
sprookje op het prachtige kasteel 
waarmaken. ondanks de plechtige 
en serieuze aangelegenheid, vind 
ik het fijn om wat humor in mijn 
toespraak te brengen. Een andere 
uitdaging is een huwelijk dat ge-
deeltelijk in ’t Pools gaat.” De Ne-
derlandse humor zal Mathieu niet 
gemakkelijk in ’t Pools vertalen, 
maar ongetwijfeld vindt hij daar 
iets op. 

Verbinding
Sonja Hopman kan spontaan be-
denken: ‘Ik heb zomaar twee men-
sen in de echt verbonden.’ Toch 
is goed luisteren en zich verbin-
den met de mensen haar kracht. 
Meeverend met de wensen van 
het paar zoekt zij naar passende 
oplossingen voor wensen, binnen 
de geldende richtlijnen. “De paren 
uit een gemengde cultuur brengen 
hun eigen gasten mee. Een toe-

spraak in een vreemde taal is niet 
mogelijk. Gelukkig zijn er wel op-
lossingen te bedenken: gasten die 
een gedeelte van de toespraak in 
de eigen taal vertellen, een gedicht 
opzeggen of het bruidspaar dat de 
gelofte in de eigen taal naar elkaar 
uitspreekt. Zo maak je de ceremo-
nie toch voor iedereen waardevol.” 

De een gaat soepel met de din-
gen om, de ander heeft alles strak 
georganiseerd. Sonja: “Dan is de 
spanning heel hoog. Mijn advies 
is dan toch vooral te genieten. Als 
ik de mensen bij de ceremonie het 
gevoel weet te geven dat ik ze 
persoonlijk ken, heb ik ’t goed ge-
daan.”

Geraakt worden
Teuntje Koolmees weet nog dat ze 
zelf trouwde: “Ik ben zelf op het 
kasteel getrouwd door onze col-
lega Jeanne van Zandvoort die dit 
al 12,5 jaar doet. Van haar hebben 
wij veel mogen leren. Als ik op het 
kasteel rondloop, voel ik me een 

beetje van adel, dat zal wellicht 
de toga doen. Het is erg genieten 
twee mensen samen zo gelukkig 
te zien, daar krijg ik energie van. 
Ik wil vooral een persoonlijk ver-
haal brengen met humor, zodat 
de huwelijksvoltrekking een speci-
ale herinnering is. Dat er bij zo’n 
emotionele gebeurtenis soms een 
traantje weggepinkt wordt, is be-
grijpelijk. En dat ik daar dan af en 

toe aan meedoe, is geen probleem. 
Ik ben ook maar een mens. En 
vraag me vooral voor een huwelijk 
in Las Vegas, ik ga graag mee!”

of er nu getrouwd wordt op het 
kasteel, in de eigen tuin, de Hei-
sche Hoeve of het gemeentehuis, 
maakt voor de nieuwe BABSen niet 
uit. Als het maar past bij de hoofd-
rolspelers van de dag. 

SIX IN THE SKY

normaal 8,90 
nu 

6,-
Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks 

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.

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!

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes naar keuze, 

1 Frans stokbrood
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voorbij

met ’n sixpack
vliegt de tijd

  

tip van de bakkers

bosvruchtenvlaai

puur natuur bereid met bavarois 

van verse bramen, bessen, 

frambozen en aardbeien

5 personen

6,95 geldig t/m 15-7-2015

V.l.n.r.: Teuntje, Mathieu en Sonja Foto’s: Jan Gabriëls

Dagje van adel of ‘doe maar gewoon’
BERNHEZE – Wie gaat trouwen in Bernheze heeft te maken met een van de BABSen (buitengewoon ambte-
naar burgerlijke stand) uit de ruime keuze die de gemeente heeft. Drie nieuwe ambtenaren zijn beëdigd en 
hebben de eerste huwelijken gesloten. Het team van ‘oude’ en ‘nieuwe’ ambtenaren heeft er zin in. Maar 
goed ook; er zijn vele aanzoeken gedaan onder een sterrenhemel bij rozengeur en maneschijn. En anderen 
besloten de liefde eindelijk te bekrachtigen.

Als het 
maar past 
bij de 
hoofdrolspelers 
van de dag
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Gouden Jubileum Dameskoor 
van de Petrus-Emmaus parochie 
HEESCH - Het dameskoor van de Petrus-Emmaus parochie viert op zon-
dag 12 juli haar 50-jarig bestaan. om 11.00 uur zullen de leden onder 
leiding van Gerard Bierman met hun zang De Heilige Mis mede verzor-
gen. Tijdens deze viering worden vier zangeressen gehuldigd vanwege 
hun 50-jarig lidmaatschap. Na de viering is er in de dagkerk gelegenheid 
om de jubilarissen en de koorleden te feliciteren.

KBO Bernheze
KBO hEEsCh
Culturele inslag

InDustry BIOsCOOP

KBO heesch 
60 jaar Culturele 
Middag

HEESCH - Het hoogtepunt van de 
maand juli is de culturele ontspan-
ningsmiddag op zaterdagmiddag 
11 juli. 

Door de jubileumwerkgroep is een 
gevarieerd programma samen-
gesteld. Het geheel zal worden 
omlijst door accordeongroep ‘De 
Zuldermuzikanten’. Er zal veel ge-
legenheid zijn om met elkaar van 
gedachten te wisselen. De middag 
begint om 13.30 uur en eindigt om 
17.00 uur. Iedereen die zich heeft 
aangemeld of die is uitgenodigd, is 
vanaf 13.15 uur van harte welkom 
in de grote zaal van CC De Pas.

Met KBO heesch 
naar Duitsland

HEESCH - De KBO Heesch orga-
niseert op 21 september een reis 
naar het mooie Westerwald in 
Duitsland.

Het Westerwald is niet al te ver 
van huis, ongeveer 270 kilometer. 
We gaan naar Helferskirchen in de 
buurt van Koblenz.

Met als standplaats Helferskirchen 
gaan we leuke dagtrips maken; on-
der andere een boottocht met de 
mooie Lorelei op de Rijn. We zullen 
ook een bezoek brengen aan het 
toeristische stadje Hachenburg. 
We kunnen daar de vakwerkhui-
zen bewonderen en gezellig rond-
kijken op de Alt Markt met de vele 
gezellige terrasjes. Verder staat de 
stad Koblenz op het programma. 
Een bezoekje meer dan waard is 
ook de vlindertuin in het park van 
slot Sayn in Bendorf. Laat u verder 
maar verrassen!

op 17 augustus om 10.00 uur is 
er speciaal voor deze reis een voor-
lichtingsochtend in CC De Pas. Dat 
wordt dus een ochtend vol met 
voorpret. op die ochtend kunt u 
zich nog inschrijven; er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Wilt u er zeker 
van zijn dat u mee kunt, dan kunt 
u zich het beste meteen opgeven.

Helaas is deze reis niet geschikt 
voor rolstoelers. U kunt u nu met-
een in laten schrijven bij :
Annie Majoor: 0412-452350 
of e-mail: majoor@hetnet.nl
Rinie Leemhuis: 0412-454486 
of e-mail: r.leemhuis@hetnet.nl.

KBO bridge 
nistelrode sluit de 
tweede ladder af!

NISTELRoDE - Na twaalf midda-
gen bridgen worden de beste acht 
scores bewaard en daarover wordt 
het gemiddelde uitgerekend, de 
zogenaamde laddercompetitie. 
Slechts éénmaal per jaar gaat de 
winnaar van die ladder met een 
attentie naar huis.

ook nu scoorde Anneke van 
Grunsven het hoogst, maar de 
bloemen waren voor Corrie Smits. 
Haar gemiddelde was 59.042%. 
Zij gaf, met Truus van Houting, 
deze week gelijk haar visitekaartje 
af. Zij scoorden afgelopen vrijdag 
maar liefst 75.00% en dat komt 
eigenlijk nooit voor. Het dichtst bij 
de 50.00% was Bob Janssen. Zijn 
attentie ligt klaar.

Er was ook een kleinigheidje voor 
de laatste in de rij. om deze afslui-
ting te vieren was er deze middag 
wat extra’s. 

Wilt u meer weten over deze 
bridgemiddag dan kunt u contact 
opnemen met Willy Muytjens, tel. 
0412-613417.

Prijzen Gilde Vorstenbosch

Na afloop van de wedstrijden was 
bij elke prijs de ‘Horri Do’-yel dui-
delijk hoorbaar in de manege. 
Achtereenvolgens mochten we de 
onderstaande prijzen in ontvangst 
nemen: Trommen Klasse C, 1e prijs:  
Lindsey Vogels (met promotie naar 
klasse B). Bazuinblazen Klasse A, 
1e prijs: Maarten van de Pas.
Jeu de boules, 3e prijs/Pachter: 

Theo van der Heijden, Jan van 
Grunsven en Adriaan van der  
Heijden. 3e Prijs ring steken te 
paard Cor Geenen.
Het was een fijne gildendag, met 
wedstrijden bij zeer warm weer, 
waarbij de drie gildenwaarden 
Broeder/Zusterschap, Trouw en 
Dienstbaarheid hoog in het vaan-
del stonden.

BERLICUM/VoRSTENBoSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelo-
pen zondag vier prijzen in de wacht te slepen op de kringgildendag van 
gildekring Maasland. Er waren 45 deelnemende gilden bij het Sint joris 
Gilde in Berlicum. Met een twintigtal leden was het gilde naar Berlicum 
gegaan om deel te nemen aan het defilé.
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Maartje werd kampioen in de eer-
ste divisie, het hoogste niveau. 
Zij haalde 88 punten. ook Maar-
tje had weinig concurrentie, maar 
het nummer Tornado was geen 
makkie. “Zelfs studenten van het 
conservatorium hebben daar nog 
moeite mee”, zegt vader en slag-
werkbegeleider Wim van Zutphen, 
al ruim veertig jaar betrokken bij 
de fanfare.

Hij is trots op al die kampioenen 
die de Heeswijkse muziekver-
eniging levert.  De kracht van de 
fanfare is om op een leuke manier 
samen goede muziek te maken. 
Deze manier van opleiden, waar 
Jos Schuts en Emiel Caspers een 
aandeel in hebben, levert de fan-
fare veel goeds op. ”Het werpt zijn 
vruchten af. Bram, Diego, Tjeu en 
Willem zijn mooie voorbeelden”, 
vindt Van Zutphen. “Die jongens 
passen bij elkaar. Zij brengen el-
kaars niveau omhoog. Dat er heel 

veel talent zit in de slagwerkafde-
ling, van de vereniging blijkt uit de 
instroom van zeven nieuwe jeugd-
slagwerkers die net het B-diploma 
hebben behaald in de grote slag-
werkgroep. In totaal zijn er 30 
slagwerkleerlingen, dus we barsten 

van het talent dat de toekomst van 
de vereniging waarborgt.”

Aan plezier is bij de fanfare geen 
gebrek en dankzij inkomsten uit de 
oud ijzeractie en de Stichting Vrien-
den van de Fanfare, kunnen fanfa-
releden rekenen op goed materi-
aal. De subsidiekraan wordt echter 
steeds meer dichtgedraaid en dat 
is een slechte zaak. “In de regio is 
er sprake van een terugloop”, zegt 
Wim met een bezorgde blik.   

ook de gemeente Bernheze be-
zuinigt op cultuur, maar de fanfare 
laat zich daar niet door uit het veld 
slaan. In 2017 is namelijk een be-
langrijk concours en Van Zutphen 

wil de jongens daar nu al voor 
klaarstomen. “Als we nu al begin-
nen hebben de jongens in 2017 al 
twee jaar ervaring. Daarnaast gaan 
wij weer starten met een groot 
project, vergelijkbaar met het het 
Riverdance optreden op het kas-
teel twee jaar geleden. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen uitein-
delijk in de grote slagwerkgroep 
terechtkomen. Daar leiden we hen 
voor op.”

Het bespelen van een muziekin-
strument is een serieuze zaak bij 
de fanfare, maar het is niet altijd 
even serieus. “We hebben ook lol 
en dollen met elkaar”, zegt Tjeu. 
“Ik vind het een erg leuke vereni-
ging”, besluit Maartje.  

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 juli 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 eier-
koeken

1,00

Desem Kaas
Desem Kaas & 

Italiaanse kruiden

Voorgebakken 
Borrel - BBQ brood

1,95

Aardbeien-
verleiding

      nu

Wit bolletje gevuld met 
aardbeienmousse en verse 

aardbeien uit de streek!

1,00
Assorti-
broodjes

8 stuks

Volop zomerfruit

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

info@ceelengroentefruit.nl

Nieuw: zuivel van Zuivelboerderij de Kern

Limoenen 5 stuks € 1,25
Stoofgroente 500 gram € 1,50
Broccoli  500 gram € 0,75

Gemarineerde 
kipspiezen

100 gr. €1,25
Kip ham/kaas
cordonbleu

4+1 gratis

Nasi, bami 
of macaroni
Uit eigen keuken

100 gr. € 0,85

Zeeuws spek
Lekker voor op brood 
of op de BBQ

100 gr. €1,20

2,50

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

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

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

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

V.b.n.b.en v.l.n.r.: Tjeu Dortmans, Diego van Driel, Willem van Empel en 
Bram van den Berg Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Jos Nijssen

Maartje van Zutphen

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

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

Opnieuw kampioenen voor 
Koninklijke Fanfare sint Willibrord
HEESWIJK-DINTHER - Maartje van Zutphen (19) is zaterdag 27 juni Nederlands Kampioen slagwerk gewor-
den in de eerste divisie in Heel. Bram van den Berg (14), Diego van Driel (13), Tjeu Dortmans (14) en Willem 
van Empel (14) wonnen het NK in de vijfde divisie ensemble. De vier jongens bespeelden samen, met in 
totaal veertien instrumenten, het nummer Fantasy For Four. Diego sloeg zijn paukenstok kapot, maar uitein-
delijk kwam het NK niet in gevaar. Er was namelijk weinig concurrentie voor de jongens. Met 86 punten van 
de te halen honderd punten, zetten de jongens een mooie prestatie neer.

Met 30 slagwerk-
leerlingen barsten 
we van het talent
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Aurora ontmoet Cesar Zuiderwijk

Cesar Zuiderwijk is vooral bekend 
als drummer van de band Golden 
Earring, maar is daarnaast ook als 
individueel artiest erg actief. Zo 

heeft Cesar Zuiderwijk zijn eigen 
theatershow en treedt hij regelma-
tig op bij grote evenementen. Een 
zeer ervaren drummer en artiest, 

die iedereen weet te raken.
Het was een geweldige avond vol 
met spectaculair slagwerk, uitzin-
nige drumsolo’s en opzwepende 

ritmes. De muzikanten van de mal-
letband van Aurora werden spe-
ciaal voor deze avond aangevuld 
met een zangeres, zanger en en-
kele gastmuzikanten. 

Samen met Cesar Zuiderwijk ste-
gen zij tot grote muzikale hoogte. 
Met als grote finale enkele Golden 

Earring ‘goldies’. Zowel het pu-
bliek als de muzikanten verlieten 
aan het einde van de avond vol 
enthousiasme de zaal. 

Meer foto’s van Ad Ploegmakers: 
www.mooiheesch.nl.

HEESCH – Na de eerste editie in november 2013 is het Fanfare Aurora uit Heesch weer gelukt een geweldige 
muzikale ontmoeting op de planken te brengen. Afgelopen zaterdag 4 juli, vond de tweede editie plaats van 
‘Aurora Ontmoet…’. En deze keer was het niet zomaar een ontmoeting. De malletband van Aurora stond 
samen op het podium met niemand minder dan Cesar Zuiderwijk! 

Nistelrode 0412-612988 - St. Oedenrode 0413-288787 - Den Dungen 06-22386399 - info@rwponline.nl - www.rwponline.nl

Sfeer nodig? RWP Audio, Video & Lighting is al meer dan twintig jaar een betrouwbare en meedenkende partner in professionele 
licht-beeld- en geluidsverzorging en verhuur. RWP levert een op maat gesneden pakket voor het intiemste feestje tot 
megaspektakel. Een onvergetelijke beleving gegarandeerd!

Zes regionale solisten voor het 
voetlicht bij Dinther Proms

Het ijzersterke wapenfeit van 
Viking Dinther Proms is het ge-
durfde en gevarieerde muzikale 
programma. Een aanbod variërend 
van rock tot ballads, van modern 
tot klassiek en van nationaal tot in-
ternationaal. Laat u verrassen door 
de kleurrijke diversiteit van muziek. 
Het harmonieorkest en de slag-
werkgroep zullen tijdens deze con-
certen ondersteund worden door 
een muzikaal combo, het popkoor 
Enjoy en de dansers van Souplesse. 
Maar dat is nog niet alles. Tijdens 
deze editie van Dinther Proms zul-
len ook zes regionale solisten voor 
het voetlicht treden. 

Met trots presenteert Harmo-
nie Sint Servaes u de zes talent-
volle solisten: George Blanken, 
Marga van den Broek, Nadja van 
Driel, René Habraken, Jennifer  
Heesakkers en Ton van de Veer-
donk. Voor Heeswijk-Dinther zijn 
deze solisten zeer zeker geen on-
bekenden. Zij zijn allemaal woon-
achtig in Heeswijk-Dinther of heb-
ben hun wortels in het dorp liggen. 

Stuk voor stuk beschikken zij over 
prachtige stemmen, ieder met zijn/
haar eigen stijl. Ze hebben veel 
ervaring en veelal lange muzikale 
carrières. Enkelen hebben ook tij-
dens eerdere edities van Dinther 
Proms op het podium gestaan. Alle 
zes zien het als een uitdaging om 

hun steentje bij te dragen aan de 
komende Viking Dinther Proms. 
Met veel positieve energie zijn zij 
aan hun voorbereidingen begon-
nen, om in oktober de sterren van 
de hemel te zingen. 

Muziek, zang, dans, licht- beeld- 
en geluidshow zijn de kernbegrip-
pen van dit unieke gebeuren. Een 
bijzonder evenement voor Dinther 
en de brede regio. Wie van muziek 
houdt, moet daarom zeker naar  
Viking Dinther Proms komen. 
Houd daarom vrijdag 30 en zater-

dag 31 oktober vrij in uw agenda. 
Na de zomervakantie zal de kaart-
verkoop van start gaan. Voor meer 
informatie over het evenement en 
over de solisten verwijzen wij u 
graag naar: 
www.st-servaes.nl/Proms1/.

Binnenkort stellen wij het koor en de dansgroep aan u voor. 
Ook kunt u op korte termijn meer te weten komen over onze 
muzikale ontmoeting van Jong en Oud op zondag 1 november 
2015, eveneens in Sporthal De Zaert.

Solisten Viking Dinther Proms bekend

HEESWIJK-DINTHER – Het gaan twee spetterende avonden worden, de Viking Dinther Proms op vrijdag 30 
en zaterdag 31 oktober 2015 in Sporthal De Zaert. Net als de voorgaande promsconcerten van Harmonie Sint 
Servaes, belooft ook deze editie van Dinther Proms weer een muzikaal spektakel te worden. Een kwalitatief 
hoogstaand en spectaculair programma, waarbij het harmonieorkest en de slagwerkgroep zullen excelleren. 
Voor deze editie heeft Sint Servaes wederom een aantal talentvolle, regionale solisten aangetrokken. 

Frenk de Wert en Lambert van der Ven schudden elkaar de hand om de 
samenwerking tussen Harmonie Sint Servaes en Viking Entertainment 
te bezegelen

‘talentvolle, regionale solisten 
aangetrokken voor 

viking dinther ProMs’

Muzikaal Bernheze
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Chris van de Ven, een van de organisatie-
leden, nodigt alle belangstellenden uit: “Zo 
houden we een flessenactie voor de jeugd 
die voor hun inzet weer wordt beloond met 
een gratis loterij en een leuke discoavond. 
Verder hebben we onder de noemer Sportief 
For Afrika een aantal leuke sportieve activi-

teiten op het programma met voor elk wat 
wils.” De vele activiteiten zijn te vinden op 
de website.

Muzikaal ziet het programma, er ook veel-
belovend uit. 24 Uur lang zetten plaatselijke 
dj’s zich in om een heuse marathon neer te 
zetten. Er is live muziek van diverse cover-
bands en naast de koren Frappant en Time-
less en popkoor Enjoy sluiten we het week-
end spectaculair af, met een optreden van 
de Gebroeders Ko. Alle activiteiten vinden 
plaats in de Kerkstaat van Vorstenbosch, ter 
hoogte van Bar de Ketel en zijn gratis toe-
gankelijk. Voor de onderdelen van Sportief 
For Afrika vragen we inschrijfkosten van 
€ 3,50 (motortoertocht € 5,-) die ten goede 
komen aan de projecten in Afrika. Kinderen 
€ 2,50.
 
Meer informatie op 
www.vorstenbosch-paktuit.nl; ze hopen u 
massaal te mogen begroeten tijdens het Live 
For Afrika weekend.

PrijsverlagingenPrijsverlagingen

500 G 

500 G 

500 G 0.9 L

720 G 0.75 L

2x 150 G 

3x 300 G 

CA. 200 G CA. 300 G 

PER STUK

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.89
v   van 2.99

2.69
v   van 2.89

1.75
v   van 1.99

Ca.1.89
v   van 1.99

Ca.2.09
v   van 2.25

2.59
v   van 2.69

1.55
v   van 1.69

6.79
v   van 6.99

4 STUKS

UIT DE KOELING
UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Ca.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling  ** Uit de diepvries

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Nieuwe oogst, ca. 750 g

Hollandse spitskool

125 g

Blauwe bessen*
125 g

Frambozen*

Roomboterdeeg gevuld met verse  appeltjes 
en rozijnen. 4x 95 g

Mini-appeltaartjes

Ovenschotel scharrelkip-
drumsticks mediterranée*

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Mini ontbijtbroodjes**

Reuzegarnalen**Luxe roomijs**

Pizza margherita** Kipnuggets**

Kaapse 
Pracht 
rosé

Gerookte 
makreelfi let*

Gerookte 
makreel*

Dj-marathon en Gebroeders Ko 
bij Live For Afrika Vorstenbosch
VoRSTENBoSCH – Van de inwoners van Vorstenbosch wordt komend weekend maar één 
ding verwacht. Het agendapunt heet Live For Afika; een benefiet weekend. Met de gebroe-
ders Ko, vele koren en een Dj marathon; allemaal voor het goede doel. “Breng je porte-
monnee en veel mensen mee, want het gaat een grandioos feest worden op 11 en 12 juli.”, 
predikt de organisatie. Zij hopen uiteindelijk een mooi bedrag op te halen voor Lindsey 
Vogels en de dames van Miss Maasai.

Zomeravondconcert 
harmonie sint servaes

Tijdens het zomeravondconcert zullen alle 
orkesten van de vereniging zich presenteren. 
Het belooft een swingende avond te wor-
den, met een hoog tempo en een tropisch en 
warm karakter. Harmonie Sint Servaes heeft 
voor u een twee uur durend programma in 
petto. Het eerste uur is vooral ingeruimd 
voor de allerjongsten. 

Het opstaporkest, het opleidingsorkest en 
de slagwerkgroepen B- en C-selectie zullen 
het repertoire domineren. Altijd leuk voor 
ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, neefjes en nichtjes om kinderen - 
maar ook volwassenen - aan het werk te 
zien, die nu enkele jaren samen met elkaar 

muziek maken. Het tweede uur is ingeruimd 
voor de A-selectie van de slagwerkgroep 
en het grote harmonieorkest. Zij zullen het 
publiek met vlotte en ook warme nummers 
vermaken. 

We nodigen u allen uit ons zomeravondcon-
cert bij te wonen, kennis te maken met de 
opleidingsorkesten van onze vereniging en 
te genieten van het meer gevorderde reper-
toire. Iedereen is van harte welkom vanaf 
18.30 uur in de tuin van de Abdij van Berne, 
voor De Muziekfabriek aan de Abdijstraat 53 
in Heeswijk-Dinther. Het concert begint om 
19.00 uur. De entree is gratis.
Meer informatie: www.st-servaes.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Voor Harmonie Sint Servaes is 2015 een bijzonder jaar. Eind oktober 
staat namelijk een weekend met promsconcerten op het programma. Maar voordat het 
zover is, sluit de Dintherse Harmonie Sint Servaes traditioneel, voor de zomervakantie, het 
muziekjaar af met een sfeervol zomeravondconcert. Het zomeravondconcert vindt plaats 
op zondag 12 juli, in de tuin van de Abdij van Berne voor De Muziekfabriek in Heeswijk-
Dinther. 



Woensdag 8 juli 201510 
  

Calm after the storm?
En opnieuw heeft Bridges het voor elkaar: traditiegetrouw 
mooi weer én een fantastische voorstelling op deze 
zondagmiddag bij De Kersouwe. Ik noem: tweede plek op het 
Eurovisie Songfestival, de Popprijs en een Edison Award voor 
het beste album, én de European Border Breakers Award, 
allemaal in één jaar tijd. En nog steeds niet echt ‘calm after the 
storm’: het succes raast maar door voor Ilse DeLange en de 
Common Linnets. 

Als we arriveren 
staan de fans al voor 
de poort. Nou zijn 
wij ook fan, maar 
gelukkig hoeven 
we niet over de 
poort te klimmen 
of een gat in het 
gaas te knippen. 
Als Bridgesleden 
mogen we legaal 
het terrein op en 
schuiven meteen 
aan aan de lange 
tafels. Want, zo 
legt Johan uit, 
we hebben een 
tikkeltje haast. Over 
een uur mogen we 
al plaatsnemen op 
de tribune, en dat 
kunnen we ook 
maar beter dóen. 
Voorlopig storten 
we ons eerst maar 
eens op de luxe 

broodjes en sandwiches die cateraar Van Gruijthuijsen al voor 
ons heeft klaargemaakt. Wat lekkere streekdrankjes erbij en 
als toetje verse aardbeien met een toefje mascarpone. Nog wat 
bijpraten, een koffie of theetje en dan richting de nog vrijwel lege 
tribune. Dat duurt niet lang: als de poort opengaat stroomt het 
vol. Er vallen wat regenspetters terwijl we geduldig het optreden 
afwachten. En dan komt de band op. En meteen begint de zon 

te schijnen. Maar misschien is dat wel gewoon Ilse zelf. Haar 
lach, haar enthousiasme en spontaniteit stralen van het podium 
af. Met z’n achten maken ze er een grandioos optreden van. En 
gelukkig gaat het allemaal goed. Want, zo biecht Ilse in onvervalst 
Twents op: “Dat is heus niet altijd zo. Gisteren wilde ik charmant 
achteruit stappen op het podium, met mijn mooie kleedje en 
mijn glitterhakjes aan, toen mijn hakken ineens wegzakten in 
zo’n glup. En dan niet één hak, nee, allebei hè! En muurvast. Ik 
moest mijn schoenen uitdoen om ze los te krijgen. Zie je het voor 
je?” Ja, bij Ilse zie je dat inderdaad voor je. Want wat is ze lekker 
gewoon gebleven. We hebben weer genoten van een bijzondere 
Bridgesactiviteit. Bij deze meld ik me alvast aan voor volgend jaar. 
Tip voor onze vrouwelijke leden: draag geen hakken. Want op de 
tribune zou je ook zomaar in een glup kunnen wegzakken. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Lid worden of meer informatie?
www.bridgesbernheze.nl

Foto’s: Lianne Gabriëls

vrouwelijke leden: draag geen hakken, 
want je kunt zoMaar in een gluP wegzakken

Katinka Polderman en Koning 
schilder in de Kersouwe
Muzikale humor en hilarische muziek

Stevig en zacht
Katinka Polderman zingt en heeft 
het vanzelfsprekend daarin alleen 
over zinnige dingen. De dingen 
die anders zouden moeten. ook 
de dingen die anders gaan dan ge-
wenst. En natuurlijk de dingen in 
het algemeen.
Haar stevige muziek staat in mooi 
contrast met het zacht zingende 
meisje met de akoestische gitaar. 
Even weet je niet wat je met deze 
eigenzinnige dame aan moet: quasi 
onhandige opkomst, onderkoeld-
heid en ontspannen. Nonchalant 

en achteloos maakt ze haar grap-
pen, soms met prettige zelfspot. 
Ze laat stiltes vallen, creëert een 
ongemakkelijkheid die bijzonder 
goed werkt. Katinka heeft lef door 
haar publiek niet te willen pleasen, 
is soms bewust antitheatraal. Haar 
liedjes zijn origineel en komisch 
van thematiek, met soms prettig, 
keihard cynisme, taalkundig slim. 

Nieuwe en oude liedjes
Koning Schilder maakt muziek met 
Nederlandstalige verf. Royaal in 
haar eenvoud, met gitaar en zang. 

Gewoon twee boerenjongens die 
hun mantels hebben afgeworpen 
en zingen over de inkt in hun ade-
ren, de schoonheid van het onvol-
ledige leven, de snaartheorie en 
navelpluis. 
Met Maarten Schilder op zang en 
Niels Koning op gitaar. Zoals we 
Koning Schilder kennen, straalt in 
elk liedje het wonderbaarlijke van 
het alledaagse leven. Het gaat over 
kleur, over sepia, over grijstinten 
en beige. over licht en donker. 
over statuur en zwervers. over 
doen waar je zin in hebt.

HEESWIJK-DINTHER - Waar anderen het zeggen in een conference, doet Polderman dat in een liedje. Hoe 
Polderman dat doet? Eigenzinnig. En dwars. En liefdevol. Onverstoorbaar, intelligent en hilarisch. Polderman 
is niet hip, snel en vlot, maar rustig, evenwichtig en nuchter. Ook wel eens prettig. Koning Schilder maakt 
muziek, met gitaar en zang, over het wonderbaarlijke van het dagelijkse leven. Een hilarische avond vol mu-
ziek en zang. Vrijdag 10 juli. Aanvang 21.00 uur, entree € 10,- (exclusief € 0,50 servicekosten).

BeautySylk

Met Aurora de vakantie inluiden

Dit jaar is de beurt aan het jeugd-
orkest, de jeugdmalletband, oplei-
dingsorkest Aurora Con Brio en het 
fanfareorkest. In een kort maar ge-
varieerd programma van een uur, 
zullen zij het publiek vermaken 
met hun vrolijke klanken, speciaal 
ingestudeerd voor dit eindesei-
zoensconcert. 

Een bijkomende bijzonderheid is 
dat dit concert voor Aurora Con 
Brio het laatste concert is onder 

leiding van Jeroen Kocken. Na ne-
gen jaar trouwe dienst neemt hij 
afscheid als dirigent van het op-
leidingsorkest. Natuurlijk zal dit 
niet onopgemerkt blijven. Speciaal 
voor de aanwezige kinderen wordt 
er tijdens het concert een quiz ge-
organiseerd waarmee leuke prijzen 
te winnen zijn. 

Na afloop is er de gelegenheid om 
samen met u en met de muzikan-
ten van Aurora, onder het genot 

van een drankje, even gezellig na 
te praten en de vakantie in te lui-
den. Voor alle kinderen zal er dan 
een ijskoude verrassing zijn! We 
hopen u dan ook te ontmoeten 
op zondagochtend 12 juli in Het 
Hooghuis (ingang via de Narcis-
laan). Het concert start om 11.00 
uur en de entree is gratis!
Meer informatie over het eindesei-
zoensconcert van Fanfare Aurora 
vindt u op 
www.fanfare-aurora.nl. 

HEESCH – De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk genieten van zon, zee, strand, op de camping, in 
uw vakantiehuisje of gewoon lekker in de achtertuin. Om in de vakantiestemming te komen, nodigt Fanfare 
Aurora uit Heesch u van harte uit om met alle muzikanten muzikaal de vakantie in te luiden. Op zondagoch-
tend 12 juli zullen diverse muziekgroepen van Aurora in Het Hooghuis (locatie Heesch) hun kunsten aan het 
publiek vertonen. 

Muzikaal Bernheze
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Muziek maken is leuk! Maar wan-
neer anderen meeluisteren ook 
best een beetje spannend. Negen 
leerlingen van de groepen 5 t/m 
8 van basisschool De Kiem bezoe-

ken deze middag fanfare Aurora in 
Heesch. Eerst verzorgt Frans in een 
groepsgesprek wat uitleg. over de 
fanfare en over de instrumenten: 
de trompet, bugel, hoorn, schuif-

trombone, saxofoon, marimba, 
drumstel, concerttrom, pauken en 
de piano. Allemaal leuk en aardig 
maar het mooiste is natuurlijk om 
ze zelf uit te proberen. op naar 

de piano! om de beurt mogen de 
kinderen een riedeltje spelen. Dat 
is vooral eng. Want wat als je het 
niet kunt? Er wordt op elkaar ge-
let en naar elkaar gekeken. Dus 
dat betekent snel een paar toetsen 
aanslaan en de beurt doorgeven 

voordat het fout kan gaan. Daarna 
gaat het door naar de grote oe-
fenruimte. Allereerst mag de bugel 
uitgeprobeerd worden. Daar moet 
je niet in blazen, maar een soort 
van spuuggeluidje in maken. Nou, 
dat klinkt niet heel erg aantrekke-
lijk. 

“Dat is toch vies…?” merkt een 
van de kinderen op. Frans stelt 
de groep gerust: na iedere beurt 
wordt het mondstuk schoonge-
poetst. Dat scheelt alweer! om 
beurten persen de kinderen geluid 
uit het instrument. Jongejonge, 

dat valt nog niet zo mee. Knap dat 
het bij iedereen lukt! Daarna is de 
schuiftrombone aan de beurt. En 
dan die grote houten piano: de 
marimba. Nog steeds een beetje 
huiverig voor wat de andere kinde-
ren van hen vinden, spelen ze om 

beurten een stukje. En dan ineens 
gaat het helemaal los. Want terwijl 
het ene kind op de marimba speelt, 
mag een ander alvast het drumstel 
uitproberen. En weer een ander 
slaat op de concerttrom of op de 
pauken. En nu er niemand meer op 
elkaar let, is het ineens veel mak-
kelijker. Enthousiast slaan en bla-
zen de kinderen erop los. Kijk, dat 
is pas muziek maken! Wie weet 
heeft Aurora er straks weer enkele 
muzikanten in de dop bij. Eén ding 
is zeker: de spirit is er al!

De Cube verwonderaarAdemm van Cube in het muzieklokaal van Aurora Foto’s: Ad Ploegmakers

Cube verwondert 
BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATiE BERNHEZE. 
Cube vormt de verbindende factor tussen het cultureel aanbod ener-
zijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt 
graag culturele activiteiten voor kinderen. Dit keer: Project ADEMM 
van fanfare Aurora uit Heesch, onder begeleiding van fanfareleden 
Frans, Piet, Tiny, Wilma en Jan. 

Cultuureducatie Bernheze

Muzikanten van Aurora en een groepje leerlingen van de Kiem school o.l.v. 
juffrouw Chantal Snoeks

enthousiast slaan en blazen ze eroP los

Zomerconcert fanfare 
in kiosk nistelrode 

De fanfare verzorgt op maandag 
13 juli om 19.30 uur een muziek-
optreden buiten in de kiosk (bij 
slecht weer in CC Nesterlé). on-
der leiding van Jos de Kleijn ver-
zorgen de muzikanten een luchtig 
programma. Met muziek van on-
der andere Bløf, Neil Diamond en 
Joyfull Saxofones, is er voor ieder 
wat wils. ook de jongere muzikan-
ten van Happy Fiep zullen met een 
paar nummers het fanfareorkest 
versterken. Bij sommige nummers 
zijn zelfs komische effecten waar 
te nemen! Neem zelf een stoel of 
een plaid mee want het aantal zit-
plaatsen is beperkt. Het concert is 
gratis toegankelijk.

NISTELRoDE - De zomer komt er aan! Nog een paar weken en de scholen sluiten hun deuren; de koffers 
worden gepakt en velen gaan genieten van andere landen of van de mooie omgeving van Nistelrode. Heer-
lijk buiten zitten en genieten van de lange avonden. Wat is er mooier dan wanneer dit begeleid wordt met 
livemuziek? Fanfare St. Lambertus wil de zomer feestelijk inluiden en het muziekjaar muzikaal afsluiten op 
een zwoele zomeravond. Vanaf 19.00 uur zal de fanfare bij 

Laverhof de zomer verwelkomen 
met een vrolijk en oorstrelend bui-
tenconcert. Naast het opleidingsor-
kest, het opstaporkest en het grote 
fanfareorkest hoort en ervaart u 
natuurlijk ook de vermaarde slag-
werkgroep. Jonge muzikantjes ko-
men voor het eerst van hun leven 
op het podium. Slagwerkers die her 
en der de hoofdprijzen binnensle-
pen laten horen en zien dat slag-
werk niet zomaar slagwerk is, maar 
pure acrobatiek. Dirigent Mari van 
Gils zal nog eenmaal het Heeswijkse 
dirigeerstokje vasthouden, om het 
daarna over te dragen aan de nieu-
we dirigent die, tijdens het Laverhof 
Zomerconcert, voor het eerst naar 
buiten treedt. Bent u muziekliefheb-

ber? Houdt u van de zomer en de 
zomerse sfeer? Zorg dan dat u op 13 
juli erbij bent. Er is geen beter begin 
denkbaar van een mooie zomer!

Koninklijk Zomerconcert 
Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord presenteert 
op maandag 13 juli haar jaarlijkse zomerconcert op het buitenterrein bij 
Laverhof aan de Zijlstraat in Heeswijk. De aanvang is om 19.00 uur, de 
entree is gratis en er is koffie, thee en een drankje verkrijgbaar.

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Zaterdag 11 juli
Alles 50% korting

Openingstijden:
Woensdag 12.00 -17.00 uur
Donderdag 12.00-17.00 uur
Vrijdag 12.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch
Kromstraat 5
5384 LT  Heesch
06-47964331
www.kringloop-heesch.nl



Woensdag 8 juli 201512 
  

ACTIVITEITENAGENDA

BUITENBIOS - FILM: SOOF
AANVANG: 21.30 UUR
ENTREE: € 7,50 (INCL. CONSUMPTIE)

Welkom in onze BuitenBios! 
Op vrijdag 24 juli kun je, op 
een zwoele zomeravond onder 
het genot van een heerlijk, 
verfrissend drankje, in je eigen 
tuinstoel, genieten van de � lm 
SOOF. 

SOOF is een prachtige 
romatische komedie die 
helemaal past in de sfeer van 
een zomerse juli-avond.

 Voorstellingen met een Brabants karakter

TONPROATERSAVOND
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

De titel van het programma ‘Brabant op z’n best’ zegt 
eigenlijk al voldoende. Lekker lachen met de beste tonpraters 
die het Brabantse land heeft voortgebracht. In de ton kruipen 
deze keer: Michel van Lijssel, Kitty Goverde, Ad Vermeulen, 
Ton Brekelmans, Frans Bevers en Rien Bekkers.

MARIJ VAN DER BOOM
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

Marij is afkomstig uit Megen en een theatermaakster in hart 
en nieren. In het theater  ligt haar passie. Voor haar vierde 
soloprogramma is Marij geïnspireerd door de verhalen die ze 
hoort terwijl ze ‘door de straten’ loopt.

GER COPPENS 
EN HAAR APOSTELEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

Ger is dochter van een kasteleinsvrouw en ze bezingt haar 
dorp en de mensen dicht om haar heen. Zij is inmiddels 
waardin van haar eigen herberg. Blijven zingen tussen 
tapkast en kookpot is haar levensdoel.

ANDY MARCELISSEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,-

Andy staat er om bekend dat hij met veel woorden niks 
kan zeggen. Hij wil hiermee voorkomen dat er teveel wordt 
gezegd, op een dusdanige manier dat iedereen snapt dat er 
wel degelijk iets gezegd wordt. Snapt u het nog? Ach, komt u 
maar gewoon kijken.

ACTIVITEITENAGENDA

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

VR. 
24 JULI

ZA. 17 
OKTOBER

VR. 13 
NOVEMBER

VR. 
19 FEBRUARI

DO. 
7 APRIL

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

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 
Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Tijdens de vakantie zijn 
wij geopend van:

maandag tot vrijdag
van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 
8.00 tot 12.30 uur.

Prettige vakantie

Moeder Courage verslaat de 
zomerhitte op Plein 1969
HEESWIJK-DINTHER - Vrijdagavond speelde theatergroep Bluv op Plein 1969 de voorstelling Moeder 
Courage. De voorstelling werd op een indrukwekkende manier geopend door de Koninklijke Slagwerk-
groep. Ruim 160 bezoekers zaten op het warme plein klaar voor een openluchtspel, met afwisselend 
zang, dreiging, humor en oorlogsgeweld.

In het kader van de Brabantse 
dorpenderby stond het markt-
plein van Heeswijk-Dinther 
centraal. Plaatselijke muziek, 
gecombineerd met Brabants the-
ater, leverde een dorpstafereel 
op waar inwoners gezamenlijk 
genoten van een theatrale zo-
meravond. Plein 1969 blijkt een 
ideale theaterlocatie te zijn.

Muzikaal Bernheze
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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zorg

Heeft u vragen 
over zorg?

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

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Ondernemers die hospitality, 
wonen, zorg en welzijn 
combineren 
Regio ’s-Hertogenbosch, fulltime Vacaturenummer: I.2015.068  

Voor iedere vorm van geheugenproblemen een passende woonvorm. 
Daar staat Vivent voor. Vivent wil samen met ondernemerskoppels in 
’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten Vivent Het Andere 
Wonen ontwikkelen/exploiteren. Waardig en liefdevolle zorg, 
gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij de speerpunten. Je woont 
als ondernemersduo zelf ook in het complex en kan zo de continuïteit en 
herkenbaarheid borgen en zo de veiligheid, nabijheid van dienstverlening 
en zorg op maat bieden zoals de cliënt vraagt.  

Vivent Het Andere Wonen zijn kleinschalige projecten geclusterd wonen 
in de wijk voor mensen met geheugenproblemen. Wonen met elkaar in 
combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg naar behoefte op 
maat. De mensen met geheugenproblemen kunnen met of zonder partner 
in een volwaardig appartement in hun eigen wijk blijven wonen. Daar biedt 
Vivent Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die 
men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn 
in het eigen appartement of in de gemeenschappelijke ruimten. Geclusterd 
wonen zorgt voor veiligheid, geborgenheid. Er is 24/7 zorg in huis.

Interesse? Meld je dan aan voor één van onze informatieavonden. 
Deze avonden zijn 13 en 15 juli van 19.30 tot 21.00 uur bij Vivent, 
Rijnstraat 10 in ‘s-Hertogenbosch. Je kunt je aanmelden via
onze website www.vivent.nl/hetanderewonen of mail naar 
m.vanbers@vivent.nl.

Bestuurslid
Marjo Govers

Het is mij een genoegen me 
aan u te mogen voorstellen 
als vrijwilliger van Burenhulp 
Nisseroi.

Ik ben Marjo Govers van 
Geffen (53); geboren en 
getogen in Nistelrode en 
werk met veel plezier - 
inmiddels al meer dan 30 
jaar - als verpleegkundige 
(cardiologie) in ziekenhuis 
Bernhoven. Ik vind het een 
enorme uitdaging om samen 

met Nisseroise mensen een beweging op gang te krijgen, waarin 
we er voor elkaar willen zijn, elkaar willen helpen en voor elkaar 
willen zorgen. Met mijn verpleegkundige achtergrond wil ik me, 
ook buiten het ziekenhuis, inzetten  voor deze moderne vorm van 
burenhulp aangepast aan deze tijd, waarin iedereen druk is met 
werk, sport en recreatie. 
In deze tijd van zelfredzaamheid kunnen we soms wel eens hulp 
gebruiken, zonder de regie uit handen te moeten geven. Samen  
met Burenhulp Nisseroi kunnen we de contacten bij elkaar 
brengen en hier antwoord op geven.

Is er iemand die op straat nog 
nooit een ongeluk heeft ge-
zien? Waarschijnlijk niet en 
allemaal zijn we in  eerste in-
stantie toch wat huiverig om te 
gaan helpen. Want, wat moe-
ten we doen en wat treffen we 
aan? Neem daarbij het gegeven 
dat 80% van de ongevallen in 
de thuissituatie plaatsvindt; re-
den genoeg dus om je aan te 
melden voor een EHBo cursus. 
Leren omgaan met ongevallen, 
zelfvertrouwen krijgen voor 
het geval dat er wat gebeurt. 
Dit leer je op de cursus, gege-
ven door EHBo vereniging St. 
Raphaël uit Heeswijk-Dinther/
Loosbroek.

Begin september start er weer 
een nieuwe cursus EHBo, 

waarbij reanimeren/AED en 
verbandleer zeker niet onder-
belicht blijven. Reageer snel 
want, om de kwaliteit te waar-
borgen, hebben we nog maar 
plaats voor een beperkt aantal 
deelnemers. 

Let op; vaak vergoedt de ziek-
tekostenverzekering een ge-
deelte of zelfs alle kosten voor 
de cursus. Neem hiervoor con-
tact op met uw ziektekosten-
verzekering. De EHBo cursus 
voldoet aan alle gestelde eisen.

Naast de basiscursus EHBo or-
ganiseert EHBo vereniging St. 
Raphaël, bij voldoende belang-
stelling, een cursus reanimatie 
en AED bedienen. Deze cursus 
duurt twee avonden en wordt 

gegeven volgens de nieuwste 
richtlijnen van de Nederlandse 
Reanimatie Raad.

Voor meer informatie en/of 
aanmelding voor de cursus 
kunt u contact opnemen met 
Jenneke Beerling, 
0413-296206.

start EhBO-cursus 
heeswijk-Dinther-Loosbroek 
HEESWIJK-DINTHER/LooSBRoEK - Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weten we allemaal. 
Ook maken we het allemaal mee; een kind dat zich lelijk bezeert, een collega die een onhandigheid 
begaat en zich verwondt. 
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NISTELRoDE – Thuiszorgor-
ganisatie Pantein in Nistelro-
de zit sinds een maand in het 
nieuwe pand aan Weijen. Addy 
van Pouderoijen en Conny van 
Zutphen vertellen bevlogen over 
hun werk.

“Wij zijn een kleinschalig, wijk-
gericht team van twaalf vaste 

medewerkers; elf vrouwen en 
een man” vertelt Addy.

Pantein Nistelrode biedt hulp 
aan mensen in Nistelrode en Vor-
stenbosch en beschikt over des-
kundige medewerkers op ver-
schillende niveaus: van helpende 
tot verpleegkundige niveau 5 en 
alles wat daartussen zit.

Addy vertelt dat de hulp die 
Pantein biedt erg breed is: van 
eenvoudige zorg tot zorg in de 
laatste levensfase van een client. 
Daarnaast wil zij ook benadruk-
ken dat de klant centraal staat 
en dat, samen met de klant, de 
wensen worden besproken om 
tot goede afspraken te komen.
“Wij hebben goede contacten 

met huisartsen en praktijkon-
dersteuners en we signaleren 
en rapporteren” aldus Addy. 
“Doordat we geen zogenaamde 
lange lijnen hebben, kunnen we 
meteen hulp bieden aan mensen 
die dat op dat moment nodig 
hebben”.

Conny vult aan dat Pantein 

Nistelrode een collegiaal en flexi-
bel team is en dat mensen echt 
niet bang hoeven te zijn om hulp 
te vragen.

“We merken vaak dat mensen 
denken dat een bepaalde hulp-
vraag raar is en ook zijn er helaas 
mensen die denken dat zij toch 
niet in aanmerking komen voor 
hulp; niet bang zijn om hulp te 
vragen; nee heb je, ja kan je krij-
gen” zegt Conny.

Pantein Nistelrode biedt altijd 
een luisterend oor en beschikt, 
zoals ze zelf zegt, over een 
‘dorpse mentaliteit’.
op dinsdag 14 juli is er van 
14.30 tot 17.00 uur een open 
dag, waarbij iedereen van harte 
welkom is in het nieuwe pand 
van Pantein aan Weijen 16a; 
naast Wolletjes.

‘‘Ik vind het belangrijk dat 
        mensen in hun eigen   
     omgeving kunnen sterven’’

Wat knap van je, dat zou ik nooit kunnen, is vaak de reactie van mensen als ze horen dat ik werk
als vrijwilliger voor Terminale Thuishulp Maasland. Maar ik denk dat mensen tot meer in staat zijn
dan ze dan ze zelf denken. Na meer dan 30 jaar als doktersassistent bij een huisartsenpraktijk in
Herpen te hebben gewerkt, besloot ik me aan te melden als vrijwilliger bij TTM. Het waken trok
me, omdat ik het belangrijk vind dat mensen thuis, in hun eigen omgeving kunnen sterven. Ik heb
van dichtbij meegemaakt dat dit niet mogelijk was. Via dit werk kom je met heel verschillende 
situaties in aanraking. Het is bijzonder om te zien dat iedereen op zijn eigen manier met het 
eindigen van een leven om gaat.

Lees het hele verhaal van Marie en de ervaringen van andere vrijwilligers op 
www.terminalethuishulpmaasland.nl

Wat doet Terminale Thuishulp Maasland?
Juist in de laatste fase van hun leven willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun 
eigen vertrouwde omgeving. Soms is dit een te zware opgave voor familie en vrienden. 
De vrijwilligers van de Stichting  Terminale Thuishulp Maasland (TTM) nemen de zorg dan in 
de nachtelijke uren over.

Ook vrijwilliger worden?
Terminale Thuishulp zoekt vrijwilligers. Iets voor u? Kijk dan op www.terminalethuishulpmaasland.nl 
voor meer informatie of neem contact op met onze coördinatoren, José Govers of Erica Makkus,
via (0412) 668 000. De introductiecursus start op 29 januari 2013, aanmelden kan tot half januari.

TTM Advertentie.indd   1 11-12-12   14:54

Wat knap van je, dat zou ik nooit kunnen, is vaak de reactie van mensen als ze horen dat ik werk
als vrijwilliger voor Terminale Thuishulp Maasland. Maar ik denk dat mensen tot meer in staat zijn
dan ze zelf denken. Na meer dan 30 jaar als doktersassistent bij een huisartsenpraktijk in Herpen 
te hebben gewerkt, besloot ik me aan te melden als vrijwilliger bij TTM. Het waken trok me, omdat 
ik het belangrijk vind dat mensen thuis, in hun eigen omgeving kunnen sterven. Ik heb van dichtbij 
meegemaakt dat dit niet mogelijk was. Via dit werk kom je met heel verschillende situaties in aanraking. 
Het is bijzonder om te zien dat iedereen op zijn eigen manier met het eindigen van een leven om gaat.

Lees het hele verhaal van Marie en de ervaringen van andere vrijwilligers op
www.terminalethuishulpmaasland.nl

Wat doet Terminale Thuishulp Maasland?
Juist in de laatste fase van hun leven willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Soms is dit een te zware opgave voor familie en vrienden. De vrijwilligers van de Stichting 
Terminale Thuishulp Maasland (TTM) nemen de zorg dan in de nachtelijke uren over.

Ook vrijwilliger worden?
Kom dan naar onze informatieavond op 10 december 2013 in Oss, Sterrebos 62.  Kijk voor meer informatie
op www.terminalethuishulpmaasland.nl of neem contact op met onze coördinatoren, José Govers of 
Erica Makkus, via 0412-668000. Aanvang nieuwe cursus in februari 2014.

Terminale Thuishulp 
  zoekt vrijwilligers.
    Iets voor u?

‘‘Ik vind het belangrijk dat mensen in 
hun eigen omgeving kunnen sterven’’

Wat knap van je, dat zou ik nooit kunnen, is vaak de reactie van mensen als ze horen dat ik werk
als vrijwilliger voor Terminale Thuishulp Maasland. Maar ik denk dat mensen tot meer in staat zijn
dan ze dan ze zelf denken. Na meer dan 30 jaar als doktersassistent bij een huisartsenpraktijk in
Herpen te hebben gewerkt, besloot ik me aan te melden als vrijwilliger bij TTM. Het waken trok
me, omdat ik het belangrijk vind dat mensen thuis, in hun eigen omgeving kunnen sterven. Ik heb
van dichtbij meegemaakt dat dit niet mogelijk was. Via dit werk kom je met heel verschillende
situaties in aanraking. Het is bijzonder om te zien dat iedereen op zijn eigen manier met het
eindigen van een leven om gaat.

Lees het hele verhaal van Marie en de ervaringen van andere vrijwilligers op
www.terminalethuishulpmaasland.nl

Wat doet Terminale Thuishulp Maasland?
Juist in de laatste fase van hun leven willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun
eigen vertrouwde omgeving. Soms is dit een te zware opgave voor familie en vrienden.
De vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuishulp Maasland (TTM) nemen de zorg dan in
de nachtelijke uren over.

Ook vrijwilliger worden?
Kom dan naar onze informatieavond op 26 augustus 2015 in Oss, Sterrebos 62. Graag van tevoren 
aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.terminalethuishulpmaasland.nl of neem contact op 
met onze coördinatoren, Jose Govers of Erica Makkus, via 0412-668000.
Aanvang nieuwe cursus medio september 2015.

‘niet bang zijn om hulp te vragen; 
nee heb je, ja kan je krijgen’

De medewerkers van Pantein Nistelrode-Vorstenbosch helpen u graag op weg bij uw zorgvragen

goede contacten Met 
huisartsen en 
Praktijkondersteuners
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Gemeenteberichten

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

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

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

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

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

PrAKtIsChE InFOrMAtIE

Zomerinzameling restafval 
In de zomer (tot 7 september) zamelen we elke week uw restafval in. 
Zet uw container vóór 7.00 uur aan de straat, dan wordt hij zeker ge-
leegd.

Voorkom fraude met een 
kopie van uw identiteitsbewijs

De Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Heeswijkse 
Aa–Beemden ligt tot 30 juli 2015 ter inzage. op 14 juli 2015 organiseert 
de gemeente een korte informatieavond waar we een toelichting geven op 
deze notitie en op het verdere proces rondom het bestemmingsplan. De 
avond start om 19.30 uur in CC Bernrode, Zijlstraat 1a in Heeswijk-Dinther.

Bestemmingsplan 
heeswijkse Aa-Beemden
Informatieavond 14 juli 2015 

Geef nooit zomaar uw identi-
teitsbewijs af. Als iemand een 
kopie wil maken, vraag dan 
altijd waarom dat nodig is. 
Registratie van het soort iden-
titeitsbewijs en het document-
nummer is meestal voldoende. 
Geeft u toch een kopie af: help 
dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:
 - dat het een kopie is
 - aan welk bedrijf u de kopie geeft
 - de datum waarop u de kopie afgeeft

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor 
meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

AGEnDA

9 JuLI 2015
Raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur

14 JuLI 2015
Informatieavond bestemmings-
plan Heeswijkse Aa-Beemden
CC Bernrode, Zijlstraat 1a, 
Heeswijk-Dinther, 19.30 uur

15 JuLI 2015
Brainstormavond met bewoners 
‘Haal De Maashorst dichterbij’
’t Tramstation Nistelrode
19.30 uur

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, iden-
titeitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huur-
contract of telefoonabonnement afsluit. U kunt fraude tegengaan.

GEMEEntErAAD                                                                                                                            

Op 9 juli vindt 2015 er een raads-
vergadering plaats in de raadszaal 
van het gemeentehuis, De Misse 
6 in Heesch. De vergadering is 
openbaar en begint om 19.30 uur. 

Enkele agendapunten zijn: 

Bestemmingsplan Boterweg ong. 
Heeswijk-Dinther
Het bestemmingsplan Boterweg 
ong. maakt het mogelijk de be-
staande teeltondersteunende 
voorzieningen aan de noordkant 
van de Boterweg naar de zuidkant 

van de Boterweg te verplaatsen. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. De 
raad wordt gevraagd om het be-
stemmingsplan vast te stellen.  

Zonnepanelen op gemeentelijke 
daken
De gemeente heeft subsidie ge-
kregen voor zonnepanelen op zes 
gebouwen, namelijk Bernrode, 
sporthallen de Zaert en de over-
beek, het gemeentehuis en de 
brandweerkazerne/gemeentwerf 

in Nistelrode. Jaarlijks leveren de 
zonnepanelen ongeveer 25% van 
de totale energiebehoefte van 
deze gebouwen. De gemeente-
raad wordt gevraagd om krediet 
beschikbaar te stellen voor de 
aanschaf van de zonnepanelen.

Begrotingen en jaarstukken van de 
gemeenschappelijke regelingen
Een aantal taken van de gemeente 
wordt uitgevoerd door instanties 
waar meerdere gemeenten aan 
deelnemen. In de raadsvergade-
ring komen de financiële stukken 

van negen gemeenschappelijke 
regelingen aan de orde. Hiertoe 
behoren onder andere de Veilig-
heidsregio, GGD Hart voor Bra-
bant, het Werkvoorzieningsschap 
en de intergemeentelijke sociale 
dienst optimisd. 

Eerste bestuursrapportage 2015
De gemeenteraad ontvangt twee 
keer per jaar een bestuursrappor-
tage. Deze rapportage geeft een 
financieel en beleidsmatig beeld 
over de voortgang van het beleid 
tijdens de afgelopen drie maan-

den en een vooruitblik/verwach-
tingen voor de rest van het boek-
jaar 2015.

informatie
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de raads-
vergadering live volgen en op een 
later tijdstip terugkijken. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht bij 
de griffie, telefoon 14 0412, e-mail:
griffie@bernheze.org.

COLLEGEBEsLuIt                 30 juni 2015

Uitbreiding Bibobbeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregel toepassing Wet Bibob 
gemeente Bernheze 2015 vastgesteld. In de beleidsregel staat wanneer de gemeente de 
Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toepast. 
Dit betekent dat bij verschillende vergunningen de integriteit van de aanvrager wordt 
getoetst. Het gaat om de volgende vergunningen: 
 - de drank- en horecavergunning (inclusief wijzigingen van leidinggevenden op het 

aanhangsel)
 - de kansspelautomatenvergunning

 - de exploitatievergunning voor een seksinrichting en escortbedrijven
 - de exploitatievergunning voor een gamecentrum
 - de evenementenvergunning voor vechtsportwedstrijden- en gala’s
 - de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor bepaalde risicocategorieën 

groter dan € 50.000,-
 - de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor bepaalde risicocategorieën
 - de omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor bepaalde risicocategorieën

De beleidsregel treedt op de dag na bekendmaking in werking.  
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.

Allemaal  
Maashorst!
Zet jezelf op de struinkaart

Boordevol activiteiten

Workshop fruitbomen snoeien, een excursie met een vogelaar, een 

streekgerechten-snoeproute, Maashorstexpeditie, paddenstoelen speuren, 

bomenklimmen, familiepicknick of yoga in de natuur.

 

Van 15 september tot 1 november 2015 kunnen jong en oud allerlei  

mooie, inspirerende, leuke, verrassende activiteiten beleven in  

De Maashorst. Deze worden aangeboden voor en door bewoners en 

ondernemers uit de regio. Heb jij ook een activiteit aan te bieden?  

Doe dan met een activiteit mee aan de struinkaart Allemaal Maashorst!

Doe mee! Als aanbieder van een activiteit:

- krijg je zichtbaarheid voor je initiatief of onderneming

- ontvang je meer bezoekers

- maak je De Maashorst nog mooier en aantrekkelijker

Heb jij interesse?  

Neem dan voor 15 juli 

contact op met Marieke 

Wingens (IVN Brabant)

m.wingens@ivn.nl of 

06 - 5513 4395.

De KriekeputHerpen

Schaijkseweg 3a, Herpen0486-415100 www.herperduin.nlDucilibusdae ea vollesequas ipit, idendam quiamus adio deraepta gitium dolores aut alibus.

Allemaal Maashorst!
Ontdek het zelfmet deze struinkaart

rioleringswerkzaamheden
Veldstraat Heeswijk-Dinther: 13 t/m 18 juli 2015

In verband met rioleringswerkzaamheden in de Veldstraat in Heeswijk-
Dinther wordt de Gouverneursweg ter hoogte van de Veldstraat afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer. De omleidingen zijn te zien op 
www.brabant.wegwerkmeldingen.nl. Met vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Walter Kuhn, telefoon 14 0412 of 
w.kuhn@bernheze.org.

Boordevol activiteiten
Workshop fruitbomen snoeien, een excursie met een vogelaar, een
streekgerechten-snoeproute, Maashorstexpeditie, paddenstoelen speuren,
bomenklimmen, familiepicknick of yoga in de natuur. Van 15 september tot 1 november 
2015 kunnen jong en oud allerlei mooie, inspirerende, leuke, verrassende activiteiten 
beleven in De Maashorst. Deze worden aangeboden voor en door bewoners en
ondernemers uit de regio. Heb jij ook een activiteit aan te bieden?
Doe dan met een activiteit mee aan de struinkaart Allemaal Maashorst!

Doe mee! Als aanbieder van een activiteit:
- krijg je zichtbaarheid voor je initiatief of onderneming
- ontvang je meer bezoekers
- maak je De Maashorst nog mooier en aantrekkelijker

Heb jij interesse?
Neem dan voor 15 juli
contact op met Marieke 
Wingens (IVN Brabant)
m.wingens@ivn.nl of
06 - 5513 4395.
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Workshop fruitbomen snoeien, een excursie met een vogelaar, een 

streekgerechten-snoeproute, Maashorstexpeditie, paddenstoelen speuren, 

bomenklimmen, familiepicknick of yoga in de natuur.

 

Van 15 september tot 1 november 2015 kunnen jong en oud allerlei  

mooie, inspirerende, leuke, verrassende activiteiten beleven in  

De Maashorst. Deze worden aangeboden voor en door bewoners en 

ondernemers uit de regio. Heb jij ook een activiteit aan te bieden?  

Doe dan met een activiteit mee aan de struinkaart Allemaal Maashorst!

Doe mee! Als aanbieder van een activiteit:

- krijg je zichtbaarheid voor je initiatief of onderneming

- ontvang je meer bezoekers

- maak je De Maashorst nog mooier en aantrekkelijker

Heb jij interesse?  

Neem dan voor 15 juli 

contact op met Marieke 

Wingens (IVN Brabant)

m.wingens@ivn.nl of 

06 - 5513 4395.

De KriekeputHerpen

Schaijkseweg 3a, Herpen0486-415100 www.herperduin.nlDucilibusdae ea vollesequas ipit, idendam quiamus adio deraepta gitium dolores aut alibus.

Allemaal Maashorst!
Ontdek het zelfmet deze struinkaart
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Gemeenteberichten

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
 - Boogstraat ongenummerd

Bouw woning
Datum ontvangst: 01-07-2015

 - ’t Dorp 58a, 58b, 60a, 60b, 
5384 MC
Verbouw winkelpand
Datum ontvangst: 17-06-2015

 - Zoggelsestraat 31
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 02-07-2015

 - Kortdreef ong.hoek Nistelrode-
seweg
Plaatsen perceelafscheiding en 
handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 29-06-2015

 - Venhofstraat 3
Bouw stal
Datum ontvangst: 30-06-2015

Vorstenbosch
 - Watersteeg 5

Bouw mantelzorgwoning
Datum ontvangst: 19-06-2015

Heeswijk-Dinther
 - Sectie E Perceelnummer 1924 

of 1925 en 2635
Bouwen keerwand
Datum ontvangst: 01-07-2015

 - N279 Sectie E Perceelnummer 
925 en 1926
Bouwen 2 keerwanden
Datum ontvangst: 30-06-2015

 - Kameren 3
Bouw woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 28-06-2015

 - De Streepen 9

Bouw carport
Datum ontvangst: 16-06-2015

Loosbroek
 - Nistelrodensedijk 1a

Bouwen loods gewijzigd en 
veranderen milieu
Datum ontvangst: 01-07-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - Beellandstraat (hoek ’t Dorp/

Beellandstraat)
Kappen es (dreigend gevaar)
Verzenddatum: 29-06-2015

 - Leekenstraat 
(naast huisnummer 2)
Kappen 2 wilgen (dreigend 

gevaar)
Verzenddatum: 29-06-2015

 - Mgr. van den Hurklaan 
(achterzijde Catharinahoeve 8), 
5384 NJ  
Kappen es (dreigend gevaar)
Verzenddatum: 29-06-2015

Heeswijk-Dinther
 - Meerstraat 46

Verbouw woning
Verzenddatum: 30-06-2015

 - Hogeweg 6
Wijzigen overstekken en 
kozijnen
Verzenddatum: 30-06-2015

 - Boterweg ong.
Rooien heg, aanplanten nieuwe 
heg, aanleg drainaige, dempen 
sloot en graven nieuwe sloot-
Verzenddatum: 30-06-2015

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

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn.
Heesch
 - Vosbergstraat 31

Veranderen melkrundhouderij
Verzenddatum: 30-06-2015

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
 - De heer B.A.P. Meulenbroek, 

Retselseweg 9a, 5473 HC Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een uitweg naar 
de Retselseweg 9a. De melding 
is op 30 juni 2015 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 30 juni 2015.

 - W.G.M.Gijsbers, Nistelrode-
sedijk 1a, 5472 LB Loosbroek 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het maken 
van een uitweg naar de Nistel-
rodeseweg 1a. De melding is 
op 30 juni 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 30 juni 2015.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door Tennisvereniging TC 
Telro voor het organiseren van een 
overnachting in het clubgebouw 
van TC Telro van 26 op 27 sep-
tember 2015 op de locatie Zwarte 
Molenweg 11, 5388 EE Nistelrode. 
De melding is op 30 juni 2015 ge-
accepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Openbare bekendmaking
op woensdag 15 juli 2015 komt 
de commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. De 
commissie behandelt dan de vol-
gende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door/namens D. van 
orsouw en J. van der Doelen uit 

Loosbroek is ingediend tegen het 
besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 12 
maart 2015, waarin is aangegeven 
dat een dwangsom is verbeurd van 
€ 5.000,- in verband met illegale 
sloopactiviteiten.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door H. van orsouw 
uit Heesch is ingediend tegen het 
besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 31 
maart 2015, waarbij een planscha-
devergoeding van € 11.000,- is 
toegekend aan de heer P. Wiltink. 
20.30 uur
Behandeling van de bezwaarschrif-
ten die zijn ingediend tegen het 
besluit van het college van burge-
meester en wethouders van 6 mei 
2015, waarbij aan de gemeente 
Bernheze een omgevingsvergun-
ning is verleend voor het kappen 
van een zomereik nabij het adres 
Bosschebaan 17 in Heesch.    

OFFICIËLE BEKEnDMAKInGEn

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

Besluit tot uitschrijving 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
 - W.W. Dobruchowski, 

geboren 08-06-1975
 - A.M. Smul, 

geboren 13-03-1987
 - A.W. Nowak, 

geboren 21-06-1975

 - A. Nowak, 
geboren 21-09-2012
Besluitdatum: 21-05-2015

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
bovengenoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Wet Milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur

De volgende meldingen als 
bedoeld in artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer (melding 

Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
 - VD Sport B.V. voor het oprichten 

van een sportschool op het 
adres Graafsebaan 48, 5384 RT 
Heesch

 - Vatrabo voor het wijzigen 
van de inrichting op het 
adres Laverdonk 5a, 5473 KX 

Heeswijk-Dinther
 - H. van den Akker voor het 

veranderen van een bedrijf op 
het adres Vinkelsestraat 65, 
5384 SC Heesch

 - Kringloop Heesch voor 
het oprichten van een 
kringloopwinkel op het adres 

Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
 - Geenen Dierenvoeders B.V. voor 

het veranderen van de inrichting 
op het adres Peelstraat 8, 5476 
LD Vorstenbosch

 - Van her Land voor het oprichten 
van een bedrijf voor opslag 
en inpakken van biologische 

groente op het adres Peelstraat 
8, 5476 LD Vorstenbosch

Procedures 1a en 6 zijn van 
toepassing.

PrOCEDurEs
openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

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

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

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

KERNEN

toerist in eigen 
gemeente

Terwijl ik dit stukje schrijf, stijgen de 
temperaturen buiten tot ongekende 
hoogte. De hittegolf doet verlangen naar 
de vakantie, hoewel die nog even op zich 
laat wachten. Dus blijft het voorlopig 
bij mijmeren over mooie oorden om 
te ontdekken, nieuwe cultuur om op te 
snuiven en spannende kunst om van te 

genieten. En voor zo’n culturele en toeristische ontdekkingstocht is 
het niet eens noodzakelijk om ver te reizen, heb ik ontdekt. Dat kan 
ook prima in Bernheze.

Zo bezocht ik laatst de expositie Ctrl+Alt+Del van Dertien Hectare en 
liet me aangenaam verrassen door kunstobjecten in het buitengebied 
en de directeurswoning van de verdwenen melkfabriek aan de 
St. Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther. Deze prikkelende kunst 
lijkt in september navolging te krijgen in een object in Loosbroek. 
Kunstenaar Philip Lüschen bouwt er een bijzondere ‘wachtruimte’. 
Hoewel wachten absoluut niet mijn hobby is, ga ik er zeker eens een 
kijkje nemen.

Hoge verwachtingen heb ik van ‘Het VerhAal’, een literair festival 
eind augustus in het Aa-dal. Varend in een fluisterbootje over de 
Aa, met een vleugje literatuur, educatie en cultuur, waan je je dan 
waarschijnlijk al snel toerist in eigen gemeente.

Als dit alles nog niet voldoende bijdraagt aan het vakantiegevoel 
in eigen streek, is er altijd nog de mogelijkheid voor een fiets- of 
wandeltocht door natuurgebied De Maashorst. Een bezoekje aan onze 
monumentale pareltjes kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse Molen en de 
Meierijsche Museumboerderij maken het toeristische-tripje-in-eigen-
omgeving compleet.
Of u nu weggaat of thuisblijft deze zomer; ik wens u allen een 
aangename en ontspannen vakantie toe.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Transformeren
Zo vlak voor de vakantie heeft het 
PoN, de provinciale kennisorgani-
satie met expertise over de sociale 
en maatschappelijke onderwerpen 
voor dorpen en wijken, haar jaar-
boek gepresenteerd. Traditiege-
trouw wordt daarin de trend naar 
de toekomst belicht. Het PoN 
heeft ook onze gemeente al diver-
se malen geadviseerd over maat-
schappelijke thema’s.
In het PoN jaarboek 2015 worden 
de toekomstige ontwikkelingen 
van werken en organiseren belicht. 
Er was een inspirerend spreker, 

Martijn Aslander, uitgenodigd die 
ons de spiegel van maatschappe-
lijke ontwikkelingen voorhield. or-
ganisaties gaan denken en werken 
vanuit netwerken, waarbij creativi-
teit en innovatie de ruimte krijgen. 
Hiërarchische structuren verdwij-
nen en de werkwijze wordt geba-
seerd op geleverde maatschappe-
lijke waarde als product. Dit past 
goed in onze ‘diensten- en kennis-
economie’. 

innovatie en kennisontwikkeling
De tendens van deze ontwik-
kelingen hebben we in het co-

alitieakkoord al onderkend en 
opgenomen. Echter, het begrip 
maatschappelijke waarde, vooral 
gesteund op lokale initiatieven van 
burgers, organisaties en onderne-
mers, wordt nog teveel op de oude 
wijze benaderd. Dat wordt de uit-
daging voor onze organisatie van 
de toekomst.
Een mooi onderwerp om tijdens de 
vakantie bij een goede borrel eens 
over na te denken.

De gemeenteraadsfractie van CDA 
Bernheze wenst iedereen een fijne 
vakantie.

CDA: netwerksamenleving is 
de toekomst

BERNHEZE - Nu de vakantie eraan komt kunnen we wat gas terugnemen in de 
drukke politieke agenda van het afgelopen jaar. De coalitie is nu ruim een jaar 
aan de slag met het nieuwe bestuursakkoord. CDA Bernheze is tevreden met de 
resultaten die tot nu toe zijn bereikt. De belangrijke punten zijn in gang gezet.

Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze

Het samenvoegingscircus is in 
Bernheze neergestreken! Eindelijk 
een kans om eigen keuzen te ma-
ken, er wordt zelfs al stiekem naar 
Veghel gekeken. Want, zo wordt 
gefluisterd, met Veghel, ‘daar 
hebben we wat mee’. Sommigen 
denken dat ze daar in Veghel wel 
raad weten met kersenboeren die 
hun gaarden omtoveren tot een 
uitzicht bedervend tentenkamp, 
daar weten ze wel raad met noeste 
hardwerkende ondernemers die 
aan de ingang van het mooie dorp 
Heeswijk het nodige stof doen op-

waaien. En erger, zeldzame vogels 
als de Centus Bergus wegjagen uit 
wat een prachtig natuurgebied be-
hoort te zijn. Eindelijk verlost van 
dat vermalijde Bernheze, einde-
lijk vrij van Heesch, nog maar net 
voorkomen dat Heeswijk omgekat 
zal worden tot Heeschwijk.

Zou het echt?             
Het besturen van een gemeente is 
werk voor professionals. Samen-
voegen gaat dus eigenlijk niet over 
groter worden. Het is slechts een 
middel om de broodnodige profes-

sionaliteit op ambtelijk en bestuur-
lijk niveau voor elkaar te krijgen. 
Dat is geen sinecure, je weet bin-
nen ons democratisch stelsel nooit 
of de beste of de meest populaire 
bestuurders in het pluche komen 
zitten. 
Wat we wel weten, is dat bestuur-
ders moeten besturen en ver weg 
moeten blijven van vage begrip-
pen als het ‘Bernhezer, Veghels of 
Ujens gevoel’. Heeswijk-Dinther-
naren hebben meer dan genoeg 
aan hun eigen vertrouwde Hees-
wijk-Dinthers gevoel.

Lokaal: het Bernhezer gevoel

BERNHEZE - Het is nooit wat geworden tussen Heeswijk-Dinther en 
Bernheze. En al helemaal niet met Heesch. Het Bernhezer gevoel heeft 
nooit een plaatsje kunnen veroveren in de harten van de Heeswijk- 
Dinthenaren. Maar er is hoop. 

Michel v.d. Linden, namens Lokaal

Maar dan zijn we er nog niet. Wat 
voor de één een prachtig voor-
uitzicht is, kan voor de ander het 
leven op zijn kop zetten. Het mag 
niet ten koste gaan van de leef-
baarheid van andere inwoners. op 
de huidige plek zou een woning 
moeten worden geruimd.

Als D66 Bernheze en als inwoners 
van Vorstenbosch moeten wij niet 

willen dat een ouder echtpaar ge-
dwongen hun woning moet ver-
laten voor het realiseren van een 
nieuwe gymzaal. Zij hebben het 
recht om op hun oude dag te ge-
nieten van hun eigen huis, zonder 
het gevoel te krijgen dat ze een 
sta-in-de-weg zijn.

Indien er geen overeenkomst 
wordt gesloten waar beide partijen 

zich goed in kunnen vinden, zal er 
moeten worden gekeken naar al-
ternatieve plaatsen voor de nieuw-
bouw.
D66 Bernheze zal de zaak zeer kri-
tisch blijven volgen. We hopen dat 
er een prachtige nieuwe gymzaal 
verrijst, maar dat bovenal met de 
belangen van álle belanghebben-
den voldoende rekening zal wor-
den gehouden.

D66: rekening houden met 
iedereen

BERNHEZE - Een nieuwe gymzaal staat al jarenlang hoog op het verlanglijstje 
van vele inwoners van Vorstenbosch. inmiddels heeft de gemeente een potje 
vrijgemaakt voor het realiseren daarvan, met mogelijk nog een aanpassing van 
het speelveld. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

Paul Aarts, commissielid Bestuur en Strategie, D66 Bernheze

Reizen naar Regina!
 Dortmans reizen naar Oostenrijk neemt de organisatie van 
de reizen van Regina en Martien over, zodat u kunt blijven 

genieten van een gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW 
ZOMERVAKANTIE 2015

8-daagse busreis naar 
Hotel Alpina Regina 

in Biberwier in Oostenrijk
   Voor info kunt u altijd bellen, ook ’s avonds en op zondag: 

    Maarten & Anja Dortmans 
    Lariestraat 27  5473 VK  Heeswijk-Dinther 
    Telefoonnummer: 0413-294739
    E-mail: dortmans@reizennaaroostenrijk.nl 
    Website: www.reizennaaroostenrijk.nl
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Dortmans reizen naar Oostenrijk organiseert de reizen naar 
Hotel Alpina Regina in Oostenrijk, mede onder begeleiding 
van Regina en Martien, zodat u kunt blijven genieten van 

een gezellige sfeervolle vakantie.

8-daagse busreis naar
Hotel Alpina Regina

in Biberwier in Oostenrijk
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    E-mail: dortmans@reizennaaroostenrijk.nl 
    Website: www.reizennaaroostenrijk.nl
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Voor info kunt u altijd bellen, ook ‘s avonds en op zondag:

BOEK NU UW 
ZOMERVAKANTIE 

2015

toeristisch triPje in eigen oMgeving
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Informatie voor de kernen

Duurzaam: 
met bestaande materialen 
renovatie van de fontein 

www.centrumheesch.nl

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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

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

Politieloket in de vakantie gesloten
Het politieloket in het gemeentehuis is van 18 juli 2015 tot en met 30 
augustus 2015 gesloten. In deze periode kunt u contact opnemen met 
het politiebureau, Raadhuislaan 39 in oss, telefoon 0900- 88 44, 
www.politie.nl.

Wijziging openingstijden 
Bibliotheken Bernheze 
HEESWIJK-DINTHER/NISTELRoDE - Met ingang van maandag 20 juli 
2015 wijzigen de openingstijden van de bibliotheken in Heeswijk-
Dinther en Nistelrode. 

Bibliotheek Nistelrode sluit op maandag vanaf 17.30 uur en gaat extra 
open op woensdagochtend van 10.00 – 12.30 uur. 
Bibliotheek Heeswijk-Dinther sluit op vrijdag vanaf 17.30 uur en gaat 
extra open op vrijdagochtend van 10.00 – 12.30 uur. 
Met deze wijziging in openingstijden komt de bibliotheek tegemoet 
aan de wensen van leners om een extra ochtend in de week geopend 
te zijn. 

Openingstijden Nistelrode    
maandag  14.30 – 17.30 uur   
dinsdag 14.30 – 17.30 uur    
woensdag 10.00 – 12.30 uur   
woensdag 13.30 – 17.30 uur   
donderdag gesloten    
vrijdag 14.30 – 20.00 uur                                                   
zaterdag 10.30 – 12.30 uur 
  
In de vakantieperiode, van maandag 20 juli tot en met zaterdag 29 
augustus, zijn beide bibliotheken vier zaterdagen gesloten: 1, 8, 15 en 
22 augustus.

Openingstijden Heeswijk-Dinther
maandag  14.30 – 20.00 uur
dinsdag gesloten
woensdag 13.30 – 17.30 uur
donderdag 14.30 – 17.30 uur
vrijdag 10.00 – 12.30 uur
vrijdag 14.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.30 – 12.30 uur

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Armoede vind ik een gevoelig on-
derwerp. Bij alles wat ik er over 
zeg of denk, denk ik tegelijkertijd: 
ik heb makkelijk praten, wij zijn 
tweeverdieners. En misschien zit 
daar dan ook wel het dilemma. 
Al die mensen die praten, denken 
en beslissen over armoedebeleid, 
kennen het zelf niet. Er zijn van 
die dingen die je zelf meegemaakt 
moet hebben om er werkelijk iets 

over te kunnen zeggen. Armoede 
behoort daar toe. 

En wat is armoede? Ik las laatst 
een uitspraak van de Maori’s: “Ik 
ben rijk als ik de aarde om me heen 
aanraak, als ik mijn wortels ken en 
als ik thuishoor in een cultuur die 
me voedt.” Het lijkt wat arrogant 
om mensen arm te noemen, en-
kel en alleen omdat ze weinig geld 

hebben. Dat maakt armoede waar-
schijnlijk zo’n gevoelig onderwerp.
Maar goed, met al mijn goede be-
doelingen ga ik het toch proberen. 

Meedenken en praten over armoe-
debeleid. Met een helder hoofd en 
een warm hart moet je toch een 
stukje vooruit kunnen komen...
Hebt u nog ideeën of suggesties: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Geld maakt 
niet gelukkig?

BERNHEZE - Of toch wel? ik zag onlangs een aankondiging van een tv-progam-
ma: Geld maakt gelukkig. Dat zet te denken. Eén ding is zeker. Zonder geld kom 
je niet erg ver in deze wereld. En te weinig geld kan erg schrijnend zijn. Deze 
week is er een bijeenkomst over armoedebeleid. Daar staat de vraag centraal: 
hoe kunnen we meer mensen, die in armoede leven, bereiken en hoe kunnen we 
armoede bestrijden?

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Geld over
Het blijkt nu dat door de diep 
onvoldoende uitvoering van de 
kanteling in de zorg er geld over 
blijft! onbestaanbaar voor de SP 
Bernheze. Zorgbehoevenden zijn 
het slachtoffer geworden van een 
totaal uit de hand gelopen pilot 
omtrent hulp bij het huishouden. 
De SP sprak 50 cliënten aan de 
keukentafel. Ruim 85% was on-
tevreden over de ontstane situatie 

en met de gang van zaken. De 
grootste mispeer leverde Pantein-
Vivent! Zij hielden geen keukenta-
felgesprekken en stevenden af op 
faillissement. onzekerheid voor cli-
enten en werkloosheid voor mede-
werkers. De doorzichtige truc met 
overname door Zuidzorg werd ge-
lukkig tijdig voorkomen! Hulde aan 
de bestuurders wat dat betreft. Nu 
is het echter tijd voor maatregelen. 
Inzetten van de middelen voor de 

doelgroep. Maatwerk leveren ter 
plekke. Goede gesprekken houden 
met cliënten die worden bijgestaan 
door functionarissen met verstand 
van zaken. 
Een keukentafelgesprek vindt 
nooit meer plaats met enkel de 
kwetsbare zorgbehoevende als ge-
sprekspartner. Er is iemand bij, die 
onafhankelijk is van de zorgaan-
bieder. We gaan het netjes regelen 
in Bernheze.

SP: hulp bij het huishouden 
moet beter

BERNHEZE - De SP Bernheze onderzocht in december 2014 de hulp bij het huis-
houden voor zorgbehoevenden. De conclusies waren niet mals. De afgesproken 
zorg op maat werd niet geleverd. De afgesproken keukentafelgesprekken wer-
den niet gehouden of waren een farce. Zorgbehoevenden raakten zomaar uren 
hulp kwijt, zonder deugdelijke onderbouwing. Een pilot die totaal mislukte. 
Geen enkele doelstelling werd behaald. Wel bleef er geld over. Onbegrijpelijk 
voor de SP Bernheze.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een 
complete barbecue, gourmet, 
tapas of pizzarette

www.BBQenzo.nl 0800-2008

BBQ ALARM

Bereken 
uw recht
BERNHEZE - Heeft u een laag in-
komen en wilt u weten voor  wel-
ke vergoedingen u in aanmerking 
kunt komen? Maak dan gebruik 
van Bereken uw Recht op 
www.optimisd.nl. U kunt ook met-
een een aanvraag indienen voor:
•	 een	tegemoetkoming	voor	uzelf	

of uw kinderen voor sport-, cul-
tuur- en recreatieactiviteiten;

•	 kosten	 van	 aanschaf	 van	 een	
computer voor uw kinderen;

•	 individuele	inkomenstoeslag;
•	 een	 vergoeding	 van	 schoolkos-

ten voor uw kinderen.
ook handig voor vrijwilligersor-
ganisaties die zo een beeld krijgen 
wie waar recht op heeft. Krijgt u 
toch liever mondeling advies? Bel 
dan met optimisd of kom langs bij 
het Minimaloket, Frisselsteinstraat 
6 in Veghel, op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur. optimisd helpt 
u graag verder.
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Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogContaCt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Hein geenen

uit Vorstenbosch

Winnaar:
Leo Somers uit
Vorstenbosch

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

mooIBernhezertjes

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

AAnGEBODEn

PEDICurE nIstELrODE 
Pedicure nistelrode 
Dorien Visser-Hanegraaf 
tel. 0412-612118
ook bij diabetes/reuma.

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

WILt u IEMAnD VErrAssEn 
MEt EEn ECht OrIGInEEL 
KADO!
geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

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

IntrODuCtIECursus (BAs)
GItAArsPELEn In hEEsCh
Je neemt je favoriete muziek mee, 
ik leer je spelen. gratis proefles, 
dan eerste 4 lessen 50% korting! 
06-44084573, 
paul.wigchert@hetnet.nl.

GrAAG uW DIGItALE 
CAMErA LErEn KEnnEn? 
Kom naar de cursus! In 6 lessen 
leg ik u uit waar de knoppen voor 
zijn, en wanneer u  deze gebruikt.
Start woensdagochtend 16 
september 2015, Broekhoek in 
Heesch.
Info; www.ds-fotografie.com 
Denise van der Stappen 
06-48400635.

tE KOOP

hEEsAKKErs LIChtVIsIE 
hEEFt VOOr IEDErEEn 
DE JuIstE LAMP In huIs
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

In OnZE KADOshOP VInD u 
AL tIJD EEn PAssEnD KADO 
VOOr ELKE GELEGEnhEID
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
oozoo horloges enz.

Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

In OnZE ELEKtrOshOP 
VInDt u,ALLE MOGELIJKE 
LIChtBrOnnEn
Zowel LED als SPaaR maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

nIEuWE DEssO-
tAPIJttEGELs in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

tE huur
OPsLAGLOODs 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

WOOnhuIs 
Dokter Boutkanstraat 22 
Heeswijk-Dinther. Carport, schuur 
en tuinhuis. Per 1 augustus.
Meer informatie: 06-20909546.

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

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

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

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Tekst?

11-07 WErELDBEVOLKInGsDAG Zie oplossing pagina 24

NISTELRoDE - Mevrouw jo Raaij-
makers uit Nistelrode is de geluk-
kige winnares van de mooie vaas. 

Tijdens de verrassingsdagen in juni 
had Wereldwinkel Nistelrode een 
leuke actie. Voor slechts € 1,- per 
lot of drie loten voor € 2,50 kon je 
meedoen aan deze actie en maak-
te je kans op een mooie vaas ter 
waarde van. € 140,-!

Woensdag 24 juni is er uit alle lo-
ten één lot getrokken en kon Jo 
Raaijmakers deze prachtige vaas in 
ontvangst nemen.

Winnaar vaas verrassingsdagen
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inbrengen en hoef je geen conces-
sies te doen aan andere partijen. 
Ik heb ook het gevoel dat de co-
alitiepartijen wel erg aan de hand 
van de grootste partij, het CDA, 
moeten lopen en heel veel con-
cessies moeten doen om tot een 
eenheid van beleid te komen. Dat 
je als oppositiepartij toch echt iets 
kunt bereiken, blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat er boven de nieuwe 
Coop nu toch appartementen ge-
bouwd worden. Iets waar wij ons 
vanaf het begin sterk voor hebben 
gemaakt.

Wat was voor jou het beste besluit 
van de coalitie, waar jij van 2010 
tot 2014 deel van uitmaakte?
Het beste besluit is de bouw 
van Cultureel Centrum Nesterlé 
in Nistelrode geweest en alle 
daarmee verband houdende 
bouwontwikkelingen. Een prima 
gemeenschapshuis, goede win-
kelvoorzieningen, mooie apparte-
menten en een ruime parkeermo-
gelijkheid.

En, het slechtste kun je me natuur-
lijk ook noemen?
Het onlangs genomen besluit repa-
ratie bestemmingsplan Buitenge-

bied ten aanzien van een honden-
pension is te gek voor woorden. 
De mogelijkheid tot vestiging van 

een hondenpension blijft daarin 
gehandhaafd, terwijl iedereen 
weet dat het voor overlast in de 
buurt gaat zorgen. De coalitiepar-
tijen durfden geen beslissing te 
nemen en verscholen zich achter 
non-argumenten. De omwonen-
den mogen naar de rechter, maar 
daar zal de gemeente toch moeten 
verklaren welke argumenten men 
heeft om het pension te handha-
ven.

Wat mag er de komende tijd ab-
soluut niet gebeuren en wat moet 
persé wel gaan gebeuren?
Wat persé niet mag, is nog verder 
tornen aan regels die we eerder 
hebben vastgesteld. Dus niet lan-
ger gedogen of legaliseren door 
het oprekken van de regels. Maar 
dus gewoon de bestaande regels 
handhaven.
Verder zullen we nu eens echt een 

besluit moeten nemen over de toe-
komst van Bernheze en daar dan 
ook achter blijven staan. Kiezen we 

bijvoorbeeld voor zelfstandigheid 
dan moeten we niet met elk daar-
mee strijdig bericht direct in paniek 
raken en weer een nieuw rapport 
schrijven.

Bernheze opheffen, opsplitsen, 
zelfstandig blijven, zeg het maar.
Ik ben persoonlijk van mening dat 
we zo lang mogelijk zelfstandig 
moeten blijven. Volgens mij doen 

we het goed en kunnen we dat 
nog jaren volhouden, maar ik hoor 
ook andere geluiden. Nu volgt het 

ene onderzoek het andere op en 
dat was ook de reden dat Blan-
co er op tegen was dat er weer  
€ 30.000,- werd geïnvesteerd in 
weer een nieuw onderzoek, terwijl 
we dat een paar jaar eerder rond 
Bernheze-Maasdonk en daarna 
met onze toekomstvisie ook al 
hadden gedaan.

Gerard in gesprek met... 
Marko konings

Maar natuurlijk wil ik eerst weten wat Marko’s 
mooiste plekje in Bernheze is?
Waar eerder een varkensschuur stond op ons per-
ceel is nu een klein natuurgebiedje ontstaan met 
een poel en bosplantsoen, dat is mijn mooiste plek-
je. 

Je bent al een hele tijd politiek actief. 
Wat motiveerde jou?
Begin jaren ‘90 organiseerden wij in Heeswijk- 
Dinther tentfeesten en de burgemeester vond dat 
maar niks. Ik heb toen, door in te spreken in com-

missievergaderingen, voor het eerst kennisgemaakt 
met de politiek. Daarna ben ik secretaris geworden 
van de jongerenpartij BZB 98 en vanaf 2006 ben ik 
lid van de oPG. En na vier jaar commissielid, ben ik 
nu al sinds 2010 raadslid, eerst vier jaar voor oPG 
en nu voor Politieke Partij Blanco.

Kom ik nu tot de aanleiding van ons gesprek. 
De overgang van coalitie naar oppositie.
Ik zie voordelen en nadelen. Natuurlijk heb je als 
oppositiepartij minder invloed op het beleid. Daar-
tegenover kun je wel je eigen mening voor 100% 

Aanleiding
Sinds meer dan een jaar maakt Marko Konings als fractievoorzitter van Politieke Partij Blanco deel uit van 
de oppositie, die met Progressief Bernheze en VVD uit vijf zetels bestaat. In de raadsperiode 2010-2014 
maakte Marko namens de OPG deel uit van de coalitie. Ik ben erg benieuwd hoe Marko die rolwisseling 
ervaart en aan de keukentafel op onze redactie kan hij zijn verhaal aan mij kwijt.

In het Aa-dal is evenwicht tussen bedrijvigheid en natuur bereikt

Het mooiste plekje van Marko

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard van Dijk en Marko Konings aan de keukentafel in het Mediahuys Foto: DMBK

Wil je nog ergens op terugkomen?

In het Aa-dal is van oudsher bedrijvigheid geweest en die rechten 

moeten we respecteren. Ik denk dat er een evenwicht bereikt is tussen 

de activiteiten die er nu plaatsvinden en de daar aanwezige natuur. 

Er is dan ook vrijwel geen ruimte meer voor uitbreidingen, noch voor 

economische doelen, noch voor natuur.

1. Stembureau of stemlokaal?
 Stembureau

2. Dinther of Bernheze?
 Dinther

3. Ontwikkeling in de Aa-beemden, economie of natuur?
 Natuur

4. Plastic kappen of groene bomen?
 Groene bomen.

5. Het dierenpension ja of nee?
 Nee

6. Nachtburgemeester of één burgemeester voor dag en nacht?
 Eén burgemeester voor dag en nacht.

7. Voorkeur voor wethouder Donkers of raadslid Donkers?
 Wethouder Donkers.

8. Blanco heeft geen kleur of wel?
 Toch wel, zeer kleurrijk.

8

Profielschets
MARKO KONiNGS

Woonachtig: in Dinther sinds 
1966

Leeftijd: 48 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd, 
een zoon van 7 jaar

Beroep: Logistiek analist

Raadslid: vanaf 2010

Wat mij betreft moet Bernheze zelfstandig blijven

KIEzEn uIt twEE
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Online of offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
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...

www.danaque.nl

DAnAQuE hAArstuDIO 
Menzel 31

5388 SX nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FEstOn tAPIJtEn hEEsCh
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FIEtsPLus rInI 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GAstrOnOMIA ItALIAnA
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

huLLIE
Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

IntEnsE sKIn & BODy IMPrOVEMEnt 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

rAInBOW CEntrE
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

VAn sChIJnDEL tEGELhAnDEL
oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

CAFEtArIA ’t trAMPLEIn
TrAmplein 1

5388 ES Nistelrode
0412-613669

Bernheze heeft 
meer dan 
je denkt

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

organiseer hier de letters tot het juiste woord:
Verzamel in de 
puzzelstukjes alle letters.

WIn EEn WAArDEBOn VAn € 25,00 
VOOr BEstEDInG BIJ EEn VAn 
DE BEDrIJVEn OP DEZE PAGInA

www.5ahelmavanderakt.nl

5A hELMA VAn DE rAKt
Gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FysIOthErAPIE hOOGstrAAt 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

EEtCAFÉ ‘t PuMPKE
Raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

stEEnGOED WOrKshOPs
EiKenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

www.mgservice.nl

MG-sErVICE
Canadabaan 2

5388 RT Nistelrode
0412-617299

www.facebook.com/
gastoudernistelrode

GAstOuDErOPVAnG nIstELrODE
LaarhoF 11

5388 GX Nistelrode
06-22218292

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Truus Smits-Heesch.

Zij ontvangt een waardebon van € 25,-.

www.faara.nl

FrAnssEn ACCOuntAnts 
& ADVIEs

Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412-475493

www.uce.nl

uCE COMPutErs
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

    mijnwolletje

WOLLEtJEs
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

    mijnwolletje
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           BP-servicestation-van-Duijnhoven

BP VAn DuynhOVEn
Maxend 20

5388 TX Nistelrode

           BP-servicestation-van-Duijnhoven

Lekker winkelen, op zoek naar bedrijvigheid, vertier of nieuws in deze. 
Je vindt er alles, blijf gewoon in regio Bernheze 
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 juli t/m zondag 12 juli 2015. Week 28

Bavaria bier
krat à 24 pijpjes

Shoarmareepjes
per 500 gram

max. 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

& ZEKER ZO GOEDCOOP

1.99
4.007.49

11.48

Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

max. 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij ij i geen alcohol

KRAT

9.2914.19 Coop
aardbeien
bak 400 gram

1.692.99

400
GRAM

Landelijke Open Imkerijdagen 11 en 12 juli
In Bernheze is Imkerij ’t Polleke geopend aan de Jan van den Boomstraat in Heeswijk-Dinther

Wat is er zoal te beleven? 
Bijenhouden houdt in dat men 
een bijenvolk met 80 tot 100.000 
bijen in een kast onderbrengt en 
verzorgt. Het betekent ook slin-

geren van de gewonnen honing, 
het vangen van of voorkomen van 
zwermen en inspelen op het weer 
en de natuur. Vers gewonnen ho-
ning is te proeven, je kunt een bij-

envolk bekijken en misschien laat 
de koningin zich zien. 

Honingbijen en hommels maken 
moeilijke tijden door. onder an-

dere door een gebrek aan bloemen 
lopen de aantallen van deze be-
langrijke bestuivers terug. Daarom 
besteden imkers tijdens de Lan-

delijke open Imkerijdag ook aan-
dacht aan de wilde bijen in Neder-
land. Ze geven voorlichting over 
het maken van bijenhotels en over 
geschikte ’bijenbloemen’.

Imkerij ’t Polleke uit Heeswijk-Dint- 
her doet aanstaand weekend ook 
mee tijdens de Landelijke open 
Imkerijdag. De bevlogen imker 
Peter van der Pol vertelt dan hoe 
hij het hele jaar werkzaam is met 
zijn bijen. De gereedschappen die 
hij gebruikt staan uitgestald en zijn 
te bezichtigen. Niet alleen de bijen 

komen aan bod, er wordt ook uit-
leg gegeven over wespen en hom-
mels. 

En heel misschien laat Peter zich-
zelf wel door een bij steken... en 
toont hij hoe je op de juiste manier 
een angel verwijdert. 

HEESWIJK-DINTHER - Een groot aantal imkers opent op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli hun bijenstanden 
voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open imkerijdag. Op meer dan 200 plaatsen in het land kan het 
publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij. Enthousiaste imkers vertellen over 
het fascinerende leven van de honingbij en demonstreren graag wat er allemaal komt kijken bij hun mooie 
hobby.

Peter van der Pol speelt in op het weer en de natuur Foto’s: Michel Roefs

Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk-Dinther
Tel.: 06-45 60 16 96

openingstijden: 
zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 
van 10.00-16.00 uur.

www.bijenhouders.nl/
landelijke-open-imkerijdag 

Peter van der Pol 
laat zich misschien 
wel steken
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samen Modderen

NISTELRoDE - Het motto van kin-
deropvang De Benjamin ‘SAMEN 
MODDEREN‘ was niet alleen het 
motto op de nationale modderdag, 
maar tijdens onze hele jaarlijkse 
modderweek! 

De activiteiten waren zeer divers, 
van modderen in het modderbad, 
het modder-schminken, modder-
schilderen, de modderkeuken, het 

blote-voetenpad, waterspelen en 
nog veel meer. Het was één groot 
feest op De Benjamin! En wat heb-
ben we geboft met het weer! Mod-
derDag is spelen met de elementen: 
water en zand. Maar ModderDag is 

ook contact met de natuur! Leven 
in de modder is daarom het thema 
van ModderDag 2015. Wat groeit 
en bloeit er allemaal in een mod-
derige sloot? Welke diertjes kun je 
ontdekken in de modder?

Kinderen BsO rebbels en BsO 
toversteen gooien met modder!

om dit maar slechts één dag te 
vieren is zonde, vandaar dat BSo 
(buitenschoolse opvang) De Reb-
bels, BSo De Toversteen en Kin-
derdagverblijf Piekobello hebben 

besloten de hele week om te to-
veren in ModderWeek. Behalve al-
lerlei activiteiten met modder, het 
onderzoeken van leven in de mod-
der, ontdekken wat modder is en 

hoe je het maakt, is het natuurlijk 
ook gewoon heerlijk om lekker vies 
te worden, spelend in en met mod-
der. 
De kinderen leefden zich uit in 
natte grond en nat zand, speel-
den met zand en water, douchten 
met emmers vol modder en gleden 
over een echte modderbaan.
Wat een feest! 

HEESCH - Vorige week maandag was de Nationale ModderDag. ModderDag is spelen met de elementen: 
water en zand. Maar ModderDag is ook contact met de natuur! ‘Leven in de modder’ was daarom het thema 
van ModderDag 2015, wat prachtig aansluit op 2015, het jaar van de bodem.

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

DE OPLOssInG

We verzinnen de gekste spelle-
tjes, maken de lekkerste dingen, 
worden lekker vies, spelen in de 
bossen, bouwen hutten, maken 
vuurtjes. En dan mag je ook nog 
twee keer per jaar een nachtje bij 
ons komen slapen!

We gaan in het komende seizoen 
een nieuwe bevergroep starten 
op zaterdagochtend. De eerste 
bijeenkomst is op 12 september 
en je mag de eerste drie keer gra-
tis komen kijken.

Waar: in de Blokhut, Achter de 
Berg 16, Nistelrode.
Tijd: van 8.30-9.30 uur.
Wie: Wim, Loes en alle nieuwe 
bevers.

Kom je ook? Voor meer informa-
tie kun je contact met ons opne-
men.
Email: beverszaterdag@miraceti.nl
Wim Bekkers: 06-30222709
Loes van der Velden: 
06-41806088.

Wist jij al dat je een 
echte bofkont bent?
Nieuw, nieuw, nieuw Bevers zaterdag

KiNDERPAGiNA

NISTELRoDE  -  Omdat jij in groep 1, 2, of 3 zit (4, 5, 6 jaar), heb je 
de perfecte leeftijd om elke zaterdagochtend bij ons te komen spe-
len. Dan bouwen we in de blokhut namelijk een feestje zonder papa’s 
en mama’s, maar met je vriendjes en vriendinnetjes en de leiding. 

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

VHS op 
DVD

nu 10,00
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De les bestond uit een theorie ge-
deelte in de klas en een praktijkon-
derdeel buiten, rondom een speci-
ale ‘Veilig op Weg’ vrachtauto. De 
kinderen konden in de vrachtauto 
plaatsnemen en zo zelf ervaren 
wat een chauffeur wel ziet in het 
verkeer, maar vooral ook wat hij 
niet ziet. op deze manier willen 
TLN en VVN kinderen kennis laten 

maken met de beperkingen van de 
dode hoek. 

Ieder jaar is er in het verkeer een 
aantal ongelukken in de dode hoek 
te betreuren. Vooral scholieren zijn 
een kwetsbare groep in het ver-
keer. In het kader ‘Voorkomen is 
beter dan genezen’ is het van groot 
belang dat kinderen wordt geleerd 

hoe in het verkeer met de dode 
hoek moet worden omgegaan. 
Veilig op Weg is het langstlopen-
de dode hoek lesprogramma van 
Nederland en heeft dit schooljaar 
haar 18e jaar ingeluid. Jaarlijks 
worden door TLN, VVN en alle 
Veilig op Weg partners, zo’n 1300 
basisscholen bezocht.

Bs ‘t Mozaïek veilig op weg

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 van BS ’t Mozaïek in Heeswijk les gekregen 
over de dode hoek in het verkeer. De scholieren kregen de les in het kader van het dode hoek lesprogramma 
‘Veilig op Weg’, een samenwerkingsverband van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). 

Dierenparkje Heelwijk oftewel ‘De Geitenwei’: Nog meer jonge 
dieren

In de afgelopen weken zijn er weer jonge dieren geboren. Er 
huppelt een jong geitenbokje rond. We verwachten van nog 
twee geiten dat ze zeer binnenkort jongen krijgen. Verder heeft 
ook een van de twee herten een kalfje gekregen. Je moet wel 
goed kijken om het te zien, omdat het kalfje zich heel goed kan 
verbergen in het gras. Het andere hertekalfje kan ook elk mo-
ment geboren worden. Loop eens een keer langs om te komen 
kijken. Als een van de vrijwilligers bezig is met voeren, kun je 
altijd vragen of je even binnen mag kijken.

We zijn nog steeds bezig met het vinden van sponsors om De 
Geitenwei te laten voortbestaan. Elk bedrijf dat ons sponsort 
krijgt op het grote bord bij de ingang ruimte om te adverteren. 
Wilt u ons ook sponsoren en daarmee voor een jaar adverten-
tieruimte krijgen, neem dan contact op met Mark Huyben op 
0412-456295.

Woont u in de buurt en vindt u dat ‘De Geitenwei’ moet blij-
ven bestaan, dan kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op 
ons rekeningnummer NL25 RABo 0120015668 t.n.v. Stichting 
Dierenverblijf Heelwijk. Alle kleine beetjes helpen om het dieren-
parkje te laten voortbestaan.

We zoeken nog steeds extra vrijwilligers. Vind je het leuk om 
met dieren om te gaan en wil je iets betekenen voor de buurt, 
neem dan contact op met Mark Huyben op 0412-456295, loop 
op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig 
zijn of bel een keer aan op Verdilaan 31, recht tegenover de 
Geitenwei, het liefst na 18.00 uur.

We hebben jonge kippen en jonge eenden te koop. ook hier-
voor gelden dezelfde contactgegevens

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Door Mark Huyben

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

Informeer naar de mogelijkheden

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Teamuitje,
vriendenuitje of  

vakantie inluiden?

Teamuitje,
HEERLIJKE

BBQ?

vriendenuitje of  

PIZZA

WORK-

SHOP?

Zomerconcert kinderkoor 
De nistelnootjes 

NISTELRoDE - Kinderkoor De 
Nistelnootjes verzorgde afgelopen 
zondag 5 juli haar zomer concert 
in CC Nesterlé  Na een schooljaar 
hard werken en repeteren waren 
de kinderen van het kinderkoor 
op vaarvakantie. onderweg be-
zongen ze de schoonheid van de 
wereld om hen heen.
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Zwemschool
’t Geburgt

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

 

 

 

 
 

Specialiteiten:

• kleine lesgroepen

• altijd dezelfde 

• 2 maal per week

• A,B,C diploma
binnen een jaar

zwemdocent

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4
5473 GG Heeswijk-Dinther

Tel. 0413-294363
info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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Specialiteiten: 
• kleine lesgroepen

• altijd dezelfde zwemdocent 

• 2 maal per week

•  A,B,C diploma 
binnen een jaar

Twee meisjes 
willen graag naast 

elkaar zitten. 
Zegt de juf: 

“Omdat jullie dikke 
vriendinnen zijn?” 
“Nee juf, wij zijn 

dunne vriendinnen”.
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Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491

E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw administratie 
in goede handen!
Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.

Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fi scale en fi nanciële zaken in

goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd

overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

samba
HEESCH - Maandag 20 juli presenteert filmhuis De Pas is samenwerking 
met de zomerschool de film: Samba.

Met zijn brutale hoofdrol in de onnavolgbare feel good hit Intouchables werd 
omar Sy in één klap gebombardeerd tot de ultieme Franse publiekslieveling.
In Samba speelt Sy een Senegalese immigrant van het type twaalf ambachten 
dertien ongelukken, maar altijd positief ingesteld. Al tien jaar probeert hij deel 
uit te maken van de Franse maatschappij, maar zo lang zijn status niet legaal 
is, zal dit niet gaan lukken. Samba komt tijdens zijn zoektocht naar erken-
ning in aanraking met de overspannen Alice. Zij is afkomstig uit het hec-
tische bedrijfsleven, waardoor een fikse burn-out haar trof. Als vrijwilligster 
probeert ze tijdelijk immigranten verder te helpen, maar ze komt er al snel 
achter dat ze ook hier niet haar rust zal vinden. Deze nieuwe baan is eigenlijk 

net zo stressvol, ook al zijn het nu geen gesjeesde 
zakenmannetjes, maar wanhopige immigranten die 
Alice, met hun schrijnende verhalen, opzadelen met 
hun ellende. Samba maakt een onuitwisbare indruk 
op de zakenvrouw, waardoor het bijna onmogelijk 
wordt om werk en privé van elkaar te scheiden.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-
Wij hopen je te ontmoeten bij filmhuis De Pas.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

VoRSTENBoSCH - De molen is regelmatig een rustplek voor zwermen 
spreeuwen. Steeds is het weer een wonderlijk schouwspel om te zien 
hoe zoveel spreeuwen, zonder elkaar te raken, opvliegen en weer lan-
den.  

op de warme woensdagavond was het wel heel druk bij de molen. Jan 
Smolenaers ‘zag ze vliegen’ en legde het schouwspel op de gevoelige 
plaat vast. “Zoveel heb ik er nog nooit gezien op de molen”, aldus Jan.  
Het aantal spreeuwen in Nederland staat door verdwijnend grasland en 
verdroging van de bodem onder druk.

spreeuwendans

Berkdijk 9a * SINT MICHIELSGESTEL * 073 - 5515716

ELKE ZONDAG 
van 12.00-17.00 uur

TUINMEUBELSHOW

Groot assortiment aan TUINMEUBELEN,
bijna alles direct uit voorraad leverbaar!!

Bij een aankoop vanaf € 500,- gratis thuisbezorgd!
Ook voor carnavals- en feestartikelen, 

lego en Playmobil het juiste adres.
Bezoek ook eens onze webshop

WWW.AvANHAMOND.NL

ACTIEPRIJS
Loungeset Bari

Verkrijgbaar in 3 kleuren
incl. antractiet kussens

Nu van 
€499,00 voor 

€359,-

Parasols

In diverse
uitvoeringen
maten
en kleuren

st. Barbaragilde Dinther 

Ieder gilde kreeg 4 meter tafelleng-
te, helaas door een foutje kreeg St. 
Barbara Dinther amper 3 meter ter 
beschikking. “Niet getreurd, we 
doen het er mee” was de reactie; 
‘’we laten het zoals het is’’. Vroeg 
in de morgen was Jan van Gerwen 
al in de weer om de stand vorm te 
geven. 

Enkele attributen die in de optocht 
mee waren geweest, moesten in 
de vroege middag nog worden 
toegevoegd. De opening was on-
verwacht met een uur vervroegd 

vanwege het bezoek van de com-
missaris van de Koning de heer 
Van de Donk. Hopende op een 

leuke waardering van de presenta-
tie, kijken we terug op een, in elk 
geval warme, tentoonstelling. 

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Gildekring Maasland Gildedag op zondag 5 juli is er voor de 
eerste keer ook een nieuwe stijl tentoonstelling georganiseerd. Door loting zijn er zes gilden gevraagd hier 
aan deel te nemen. De bedoeling is dat deze gilden hun oude en/of belangrijke attributen tentoonstellen. 
Door het afzeggen van een gilde kwam Dinther hiervoor in aanmerking en uiteraard werd de uitnodiging met 
beide handen aangenomen. 

Wim van de Donk bij de stand van het St. Barbaragilde Dinther
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b o uW t
BErnhEZE uW BOuWPErIKELEn In BErnhEZE BOuWt?

InFO@DEMOOIBErnhEZEKrAnt.nL

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

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

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

AAngepAste openingstijden 

tijdens de bouwvAkvAkAntie 

vAn 27 juli t/m 22 Augustus

Columnonno

de nieUwe 
omgeVingswet

Vorig jaar heb ik u via mijn column 
geïnformeerd over een nieuwe wet die 
in de maak is: De Omgevingswet. De 
Tweede Kamer heeft inmiddels (op 1 juli 
2015) met een ruime meerderheid met 
deze wet ingestemd. Het grote voordeel 
van deze nieuwe wet zal moeten zijn, 
dat niet (langer) wordt uitgegaan van 
‘verboden’, maar juist uitnodigt tot 
ontwikkeling.

Wat gaat er veranderen met de Omgevingswet?
De Omgevingswet gaat een streep zetten door complexe, langdurige 
en versnipperde regelgeving. Oftewel: Minder regels, meer kwaliteit 
voor de leefomgeving en bovenal kortere procedures!

Wat levert de Omgevingswet u concreet op?
De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt wel uit de volgende feiten:
• Van 26 wetten naar 1 wet (de Omgevingswet)
• Van 5.000 wetsartikelen naar 350 wetsartikelen
• Van 120 ministeriële regelingen naar 10
• Van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4
• Met de Omgevingswet is er nog maar 1 wet voor de hele 

leefomgeving
• De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op 

te lossen
• Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 Omgevingsplan

Een voorbeeld van een verandering
Met de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om een 
bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Neem bijvoorbeeld het tijdelijk 
verplaatsen van een winkel gedurende een verbouwing. De procedure 
hiervoor onder de huidige wetgeving bedraagt een half jaar (26 
weken). Dit biedt weinig flexibiliteit voor de ondernemer. Onder de 
werking van de Omgevingswet zal de procedure voor de tijdelijke 
wijziging van een bestemmingsplan in 8 weken afgerond kunnen zijn. 
Een hele tijdwinst en ruime flexibiliteit dus.

Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’
Met de Omgevingswet gaan we van een cultuur van ‘nee, tenzij’ 
naar ‘ja, mits’. Dit betekent dus een positievere insteek, die meer 
kansen gaat bieden voor ruimtelijke initiatieven. De verwachting 
is dat burgers, bedrijven en de overheid volop gebruik zullen gaan 
maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Burgers 
en bedrijven door het ontplooien van initiatieven. De overheid door 
het ontwikkelen van omgevingsbeleid, dat openstaat voor deze 
initiatieven.
Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno TrUSCHeL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

de oMgevingswet gaat niet uit van 
‘verboden’ Maar nodigt uit tot 
ontwikkeling

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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Piels technische installaties BV is een middelgroot technisch installatiebedrijf 
met een team van 60 medewerkers. Onze klantenkring bestaat o.a. uit 
particulieren, aannemers, gemeenten, architecten, onderwijsinstellingen en 
woningbouwverenigingen.
         
Wij zijn op zoek naar een:

Tekenaar/engineer W-installatietechniek
40-urige werkweek

Functie-inhoud:       
Je bent verantwoordelijk voor het compleet ontwerpen en uitwerken van 
de technische installaties voor woningbouw en utiliteit.  Vanaf de bestek-
tekening tot aan werktekeningen worden de complete werktuigbouwkundige 
installaties door jou uitgewerkt. Hierbij werk je nauw samen met de 
projectleiders en verder geef je ondersteuning aan de uitvoering.  

Functie-eisen:       
-  Afgeronde opleiding, minimaal MBO niveau 4
-  MBO/HBO werk- en denkniveau
-  Enige jaren ervaring in het ontwerpen, tekenen en voorbereiden van 

projecten
-  Praktisch en constructief inzicht is wenselijk
-  Ervaring met Nordined is een absolute must en Bim/Revit of een 

vergelijkbare opleiding is zeker een pré
-  Goede communicatieve vaardigheden en stressbestendig  
         

Servicemonteur CV / Onderhoudsmonteur
40-urige werkweek

Functie-inhoud:
-  Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en oplossen van storingen 

aan cv-installaties bij particulieren en/of bedrijven   
-  Het verrichten van klein onderhoudswerk/loodgieterswerk bij particulieren 

en/of bedrijven       

Functie-eisen:
-  Opleiding op middelbaar niveau installatietechniek   
-  Materiaalkennis op loodgieters- en cv-gebied   
-  Zelfstandigheid       
-  Enige recente ervaring vereist     
-  Storingsdienst draaien      
-  Rijbewijs is noodzakelijk      

Wij bieden:       
Een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een gezonde 
onderneming. Wij bieden je uitstekende en marktconforme primaire- en 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mocht een van de functies je aanspreken, graag je sollicitatiebrief
voorzien van cv en met vermelding van de functie sturen naar: 
Piels technische installaties BV, t.a.v. M. van Venrooij-Piels,
Vinkenveld 6, 5249 JP Rosmalen of mailen naar: margavanvenrooij@pielsbv.nl  
         

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vinkenveld 6
5249 JP Rosmalen
073-5219106
info@pielsbv.nl
www.pielsbv.nl

* Loodgieterswerken
 - riolering
 - gas en water

* Verwarmingsinstallaties
 - aanleg en onderhoud
* Warmte-terug-winning 

Piels
technische installaties B.V.

aan het werk

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

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

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

Verf te koop met 
20% KORTING 

op winkelprijs

Informatieavond 
patiobungalows Heesch

Waar kunt u wonen?
De locatie voor de te bouwen 
woningen is locatie ’t Vijfeiken 

aan de Kerkstraat te Heesch. Het 
is mogelijk om ter plaatse 4 à 5 
patiowoningen te realiseren. Ziet 
u deze locatie wel zitten en wilt 
u ook zelf invloed uitoefenen op 
het resultaat? Kom dan op dins-
dag 21 juli om 19.30 uur naar de 
informatieavond. Tijdens deze 
bijeenkomst ontvangt u meer 
informatie omtrent de te reali-
seren woningen, de locatie, de 
bouw, de prijsvorming, etcetera. 
Kortom, over het gehele proces! 
Wanneer er wordt gestart met 
de bouw, hangt van de interesse 

af. Mocht het project snel gevuld 
zijn, dan hoopt men in de tweede 
helft van 2016 te starten met de 
bouw.

Aanmelden
Voelt u zich aangesproken en wilt 
u de vrijblijvende informatieavond 
van 21 juli bijwonen? Dan kunt u 
zich aanmelden bij Henk Broek-
man: telefoon 0412-453412 of 
e-mail henkbroekman@home.nl.
Ook kunt u zich opgeven bij Stich-
ting SIR-55 via 040-2423223 of 
info@sir-55.nl. 

Na aanmelding ontvangt u een 
uitnodiging met de locatie van de 
bijeenkomst.

HEESCH - Opnieuw komen - zeer waarschijnlijk - een aantal patiowoningen in het centrum van Heesch.
Stichting SIR-55 is, samen met Muller-Wagemakers V.O.F., actief op zoek gegaan naar een passende loca-
tie voor een CPO-project voor medioren en senioren. Bij dit project hebben de toekomstige bewoners zelf 
de regie over het ontwerp van hun toekomstige patiowoningen. Voor met name medioren en senioren, 
is dit woningtype uitermate geschikt, omdat alle voorzieningen op de begane grond gesitueerd worden. 

www.hetbouwblok.nl

ERKEND VAKHANDELAAR 
KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ZOMERACTIE 
STIHL 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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KARWEI viert dit jaar haar 

40 jarig bestaan. Ben je 

geboren in 1975, dan 

trakteert KARWEI Heesch! 

Op vertoon van een geldig 

identiteitsbewijs ontvang je 

bij de servicebalie een 

feestelijk cadeautje! 

Gefeliciteerd!

KARWEI Heesch
Cereslaan 9
5384 VT, Heesch
Tel.: 0412 - 474818

Openingstijden:
Elke werkdag van
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

9 - 9 Actie is geldig van maandag 29 juni t/m zondag 23 augustus 
2015. Vraag naar de voorwaarden bij de servicebalie.

Jan Habrakenstraat 6

 5473 GV Dinther

T 0413 - 74 50 30

E info@veba-elektro.nl

www.veba-elektro.nl

communicatie • beveiliging • elektrotechniek 
duurzame installaties • domotica

Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van 
uw elektrotechnische 
installatie

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl
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Bernheze sportief

Zij hebben het zand bijeen gescho-
ven op een grote hoop en vervol-
gens is het zand met de nodige 
vrachtwagens afgevoerd. Vervol-
gens werd De Misse schoonge-
veegd. DoS’80 wil hierbij de zand-
mannen nogmaals bedanken: M. 
Geurts grondwerken, Van Schaijk 

sloopwerken, Van de Wetering 
transport en Loonbedrijf Verste-
gen.
Door het droge weer en de wind-
richting, ging er dit jaar bij het ve-
gen heel veel stof de lucht in. Hier-
door zijn bewoners direct aan De 
Misse getroffen door stoffige au-
to’s en ramen. DoS’80 heeft spon-
sor Shell Schimmel aan ’t Dorp 118 
in Heesch bereid gevonden om 
voor een aantal omwonenden aan 
De Misse wasbonnen ter beschik-
king te stellen. In de carwash van 
Shell Schimmel konden zij hun 
auto weer keurig stofvrij maken. 
Een goede afsluiting van een 
prachtig weekend.

Opruimen beachhandbalterrein 
stoffige klus op De Misse
HEESCH - Na het geslaagde beachhandbaltoernooi van DOS ‘80 moest 
De Misse in een zo kort mogelijke tijd weer beschikbaar zijn voor de al-
ledaagse functies. Na het opruimen van alle attributen door vrijwilligers 
van DOS’80, kwamen de zandmannen in actie. 

Uiteindelijk werd er door de teams 
van Ad van Zutphen ‘de Menne-
kes’ en het team ‘De Butsers’ van 
Ad Brekelmans gestreden om de 

derde en vierde plaats. De Menne-
kes wonnen met overmacht, zodat 
ze met de derde prijs konden pron-
ken. Het is al jaren een sterk team; 

vorig jaar waren ze de winnaars en 
we zien ze ook graag volgend jaar 
weer terug.

De finale was veel spannender. Het 
team van Hans van Daal met Hans 
v.d. Akker en Piet v.d. Velde kwam 
op achterstand met 7-2 tegen het 
team van Mari v.d. Brand. Daarna 
sprokkelden ze puntje voor puntje 
bij elkaar en uiteindelijk werd het 
10 tegen 13 voor Hans van Daal 
en was het toernooi ten einde. 

Mari v.d. Brand met zijn mede-
spelers Bart v.d. Wetering en Toon 
Hanegraaf waren er voor het eerst 
bij en waren daarom ook heel te-
vreden met een tweede plaats. We 
kunnen terugkijken op een ge-
slaagd en gezellig toernooi.
Het Sint Willebrordusgilde.

team ‘t Mansvolk wint hDL-
Jeu de boulestoernooi

jeu de boules

HEESWIJK-DINTHER/LooSBRoEK - Met een stralende zon is op zon-
dag 28 juni het HDL-jeu de boulestoernooi op het terrein van het Sint 
Willebrordusgilde te Heeswijk gespeeld. Er werd gespeeld in vier pou-
les, waarbij de winnaars doorstroomden naar de halve finales.

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT

Safarica Moana
Ideale strandparasol incl. draagtas

Dakine 
Venture 
Duffl e
Reistas met inhoud 
van 60 liter, praktische 
wielen en uittrekbaar 
handvat. 

Landmann Piccolini
Houtskoolbarbecue met 
warmhoudrooster.

Euromac 
Safe-Blade
Stabiele ventilator

59,-

25,-

60,-
109,99

Supersnel
op te zetten!

Tentenshow
De tentenspecialist van Nederland. 
Alle topmerken, o.a.: Cabanon, 
Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, 
De Wit, DWS, Coleman, Vango, 
MSR, High Peak en Jack Wolfskin

89,99
115,-

Safarica Windsor
Dekenmodel slaapzak 
incl. compressiehoes.

29,99

44,99

Bardani Cantara 
loungeset
van 699,99 voor 299,99

TUIN-
MEUBELEN

korting

tot50%

Safarica 
Velocity 2
Twee persoons Quick-
Up tent met handig 
paraplusysteem. 
Gewicht ± 3,8 kg

VAKANTIE VOORDEEL DAGEN  
 Extra veel voordeel, demo van Rösle BBQ en een groot buitenterras

12:00 - 17:00 u
12:00 - 17:00 u

12
JULI

KOOPZONDAG

26
JULI

KOOPZONDAG

KLAZIENAVEEN/HEESCH  - Fiets-
crosser Raymon van der Biezen 
heeft zondag bij de Nederlandse 
kampioenschappen BMX het zilver 
gepakt. 

raymon van 
der Biezen pakt zilver

bmx
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Bernheze sportief

terugblik rondje Bernheze 

BERNHEZE - Vorig weekend or-
ganiseerde TRV-Bernheze voor de 
11e keer het Rondje Bernheze. Het 
was een mooie editie. Twee dagen 
lopen via prachtige wandelroutes 
door alle kernen van Bernheze.

We hebben - verdeeld over twee 
dagen - tussen de 750 en 1000 
wandelaars gehad en dit is een 
zeer mooi aantal! Het weer was 
natuurlijk prima en de wande-
laars waren erg enthousiast over 
de mooie routes door Bernheze. 

De sfeer was over het geheel erg 
goed, maar vooral zondagmiddag 
was de binnenkomst over onze 
eigen Via Gladiola mét gladio-
len, een muzikale ontvangst van 
GaZZerop! én heerlijke aardbeien 
van Verkuijlen heel erg leuk. Kijk 
voor foto’s van het Rondje Bern-
heze op onze facebookpagina. 
De eerste wandelaars vertrokken 
om 05.00 uur en om 17.00 uur 
was bijna iedereen weer terug bij 
de finish. Alle pauzepunten heb-
ben voor een goede verzorging 

van de wandelaars onderweg ge-
zorgd. De organisatie kan weder-
om tevreden terugkijken op een 
mooi evenement!

Rondje Bernheze 2016 is op zater-
dag 25 en zondag 26 juni. Noteer 
het alvast in uw (wandel)agenda!

Dit evenement kunnen wij moge-
lijk maken dankzij onze sponsoren 
en vrijwilligers. Vrijwilligers, spon-
soren en deelnemers hartelijk dank 
voor dit geslaagd Rondje.

wandelen

Merida Big seven TFS500 21.5” €  999,- nu € 849,-
Merida Big nine XT 19” €  1399,- nu € 1249,-
Merida ATB 20” kinderfiets €  299,- nu € 269,-

Trek Elite 8.8 18.5” € 1699,- nu € 1189,-
Trek 4300 18” € 499,-  nu € 399,-
Trek Super Fly 8 19.5” € 1699,- nu € 1359,-

Summer Sale 
aTB fieTSen

Opruiming aTB fieTSen, Overjarig, lichT BeSchadigd Of demO mOdellen 

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

sanne van Dijke geselecteerd voor WK Judo
Judoka maakt debuut op WK senioren

HEESWIJK-DINTHER - Goed nieuws 
voor Sanne van Dijke die van de 
judobond een uitnodiging kreeg 
voor het WK senioren in Astana te 
Kazachstan. Het wordt het debuut 
op een WK voor de dan 20-jarige 
judoka van judoclub Berlicum. 

Sanne hoopte wel op een uitnodi-
ging na haar recente top resultaten 
bij de senioren, brons op Grand 
Prix Düsseldorf en Goud op Euro-
pean cup Roemenië.
Kennelijk heeft bondscoach 
Marjolein van Unen voldoende 
vertrouwen in de stijgende lijn en 
de potentie van de tweevoudig Eu-
ropees kampioen junioren en U23 
jaar. Wij wensen Sanne veel succes 
met haar debuut.
Voor meer informatie en foto’s kijk 
op www.judoberlicum.nl.

budo

v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

Kringkampioenen 
NISTELRoDE - Afgelopen week-
end zijn Jolijn Cuppens en Anne-
Sophie de Lorijn beiden Kring-
kampioen Noordoost Brabant 
geworden. Jolijn in de klasse C Z2 
en Anne-Sophie in de klasse E L1. 
Dames, proficiat en op naar de 
Brabantse kampioenschappen.

Jolijn en Anne-Sophie

paardrijden

Afgelopen weekend zijn zij afge-
reisd naar Klazienaveen voor het 
NK BMX KNWU. Hier wisten zij 
allen de manches te overleven en 
mochten allemaal door naar de hal-
ve finales (laatste 16). Jesse, Isa en 
Ton wisten zich hierna te plaatsen 
voor de finales.
Jesse reed na een uitstekende start 
naar de Nederlandse Titel. Isa wist 

ter nauwe nood in de eerste bocht 
een valpartij te ontwijken en kon 
daarna een mooie tweede plaats 
binnen halen. Ton had een zware 
finale knokte zich knap naar de der-
de plaats. Komende weken staan in 
het teken van het EK in Erp (11-7-
2015) en WK in Zolder (21/24-7-
2015) en hier hopen zij weer mooie 
resultaten neer te zetten.

nK BMX 
KnWu in Klazienaveen

KLAZIENAVEEN/HEESCH - Hier mochten 3 vader en zoon/dochter com-
binatie uit Heesch aan mee doen. Ton en isa van Dinther, jorg en Max 
van Dinther en Mark en jesse de Veer. jesse bij de 8-jarige, Max bij de 
12-jarige, isa bij de 13/14-jarige en Ton-jorg-Mark bij de 35/44-jarige. 
Allen zijn lid bij FCC Nuland en trainen hier wekelijks hard voor deze 
periode (NK-EK-WK).

bmx
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
9 juli 

zomerdagen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Raadsvergadering
Locatie: gemeentehuis Heesch

10 juli 

zomerdagen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Katinka polderman 
en Koning schilder
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Gala groep 8
Locatie: Dorpshuis nistelrode

11 juli 

open dag Rhythm impact, 
de muzelinck en aurora
Locatie: ’t Dorp 138 Heesch

open dag imkerij ’t polleke
Locatie: Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

live For afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 9

Kbo Heesch 
Culturele middag
Locatie: CC De Pas Heesch
Pagina 6

50% korting 
Kringloop Heesch
Locatie: Kromstraat 5 Heesch

12 juli 

open jeu de boulestoernooi 
Die lé 2015
Locatie: De gildenhof nistelrode

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

Gouden jubileum 
Dameskoor
Locatie: Petrus-Emmaus parochie 
Heesch
Pagina 6

Einde seizoensconcert 
fanfare aurora
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch
Pagina 9

open dag imkerij ’t polleke
Locatie: Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

open dag Cleefshoeve
Locatie: Berkenvenseweg 2 
Heeswijk-Dinther

pleintjes basketbaltoernooi 
tenderfeet street
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

zomerconcert 
Harmonie sint servaes
Locatie: abdijtuin 
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

live For afrika
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 9

13 juli 

zomerconcert in de kiosk
Locatie: Zeveneeuwenpark 
nistelrode
Pagina 11

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 oss

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

Koninklijk zomerconcert
Locatie: Laverhof Zijlstraat 1 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

14 juli 

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode

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

stylist Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

5a Helma van de Rakt 
baavond: omdenken
Locatie: gagelstraat 5 Schaijk

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

informatieavond 
Heeswijkse aa-beemden
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

15 juli 

snorro
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Start: Parkeerterrein Het 
Bomenpark Heesch

jumping Heeswijk 2015
Locatie: Brusselsesteeg 2 
Loosbroek

brainstormavond ‘Haal 
De maashorst dichterbij’
Locatie: Café-zaal ‘t tramstation 
nistelrode

16 juli 

oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode

Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Centrum Maia, 
Palmenweg 5 nistelrode

jumping Heeswijk 2015
Locatie: Brusselsesteeg 2 
Loosbroek

17 juli 

suikerfeest

maaike ouboter en band 
pollyanna - 
singer-songwriters Friday
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

jumping Heeswijk 2015
Locatie: Brusselsesteeg 2 
Loosbroek

18 juli 

snorro
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

jumping Heeswijk 2015
Locatie: Brusselsesteeg 2 
Loosbroek

Kbo Dinther: Kbo Creatief
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

beachsoccertoernooi
Locatie: Molenhoeven Loosbroek

19 juli 

jumping Heeswijk 2015
Locatie: Brusselsesteeg 2 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

20 juli 

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

Film: samba
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 26

21 juli 

Cursus metamorfosemas-
sage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

informatieavond patio-
woningen centrum Heesch
Locatie: Heesch
Pagina 28

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

22 juli 

snorro
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

24 juli 

zonnebloem Café
Locatie: De Eetkaamer Uden

buitenbios: sooF
Locatie: Parkeerterrein achter 
De Pas Heesch

25 juli 

snorro
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

oud ijzer ophaaldag 
Fanfare aurora
Locatie: Heesch

26 juli 

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

27 juli 

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

28 juli 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

29 juli 

Demooibernhezer 
vakantiekrant

Raaf, geen kip!
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

30 juli 

Dierencommunicatie 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

31 juli 

Romeo en juliet: het concert
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther


