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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

Wij zijn gesloten t/m zondag 17 augustus 

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Schoon Heesch 
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eeTCafe ‘T PumPKe - 
BERNHEZE

fOlder deZe WeeK

TRV-Bernheze.nl
29, 30 & 31 juli 
Fiets3daagse

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

www.fietsplezierheesch.nl
’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

Zonnige vakantie 
toegewenst met veel 

FIETSplezier!

Dorien van der Lee en Rixt van der 
Horst; uniek met Uniek 

Dorien van der Lee rijdt vanaf haar 
zevende. Ze werkte in stallen en 
studeerde HBO Hippische bedrijfs-
kunde. Naast haar parttime baan 
zijn paarden de hoofdmoot. 
Rixt had bij haar geboorte zuurstof-
gebrek en daardoor lichamelijke 
handicaps. Ze leerde op haar derde 
lopen, door eindeloos te oefenen 
met haar moeder. Meestal zit Rixt 
in een rolstoel. Zij heeft haar HBO 
studie biologie en medisch labora-
toriumonderzoek moeten opschor-
ten om gezondheidsredenen. 

unieKe OnTmOeTing
Dorien kwam per toeval Uniek te-
gen. De ruin was 7 jaar en onbe-
leerd. Dorien herkende meteen het 
talent van Uniek. 

Dankzij jaren training, samen met 
trainers Joyce Heuitink en tristan 
tucker, groeide Uniek uit tot een 
ervaren ZZ-licht wedstrijdpaard, 
met bovendien alle eigenschappen 
van een parapaard; relaxed, niet 

bang en lief. Rixt van der Horst, 
was juist toen op zoek naar een 
parapaard. En zo kwam het team 
Dorien, Rixt en Uniek tot stand.

samenWerKing
Rixt rijdt op hoog niveau, maar 
wel op een paard dat niet te breed 

is en gevoelig genoeg voor sub-
tiele aanwijzingen. Het proefritje 
om te kijken of de klik er was met 
Uniek, was meteen raak. Voor de 
zekerheid reed zij op Uniek een 
paar wedstrijden en de samenwer-

king bleek uniek. Zij eindigde in 
Montfoort met super hoge scores 
en twee weken later in Duitsland 
werd zij eerste op dag 1 en tweede 
op dag 2, achter de para-olym-
pisch kampioene. Dat betekende 
opname in de selectie voor het pa-
ra-olympische team in maart 2014. 

Afgelopen week bereidden ama-
zone en paard zich in Nistelrode 
voor op de wereldkampioenschap-
pen voorselectie in Duitsland, met 
Dorien. Daar heeft Rixt afgelopen 
weekend geweldige prestaties ge-
leverd: teamtest 1e 69,4%, indivi-
duele test 1e 72,95%, Kür op mu-
ziek 1e en 77,3%. Dorien was trots 
op Uniek. Hij was super.

BiJdrage dOrien
Voor de wedstrijden wordt Uniek 
warm gereden. Voor Rixt is dat 
teveel inspanning. Door indeling 
in Grade II van de parasport mag 
Dorien het paard voorbereiden op 
de wedstrijd. Dorien doet dat met 
invoelingsvermogen voor paard en 
ruiter. te scherp is niet houdbaar 
voor Rixt en niet scherp genoeg is 
te weinig prestatie door Uniek. De 
geweldige begeleiding van Dorien 
is voor Rixt cruciaal voor een goede 
proef. De score op 3 augustus (NK 
Hoofddorp) bepaalt of Rixt op 23 
augustus in Normandië aan het WK 
deelneemt. Zij, haar sponsors: Rabo 
talententeam, Foppe de Haan 
Fonds (die Uniek financierde) en 
haar coaches: Rookies2Rio (Esther 
Vergeer), Joyce Heuitink en natuur-
lijk Dorien van der Lee duimen.

Rixt gaat voor de wedstrijden enkele dagen met Uniek naar Nistelrode om te trainen bij Dorien 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

NIStELRODE/GROU – Vanuit twee uitersten van Nederland hebben Dorien van der Lee en Rixt van der Horst elkaar gevonden. 
Een team dat samen optreedt bij para-dressuurwedstrijden. De een rijdt vóór de wedstrijd en de ander tijdens, op het unieke 
paard ‘Uniek’.

Dorien rĳ dt Uniek warm met invoelings-
vermogen voor paard en ruiter

                     diner VOOr 2 PersOnen 
BiJ HeT BOmenParK in HeesCH

(WK puzzel van week 28 )

Antwoord was Halve finale
Uit alle juiste inzendingen hebben we 

onderstaande naam geloot:
Conny Verkuijlen

                     diner VOOr 2 PersOnen 
BiJ HeT BOmenParK in HeesCH

Winnaar

Uit alle juiste inzendingen hebben we Uit alle juiste inzendingen hebben we 
onderstaande naam geloot:

Conny Verkuijlen

Uit alle juiste inzendingen hebben we Uit alle juiste inzendingen hebben we 
onderstaande naam geloot:

30 juli en 

6 augustus

verschijnt er 

geen krant

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

Broodjes wit en bruin 7 + 3 gratis
Krentenbollen 4 + 2 gratis

Vakantiesluiting:
Van 28 juli t/m 16 augustus

zijn wij gesloten.

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Workshop Sushi bij u thuis
• Buffetten warm / koud

• Schalen huisgemaakte (rundvlees)salade
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

www.BBQenzo.nl Telefoon 0800-2008

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

Bij u thuis of op het bedrijf

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

HB Foods barbecue pakketten 
al vanaf € 5,50 p.p.

 Vijf stukken verschillende soorten vlees

WWW.DENDRIEHOEK.NL

Brugstraat 34 - 5382  VD  Vinkel
Telefoon:  073 - 532 18 62

café - restaurant - snackbar - feestzaal

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENU

WWW.DENDRIEHOEK.NL

Brugstraat 34 - 5382  VD  Vinkel
Telefoon:  073 - 532 18 62

café - restaurant - snackbar - feestzaal

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN 

VAKANTIEMENUVAKANTIEMENU
VOOR MAAR

€22,50

De songs die Johnny Cash zelf 
met zoveel liefde en bevlogenheid 
wist te brengen, worden opnieuw 
leven ingeblazen door de Eindho-
vense tributeband die moeiteloos 
schakelt tussen de rebellie van de 
Folsom Prison en San Quentin al-
bums, Sun Recordings rockabilly 
krakers en het vuur en de broos-
heid van de comeback albums uit 
de American Recordings reeks. Een 
avondvullende show met de vol-
tallige band, inclusief Kim ‘Carter’ 
Wolterink in de rol van June Carter 
Cash. Show in hogere sferen.

Meer dan 50 jaar na de eerste hits 
van Johnny Cash weten de Def 
Americans de swing, sfeer en re-

bellie van een optreden van deze 
legendarische Amerikaanse out-
law verbluffend goed te raken. 
Het moment dat de grote liefde in 
Johnny’s leven, June Carter Cash, 
zich op het podium voegde was al-
tijd heel bijzonder. 
En zo is het ook bij een Def Ame-
ricans-show, wanneer Kim ‘Carter’ 
zich bij het gezelschap voegt, gaat 
het broeien voor en op het po-
dium en - samen met het publiek 
- wordt de show haast in hogere 
sferen bezegeld met de beste June 
en Johnny songs. 

Kaartverkoop
Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, entree € 15,-.

Tribute Johnny Cash door de 
def americans in de Kersouwe

HEESWIJK-DINtHER - Met ‘The Sound of Johnny Cash’ brengen zater-
dag 26 juli om 21.00 uur de Def Americans een mix van hun bruisende 
shows in het openluchttheater van de Kersouwe. 

Boodschappenlijstje 

4 wraps
200 gram gerookte zalm

1 komkommer
1 kuipje crème fraîche

50 gram pijnboompitten

WerKWiJZe
Rooster de pijnboompitten licht in een pan. Schil de komkommer en schaaf 
hem in repen. Snij de zalm in plakjes. Verwarm de wraps kort in een pan.
Smeer de crème fraîche uit over de verwarmde wrap.
Leg daar de zalm en komkommer overheen.
Strooi er ten slotte wat pijnboompitten overheen.
De wraps zijn eventueel dicht te houden met cocktailprikkers. Ook kunt u 
ze in stukjes snijden. Zowel warm als koud te serveren.

ZOMERSE WRAPS

NIStELRODE - Op 20 juli organiseert Eetcafé ’t Pumpke  een BBQ op 
het Raadhuisplein. De vakantie smakelijk en gezellig beginnen?  Spe-
ciaal met uw familie, vrienden of medewerkers genieten van een  god-
delijke combinatie; lekker eten, gezellig bezig zijn en tijd voor elkaar. 

U deelt gezellig de BBQ, maar vanaf acht personen krijgt u een eigen 
BBQ tot uw beschikking. Ook aan de kinderen is gedacht. Niet alleen 20 
juli, maar de hele vakantie is er volop vertier voor de kinderen; springkus-
sen, speelhoek en speciale kinderkaart. 

Het is zomer en het is genieten op 
het terras met een heerlijke verse jus 
d’orange, lekker koud biertje of een 
van de speciale biertjes; zoals 
Radler of een onovertrof-
fen Liefmans. 
Lange, warme avon-
den genieten doe je 
bij Eetcafé ‘t Pumpke! 
De kosten voor de BBQ 
zijn € 12,50 p.p. en kinde-
ren tot 12 jaar betalen half 
geld. trek snel uw agenda’s, 
reserveer nu 0412-612956!

familie en vrienden BBQ 
bij eetcafé ‘t Pumpke
Zondag 20 juli

Advertorial

Leef in het nu



Woensdag 16 juli 2014 3
  

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

HARDLOPEN

Waar ben ik in godsnaam weer aan begonnen? Ik ben amper 
vijfhonderd meter onderweg en mijn benen voelen al als lood. Rustig 
blijven ademhalen is al een hele opgave en ik moet nog een kleine zes 
kilometer. Ik ben blij als ik straks echt in het buitengebied ben, want 
ik sta echt voor paal met mijn slakkengang inclusief kromme rug. Ik 
vervloek deze zomerse verplichting die ik mezelf heb opgelegd zo’n 
drie keer per week en ik baal ervan dat er geen verandering in komt. 
Hardlopen is geen hobby en dat zal het ook nooit worden ben ik bang.

Ze zeggen dat hardlopen een stofje in de hersenen aanmaakt dat er 
voor zorgt dat je alleen maar nog meer wilt hardlopen. Dat stofje 
moet er voor zorgen dat als je een dag niet gelopen hebt, dat je dan 
meteen balend door het leven gaat. Hardlopen wordt dankzij het 
stofje een verslaving. Men zegt dat het er voor zorgt dat je fluitend 
over de fietspaden zweeft met een grote glimlach op je gezicht, zonder 
een centje pijn. Daarnaast zorgt het er voor dat je heel je omgeving 
wil overtuigen hoe leuk hardlopen is. Je wil hardloopgroepjes 
samenstellen, in de bebouwde kom lopen zodat iedereen je kan zien en 
als het even kan publiceer je je uitmuntende tijden op Facebook.

Elke keer dat ik ga hardlopen, hoop ik maar een klein gedeelte van 
dat stofje te vinden. Elke keer dat ik ga hardlopen speur ik de berm af 
op zoek naar een paardenbloem waar het misschien op zou kunnen 
zitten. Elke keer hoop ik dat een hardlooptegenligger me tot stoppen 
maant en me een kleine dosis geeft van dat wondermiddel. Ik wil 
namelijk ook wel eens huilend van geluk in plaats van huilend van pijn 
door het mooie buitengebied rennen. En daarna als toetje een sprintje 
trekken over het dorpsplein voor een vol terras.

CoLUMN
d’n BlIeKer

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Inspirerende getallen
4-gangen menu

€ 32,50 p.p. 
Exclusief dranken

Geldig van 16 t/m 20 juli

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

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Bedankt

NIStELRODE – Na 39 jaar in 
Nistelrode kapper te zijn geweest, 
heb ik op 28 juni jl. de zaak ge-
sloten en ga ik genieten van mijn 
pensioen. Langs deze weg wil ik 
al mijn klanten bedanken voor het 
vertrouwen dat ik al die jaren heb 
gekregen. tevens wil ik iedereen 
bedanken die mijn laatste dag tot 
een feestdag heeft gemaakt.

Roel Poort 

FOTOWEDSTRIJD

Woensdag 16 juli 2014

FOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJD
Uit slag

Iris Buunen (links) en Thijs de Winter (rechts)

Het bleef spannend, dankzij de 
enorme inzet van het Nederlands 
elftal dat het tot de halve finale 
bracht en daarna derde werd. Niks 
troostprijs, maar grootse prestatie 
om, na een teleurstelling van for-
maat door de penalty’s tegen Ar-
gentinië, toch weer de energie en 
vechtlust op te brengen om derde 
te worden. 

Een ‘second best’ finale. Door die 
enorme prestatie van het Neder-
lands elftal bleven ook de foto’s 
binnenkomen. Onze lezers bleven 
enthousiast in hun steun voor het 
elftal. Dat bleek uit de vele foto’s 

die we tot het laatste moment bin-
nenkregen. 
Net als bij het WK, kan er ook bij 
deze wedstrijd maar een de beste 
zijn. 
De winnaar heeft de meest ludieke 
foto ingestuurd en mag met 10 
personen barbecueën. 

Wat hebben we genoten van het WK!

elKe Keer daT IK ga HardloPen, HooP IK Maar 
een KleIn gedeelTe Van daT sToFje Te VInden

www.vorstenbosch-info.nl
iNFoRMEERt, BoEit EN iNtEREssEERt

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

BERNHEZE – Het ligt weer achter ons, het wereldkampioenschap voetbal. Ook Bernheze kreeg de golf van 
positiviteit mee. Speciale acties, saamhorigheid bij het kijken en WK pagina’s in DeMooiBernhezeKrant en 
alles voor Oranje. De WK fotowedstrijd die DeMooiBernhezeKrant in samenwerking met BBQenzo.nl had 
uitgeschreven, was ook een groot succes. 

Meer foto’s op www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl

1e prijs
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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 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
Spoed 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 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

H A A R S T U D I O
Openingstijden:

Di 13.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraakwww.facebook.com/DanaqueHaarstudio

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Zo ook bij Kapsalon Koppig in 
Nistelrode. De medewerkers wer-
den verrast met roze koeken en 
flyers over het cao-akkoord. De 
onderhandelaar van CNV Vakmen-
sen, Willem Kruithof, is blij met het 
akkoord met de werkgevers. “Het 
is een doorbraak. De kappers zit-
ten inmiddels al veel te lang zon-
der cao. Eindelijk krijgen ze weer 

een loonsverhoging. Er komt meer 
flexibiliteit in de werkweek, maar 
ze houden wel zeggenschap over 
hun uren. Een nieuw systeem, met 
een urenbank waarin ze plus- en 
minuren bijhouden, gaat daarvoor 
zorgen.”

Meer info: 
www.cnvvakmensen.nl/kappers

CnV Vakmensen: ‘loons-
verhoging voor kappers’

NIStELRODE- Na drie jaar krijgen de 26.000 kappers in Nederland weer 
een nieuwe cao, met loonsverhoging. Om het goede nieuws te vieren, 
gaat vakbond CNV Vakmensen in de zomermaanden bij veel kappers-
zaken langs. 

Nieuwe cao voor kappers

AED verkoop, advies, training - EHBO cursus 
via E-learning én praktijk.
Oók: EHBO aan kinderen
Verplicht voor gastouders en kinderopvang

Altijd een AED binnen bereik:
- Bij u thuis
- In de buurt Altijd een AED binnen bereik:

-  BIJ U THUIS
-  IN UW BUURT
-  BIJ UW BEDRIJF
-  BIJ UW VERENIGING

WWW.AED-THUIS.NL

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Heeswijk-Dinther - 06-44648681 - 0413-291070 - aed-thuis@home.nl

www.aed-thuis.nl

Afvallen door 
persoonlijke 
coaching

MoNIQUE BARTEN
Advertorial

Je hebt een goed voornemen gemaakt om een gezonder leefpatroon te 
starten. Een goed begin in de ochtend, maar tegen etenstijd wordt het 
lastig. Er komen verleidingen of je hebt gewoon zin in iets. Nog steeds 
ben je jezelf bewust van je goede voornemen, maar toch zwicht je voor 
iets lekkers. Je hebt spijt...alweer. En in sporten heb je nu al helemaal 

geen zin!

Als gediplomeerd gewichtsconsulent en coach kan ik je begeleiden en 
motiveren om nu wel te slagen met het afvallen. Wat zijn jouw valkuilen, 
wanneer gaat het lastig en, ook belangrijk, wat gaat je helpen, hoe kun 
jij het deze keer wel volhouden? Stel het afslanken niet uit, maar begin 
vandaag met behulp van jouw persoonlijke gewichtsconsulent. 
Nu gaat het lukken!

meestal is er een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar
Voor meer informatie: www.moniquebarten.nu en meld je gratis aan 
voor de nieuwsbrief.
Belangstelling? Neem contact op met Monique Barten
Praktijk voor gewichtsbeheersing en coaching.
Heeswijk-Dinther
tel. 06 44 74 60 74
info@moniquebarten.nu

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

HEESWIJK-DINtHER - Voel je 
welkom in de cirkel, jij bijzondere 
vrouw! Een avond waarop we el-
kaar als vrouwen ontmoeten van-
uit het hart. 

Het is een eeuwenoude traditie dat 
vrouwen regelmatig bij elkaar ko-
men om hun ervaringen over het 
vrouw zijn met elkaar te delen, om 
te lachen en te huilen, gevoelens te 
delen, elkaar te ondersteunen en 
troosten waar nodig, elkaar te in-
spireren en te voeden. In de cirkel 
is iedereen gelijk en alle vrouwen 
van jong tot oud zijn welkom. Het 
is een veilige en warme plaats; al-
les wat je zegt en doet blijft binnen 

de cirkel. Op vrijdagavond 18 juli 
2014 organiseren Jeannette van de 
Ven en Yvonne Coppens een dia-
loogcirkel op de Laag Beugt 2 in 
Heeswijk-Dinther. Bij deze ben je 
van harte uitgenodigd vanaf 19.30 
uur rondom het vuur. 
We starten om 20.00 uur en slui-
ten af om ongeveer 22.00 uur. Je 
bijdrage voor de avond is € 10,- 
en eventueel iets lekkers om te 
delen. Er is koffie en thee. Voor 
deze bijeenkomst vragen we je 
een voorwerp mee te brengen dat 
belangrijk voor je is, op welke ma-
nier dan ook. Aan de hand van dat 
voorwerp mag je jezelf voorstellen. 
Wil je meer informatie, neem dan 

contact op met Yvonne Coppens 
06 54 30 8005 - yvonne@yyoga.nl 

We hopen je te ontmoeten rond-
om het vuur.

Ontmoeten vanuit het hart
Dialoogcirkel voor vrouwen rondom het vuur
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.

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

Tijdens de vakantieperiode 

tips van de bakkers:

Bij aankoop van

2 broden naar keuze

Kruidig Kreta brood 

Desembrood met paprika, kaas 

                 en gyroskruiden; 

                    ’n
 lekker brood met ’n bite!   

                       
        3,45

              
1,95

Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.Tijdens de vakantieperiode Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.Tijdens de vakantieperiode 

  zijn wij normaal geopend.Tijdens de vakantieperiode 

tips van de bakkers:

Bij aankoop van

2 brodenBij aankoop van

2 brodenBij aankoop van
naar keuze

Kruidig Kreta brood

Desembrood met paprika, kaas 

                 en gyroskruiden; 

                    ’n
 lekker brood met ’n bite!   

                       
        3,45

              
Bosvruchten-
taartje
5 personen

5,50
 8,50

geldt van 17-7 t/m 23-7-2014

Anny, (schoon) moeder van Ilse en Lizzy is nog steeds een bekend gezicht in onze winkel. Eén dag 
in de week helpt ze nog met veel plezier onze klanten, gewoon voor de lol en de gezelligheid... 
“Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, het fi jne van nu is dat ik nu alleen nog maar de lusten heb”. 
Ilse en Lizzy zijn trots op hun (schoon)moeder. 
Ze hadden geen betere mentor kunnen hebben.

Anny, (schoon) moeder van Ilse en Lizzy is nog steeds een bekend gezicht in onze winkel. Eén dag 
MET 40 BEGINT ’T PAS…

Chantal Kanters wordt ingewerkt
 Nieuwe beheerder CC De Wis komt terecht in een goed geoliede machine

Chantal vindt het heerlijk met 
mensen om te gaan. Ze vond het 
ook geweldig om in de opvoeding 
van kinderen iets te betekenen als 
juf op BS Op Weg in Vorstenbosch. 
Ongetwijfeld zal ze als beheerder 
van CC De Wis ook daarin iets 
betekenen, maar haar belangrijk-

ste drijfveer om in De Wis te gaan 
werken is het werken met mensen 
en ervoor te zorgen dat deze zich 
hier op hun gemak voelen. Op 
die manier wil ze iets betekenen 
voor de inwoners van het gastvrije 
Loosbroek waar ze nu zeven jaar 
met veel plezier woont.

Samenwerking
Ingrid en Chantal werken intensief 
samen in de weken voor de zo-
mervakantie, naast het werk van 
Chantal tot de vakantie op school. 
Daarna is de definitieve over-
dracht. Chantal heeft er heel veel 
zin in, maar wordt nu eerst door 

Ingrid wegwijs gemaakt. Daar ko-
men de nodige vrolijke momenten 
bij kijken. Vooral omdat De Wis 
voor Ingrid 35 jaar lang bijna haar 
tweede thuis is geweest en voor 
haar alles vanzelfsprekend is. Ze 
liep er al rond toen ze 10 jaar was 

en draaide de eerste avond zelf-
standig op haar achttiende. 
De samenwerking met de onafla-
tende enthousiaste vrijwilligers die 
altijd klaar staan zal ze zeker mis-
sen, maar ze is blij dat die allemaal 
ook weer klaar zullen staan om 
Chantal te helpen. Ook daarvoor is 
zij de talrijke vrijwilligers bijzonder 
dankbaar!

Veranderingen
Chantal komt terecht in een cen-
trum dat draait als een goed ge-

oliede machine. Er zullen kleine 
dingen veranderen omdat zij De 
Wis ook een beetje tot een thuis 
wil maken. Daarna wil zij de diplo-
ma’s BHV (BedrijfsHulpVerlening) 
en Sociale Hygiëne halen, naast de 
taak als beheerder. Ze zal met het 

bestuur bespreken welke activitei-
ten eventueel toegevoegd kunnen 
worden. 

Op 19 september zal er in elk ge-
val een Ladies Night zijn. Ingrid 
concentreert zich op de kerstmarkt 
(door haar vader vlak voor zijn 
overlijden opgezet) en de boeken-
markt van Stichting PEP en kijkt 
wat op haar pad komt.

Contact opnemen blijft: 
06-53180803 of info@de-wis.nl.

‘Voor IngrId was de wIs 35 jaar lang 
bijna haar tweede thuis’

LOOSBROEK – Na vijf jaar het beheer van Cultureel Centrum De Wis te hebben gehad, vond Ingrid Habraken 
het tijd weer meer thuis te zijn als huisvrouw en - onder andere - vrijwilligster voor Stichting PEP. Chantal 
Kanters wilde na 23 jaar juf te zijn geweest, de taak van beheerder heel graag overnemen.

Ingrid en Chantal kunnen het goed samen vinden Foto: Michel Roefs Tekst: Martha Daams

3-GANGEN WEEKMENU
€ 18,50

Voor iedereen een � jne vakantie

‘t Dorp 148 - Heesch - www.tunneke-heesch.nl
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KBO Bernheze

KBO HeesCH
Er voor elkaar zijn

10 jaar KBO- 
sjoelclub Heesch
HEESCH - In 2004 stopte mevrouw 
Mientje Gevers als bestuurslid 
van de KBO en toen men vroeg of 
ze nog een wens had, was het ant-
woord volmondig ja: ‘een sjoel-
club als activiteit van de KBO’. 

Een prima idee, maar die moest ze 
zelf oprichten. Dat was wat, maar 
het is gelukt: al snel had mevrouw 
Gevers wat mensen benaderd die 
daar ook oren naar hadden en de 
club was een feit. 
Een drietal dames: Mientje van 
Oort, Anny v.d. Rakt en Rieky 

Vermeulen vormden het bestuur. 
Samen hebben zij er de schou-
ders onder gezet. Een enthousiaste 
groep van rond de 50 leden komt 

elke dinsdag naar De Pas om heer-
lijk te sjoelen, elkaar aan te moedi-
gen en er ook voor elkaar te zijn. 
Wil je bij de sjoelclub komen, dan 
moet je wel lid van de KBO zijn 
of worden, maar dat spreekt voor 
zich! Je betaalt per keer slechts 
€1,20. Daar zit het koffiegeld in 
en ook wordt er nog van gespaard 
voor het ‘lief en leed potje’! 
Wat opvalt is dat er geen heren 
zijn. Kennen ze de club niet, of 
durven ze niet te komen bij al die 
dames? We zullen zien, misschien 
ná dit artikel wel.
De eerste 10 jaren zitten erop, 
maar zeker is dat ook de volgende 
10 volgemaakt worden! Succes, 
maar vooral heel veel plezier!

Wilt u meer informatie? 
     0888 - 101010      www.mien-thuis.nl     0888 - 101010      www.mien-thuis.nl

Probeer  
nu met 

 
 

korting35% Aanschuiven zonder te hoeven koken? 
Maak nu voordelig kennis met de  
maaltijdservice van Mien Thuis.

Niks is fijner dan lekker kunnen aanschuiven zonder dat u er iets 
voor hoeft te doen. Soms komt het er gewoon niet van; drukke 
dag, te laat thuis of u bent niet in staat zelf te koken. Voor die 
momenten is de maaltijdservice aan huis, van Mien Thuis. 
 
Boodschappen al in huis?
U kunt bij ons ook uw versboodschappen bestellen. Zoals kaas, 
melk, vleeswaren, toetjes en meer. Lekker handig dus!

Probeer nu!
Profiteer nu van de actie en ontvang 35% korting  
op uw eerste maaltijd -én boodschappenbestelling! 

Rieky Vermeulen, Mien van Oort, 
Mien Gevers, Annie v.d. Rakt-
Droomers

Trek L300 + D 50cm  € 2299,-  nu € 1599,-
Trek L600 + H 50cm  € 2499,-  nu € 1749,-
Trek T500 + D 45/50/55  € 2399,-  nu € 1919,-

Batavus Viento Easy D 46cm  € 2449,-  nu € 1749,-
Gazelle Torrente D 49/53  € 2649,-  nu € 2119,-
Sparta B1 D 48/53  € 2499,-  nu € 2149,-

Summer Sale 
e-bikeS

Opruiming e-bikeS, Overjarig, licht beSchadigd Of demO mOdellen 

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

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Vrijwilligers voor het 
bibliotheek uitleenpunt 

in Loosbroek 
U treedt op als gastvrouw/gastheer in de St. Albertusschool. 
Hierbij hoort o.a. het innemen, uitlenen en opruimen van het 

bibliotheekmateriaal. Deze bibliotheek richt zich vooral op 
peuters en basisschoolleerlingen van Loosbroek.

De werktijden zijn: dinsdagmiddag 14.30 tot 16.00 uur.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen. Kijk op www.vivaan.nl of neem contact op 

met het vrijwilligerspunt (0412-474851 of info@vpbernheze.nl)
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

fanfare aurora huldigt jubilarissen in Heesch

HANS VAN DEN BERG is 25 jaar 
muzikant en al sinds zijn jonge 
jaren lid van Aurora. Hij speelt 
de bariton bij Aurora. Daarnaast 
speelt hij ook bij de hofkapel ‘De 
Dors(t)vlegels’ en heeft sinds kort 
ook de algehele leiding van de 
hofkapel op zich genomen. Verder 
heeft Hans zich actief ingespannen 
als lid van de jubileumcommissie 
ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van Aurora in 2006. 

Ook GERT VAN OORT is reeds 
een kwart eeuw muzikant en lid 
bij Aurora. Hij speelt bugel bij Au-

rora. Daarnaast speelt ook Gert al 
heel wat jaren bij de hofkapel. Om 
de levensvatbaarheid van de ver-
eniging ook voor de toekomst te 
garanderen, is Gert regelmatig ac-
tief binnen de ophaalploeg van de 
succesvolle oud ijzeractie ‘Van oud 
ijzer naar nieuw koper’.

GUUS HUITINK werd gehuldigd 
vanwege zijn 60-jarig muzikanten 
jubileum. Hij startte zijn muzikale 
carrière weliswaar niet in Heesch, 
maar is sinds 1993 een erg betrok-
ken lid van de vereniging. Met zijn 
altsaxofoon heeft hij zich een vaste 

stek in het fanfareorkest weten te 
veroveren. Guus heeft als lid van 
de bouwgroep er mede voor ge-
zorgd dat Aurora in een geweldig 
mooie repetitieruimte kan repete-
ren en coördineert nog steeds het 
dagelijks beheer van het gebouw. 

Momenteel is hij als beheerder van 
de muziekbibliotheek druk bezig 
met het digitaliseren van alle blad-
muziek. Ook Aurora gaat met de 
moderne tijd mee. 
Alle jubilarissen; van harte gefelici-
teerd en blijf nog lang lid van onze 
vereniging!

HEESCH – Traditiegetrouw sluit Fanfare Aurora uit Heesch het muzikale seizoen af met een eindesei-
zoensfeest, om vervolgens het zomerreces in te gaan. Op deze avond worden jaarlijks de jubilarissen van de 
vereniging gehuldigd. Op vrijdagavond 11 juli was het weer zover en dit jaar waren er drie jubilarissen te 
huldigen, samen goed voor 110 jaar musiceren!

Alle jubilarissen in het zonnetje gezet

Vakantie 
foto-
wedstrijd
De redactie van DeMooiBern-
hezeKrant houdt een vakantie-
fotowedstrijd met als onder-
werp: ‘KLEUR’.
          
De foto’s moeten digitaal aan-
geleverd worden (In jpg for-
maat, resolutie 300 dpi en ten-
minste 1mb groot). Stuur geen 
archiefopnamen in. Iedere deel-
nemer aan de wedstrijd mag 
maximaal 3 foto’s sturen naar 
de redactie van DeMooiBernhe-
zeKrant. Stuur de foto’s naar: 
info@demooibernhezekrant.nl 
met vermelding: fotowedstrijd.
Vergeet in de email niet, duide-
lijk je naam, adres en telefoon-
nummer te vermelden. 
Insturen t/m 24 augustus 2014.

DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN:
1e PriJs Life & Garden 
Heesch, cadeaubon € 50,-
2e PriJs Life & Garden 
Heesch, cadeaubon € 30,-
3e PriJs Life & Garden 
Heesch, cadeaubon € 20,-
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Wij zijn met vakantie van

28 juli t/m 10 augustus

Kip Hawai met kaas 4+1 gratis
500 gram gepaneerde schnitzels € 4,95
100 gram gebraden gehakt € 1,15

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden:

Voorgebakken 
Turkse desem

1,

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkostsalades lekker 
voor bij de BBQ

Pitloze witte druiven, doosje  
500 gram € 1,50
Salade van de week 200 gram € 1,50
Prei 1 kilo € 0,98

Tropische 
verkoeling

2 stuks voor

Op basis van yoghurt 
en vers fruit

2,95

Vakantie 
assorti broodjes

8 gesorteerde broodjes

2,5

Maak deze zomer 
kans op een 

Boretti 
buitenkeuken

*check onze
 facebookpagina

00

0

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Heesch kan schoner met 
‘schoon Heesch’

In september 2013 werd ‘Schoon 
Heesch’ in het leven geroepen. 
Daar kunnen particulieren en orga-
nisaties eenvoudige klussen neer-
leggen in en rond het gebouw of 
de openbare ruimte. Daarbij moet 
u denken aan tuin harken, blade-
ren vegen, knippen, helpen snoei-
en, zwerfvuil opruimen, koffie zet-
ten en serveren, dozen en meubels 
sjouwen en nog veel meer. 

U blij, zij blij
De cliënten van genoemde orga-
nisaties willen graag meedoen in 
de maatschappij. Erkenning krijgen 
voor hetgeen zij doen en nuttig 
gevonden worden. Meestal krijgen 

zij hulp, maar nu willen ze zelf hulp 
geven. Een beroep doen op hun 
hulp wordt gecoördineerd door 
Rob de Veer van Dichterbij, maar 
de cliënten worden op locatie be-
geleid door hun professionele be-

geleiders en gezamenlijk dragen ze 
het project: Marlous van Suijdam 
(GGZ Oost-Brabant), Joan van 
Griensven (SWZ), Dianne Versteeg 
(Philadelphia). Zij worden daar-
bij ondersteund door vrijwilligers. 
Bij Heelwijk treffen we een groep 
mannen die buiten het parkeerter-
rein vegen en de tuin harken. De 
bladeren en het zwerfvuil worden 
keurig in de containers gedaan. 
Ook in de keuken en bij de techni-
sche dienst worden de cliënten in-
gezet, tot grote tevredenheid van 
alle partijen. Bij Heelwijk vindt het 
klussenteam onderdak, plek voor 
gereedschappen en een rustplek in 
de pauze. 

Klussen aanmelden
Incidentele klussen en terugke-
rende klussen kunnen simpel via 
telefoon of email aangemeld wor-
den. Na ruim een week ontvangt u 
terugkoppeling, dus ad hoc inscha-

kelen is helaas niet mogelijk. Wél 
kunt u een enthousiaste assistent 
krijgen die blij is met een compli-
ment, koffie en een koekje. 

Meedoen is voor iedereen van 
grote waarde, ook voor de cliënten 

van Dichterbij, Brabantzorg, SWZ 
en Philadelphia. Voor meer infor-
matie of het aanmelden van klus-
sen: 06-19513093 of 
schoonheesch@gmail.com.

HEESCH - Participeren wordt heel letterlijk vertaald in deelnemen aan de maatschappij door mensen van 
Dichterbij, GGZ, SWZ en Philadelphia. Samen met Barabantzorg in locatie Heelwijk hebben zij de handen 
ineengeslagen om een soort klusjesdienst handen en voeten te geven in Heesch.

Een enthousiaste assistent die blĳ  is met een compliment

Het klussenteam van Schoon Heesch aan het werk bij Heelwijk  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Openings-
tijden bedrijven
Werknemers gaan op vakantie, 
of het verwachte warme weer 
zorgt voor afname van klandi-
zie. De komende weken han-
teren vele ondernemers aange-
paste openingstijden voor hun 
bedrijf.

Bent u op zoek naar bedrijven 
die open zijn in uw kern? 
Op www.mooinisseroi.nl,
www.mooiheesch.nl 
en www.mooihdl.nl hebben 
we er een aantal voor u op een 
rij gezet. 

Mocht uw bedrijf niet vermeld 
zijn, laat het ons weten, dan 
zorgen wij dat u gevonden 
wordt. Mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl.
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Hartelijk welkom

ALLES MOET WEG
UITVERKOOP
AUGUSTUS

Vakantie-
weken

29, 30 en 31Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
Faya Shop

TE 
HUUR

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

Mooi lekker van 
Orangerie Van Tilburg

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

Elke dag opnieuw 
grenzeloos    lekker

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

VERRASSEND 
EN GOEDKOOP
kringloopbernheze.nl

Vrijdag open dag bij Beauties by rachel
GEFFEN - Visagiesalon Beauties by Rachel is onlangs van Berghem naar Geffen verhuisd en ter gelegenheid van die verhuizing houdt Rachel Machielse-Weijenberg open 
huis en wel op vrijdag 18 juli, van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen is welkom op de Heesterseweg 3a.

Rachel Machielse is al ruim zeven jaar werkzaam als visagiste en 
in Geffen beschikt Rachel nu over een prachtige, ruime visagie-
salon. Beauties by Rachel is gespecialiseerd in permanente make-
up, bruids- en gelegenheidsmake-up. 

Daarnaast geeft Rachel workshops op het gebied van visagie. “Ie-
dereen komt met een eigen clubje hier, dus zussen, buurvrouwen 
of collega’s. tijdens de make-up workshops komen alle stappen 
van het aanbrengen van een mooie make-up aan bod, evenals 
vele tips en trics.” tijdens de open dag zal ze uiteraard ook tekst 
en uitleg geven over haar vak. Altijd al willen zien wat de werk-
zaamheden van een visagiste precies inhouden? De open dag op 
vrijdag 18 juli is een uitstekende gelegenheid om de salon eens te 
bezoeken.

Beauties by Rachel is te vinden aan de Heesterseweg 3a (nabij de 
rotonde) in Geffen. telefonisch bereikbaar via: 06 - 21 64 47 98. 
www.bbyr.nl

Advertorial

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Rachel is trots op haar nieuwe salon Foto: Ad Ploegmakers

www.gaafgra� sch.nl

Zwart/wit A4 en A3 kopieën 
1 kopie vanaf € 0,12 

Kleur A4 en A3 kopieën
1 kopie vanaf € 0,66 

Sta� elprijzen vanaf 10 kopieën

PRINTEN
KOPIËREN

Laar 28 - 5388 HG Nistelrode - 0412 - 795170

www.bernhezemedia.nl  
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www.humstijl.nl

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media
• Thelma kado’s

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

kado’s

geur, woon & kadoshop

openingsweek!

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther

maandag gesloten

Kom tijdens de 
openingsweek naar 

Thelma Kado’s en 
maak kans op een 

starterspakket van 
Lampe Berger

15 - 19 juli

thelmakados.nl

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:

O
nd

er
de

el
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an
 V

an
 O

or
t G

ro
ep

289,00

TOILETSET

Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

TREND
DESIGNRADIATOR
VANAF 79,00

PAROS FONTEINSET
99,00

een boerenhart... dat klopt!
Mike en Christel bouwen varkensbedrijf om tot vleeskalverhouderij

Mike en Christel vertellen: “Het 
is elke keer een mooi moment 
als de stierkalfjes van twee we-
ken oud op stal komen. De 
eerste weken worden ze indivi-
dueel gehuisvest om ze goed te 
kunnen observeren en te leren 
drinken. Daarna selecteren we 
ze op drinksnelheid, geschiede-
nis, grootte en huisvesten we 

ze in groepen van zes. Alles in 
ons bedrijf is erop gericht om 
de kalfjes, een ‘bijproduct’ van-
uit de melkveehouderij, goed te 
verzorgen. Heel simpel, omdat 
we een boerenhart hebben dat 
klopt!”

Gezond
“Goed leren drinken van kalver-

melk en laten eten van ruwvoer is 
essentieel om de vier magen van 
de kalveren gezond op te bou-
wen. Onze vleeskalverhouderij 
is een schakel in de familieke-
ten ‘van Drie Groep’. Zij zorgen 
voor aankoop van kalveren en 
voer, wij leveren kalveren na 27 
weken gezond en bevleesd weer 
terug, zodat zij er mooi blank 

kalfsvlees van kunnen maken en 
als product kunnen vermarkten. 
Om een gezonde veestapel af te 
leveren staan aandacht en zorg 
bij ons voorop! 

Daar investeren we in. Voor ons-
zelf, maar ook voor onze twee 
jongens, waar ook het boeren-
hart bij klopt! Ons bedrijf heeft 1 
Beter Leven ster en dat betekent 
dat we strenge controles krijgen 
vanuit de Dierenbescherming op 
bijvoorbeeld gezondheid, leef-

ruimte, lichtinval en voerhoe-
veelheid. Maar ons hart klopt 
ook voor milieu en leefomge-
ving.”

Het klopt niet altijd
Beseffen wij wel voldoende dat 
we niets kunnen zonder agra-
rische producten? Geen vlees, 
zuivelproducten, aardappels en 
geen brood? 

“Om te kunnen blijven voldoen 
aan alle wet- en regelgeving, 
willen we graag investeren in 
duurzaamheid, ook voor de toe-
komst van onze jongens. 
Bernheze en ‘onze’ bank maken 
het agrarisch ondernemen niet 
gemakkelijk, helaas. Dat klopt 
niet. Het voelt voor mij alsof we 
tegenover elkaar staan: ieder 

voor zich en dat kan toch niet de
bedoeling zijn in een gemeen-
schap waarin samen leven en 
samen ondernemen zo belang-
rijk is? Dus, ik zou zeggen, ga 
aan tafel, samen met onze be-
langenbehartigers, ga in gesprek 

en kom tot oplossingen. Ik zie 
in mijn omgeving een jongere 
generatie agrariërs die er klaar 
voor is om te gaan ‘boeren’. Dat 
geeft d’n boer zeker moed, maar 
ook zij moeten eerlijke kansen 
krijgen om een gezond bedrijf te 
kunnen runnen! Een bedrijf om 
trots op te zijn”, besluit Mike.  

Mike van Donzel is vaak te vinden in de stal Tekst en foto: Hieke Stek

D’N 
BOER 
OP

HEESWIJK-DINtHER- Beiden niet van boerenafkomst, maar door pure passie voor rundvee hebben 
Mike en Christel van Donzel in 2003 het gekochte varkensbedrijf aan de Oude Beemdseweg omge-
bouwd tot vleeskalverhouderij. 

‘Ons hart KLOPt OOK VOOr MiLieu en 
leeFoMgeVIng’

Raambekleding
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Stofferen in stijlWilt u weten of 
de bedrijven 
in Bernheze 
gewijzigde 

openingstijden 
hebben?

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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China dichterbij met 
Chinese kunstschatten
TENTOONSTELLING IN KASTEEL HEESWIJK

Dit jaar krijgt de samenwerking 
extra aandacht. Een tentoonstel-
ling van Chinese kunstschatten in 
Kasteel Heeswijk maakt er deel van 

uit. Vorige week is gestart met een 
presentatie unieke Chinese waaiers 
die vanaf 9 september met Chi-
nees porselein en interieurs wor-
den aangevuld. 
De belangstelling voor China en 
producten uit die regio - zoals 
porselein - dateren al uit de 17de 
eeuw, vanaf de oprichting van de 
Verenigde Oost-Indische Compag-
nie (VOC). Toen kwam de aanvoer 

naar Europa op gang. Niet alleen 
porselein, maar ook waaiers von-
den gretig aftrek op veilingen, 
mede omdat het aanbod was af-
gestemd op de Europese smaak en 
stijl. Ook de bewoners van Kasteel 
Heeswijk gingen met deze trend 
mee. 

Kunststukken
De Chinese waaiers komen uit 
de verzameling van het Konink-
lijk Oudheidkundig Genootschap. 
Stuk voor stuk unieke stukken, met 
de kwaliteit van kleine schilderijen. 
Pronkstukken zijn de waaiers met 
afbeeldingen van Frederik Hendrik 
en Amalia van Solms en een serie 
Chinese waaiers met chinoiserieën 
en liefdesscènes, die goed passen 
bij Kasteel Heeswijk als trouwloca-
tie. 
De waaiertentoonstelling maakt 
deel uit van een trilogie in het ka-

der van de twintigjarige relatie tus-
sen de provincie Noord-Brabant en 
de Chinese provincie Jiangsu. De 
trilogie omvat naast de waaierten-
toonstelling, die nu al geopend is, 
nog een tweetal tentoonstellingen 
over Chinees porselein en interi-
eurs, vanaf 9 september. 

HEESWIJK-DINTHER - Twintig jaar geleden ging de provincie Noord-Brabant 
een zusterrelatie aan met de Chinese provincie Jiangsu. Die relatie heeft zich 
ontwikkeld tot een intensieve samenwerking op het gebied van economie, 
cultuur en milieu.

HEESCH - Sterrenwacht Halley in 
Heesch is op vrijdag 18 en zondag 
20 juli voor publiek geopend. 

Vrijdag na zonsondergang wor-
den de planeten Mars en Saturnus 
zichtbaar, waarvan met de grote 
telescoop enkele bijzonderheden 
te onderscheiden zijn: Oppervlak-
tekenmerken op de rode planeet 
en de ringen en een paar manen 
van Saturnus. Als het donker ge-
noeg is, laten ook de sterren zich 
zien; eerst de helderste zoals Arc-
turus, Deneb, Wega en Altaïr. Later 
is ook de Poolster in het noorden 
te vinden en zijn sterrenbeelden 
te onderscheiden: Grote en Kleine 
Beer, Zwaan, Lier, Ossenhoeder, 
Cassiopeia, Arend en veel meer.
Het moet wel onbewolkt zijn om 
dit alles te kunnen zien.
In de publiekspresentatie en het 
planetarium vertellen Halleyleden 
allerlei wetenswaardigheden over 
de Maan, de Zon, de planeten en 
nog veel meer, met indrukwek-
kende beelden erbij. In het plane-
tarium maakt men bovendien een 
spectaculaire reis door de kosmos. 
Het programma van deze pu-
blieksavond, die geschikt is voor 
alle leeftijden, begint om 21.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. 

Zonnemiddag
Op zondag 20 juli is Sterrenwacht 
Halley van 14.00 tot 16.00 uur ge-
opend voor publiek. Die middag 
staat weer de meest nabije ster 

centraal: onze Zon. 
Als het niet bewolkt is, worden 
grote en kleine telescopen op 
de Zon gericht. Die zijn voorzien 
van speciale filters tegen het felle 
zonlicht. Dankzij die filters zie je 
donkere zonnevlekken en indruk-
wekkende zonnevlammen en pro-
tuberansen op de Zon en aan de 
rand van de Zon. Leden geven 
daarbij tekst en uitleg, evenals bij 
de radiotelescoop en de zonnewij-
zer op het voorplein. 

In het auditorium is er een pu-
bliekspresentatie over de Zon, 
boeiend voor jong en oud. 
De Zon is veel meer dan een gro-
te, gloeiendhete witte bol. Met 
een prisma kun je het witte zon-
licht splitsen in het spectrum van 
kleuren: rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet. En de Zon 
zendt ook licht uit dat wij niet met 
onze ogen kunnen zien: infrarood 
en ultraviolet en zelfs radio-, rönt-
gen- en gammastraling. Elke kleur 
vertelt iets over de materie waar-
van de Zon is gemaakt, de tem-
peratuur, de dichtheid en nog veel 
meer. 

Entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren tot en met 12 jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT 
Heesch/Vinkel
Meer informatie: 0412-454999 of 
www.sterrenwachthalley.nl

Kijken bij Halley
Kijkavond en zonnemiddag

Foto: Marcel van der Steen

Tips voor een goede vakantie
1. Het overkomt ons allemaal. Je ligt heerlijk in de zon, maar in plaats van met volle teugen te genieten, 

vraag je je af waar je zal gaan eten, of wat je vrienden aan het doen zijn. Je pakt je telefoon en kijkt op 
Facebook om te checken wat er zonder jou gebeurt. Met je reisgezelschap bespreek je de plannen voor 
morgen en de dingen die elders gebeuren. Zonder je te realiseren hoe prachtig de plek is waar je bent. 
Wees je wat vaker bewust van het moment hier en nu en deze plek en geniet.

2. Houd ruimte voor spontane zaken. Probeer niet teveel verwachtingen te hebben. Als je iets verwacht 
en het valt tegen, kan dit je vakantie verpesten. Laat de vakantie en de dagen ‘gebeuren’ en ontspan. 

3. Op reis is het gemakkelijker om dingen te doen die je thuis niet zo gemakkelijk doet. Iets nieuws 
ondernemen geeft je het gevoel dat je ‘leeft’. Boek een bijzondere excursie of praat met iemand die je 
niet kent. Niemand kent je buiten jij en jouw reisgezel. Ideaal om nieuwe ervaringen op te doen.

4. Meestal ben je op vakantie met de mensen waar je het meest van houdt. Gebruik dat om samen leuke 
dingen te doen en goede gesprekken te voeren. Zo kun je lang na de vakantie nog terugvallen op de 
band die je samen hebt aangehaald.

5. Stel dat je je leven zou willen veranderen, dan heb je nu de tijd om daar over na te denken. Neem een 
boekje mee en kader momenten af om na te denken over je leven. Noteer welke zaken je in de weg 
staan en hoe je daar verandering in kan aanbrengen. Afstand schept helderheid. Schrijf over jezelf en 
hoe je je leven leuker kunt maken. Wat je inspireert. Bij thuiskomst heb je zaken helder en kun je aan 
de slag.

6. Ben je bewust van het feit dat die mooie momenten, de vakantie en de mensen om je heen niet 
vanzelfsprekend zijn. Door je daarvan bewust te zijn en er dankbaar voor te zijn, maak je van je 
vakantie iets magisch. 

10 

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755

www.restaurantdewaard.nl

VAKANTIEMENU
Ham met meloen

of
Gemarineerde zalm

***
Zeewolffilet met witte wijnsaus

of
Ossenhaaspuntjes met Stroganoffsaus

***
Coupe vers fruit met slagroom

of
Diverse ijssoorten met slagroom

 Menuprijs € 19,50 p.p.

Geserveerd in onze binnentuin 
of in de huiskamer (met airco)

kado’s

geur, woon & kadoshop

openingsweek!

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther

maandag gesloten

Kom tijdens de 
openingsweek naar 

Thelma Kado’s en 
maak kans op een 

starterspakket van 
Lampe Berger

15 - 19 juli

thelmakados.nl
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Na een zeer succesvol festival in 
2013, waarbij voor het vijfde jaar 
op rij meer bezoekers zijn geteld 
dan het voorgaande jaar, heeft 
de organisatie besloten het Zo-
mernacht Festival in Nistelrode te 
concentreren op de avond. Dit jaar 
zullen onder andere De Bazzookas 
en Rattlesnake Shake optreden. 
Rond 18.00 uur wordt gestart met 
een DJ die zorgt dat de eerste be-

zoekers hun dansbenen al op kun-
nen warmen. Om 21.00 uur zullen 
De Bazzookas, de festivalhit van 
dit moment, met hun ska Nistelro-
de laten trillen op zijn grondvesten. 
Leden van De Bazzookas speelden 
eerder al op Pinkpop, Lowlands en 
ontelbare festivals in binnen- en 
buitenland. 
De Bazzookas spelen in twee de-
len en deze worden aan elkaar ge-

draaid door een Amsterdamse top 
DJ.

Rattlesnake Shake
Later op de avond wordt Rat-
tlesnake Shake van stal gehaald. Al 
meer dan 20 jaar houdt Rattlesna-
ke Shake een ongekende reputatie 
hoog. De balans tussen heftig en 
hitgevoelig is al jaren een schot in 
de roos en de in Oss gerijpte man-

nen weten van elk optreden weer 
een waar spektakel te maken. De 
set is opgebouwd rond een mix 
van gemanipuleerde pop-/rock-
klassiekers. Onder de hoogtepun-
ten van de afgelopen jaren wa-
ren onder andere het winnen van 
de Clash of the Coverbands van 
1.600 andere inschrijvingen, di-
verse singles in de hitlijsten, spelen 
op podia zoals Paradiso, 013, de 

Effenaar en festivals zoals Paaspop 
en Festyland. Rattlesnake Shake 
doet gewoon nog steeds waar ze 
het beste in zijn. Keihard rocken en 
kiezen voor gevarieerde en origi-
nele invalshoeken. 

Buiten het muzikale gedeelte zijn 
er natuurlijk ook verschillende an-
dere activiteiten op het festival te 
beleven en op culinair gebied komt 
de bezoeker ook niets tekort. Hier-
door zullen jong en oud zich de 
hele avond vermaken! Een ding 
is zeker: het gratis toegankelijke 
Zomernacht Festival staat vanaf 
de vroege avond, net zoals voor-
gaande jaren, weer garant voor 
een gruwelijk gezellig en knallend 
festival! 
Voor meer informatie: 
www.zomernachtnistelrode.nl

Zomernacht Festival Nistelrode - 
zaterdag 23 augustus: - 18.00 tot 
1.00 uur - Entree gratis.

- grenzeloos - 

STAPELEN
inpakken maar!inpakken maar!

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

10% 
BIJ 2 ARTIKELEN
10%
20% 

BIJ 3 ARTIKELEN

30% 
BIJ 4 ARTIKELEN
30% 

40% 
BIJ 5 OF

MEER ARTIKELEN

*M.U.V. ACCESSOIRES

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

20 JULI VAN 12.00-17.00 UUR

OPEN ZONDAG

ALLEEN IN SCHIJNDEL

gratis Zomernacht festival op zaterdag 23 augustus

NIStELRODE - Na een succesvol verlopen editie in 2013, zal dit jaar op zaterdag 23 augustus het Zomernacht Festival Nistelrode vele bezoekers 
uit Nistelrode en omstreken naar het Raadhuisplein trekken. 

Zomernacht Festival 2013 Foto: Thomas Segers
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Bijzondere bijstand voor 
schoolkosten aanvragen
BERNHEZE - Ouders met schoolgaande kinderen moeten over het 
algemeen aanzienlijke kosten maken, bijvoorbeeld voor boeken, 
leermiddelen, schoolreisjes of ouderbijdrage. Optimisd, de interge-
meentelijke sociale dienst van o.a. Bernheze, verstrekt jaarlijks een 
tegemoetkoming in deze schoolkosten. Aanvragen kan tot 1 novem-
ber.

De tegemoetkoming is € 185,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis- 
en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2014/2015.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling mag uw inkomen 
niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrenzen (110% van de 
bijstandsnormen). Dit bedrag is € 1.420,67 netto per maand voor een 
gehuwde en € 1.278,60 netto per maand voor een alleenstaande ou-
der. Uw vermogen mag niet groter zijn dan € 11.700,-.
Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het 
schooljaar 2013/2014 of een WWB-uitkering ontvangt, stuurt Opti-
misd u automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar 
toe.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.optimisd.nl of neem contact op 
met Optimisd, Frisselsteinstraat 6, Veghel. 
Op werkdagen is het telefonisch spreekuur 0413-750390 van 9.00 
tot 11.00 uur. 
U kunt bij het Minimaloket van Optimisd zonder afspraak terecht op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en (vanaf 1 september 2014) op 
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Of neem contact op met het 
Wmo-loket in Bernheze.

Vakantie 2014 
De eerste maanden van 2014 zit-
ten erop. Belangrijke maanden. De 
kiezer heeft de SP beloond met 
een extra zetel (4) in de gemeen-
teraad van Bernheze. Rein van 
Moorselaar bleef aan als wethou-
der. Kortom: voortzetting van suc-
cesvol beleid. Financieel gezond. 
Op tijd de verliezen op de bouw-
gronden weggewerkt. Geen grote 
projecten gestart vanaf 2010. So-

ber en zuinig beleid, precies zoals 
de SP dat wil. Want het geld zullen 
we de komende periode hard no-
dig hebben. De zorg in Bernheze 
moet op peil blijven. Daar hebben 
de inwoners recht op. Maar ook 
werkgelegenheid is nodig. 

Veel mensen zijn hun baan kwijt. 
Jongeren komen niet aan de slag. 
Dat kan niet langer. Samen met 
onderwijs en bedrijfsleven gaat 

Bernheze aan de slag. Aansluiting 
van de Agrifood Capital regio was 
van belang. Daar worden projec-
ten gestart die werk opleveren. 
Geen woorden maar daden! Maar 
nu eerst even genieten van de va-
kantie. Het redactieteam van de SP 
is er aan toe. 
Wij wensen alle inwoners van 
Bernheze een hele mooie vakantie 
2014 toe. In september is de SP te-
rug met politieke artikelen.

SP: politiek even rust, maar…

BERNHEZE - Bernheze sloot ook 2013 af met een positief saldo. De SP is zeer 
content met de jaarrekeningen 2010 t/m 2013. Als we de afboekingen op de 
bouwgrond buiten beschouwing laten, ieder jaar meer dan 1 miljoen over! Keu-
rig dus. Nu mogen we van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan 
de winkel. Participatiewet, Jeugdzorg en Wmo. Drie dossiers voor 2015. Die 
moeten voorbereid worden!

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

Wij betwijfelen of die nieuwe su-
permarkt wel nodig is op een plek 
waar eerder 117 woningen ge-
pland waren. Ja, u leest het goed, 
117 woningen worden ingeruild 
voor een supermarkt, huisartsen-
praktijk en apotheek die nu alle 
drie op hooguit 100 meter afstand 
van de geplande ontwikkellocatie 
gevestigd zijn. 

Of op die plek ook woningen ge-
wenst zijn is bijzaak, want die nieu-

we supermarkt moet er komen. En 
wat gaan we doen met de panden 
die leeg komen te staan? Juist, 
braakliggend terrein wordt verruild 
voor leegstaande winkels. 

De gemeente heeft jarenlang 
nieuwbouwplannen tegenhouden 
omdat niet aan de woonvisie werd 
voldaan, maar geeft nu de regie 
uit handen. In het recente verleden 
heeft men (woning)bouwprojec-
ten in Heesch en Nistelrode met 

steun of deelname over de streep 
getrokken. Waarom kan dat in 
Heeswijk-Dinther niet? Helaas wil-
den coalitiepartijen CDA, Lokaal, 
SP en D66 onze verplichting voor 
het bouwen van appartementen 
boven de supermarkt niet steunen. 

Ze geven daarmee de regie voor 
woningbouw in het centrum uit 
handen aan een projectontwikke-
laar. Een gemiste kans voor Hees-
wijk-Dinther!

Blanco: Ter Weer ten prooi
BERNHEZE - Jarenlang heeft niemand zich iets aangetrokken van die lege plek in 
het centrum van Heeswijk-Dinther, maar nu moet er opeens toch gebouwd gaan 
worden. Onder het mom van beter iets dan niets wordt woningbouwlocatie Ter 
Weer midden in het centrum opgeofferd aan de expansiedrift van een groot-
grutter. Grond die voor de privatisering van de woningbouwcorporaties van de 
gemeenschap in Heeswijk-Dinther was, is door Kleine Meierij verkocht aan een 
projectontwikkelaar die niets met woningen heeft. 

De zorgvoorzieningen in Bern-
heze zullen beter moeten worden 
toegesneden op de veranderende 
zorgvraag. Centraal staat daarin 
maatwerk, flexibiliteit, laagdrem-
peligheid, buurt- en kerngericht.
De zorg aan huis moeten we meer 
vorm geven. Voorbeelden hiervan 
zijn: Ondersteuning door mantel-
zorgers, familie, vrienden en buurt. 
De initiatieven uit de kernen, om 

met zorgcoöperaties de lokale be-
hoefte aan zorg aan te vullen, die-
nen te worden ondersteund door 
de gemeente. 
Ook moeten we bestaande wo-
ningen geschikt maken om lan-
ger zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Als er nieuwe aangepaste 
woningen worden gebouwd, nul-
trede woningen en of apparte-
menten, dan moeten deze tegen 

een acceptabele huur te betrekken 
zijn. Het CDA zal erop toezien en 
al het mogelijke eraan doen, dat 
er in de toekomst voldoende mo-
gelijkheden zijn om de zorg en de 
huisvesting op een passende ma-
nier in te vullen.
Hebt u vragen, opmerkingen of 
suggesties, wij horen het graag, 
neem contact met ons op!
CDA: samen denken, samen doen!

CDA: Ouderen, zorg en 
huisvesting

BERNHEZE - De komende jaren neemt het aantal ouderen flink toe. CDA Bern-
heze neemt deze vergrijzing serieus. Tegenwoordig staan de meeste 65-jarigen 
midden in het leven, ze zijn minder hulpbehoevend en veel zelfstandiger. Op 
basis van de bevolkingsontwikkeling moeten we rekening houden met een 
toename van het aantal ouderen en hoogbejaarden dat wordt geconfronteerd 
met (een combinatie van) beperkingen. Hiervoor zijn niet voldoende geschikte 
zorginstellingen beschikbaar en de vraag naar verzorging en hulp aan huis zal 
groeien. De gemeente wordt verantwoordelijk voor uitvoering van de zorg.

Jan Sengers, commissielid Maatschappelijke Zaken

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Remedial Teaching op maat!          
   Klasse-RT

   Oude Torenweg 8 - 5388 RE  Nistelrode    T. 0412-617144 - M. 06-17188290
   jeaninemaas@klasse-rt.nl -  www.klasse-rt.nl

Begeleiding voor leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs
Individueel en in kleine groepjes

Zomerinzame-
ling restafval
Uw restafvalcontainer wordt 
in de zomerperiode wekelijks 
geleegd.

De zomerinzameling duurt tot 
eind augustus 2014. 

De inzameling van gft-afval 
wijzigt in die periode niet.

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernhezetwit
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‘Herinrichting centrum Heesch; 
communicatie Stichting Centrum 
Management Heesch’

www.centrumheesch.nl

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

BLUMOND
De nieuwe prosecco met een 
zachte perziksmaak en blue Curaçao

13 vErscHILLENDE sMakEN 

Schepijs
wordt authentiek met een spatel 
in uw bakje of hoorntje geschept

 Italian Seduction

Naam: MATHIEU BOSCH
Leeftijd: 55
Woonachtig: Loosbroek
Politieke Partij: D66
Waarom raadslid: Ik ben gebo-
ren en getogen in het prachtige 
Loosbroek waar mijn vader 
opgroeide, maar ook mijn drie 
zoons. tegelijk ben ik verknocht 
geraakt aan Bernheze, een goe-
de, volwassen gemeente met zes 
aparte kernen met ieder vooral 
hun verscheidenheid. D66 biedt 
voor mij de perfecte combinatie 
van zekerheid en ruimte voor 
vernieuwing. 
Een nieuwe partij met nieuwe, 
daadkrachtige en bevlogen men-
sen. Geen oud zeer, maar louter 
nieuwe kansen, ideeën en heel 
veel energie. We zijn de meest 
optimistische partij van Bernheze, 
we geloven in de toekomst en de 
vooruitgang. 
Huidig beroep: tekstschrijver
Missie: Ik wil graag helpen om 
te laten zien dat besturen en 
politiek in het bijzonder, geen 
kommer en kwel is, maar een 
kans om te bereiken wat we écht 
samen willen.

Naam: BELLINDA VAN DEN HELM
Leeftijd: 44
Woonachtig: Heesch
Politieke Partij: Progressief 
Bernheze
Waarom raadslid: Al jaren ben 
ik actief om op te komen voor 
bepaalde groepen mensen. 
Afgelopen jaren was ik burger-
lid bij Maatschappelijke Zaken. 
Daarvoor ben ik onder andere 
voorzitter geweest van COC 
Noordoost Brabant. Ook nu wil 
ik me sterk maken voor de inwo-
ners van onze gemeente.
Opleiding: Maaslandcollege 
Oss, VWO; HLO biotechnologie; 
lerarenopleiding biologie
Huidig beroep: Docent biotech-
nologie bij ROC de Leijgraaf
Missie: Het beste voor elkaar 
krijgen voor de zwaksten bin-
nen onze samenleving. Vandaar 
ook dat mijn speerpunt ligt bij 
Maatschappelijke Zaken. Het is 
nu eenmaal zo dat niet iedereen 
alles even goed voor elkaar heeft 
of krijgt en ik vind dat mensen 
daarbij ondersteuning moeten 
krijgen. Nu er allerlei zaken van 
het rijk ‘afdalen’ naar de ge-
meente moet goed gekeken wor-
den of er geen mensen tussen 
wal en schip dreigen te raken.

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

Des te meer verbaasde ik me toen 
ik in de (eerste) bestuursrapporta-
ge las dat er na de eerste periode 
(2010-2013) van dit project door 
het college geen plannen zijn ge-
maakt om hier een vervolg aan te 
geven. Gek vind ik dat we juist nu 
we steeds vaker praten over het 
‘meedoen’ van de overheid, juist 
nu we steeds meer kijken naar de 
welwillendheid van iedereen in 
onze gemeente, dat we juist nu 
een middel om ‘meedoen’ onder 

jongeren te stimuleren, in de prul-
lenbak willen gooien. Helaas werd 
een voorstel van ons voor behoud 
van deze projectsubsidies verwor-
pen met tegenstemmen van de 
voltallige coalitie. Niet omdat het 
voorstel niet goed is, maar omdat 
de coalitie haar eigen bestuursak-
koord nog niet rond heeft en daar-
om niet wil beslissen. Uitstelgedrag 
dus. 

Voor Progressief Bernheze is het 

belangrijk dat we ‘meedoen’ en 
‘initiatief tonen’ blijven stimuleren, 
dat we jongeren die de kar willen 
trekken, blijven ondersteunen en 
waarderen. Samen, met zijn allen, 
houden we Bernheze leefbaar voor 
iedereen van jong tot oud. 

Wil jij, als jongere, meedenken over 
het Bernheze van morgen? Wij zijn 
altijd op zoek naar versterking voor 
ons ‘jongerenteam’. Interesse? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
Jong meedoen

BERNHEZE - Sinds 2010 is het voor jongeren, jonger dan 23 jaar, in Bernheze 
mogelijk projectsubsidie(s) aan te vragen voor activiteiten die voor en door jon-
geren georganiseerd worden. Een goede zaak, als je het mij vraagt. Jongeren die 
actief mee willen doen, initiatieven nemen & samen onze dorpen leefbaar willen 
houden moet je ondersteunen, stimuleren en vooral koesteren. Zeker nu, een tijd 
waarin het woord ‘participatiesamenleving’ de gemoederen bezig blijft houden. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

Stichting

Japanse tuin
Beeldentuin

Sierfazanten
Tuinterras
Speeltuin

Stichting de Fazanterie de Rooie Hoeve | Stoppelveldseweg 1 | 5473 RR Heeswijk-Dinther  
T. 0413-224102 | www.derooiehoeve.nl | Openingstijden zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Werkgroep Promotie stichting Cen-
trum management Heesch is tevreden

Caley Rokven heeft ondertussen 
haar hoofdprijs in ontvangst mo-
gen nemen, evenals Lucas thijs-
sen zijn tweede prijs en Emma van 
Hoek haar derde prijs. De kinderen 
waren erg blij met de cadeaubon-
nen die ze vlak voor de zomerva-
kantie konden inwisselen bij Speel-
goedzaak Van der Doelen. 

Ook het centrum valt in de prijzen
De eerste gesprekken van Stichting 
Centrum Management Heesch, 
Ondernemersvereniging Heesch 
en Gemeente Bernheze over de 

volgende stap in de herinrichting 
van het centrum in Heesch hebben 
plaatsgevonden. Eind augustus/
begin september zullen onderne-
mers, bewoners en organisaties als 
KBO en IPG Bernheze de gelegen-
heid krijgen om inspraak te hebben 
tijdens een inspraakavond, geor-
ganiseerd door Gemeente Bern-
heze. Zij ontvangen hiervoor nog 
een uitnodiging. 

Prioriteit hebben de parkeerplaat-
sen achter de Eijnderic, met de 
juiste bestrating en goede verlich-

ting. Het streven is daarbij om in 
november met de aanleg/herbe-
strating van deze parkeerplaatsen 
te starten. Daarna komt de bocht 

bij de fontein en het eerste gedeel-
te van ’t Dorp aan de orde. Bij de 
fontein komt een zebrapad. Maar 
verwezenlijking zal pas na de voor-
jaarsvakantie 2015 zijn.

Houd onze column, facebookpa-
gina centrumheesch en de website 
www.centrumheesch.nl goed in de 
gaten.

HEESCH – De ballonnen die op 21 juni in Heesch de lucht ingingen bij 
de start van de kermis hadden een vooruitziende blik. Alle ballonnen 
die teruggestuurd zijn aan de Werkgroep Promotie van Stichting Cen-
trum Management Heesch zijn in Duitsland terechtgekomen. Wellicht 
om het land alvast in de stemming te brengen voor het vieren van het 
behalen van het wereldkampioenschap voetbal afgelopen weekend.

‘VanaF 2015 VeIlIg 
OVersteKen bij  de 
FonTeIn’

aangepaste 
openingstijden 
POliTielOKeT en 

serViCePunT

Servicepunt Heeswijk-Dinther: 
gesloten van 28 juli tot en met 
15 augustus 2014.

Politieloket
gemeentehuis Heesch: 
gesloten van 14 juli tot en met 
21 augustus 2014.

De Milieustraat, de groendepots 
en het gemeentehuis zijn op de 
gebruikelijke tijden geopend.

www.mooinisseroi.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

Tot en met zondag  

24 augustus 2014  

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

DEZE ZOMER

VROEGE VOGELS

KORTING!

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

MooiBernhezertje

aangeboden
Pedicure niStelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en 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.

bernHeze ruilt
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep

Kom naar: 
www.facebook.
com/groups/
bernhezeruilt.

PrintPaPier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

oProeP
Wie Wil er darten 
of bilJarten in 
clubverband?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

gevraagd
gebruikte/oude 
WenSkaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

Wilt u een zoekertje 
plaatsen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl 

of 0412-795170.

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 DeMooiBernhe-
zeKrant worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Jozette van den Helm 
uit Loosbroek

Winnaar:
Piet van Dinther 

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

tekst?

De oplossing van vorige week

Winnaar gemeente 
bernheze - 
Scizzors kapsalon

De verkiezing heeft plaatsgevon-
den in alle Nederlandse gemeen-
ten van 1 mei 2014 tot en met 10 
juli 2014. De gemeentewinnaars 
gaan door naar de finaleronde die 
plaatsvindt van 9 september tot en 
met 30 september 2014.

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Hydrangea 
macrophylla 
Hortensia

zonder pot 

5-7 bloemen

nu € 4,95

Breng kleur in uw tuin, terras of balkon

Aanbieding geldig t/m 22 juli 2014 
en zolang de voorraad strekt

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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MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden Industrieterrein 
Vluchtoord Tel.: 0413 - 270 110

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

gewoon de beste in de regio!
Tijdens de 

Bouwvakvakantie  
geopend!

Goederen GrATIS
lATen ophAlen
bel 0412 626111 voor een afspraak

zelf afleveren kan natuurlijk ook

aan voorste Groes 1a in HeescH.

kringloopbernheze.nl

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Ons werk voldoet aan hoge 
kwaliteitsnormen.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

OOK TIJDENS 

BOUWVAK 

GEOPEND

Uw vakantiegeld aanvullen?
Zet uw oude metalen bij elkaar en lever ze bij ons in.

• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen • inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl

WisT Je daT?
•  Je het buitenschilderwerk 

het beste in de schaduw kan 
doen.

• De overheid flinke subsidies 
verstrekt om het plaatsen van 
zonnepanelen te stimuleren.

• Een regenton een perfecte 
manier is om water en geld te 
besparen door met het opge-
vangen water je planten wa-
ter te geven.

• Je echt geen grote tuin nodig 
hebt voor een moestuin? Met 
een klein stukje aarde is het al 
mogelijk het hele jaar je zelf 
gekweekte groenten te eten.

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

GEHELE 
VAKANTIE 
GEOPEND

Op zomerse dagen 
aangepaste 

openingstĳ den, 
zie facebook 

hubonistelrode 
www.mooinisseroi.nl

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

WisT Je daT?

•  Het klinkt misschien raar, 
maar een kop hete thee geeft 
meer verkoeling dan een ijs-
koude cola. Wanneer jouw 
lichaam iets warms binnen-
krijgt, zal het namelijk probe-
ren af te koelen. Het tegen-
overgestelde is waar voor een 
koud drankje. 

WisT Je daT?
•  Wil je je vijver levendiger 

maken? Kikkers en vlinders 
houden ervan om naast het 
water op te warmen. Om ze 
een handje te helpen, kun je 
een steen aan de rand van 
het water neerleggen.

WisT Je daT?
•  Het is weer tijd om te snoei-

en. Voor je begint is het han-
dig om even te checken of 
er vogelnestjes in de beplan-
ting zitten. Als er nog jonge 
vogels in zitten, kun je beter 
even wachten.

WisT Je daT?
•  Last van muggen? Een beetje 

lavendel naast je bed houdt 
de muggen weg, zodat je rus-
tig kunt slapen. En het ruikt 
nog lekker ook!

WisT Je daT?

• Vul een fles voor de helft met 
water en leg hem in de vrie-
zer. Als het water bevroren is, 
kun je de rest vullen met iets 
anders. Het ijs houdt jouw 
drankje lekker koel.

Wilt u weten of 
de bedrijven 
in Bernheze 
gewijzigde 

openingstijden 
hebben?

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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NIStELRODE - Het begin van de zomervakantie wordt jaarlijks gevierd met een openluchtmis. Het weer werkte dit jaar gelukkig goed mee en de tribune van Sportpark de Schellen was 
mooi bezet. Met medewerking van het kinderkoor en het Gilde was het een goed begin van de vakantie. Meer foto’s op www.mooinisseroi.nl.

Openluchtmis op sportpark de schellen

iPg in beweging

Ontwikkelingen volgen
Daarbij is ‘t zaak om onze doel-
groepen steeds te blijven volgen, 
met hun wensen en problemen, 
hun voornemens en beslissingen. 
Want, iedereen telt mee…
Maar ook om als belangenorga-
nisatie actueel te blijven met onze 
structuur, onze aandachtspunten, 
acties en activiteiten. 

Terugblik 
We kunnen terugkijken op een 
actief eerste halfjaar. Zo hebben 
nieuwe leden hun draai gevonden 
binnen de IPG. Hebben we al snel 
kennisgemaakt met enkele leden 
van het nieuwe college van B & W. 
Is ons scholenproject iets anders, 
maar daardoor wel toegankelijker 
van opzet geworden.

Voerden we een update uit op het 
knelpuntenrapport en namen deel 
aan NL.doet.

Plannen 
In de week van de toegankelijk-
heid (tweede week van oktober 
2014) gaan we ons richten op de 
toegankelijkheid die sporters met 
een beperking ervaren als ze lid 
zijn van, of zich aanmelden bij een 
vereniging. 

Ons onderzoek bij verschillende 
verenigingen zal zich richten op de 
vraag hoe welkom iemand daar is 
met een beperking. Als bezoeker, 
als sporter maar ook als vrijwilliger. 

IPG Bernheze 
www.ipgbernheze.nl
info@ipgbernheze.nl 

Postbus 53, 5384 ZH Heesch
Maandagavond tussen 19.00-
21.00 uur via 06 - 1305 4376.

BERNHEZE - IPG Bernheze (Integraal Platform Gehandicapten) maakt zich 
sterk voor een samenleving waarin iedereen kan participeren en waarin 
mensen met een beperking zoveel mogelijk de eigen regie behouden op 
het gebied van wonen, vervoer, voorzieningen en communicatie. Wij le-
veren een bijdrage aan de beoordeling van plannen voor en uitvoering 
van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). En we zien erop toe 
dat er efficiënt met de beschikbare middelen wordt omgegaan.

In het scholenproject van IPG Bernheze werken jong en oud, gehandicapt of 
niet, samen…
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A U T o
r u B r i e K

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Brouwersstraat 19 - Heeswijk-Dinther - 0413-294124 - www.autobedrijfminnaar.nl

Wij zijn de gehele vakantieperiode geopend

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion  2004
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Transit 260s fd 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Astra stationcar 1,6 16v airco navi  2009
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 color edition 2010

Opel Corsa 13cdti 5 drs, airco, 60.000 km 2011
Opel Meriva Cosmo airco 2004
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Megane coupe 55.000 km 2010
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.

meT de auTO 
OP VaKanTie?

- Als je over tolwegen gaat rij-
den, zorg er dan voor dat je je  
geld binnen handbereik hebt.

- Zorg ervoor dat je navigatie-
systemen up-to-date zijn, zo-
dat je niet voor verrassingen 
komt te staan onderweg. Kijk 
ook voor je vertrekt of er er-
gens aan de weg wordt ge-
werkt. 

Timmermans
Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch

0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Audi A3 1.6 tdi sportback bruin nav 61.000 km 2013
Mitsubishi Colt 1.3i 5drs airco zwart 82.000 km 2007
Nissan Almera tino grijs 1.8 tekna 171.000 km 2005
Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart 68.000 km 2008
Opel Agila automaat airco zwart 59.000 km 2009
Peugeot 206 zwart 3drs 143.000 km 2001
Volvo XC 90 D5 autom 7 persoons blauw 149.000 km 2007 

meT de auTO 
OP VaKanTie?
Pak ruim van tevoren uw spullen 
in, zodat u rustig kunt slapen. Zo 
kunt u uitgerust achter het stuur 
gaan zitten.

meT de auTO 
OP VaKanTie?
Zorg ervoor dat je kinderen ge-
noeg vermaak hebben tijdens de 
reis. Zo kun je je volledig op de 
reis richten:
- Plakstickers voor op het raam
- Verhalencd’s
- Boekjes
- Magisch tekenbord (waarop 

de tekeningen steeds uitge-
wist kunnen worden)

- Woordspelletjes
- Fijne handdoek in kinderzitje
- Zonneschermpje voor raam

Positief denken! Praat niet te 
veel over de lange reis en hoe 
saai het zal zijn, dit geeft het 
kind al een vooroordeel. Hoe 
positiever de ouders, hoe nor-
maler het kind het zal ervaren en 
dus rustiger zal blijven.
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Spareribs
pak à 450 gr. 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

BBQ

Hamburger
Bistrokwaliteit 
doos à 12 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 4,49

Gepelde 
black tiger 
garnalen
zak à 500 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 11,95

3,99

8,99

BBQ

BBQ

Handijs

Magic lemon 
& lime 
ijsstick
doos à 12 stuks
IJsboerke

Normaal 8,99

Handijs

Mexicano 
of pikante 
gehaktstaaf
schaal à 4 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 3,39

Snack

Rundvlees- 
of goulash-
kroket
schaal à 5 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 2,99

Jules de 
Strooper
doos à 4 stuks
IJsboerke

Normaal 2,99

Zeevruchten 
cocktail
zak à 500 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 3,99

Snack

Hoofdgerecht

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

van woensdag 16 juli t/m dinsdag 29 juli 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

2,79 6,992,49

2,99

www.adcommunicatie.nl

Paella

zak à 1 kg.
Greens

Normaal 4,49

4,79 2,491,99

Beste 
prijs

nieuw

nieuw

HEESCH - Tijdens de kermis op zaterdag 21 juni hebben veel kinderen hun oranje C1000 ballon opgelaten. De wind was hen gunstig gestemd en droeg de ballonnen ver.
Duitsland was voor alle ballonnen de eindbestemming en afgelopen donderdag 10 juli is bij C1000 Wiegmans in Heesch de prijsuitreiking geweest.

Caley Rokven ging met de hoofdprijs – een cadeaubon van € 30,- van Speelgoedzaak Van der Doelen - naar huis. Haar ballon legde maar liefst een afstand af van 411 km en belandde 
in het plaatsje Eltmann. De tweede prijs – een cadeaubon van € 20,- was voor Lucas thijssen. Zijn ballon kwam terecht in het plaatsje Giessen na 255 km en Emma van Hoek was de 
gelukkige met de derde prijs en haar cadeaubon van € 10,-. Haar ballon overbrugde een afstand van 207 km.
Met blije kindersnoetjes en een compliment aan de vinders van de ballonnen die de moeite namen om het kaartje terug te sturen, kijkt de organisatie, Werkgroep Promotie van 
Stichting Centrum Management Heesch, terug op een geslaagde activiteit.

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd kermis Heesch

Foto’s: Marcel van der Steen

groep 8 van Bs de 
Bolderik slaat de 
vleugels uit!

HEESWIJK-DINtHER - Donderdagavond was het zover: 
de kinderen van groep 8 namen afscheid van BS de Bol-
derik. Met een geweldig mooi neergezette musical lieten 
ze zien hoe ze zich in acht jaar basisschool ontwikkeld 
hebben. Vol zelfvertrouwen kunnen ze de stap zetten naar 
het voortgezet onderwijs.

Ouders, broers en 
zussen, oma’s en 
opa’s, genoten don-
derdagavond van de 
voorstelling. Eerder in 
de week is de musical 
gespeeld voor bewo-
ners van Laverhof. 

De bewoners hebben 
genoten. Ouders van 
leerlingen aan BS de 
Bolderik hebben de 
bewoners opgehaald 
en dat werd erg ge-
waardeerd. 

Ook de kinderen van 
de groepen 1 t /m 7 
hebben met plezier 
gekeken naar het 
verhaal over ‘De ver-
borgen vallei’.

In het eindlied zongen de kinderen: “Wij slaan onze vleu-
gels uit”. Nou, de kinderen kunnen vol vertrouwen de 
volgende stap zetten. Het team van BS de Bolderik wenst 
Sam, Nard, Marit, Noëlle, Stijn, Jop, Floor, Annabel, Su, 
Fleur, Daphne, Douwe, Suze, Daan, en Doris heel veel suc-
ces en plezier op het voortgezet onderwijs!
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Zwem-ABC kiest voor kwaliteit met nieuwe licentie 
Het Nationaal Platform Zwembaden 
NRZ maakt in juli 2014 bekend wild-
groei onder aanbieders van het 
Zwem-ABC tegen te willen gaan met 
een officieel certificaat. Het “Licentie 
Zwem-ABC” met nieuwe kwaliteits-
criteria voor de ABC-zwemlesaanbie-
der. Hiermee tilt het kennisinstituut 
van de zwembranche het Zwem-ABC 
naar een hoger niveau. Aanbieders 
die voor 1 januari 2018 niet aan de 
criteria voldoen zullen geen Zwem-
ABC lessen meer mogen verzorgen.

Van leVensbelang
“Nederland heeft het hoogste per-
centage van mensen die kunnen 
zwemmen in Europa. Kinderen gaan 
vaak vanaf jonge leeftijd op zwem-
les. Mede omdat ze vanaf 5 jaar ook 
steeds verder buiten het zicht van ou-
ders komen en ons land uit vele wate-
ren bestaat. Zelfredzaamheid en vei-
lig plezier maken in het water zijn dan 
ook de belangrijkste lesmomenten  
van de Zwem-ABC lessen. Voor elk 
kind is leren zwemmen op een goed 
niveau  erg belangrijk en in ons water-
rijke land zelfs van levensbelang.  Met 
een lesduur van maar liefst 45 minu-
ten per zwemles krijgt ieder kind per-
soonlijke aandacht bij het Thermae 
Zwembad. Door middel van technie-

ken als watertrappelen, drijven, draai-
en en zwemslagen zoals de borst- en 
rugcrawl leren kinderen op speelse en 
kindvriendelijke wijze zwemtechnie-
ken goed te ontwikkelen. Het zwem-
bad maakt gebruik van leuke thema’s 
in de belevenis van het kind en juist 
geen gebruik van drijfmiddelen, zodat 
kinderen ook zonder hulpmiddelen 
uitstekend leren zwemmen. En ou-
ders kunnen in een sfeervolle ruimte 
met zicht op het zwembad kijken hoe 
de kinderen de zwemlessen ervaren.” 
aldus Tina Spoorenberg, leidingge-
vende van het zwembad van Wellness 
& Healthresort Thermae Son

spetterplezier!
“Zelf vind ik het een verstandig be-
sluit van het Platform Zwembaden 
om een officieel certificaat te gaan 
hanteren als keurmerk voor kwali-
teit, veiligheid en deugdelijkheid. Zo 
stelt het keurmerk dat de zwemin-
structeurs een gekwalificeerde op-
leiding te hebben genoten die vol-
doet aan de eisen en men moet van 
onbesproken gedrag zijn. Thermae 
Son hanteert deze voorwaarden al, 
maar stelt de erkenning erg op prijs. 
Het Thermae Zwembad werkt on-
der andere met een zwemwerkplan 
en beschikt al 10 jaar over een vig-

net Veilig&Schoon garantie Noord-
Brabant wat staat voor bewezen 
kwaliteit en goede hygiëne. Alsmede 
toezicht bij de baden en het in dienst 
hebben van ervaren en gediplomeer-
de zweminstructeurs. In een gemoe-
delijke en betrouwbare omgeving 
kinderen veel plezierige leermomen-
ten laten beleven, dat is toch wat 
iedereen wil?!” vertelt Spoorenberg 
enthousiast

Voor meer informatie over 
het thermae zwembad kijk 
op www.thermaeson.nl. Het 
thermae wellnessresort is 
gelegen aan de thermaelaan 
2 te son en breugel.
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de Vakantiekoffer op natuurcentrum de maashorst
      
MAASHORSt - Natuurcentrum De Maashorst houdt op 
woensdagmiddag 23 juli van 14.00-16.00 uur een leuke 
kinderactiviteit: De vakantiekoffer! 

Je hoeft echt niet naar het buitenland te gaan om een fij-
ne vakantie te hebben. Bij Natuurcentrum De Maashorst 
is gedurende de zomervakantie van alles te doen. Er zijn 
verschillende tassen te huur met leuke en interessante op-
drachten. Je kunt het Kabouterpad volgen, de tentoon-
stelling bekijken en spelen in de speeltuin. Heel speciaal is 
de vakantiekoffer, die op twee woensdagmiddagen in juli 
tevoorschijn wordt gehaald voor kinderen van de basis-
school. Elke week is het een verrassing wat er in zit. Gaan 

we een spel doen? Gaan we iets moois knutselen? Gaan we iets lekkers maken?

Reserveren
Er zijn begeleiders bij de activiteiten, maar ouders, opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook meehelpen. We gaan in 
ieder geval naar buiten, leren iets over de natuur en we gaan iets knutselen. Voor de kinderen is er natuurlijk ook 
een glaasje ranja bij. Er kunnen per middag maximaal 30 kinderen meedoen, dus reserveer snel! De kosten bedra-
gen € 5,- per kind. Meer informatie is te vinden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Vijf kringkampioenen bij rsV de Valianten

Geertje van Aarle heeft zich in kor-
te tijd ontpopt als springfenomeen. 
In haar eerste springseizoen wist 
ze meteen met twee pony’s kring-
kampioen te worden. Dit met haar 
pony’s Gomes in de klasse B-B en 
met Doet ie anders nooit in de C-B 
klasse. Naast de kringkampioenen 
wisten zich nog eens zeven leden 
af te vaardigen naar de Brabantse 
kampioenschappen door hoog te 
scoren tijdens de selectiewedstrij-

den. Bij de dressuur pony’s zijn 
dit Lieke Dortmans met Stip in de 
klasse E-M1 en Lieke van Gorkum 
met haar 2e pony Blacky in de A-B 
klasse. Bij de dressuur paarden wa-
ren dat Nicole Korsten met Huro’s 
Fantastic Color R in de klasse B en 
Miranda Hoezen-van der Pas met 
Cha cha cha in de klasse Z2. Met 
haar paard Wise Guy moet Miran-
da nog één selectiewedstrijd rijden 
in de klasse ZZL, maar staat er ook 

goed voor. Bij springen pony’s mo-
gen Indy Bekkers met Moonlight 
in de klasse D-L en Shai Rooijmans 
met Carlos in de klasse D-M naar 
de Brabantse Kampioenschappen. 
Bij springen paarden gaat Marcel 
van Roessel met Don in de klasse 
L. Marcel is de vader van Romy 
en daarmee zijn er dus twee leden 
uit een gezin die een gooi mogen 
doen naar de titel Brabants kampi-
oen. Wij wensen alle dertien com-
binaties heel veel succes toe op 
de Brabantse Kampioenschappen 
Outdoor op 16 augustus voor de 
pony’s en op 17 augustus voor de 
paarden te Sint Anthonis. Zet hem 
op allemaal!

paardensport

HEESWIJK-DINtHER - Maar liefst vijf kringkampioenen in de discipli-
nes dressuur en springen binnen de club, ruitersportvereniging De Va-
lianten is er trots op! In de dressuur klasse A-B is Lieke van Gorkum 
met Didi kampioen geworden, in klasse C-L2 Romy van Roessel met 
Sharon, en in de klasse E-L1 Moby van de Velden met Coco Chanel.

Geertje, kampioen met Gomes en 
Doet ie anders nooit

Romy met Sharon; kampioen Moby met Coco Chanel, Lieke met 
Didi; kampioenen

Tevens  coördineren  van div. activiteiten o.a. sport - muziek - computer 
kinderfeestjes en andere activiteiten. Meer informatie:  06-42968565.    

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Gezocht parttime allround medewerker(ster) ± 35 jaar

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

uilt eauty

Gym
2.0

6 voor 4
6 maanden � tness, 4 maanden betalen*

Sporten bij een gezellig en professionele sportcentrum

Wij bieden geen concept, maar investeren 
persoonlijke aandacht, tijd en moeite in onze leden

Wil je eerst kennismaken, proe� es is gratis
voor � tness, krav maga, gladiator, cardioboxing, 

kids weerbaarheidstraining 
Binnenkort zumba, bootcamp, pilates

We zijn nog in opbouw dus het aanbod wordt groter
* Informeer naar onze voorwaarden

www.vorstenbosch-info.nl
iNFoRMEERt, BoEit EN iNtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Power Horse 
Competition in Heeswijk-dinther

De wedstrijd zal plaatsvinden op 
het terrein aan de Gouverneurs-
weg, in de prachtige omgeving 
nabij Kasteel Heeswijk. Het belooft 
een spectaculair festijn te worden 
met vele trekpaarden en deelne-
mers uit Nederland en België. 
De Power Horse Competition is 
een tweedaagse menwedstrijd 
voor trekpaarden met een gewicht 
van minimaal 650 kg. Er nemen 
verschillende rassen deel aan de 
wedstrijd, naast het Nederlands en 
Belgisch trekpaard vind je de Ar-
denner, Duits koudbloed, Vlaams 
paard en Deens koudbloed. 
Op zaterdagochtend begint de 
dressuur aangespannen in twee 
dressuurringen, een ring voor de 
enkelspannen en een ring voor de 
meerspannen. In de middag begin-
nen ze aan de afstandsrit, een rit 
van ongeveer 7 km door de omge-
ving. Er moet dan in een bepaald 
tempo gereden en op een pre-

cieze tijd gefinisht worden. Na de 
afstandsrit staan er op het terrein 
vier spectaculaire hindernissen - de 
marathon - waar de aanspanningen 
in een bepaalde volgorde doorheen 
rijden in een zo kort mogelijke tijd. 

Zondag
Na deze inspanning beginnen zon-
dagochtend de behendigheids-
proeven, vier proeven waarin de 
trekpaarden objecten slepen over 
een bepaald parcours. Dit kan een 
boomstam of een slede zijn. tijdens 
deze proeven is de rust en nauw-
keurigheid van de paarden erg 
belangrijk. tijdens de trekpaarden-
proeven wordt er ook al gestart met 
de vaardigheid. Een parcours tussen 
pionnen door. In de middag wordt 
het ‘Kies uw Punten’ of spiegelpar-
cours gereden waarin de snelheid 
van het paard en de stuurkunsten 
van de menner erg belangrijk zijn. 
Aan het eind van de middag is er 
een slotshow met authentieke rij-
tuigen en vindt de prijsuitreiking 
plaats. Naast de wedstrijd is er op 
het terrein voor de kinderen ge-
noeg te beleven. De wedstrijden 
beginnen zaterdag en zondag om 
9.30 uur, de toegang is gratis. 
Zie voor meer info 
www.powerhorsecompetition.nl

paardensport

In totaal deden er tien teams mee 
in allerlei leeftijdsklassen. Er deden 
niet alleen spelers mee van tender-
feet, maar ook spelers van andere 
basketbalverenigingen uit de regio 
zoals Attacus uit Veghel en Spring-
field uit Berlicum.

Om 12.00 uur begonnen de wed-
strijden en werd er sportief gestre-
den om de eerste plaatsen.
Uiteindelijk eindigde bij de seni-
oren het team van Ron van den 
Berg, Dennis van Meurs en Pim 
Broeren ofwel ‘BC Bal op het dak 

3’ als eerste. Bij de jeugd was het 
team ‘Half man Half Amazing’ met 
Stan Voets, Jochem Dominicus, 
thomas van Sinten, teun van Berlo 
en Juul Buijsen het sterkst.

Nieuw seizoen
tenderfeet kijkt al vol verwachting 
uit naar het nieuwe seizoen. Wil je 
daaraan deelnemen? Dat kan. Er 
zijn volop mogelijkheden voor met 
name jeugdspelers vanaf 10 jaar. 
tenderfeet wil namelijk na de zo-
mervakantie weer starten met een 
nieuw jeugdteam tot 12 jaar, waar 
al een aantal jongens en meisjes 
zich voor hebben aangemeld.

Ook (iets) ouderen zijn welkom, 
zowel bij de competitieteams als 
de recreatieteams. Geen ervaring 
op het gebied van basketballen? 
Geen probleem, dat leren wij je 
wel! Voor aanmelden: 
voorzitter@tenderfeet.nl

Tenderfeet sluit jaar af met Pleintjesbasketbal 

HEESWIJK-DINtHER - In verband met het 30-jarig bestaan van bas-
ketbalvereniging Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther, had het bestuur op 
zondag 6 juli een pleintjesbasketbaltoernooi georganiseerd, genaamd 
Tenderfeet Street.

basketbal

HEESWIJK-DINtHER – De tweedaagse menwedstrijd voor trekpaarden 
Power Horse Competition komt op zaterdag 19 en zondag 20 juli naar 
Heeswijk-Dinther. 

Bedrijfscompetitie luchtgeweer

Ondernemers en medewerkers 
kunnen op deze aangename ma-
nier kennismaken met de schiet-
sport zoals die in Dinther wordt 
beoefend. Geschoten wordt uit-
sluitend met de door sv Hedilo be-
schikbaar gestelde geweren. Alle 
schutters, zowel mannen als vrou-
wen, schieten opgelegd.
Voor uw bedrijf een fraaie gele-
genheid om te werken aan team-
building en voor de ondernemer 

een mooie kans om met andere 
ondernemers te netwerken.

De wedstrijden gaan over 4 rondes 
en worden gehouden in het Cultu-
reel Centrum in Dinther.
Alle wedstrijddatums zijn op een 
zaterdagavond: 13 september - 
11 oktober - 15 november en 13 
december. Er kan met een of meer 
teams van vier personen worden 
ingeschreven.

Wilt u deelnemen aan deze be-
drijfscompetitie, schijf u dan zo 
vlug mogelijk in. Er kunnen maar 
een beperkt aantal teams deelne-
men. 
Voor inlichtingen of aanmeldingen 
neemt u contact op met Frans Ja-
cobs 0413-296200. 
Wij hopen van harte u als deelne-
mer van deze competitie te mogen 
begroeten.

schieten

HEESWIJK-DINtHER - Schietsportvereniging Hedilo organiseert in het 
najaar 2014 de tweede editie van de Bedrijfscompetitie Luchtgeweer 
voor ondernemers/bedrijven uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
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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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAST MINUTE ACTIE DAGEN!
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

20
JULI

ZONDAG

19
JULI

ZATERDAG

399,-
699,99699,99699,99699,699,99699,99699,

50%
TOT

KORTINGmeer dan 100 sets 50%
KORTINGmeer dan 100 sets

Tuinmeubelen
Bardani Cantara 

Comfortabele loungeset inclusief kussens. 
Kunststof vlechtwerk en aluminium frame.

34,95
45,-

Vango 
Adventure

Lichtgewicht windscherm, 
compact mee te nemen

24,99

155,-249,-

52,95Mobicool A40
Absorptie koelbox op 
gas, 12 en 220 volt

FastRider Led 96
Fietstas met een inhoud van 40 liter
FastRider Led 96

79,99
99,99

79,9979,9979,
99,99,

Meer dan 300 modellenMeer dan 300 modellen
Tenten

Safarica Kenia
Koepeltent voor 2 tot 3 personen
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AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit V.O.F.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn BV
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Cesar Therapie
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kersouwe
Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
Strijbosch Store
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

Deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. 
De steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium on-
line voor alle verenigingen en stichtingen:

de Kernen Van MooIBernHeZe

www.mooiheesch.nl

ger fransen

Jumping Heeswijk op nieuwe locatie
HEESWIJK-DINtHER – Voor de ze-
ventiende keer vindt van woens-
dag 16 t/m zondag 20 juli het 
4-daagse evenement Jumping 
Heeswijk plaats. 

Jumping Heeswijk is een groot 
paardensport evenement met 
meer dan 1000 starts in vier da-
gen. Jong en oud kan vier dagen 
genieten van paardensport met 
vele bekende regionale, nationale 
en internationale ruiters en ama-
zones. De organisatie van dit eve-
nement is in handen van de ruiters 
en vrijwilligers van de rijvereniging 
Pater van de Elsen uit Heeswijk-
Dinther. Dit jaar is Jumping Hees-
wijk op een nieuwe locatie: op de 
terreinen van Stal de Bussel. De or-
ganisatie heeft daar de beschikking 
over een uitstekende zandbodem, 
waardoor zij niet meer van het 
weer afhankelijk is. 
De start is op woensdagmiddag 

met oefenspringen. Daarvoor zijn  
al 1100 inschrijvingen binnen. Ook 
dit jaar zijn er weer spectaculaire 
prijzen. Zo is er voor de winnaar 
van het ZZ op zondag een trai-
ningsmolen t.w.v. € 5000,-. Don-
derdagochtend 17 juli om 9.00 
uur beginnen de wedstrijden, op 
vrijdag zijn de rubrieken voor de 
jonge paarden en ‘s avonds is er 
aansluitend een gezellige sponsor-
avond, met muziek van Sunshine 
drive-in show. Op zaterdagavond 
is er een feest voor de jeugd met 
DJ Dikke Peer. Als afsluiting is er 

op de zondagmiddag een specta-
culair Barrière springen waar hoog-
tes tot 1.90 mtr. bereikt worden. 
En daarna gaan we helemaal los 
op de muziek van duo Blind Date. 
Voor de kleine kinderen zijn er di-
verse attracties beschikbaar zoals: 
luchtkussen, zandbak, schminken, 
etc. De catering wordt - zoals 
voorgaande jaren - verzorgd door 
café-restaurant De Stanserhorn. 

De entree is alle dagen gratis. 
Voor meer informatie: 
www.jumpingheeswijk.nl.

paardensport

lipsgroen tennistoernooi voor 45-plus

Het toernooi vindt van 12 tot en 
met 21 september voor de vijftien-

de keer plaats op het tennispark 
van tC telro in Nistelrode. tegen 

die tijd gaat het park langzaam 
van kleur en beplanting verande-
ren door de aankleding die door 
LipsGroen wordt verzorgd.

Uiteraard rekent de orgsanisatie 
ook dit jaar weer op veel deelne-
mers, maar ook een hoop bezoe-
kers, om samen naar de spannen-
de wedstrijden te kijken.

Er kan gespeeld worden in de com-
binaties gemengd dubbel, dames 
dubbel en heren dubbel, in de ca-
tegorieën 5, 6, 7 en 8. De inschrij-
vingen zijn begonnen en mogelijk 
tot 31 augustus, dus twijfel er niet 
aan om je nu alvast in te schrij-
ven! Dit is mogelijk via de website 
www.toernooi.nl. 
Het toernooi kenmerkt zich door 
sportiviteit en de gezellige Nisse-
roise sfeer die er elk jaar weer is. 

Voor zowel deelnemers als bezoe-
kers is er ieder jaar weer samen een 
leuke tijd te beleven! Voor vragen: 
telro.45plus@gmail.com.

Staand v.l.n.r.: Mario van Zeeland, Mario van Dijk, Jos Exters en Diny Timmers. 
Zittend v.l.n.r.: Wim Lips, Corry van Rooy en Heidi Wijdeven. Niet aanwezig 
op de foto Gerdien van Oss

tennis

NIStELRODE - Prachtig uitgevoerde backhands, indrukwekkende drop-
shots en slimme lobjes zijn allemaal weer terug te zien op het aanko-
mende LipsGroen 45+ dubbeltennistoernooi in september. Inschrijven 
is mogelijk tot 31 augustus. 

Teleurstellend nK mountainbike team Bikers
HEESWIJK-DINtHER - Het was 
dit weekend erop of eronder voor 
het mountainbiketeam Bikers 
uit Heeswijk Dinther op het NK 
mountainbike in het heuvelach-
tige Noorbeek.

Zaterdagochtend om 10.00 uur 
wat het als eerste de beurt aan Eric 
van den Boogaard. Na zijn goede 
resultaat vorige week in Landgraaf 
waren zijn verwachtingen hoog-
gespannen. Direct in de eerste 
ronde was hij achter een tak blijven 
hangen en vanaf dat moment liep 
het niet lekker meer. Hij verloor 
direct de aansluiting, maar bleef 
desondanks doorzetten. Dit resul-
teerde nog in een achtste plaats. 
Meer zat er vandaag helaas niet in.
Hierna was de beurt aan Rick van 
den Hanenberg. Het was een las-
tig en door de vele regen, erg glad 
parcours. Geen parcours waar Rick 

zijn vermogen goed op kwijt kan. 
De sterke kop was direct gevlogen 
en Rick zakte steeds verder door 
het veld heen. Ook zijn moraal 
zakte steeds verder weg, desalniet-
temin reed hij de wedstrijd uit naar 
een twaalfde plaats. 
Op zaterdag was het Martijn van 
Doorn die de dag afsloot voor het 
team. De start bergop verteerde 
Martijn goed en hij was direct met 
de voorste jongens mee weg. Na 
een halve ronde kwam hij op de 
verzorging op een keurige vierde 
plek door. Het verschil werd echter 
snel gemaakt, waardoor de podi-
umplaatsen verdeeld waren. Ach-
ter deze renners reed Martijn wel 
een zeer sterke wedstrijd en leek 
hij gedurende de wedstrijd steeds 
sterker te worden. Hij werd uitein-
delijk keurig vijfde! 
Zondag was titelverdediger Guus 
Smits aan de beurt. Helaas werd 

het ook voor hem een zwaarbe-
vochten wedstrijd. Al snel moest 
hij dan ook de kop laten lopen, 
waarna hij lang op de vierde plek 
heeft gereden. tot overmaat van 
ramp kreeg hij ook nog te maken 
met technische mankementen aan 
zijn fiets, waardoor hij uiteindelijk 
genoegen moest nemen met een 
teleurstellende zesde plaats. 

mountainbike
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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
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EVENEMENTEN
30 juli en 6 augustusverschijnt er geen krant

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
17 juli

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

informatieavond kinderfy-
siotherapie, ouderschaps-
coaching en babymassage
Locatie: Het Hobbelpaard Oss

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

jeugdclubkampioen-
schappen tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

18 juli

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

jeugdclubkampioen-
schappen tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en 
accountants Nistelrode

andré Manuel: Bonzaai
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

open dag 
Beauties by Rachel
Locatie: Heesterseweg 3a Geffen
Pagina 8

19 juli

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

jeugdclubkampioen-
schappen tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

power Horse Competition
Locatie: Gouverneursweg 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

Ronja de roversdochter
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

20 juli

jumping Heeswijk 2014
Locatie: Stal De Bussel 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

power Horse Competition
Locatie: Gouverneursweg 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

zonnemiddag bij Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10

Familie- en vrienden BBQ
Locatie: ‘t Plein Nistelrode

Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

21 juli

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

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

22 juli

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

23 juli

Cursus Reiki 1
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

De vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Pagina 21

De kleine zeemeermin
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

25 juli

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en ac-
countants Nistelrode

26 juli

the sound of johnny Cash
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 

27 juli

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

28 juli

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

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

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

29 juli

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

30 juli

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

De nieuwe kleren van 
de kleizer
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Cursus Reiki 2
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

De ontmoeting: 
Wood in Harmonie
Locatie: Gasterij Laarstede
Pagina 4

31 juli

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze

1 auGustus

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs 
en accountants Nistelrode

2 auGustus

Ronja de roversdochter
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

the KiK in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

3 auGustus

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

4 auGustus

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

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

5 auGustus

Kloosterhof, laarstede 
avond wandeldriedaagse
Locatie: Nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

6 auGustus

jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther

Vliegende honden 
bijten niet
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Kloosterhof, laarstede 
avond wandeldriedaagse
Locatie: Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 Heesch

7 auGustus

papier dorp
Locatie: Vorstenbosch


