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Bingo met Ballen

LOOSBROEK – CC De Wis houdt een ludieke bingoavond op vrijdag 
15 juli. De bingoballendraaiers zijn Per van Niftrik en Rob de Bac-
ker, bekend van cabaretvereniging De Zandkruiers. Bingo met Ballen 
begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Een setje bin-
gokaarten kost € 5,-, inclusief koffie/thee.

Bingo met Ballen is een vervolg op de succesvolle Foute Bingo van 
vorig jaar. Toen waren het Linda van Zutphen en Mieke Offermans, 
als Annie en Bep, die de zaal op zijn kop zetten. Deze hilarische avond 
verdiende een vervolg. Deze keer kruipen Per van Niftrik en Rob de 
Backer in de rol van Viktor en Rolf en presenteren Bingo met Ballen. 
Helemaal in de stijl van twee markante golfers die een leuke avond 
willen. De zaalversiering, de versnaperingen en de prijzen hebben iets 
met ballen. Je kunt op deze avond niet om ‘de ballen’ heen.
Bij binnenkomst kan iedere gast op de foto met Viktor en Rolf.

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 15

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

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

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode www.jacobsenjacobs.nl
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Prinses Irene Vrouwen 2

Wandelen en hardlopen door de prachtige
natuur van De Maashorst

Zaterdag 10 september is ge-
reserveerd voor wandelaars die 
kunnen kiezen uit wandelroutes 
van 5, 10, 15, 20 en 30 kilome-
ter. Op zondag 11 september 
zijn de hardlopers aan de beurt 
voor een Maashorst run over 5, 
10 of 15 kilometer. Voor de kin-
deren wordt een kidsrun geor-
ganiseerd over een afstand van 
750 meter of 1500 meter. 

Wandelen door prachtige natuur
De wandeltochten zijn uitgezet 
over aantrekkelijke routes van 5, 
10, 15, 20 en 30 kilometer. Op 
bepaalde delen van de wandel-
route zijn gidsen van het Na-
tuurcentrum De Maashorst aan-
wezig die de wandelaars zullen 
voorzien van interessante Maas-
horstinformatie. 

Tevens zullen enkele Maashorst-
boeren langs de route hun bedrijf 
openstellen voor wandelaars. De 

routes starten en eindigen bij het 
Natuurcentrum De Maashorst.
 
De Maashorst Run
De running routes zijn uitgezet 
over wegen en brede paden, die 
deels in de bossen liggen. Er zijn 
routes over drie afstanden, 5, 10 
en 15 kilometer. Zowel de recre-
atieve loper als de serieuze ama-
teur kan op eigen wijze invulling 
geven aan een unieke sportieve 
uitdaging. Teams kunnen ook 
deelnemen aan een estafette-
run van driemaal 5 kilometer. 
Starttijd van alle afstanden is om 
11.00 uur. 

Voorafgaand aan de Maashorst 
run vindt een kidsrun plaats over 
twee afstanden, 750 meter en 
1500 meter. 

Meer informatie: 
www.maashorstbeweegt.nl.

NISTELRODE - Het sportieve evenement ‘De Maashorst Beweegt’ 
zal op 10 en 11 september voor de tweede keer in successie wor-
den gehouden. Gastlocatie is Natuurcentrum De Maashorst aan de 
Erenakkerstraat. 

Bingo met Ballen met Viktor en Rolf

Raymon van de Biezen
VERONA/HEESCH -
BMX’er Raymon van 
der Biezen heeft zondag 
zijn carrière met een 
hoofdprijs afgesloten. 

De fietscrosser uit 
Heesch werd Europees 
kampioen. 

Binnenkort een interview 
met Raymon in 
DeMooiBernhezeKrant

FOLDER DEZE WEEK
INTENSE 
FEEL GOOD-LOOK AMAZING
UIT NISTELRODE

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

De zomereditie 
verschijnt 
3 augustus

10 augustus verschijnt er 
een gewone krant.
17 en 24 augustus 

verschijnt er geen krant
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 TROTS

Wij schamen ons er gelukkig niet voor 
om te zeggen dat we ergens trots op zijn. 
of op iemand. dat complimenteert dan 
vaak diegene op wie je trots bent.
Maar altijd als ik iemand hoor zeggen 
‘on-nederlands goed’, gaan mijn haren 
recht overeind staan. Het lijkt wel aan te 

geven dat wij als nederlanders een minderwaardigheidscomplex 
moeten hebben. en zeg nou eerlijk; waar is dat gevoel eigenlijk 
op gebaseerd? 
Zou dat komen omdat we een klein land zijn? ik krijg dan een 
flash-back van Calimero met de gevleugelde uitspraak: ‘Zij zijn 
groot en ik is klein’. Beter voel ik me met de uitspraak: ‘daar 
waar een klein land groot in is’. Wij hebben heel veel om trots 
op te zijn. in bijna alle takken van sport presteren nederlanders 

goed. We hebben weliswaar een dichtbevolkt land, maar 
dat heeft als voordeel dat alles dichtbij is. Winkels, scholen, 
sportcentra, we vinden het bijna overal zo goed als om de hoek. 
de natuur is ook overal om ons heen te vinden. op het gebied 
van cultuur en kunst is ons landje net zo min weg te vlakken. 
denk aan de oude meesters. en ook op het gebied van muziek 
spelen wij ons deuntje mee. de laatste jaren bijvoorbeeld scoren 
nederlandse dj`s heel goed over de hele wereld. en dan, onze 
waterhuishouding hebben wij, dankzij knappe ingenieurs, goed 
op orde. Kortom, genoeg redenen om letterlijk heel trots op 
ons kleine landje te zijn. Mag ik daarom met u afspreken dat 
we de term ‘on-nederlands goed’ gaan vertalen naar ‘van 
internationaal niveau’? 

dan nu even over eigen trots. oftewel ‘t Pumpkes trots; vanaf 
volgende week kunnen wij met trots onze nieuwe menukaart 
presenteren. Met gouwe ouwen zoals de klassieke gerechten 
en de proeverij. daarnaast een geheel nieuw onderdeel van de 
menukaart; de hamburgers. tevens hebben wij een uitbreiding in 
de vegetarische gerechten. Met het hele team werken wij eraan 
om u, als onze gasten, wederom in de watten te leggen! U bent 
van harte welkom om onze trots te komen aanschouwen!

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok eetcafé ‘t Pumpke

nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

CoLUMN
MARITA

de Franse komedie Bon dieu! was in eigen land de grootste bioscoophit 
sinds intouchables. Bijna tien miljoen bezoekers trok de film, waarmee 
het een van de grootste hits van eigen bodem ooit is. 

de film gaat over een welgesteld echtpaar met een katholieke moraal, 
dat het eigenlijk maar niets vindt dat hun dochters zijn getrouwd met 
mannen van een andere afkomst. Vader Claude probeert zich zoveel mo-
gelijk te gedragen als de moderne, tolerante man, maar het wordt hem 
niet gemakkelijk gemaakt met schoonzoons uit israël, Marokko en China. 

Wanneer dochter nummer vier thuiskomt met 
een Afrikaan, lijkt de maat vol. Zeker als blijkt 
dat de ouders van de nieuwe aanwinst ook de 
makkelijkste niet zijn.

Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis de Pas
entree: € 5,-
Aanvang film: 20.00 uur.

Filmhuis De Pas: Bon Dieu!

HEESCH - In samenwerking met de Zomerschool, vertoont 
Filmhuis De Pas op maandag 25 juli de film Bon Dieu!

als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze 
voorstelling, laat dit dan voor 17 juli weten via info@de-pas.nl.

Wandel mee door het prachtige ’s-Hertogenbosch
Waterige stadswandeling 
Stadsgids Jan Lensen neemt ons 
mee naar de noordwestzijde waar 
de rivieren de Dommel, de AA en 
de Zuid-Willemsvaart samenko-
men. Hier lopen wij door de Krom-
me Elleboog, via het Waaigat naar 
de Boombrug. Dan naar de Citadel, 
waar de brug ligt van hier naar ner-
gens en vervolgens naar het Kruit-
huis, vandaar via de Jan Heinstraat, 
Orthenstraat en Barbarastraat weer 
richting centrum.
Woensdag 20 juli, 10.00 – 12.00 
uur. Prijs: € 8,50.

Wandeling Jeroen Bosch 
Experience 
Vanwege het Jeroen Bosch jaar en 
het 10-jarig jubileum van de zomer-
activiteiten, hebben we een extra 
wandeling in ’s-Hertogenbosch in-
gepland. We gaan met stadsgids Jan 
Lensen op zoek naar de beelden uit 
de Tuin der lusten van Jeroen Bosch 
die dit jaar in ‘s-Hertogenbosch te 
zien zijn. Vrijdag 22 juli, 14.00 – 
16.00 uur Prijs: € 8,50

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

‘maar altij d als ik iemand hoor 
zeggen ‘on-nederlands goed’, gaan 
mij n haren reCht overeind staan’

Kerkstraat 13  
Vorstenbosch
Tel. 0413 363 239 

Openingstijden: 
Woensdag (alleen even weken) vanaf 16.30 uur • Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16.30 uur.

BIEFSTUK 
Deze week
(Geldig t/m zondag 17 juli)

11,95

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl 
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Wanneer dochter nummer vier thuiskomt 

met een Afrikaan, lijkt de maat vol

Vakantie inluiden met ruim 
100 soorten Belgisch bier
HEESWIJK-DINTHER - Het Belgische Bier Festival van Hotel-Restaurant 
De Leygraaf wordt in het weekend van 15-16-17 juli weer gehouden aan 
de Meerstraat 45a. Hiermee wordt de vakantie ingeluid. Aanvang is vrij-
dag 15 juli om 15.00 uur. Er zullen dan ruim 100 verschillende Belgische 
bieren worden gepresenteerd. Met standaard 50 verschillende Belgische 
bieren op haar bierkaart, breidt dit tijdens het Belgisch Bier Festival uit 
met nog eens ruim 50 soorten. Meer info op www.belgischbierfestival.nl. 
Gratis toegankelijk en geopend t/m zondagavond.



Woensdag 13 juli 2016 3
  

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

ABN
Tot mijn twintigste levensjaar vond ik altijd van ‘m’n eigen’ dat ik best 
aardig Algemeen Beschaafd Nederlands praatte. Ik vergeleek mezelf 
vaak met Guus Meeuwis of Ruud van Nistelrooij.  Je hoort bij die 
twee overduidelijk dat ze in Brabant geboren en getogen zijn, maar 
die zachte G die ze gebruiken is nooit een issue. Sterker nog, het licht 
Brabantse accent dat ze hebben, maakt ze charmant en aaibaar. Zelfs 
voor mensen boven de rivieren, dat wil wat zeggen.

Maar sinds ik de beelden terug heb gezien van mijn allereerste proefles 
‘Journaallezen’  tijdens mijn studie aan de School voor Journalistiek, 
weet ik dat ik het als journaallezer echt niet verder zou schoppen dan 
het journaal van DTV. Mijn Brabantse accent was zo ontzettend niet 
voor landelijke TV geschikt, ik was er zelf helemaal ondersteboven 
van. Alsof het Journaal een boer uit Brabant uit de stal had getrokken 
en op dat stoeltje had gezet, zo verschrikkelijk klonk het. Het had 
werkelijk niets van doen met de charmante Guus of de aaibare Ruud. 
Het deed pijn aan de Algemeen Beschaafde Nederlandse oren. 

Mijn grote droom om op zondagavond om stipt zeven uur Studio Sport 
te presenteren, viel daarmee in één klap in duigen. Ik wist vanaf toen 
zeker dat de NOS echt niet ging investeren in een presentator die ze 
eerst nog vier jaar naar de nonnen in Vught moesten sturen om maar 
een beetje fatsoenlijk te kunnen articuleren. Ze konden het natuurlijk 
ook niet maken om de presentator te moeten leren dat het echt ‘Ajax’ 
is in plaats van ‘Aojaks’. 
Het enige waarvoor Studio Sport me had kunnen vragen, is Berry van 
Aerle interviewen. Dan sloegen ze meteen twee vliegen in één klap. 
Kon ik meteen de ondertiteling van ons beiden verzorgen.

CoLUMN
d’n bliekerHieperdepieperdepiep... 

De Korrel viert vijfjarig jubileum!

“Welkom allemaal! Samen met 
Ria mocht ik deze ontmoe-
tingsochtend opstarten en bege-
leiden,”, opent Rina Kersbergen, 
die vanuit Laverhof professionele 
ondersteuning biedt, de feestelijke 
bijeenkomst. “Het was voor ons 
beiden nieuw om een dergelijk 
project vorm te geven, maar het is 
geslaagd. Mede door de vijf zeer 
gemotiveerde en betrokken vrij-
willigers en hun coördinatrice! Zij 
zijn van onschatbare waarde. Het 
is een hechte groep geworden, 
waar gelachen, gehuild en alles 
gedeeld wordt. Er is met elkaar 

afgesproken dat al wat er gezegd 
wordt, niet buiten deze ruimte 
komt. De deelnemers voelen zich 
hierdoor veilig en vertrouwd met 
elkaar. Misschien voelt de drempel 
wat hoog om hier binnen te ko-
men, maar als je er eenmaal bent, 
word je met open armen ontvan-
gen en je voelt je meteen thuis. 
Dat is de kracht van deze groep!” 

Voorbeeldfunctie
Ook voorzitter Ben Cornelissen is 
heel tevreden: “We zijn met vijf 
deelnemers begonnen en inmid-
dels uitgegroeid tot negen. Het is 
gestart als pilot in Vorstenbosch, 
mede door de inzet van Jan Kan-
ters. We hoopten dat het omarmd 
zou worden in onze kern. Nu kun-
nen we stellen dat het omarmd 
is! We zijn zelfs een voorbeeld 
geweest voor Heeswijk-Dinther, 
Middelrode, Vinkel en Loos-
broek.” Jan Kanters sluit het offi-
ciële gedeelte af met de woorden: 
“De inzet van jullie allemaal heeft 
De Korrel tot iets heel waardevols 
gemaakt. Dank jullie wel!” 

Warme verbondenheid
Elke donderdagmorgen gonst het 
in De Korrel van gezelligheid. Er 
worden geheugen- en beweeg-
spelletjes gedaan. Tijdens het 
‘positieve rondje’ krijgt iedereen 
ruimte om lief en leed te delen.
Gerty Ceelen feliciteert de stich-
ting namens de gemeente, want 
de wethouder is verhinderd: 
“Toen ik een poosje geleden een 
ongepland bezoek bracht aan De 
Korrel heb ik mogen ervaren hoe 
bijzonder deze ontmoetingsoch-

tenden zijn. De sfeer is er warm 
en inwoners uit Vorstenbosch, 
die net dat beetje extra aandacht 
nodig hebben, voelen zich echt 
verbonden met elkaar. Daarom 
blijven we als gemeente dit ook 
financieel ondersteunen. We be-
talen de beroepskracht van La-
verhof en de huur van de zaal, 
inclusief koffie en thee. Bij een 
jubileum hoort ook een cadeautje 
en dat wil ik graag aan de deel-
neemster van het eerste uur ge-
ven.” Ann v.d. Akker neemt het 
namens alle deelnemers in ont-
vangst: “Ik heb in al deze vijf jaar 
geen ochtend overgeslagen, zo 
fijn vind ik het hier!”

VORSTENBOSCH - Ze zijn er allemaal in de Stuik, donderdag 7 juli: De vijf bestuursleden van Stichting 
Zorgvoorziening Vorstenbosch en hun adviseur Jan Kanters, Rina Kersbergen van Laverhof, Ria Richters 
van ONS welzijn, de vijf vrijwilligers en hun coördinatrice en alle negen deelnemers. Ook de gemeente 
is vertegenwoordigd in de persoon van Gerty Ceelen, beleidsmedewerker Welzijn. De coördinatrice heeft 
feestelijke taarten gebakken, want De Korrel viert dat het vijf jaar bestaat. En dat mag gevierd worden! 

Tekst en foto’s: Hieke Stek 

nu kunnen we 
stellen dat het 
omarmd is

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, 
Trouw en Brabants Dagblad. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed 
betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 260,- ; • startpremie van € 100,- ;  

• gratis de krant lezen; • gratis regenpak.                                    *min.leeftijd 15 jaar

Word bezorger!

Heeswijk-Dinther en Heesch
div. wijken beschikbaar

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-

ze konden het natuurlij k ook niet 
maken om de presentator te moeten 
leren dat het eCht ‘ajaX’ is in plaats 
van ‘aojaks’
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OP DE VERZORGINGSLIJN
VAN L’ORÉAL PROFESSIONEL

Weijen 11 
Nistelrode 
0412-612764

Kerkstraat 26 
Heesch
0412-451004

Voor meer info bij kapsalon van Dinther

OP DE VERZORGINGSLIJN
VAN L’ORÉAL PROFESSIONEL

20% KORTING

Shampoo, crème, masker en conditioner

De zon 
Eindelijk breekt hij dan door, 
de zon, waar we allemaal zo 
naar hunkeren. Het maakt ons 
goedgehumeurd. We zien de 
‘zonnige kant’ van het leven. Er 
worden sociale activiteiten on-
dernomen, er vinden gezellige 
ontmoetingen plaats. We groe-
ten elkaar onderweg, de wereld 
leeft! En natuurlijk is het voor 
veel mensen ook het begin van 
een vakantieperiode. De rust 
en de zon doen de mens goed. 
De bruine teint staat iedereen 
goed en je ziet er gezonder uit. 
In feite ben je ook gezonder, 
door de aanmaak van de brood-
nodige vitamine D. 

Bruin worden is niets anders 
dan het proces van een natuur-
lijke bescherming opbouwen. 
De huid verdikt en fungeert 
zo als een natuurlijke bescher-

mingsfactor. Dit moet echter 
wel geleidelijk aan opgebouwd 
worden. Tegenwoordig 
is bijna iedereen al 
overtuigd van het 
belang van een 
hoge zonnefac-
tor 30 tot 50. 
Voor minder 
moet je niet 
gaan en ondanks 
die factor, kleur je 
gewoon bruin. Iede-
re twee uur bijsmeren 
is ook belangrijk. De allerbe-
langrijkste factor komt echter 
van binnen! Met de juiste voe-
dingssupplementen bouw je al 
een natuurlijke bescherming op 
tegen de schade van overmati-
ge straling. 

Kleurt je huid toch rood, dan 
ben je al te ver gegaan en vindt 
er een ontstekingsreactie in de 
huid plaats. Het immuunsys-
teem wordt weer aan het werk 
gezet om de aangedane huid 
te repareren, als dat lukt. De 
zichtbare schade krijg je pas 
jaren later gepresenteerd in de 
vorm van pigmentvlekken, rim-
pels en verlies van elasticiteit. 
Echte zonaanbidders krijgen 
een leerachtige huid. 

Vitamine D beschermt ons te-
gen hart- en vaatziekten, diabe-

tes en vormen van kanker. 
Het versterkt ons im-

muunsysteem. We 
slaan het onder 
invloed van zon 
op en verbruiken 
het tot het ‘op’ 
is. Daarom zie je 

vaak in de maan-
den januari, fe-

bruari de weerstand 
verminderen en griep of 

andere infecties optreden. De 
zon laat ons optimistischer zijn 
door de aanmaak van serotoni-
ne, het stofje waar we blij van 
worden. Ook zorgt het voor de 
aanmaak van melatonine, dat 
van invloed is op onze biologi-
sche klok en ons slaappatroon. 
Er wordt bovendien meer lepti-
ne geproduceerd, het hormoon 
dat aangeeft dat de maag ‘vol’ 
zit en waardoor je dus minder 
behoefte aan eten hebt. 

Reden te over om verantwoord 
te genieten van de zon. Ik wens 
iedereen een fijne zomertijd 
toe!

COLUMN DICHT OP DE HUID

Zonder zon zou 
er echter geen 

leven zijn

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

ls pedicure ben ik 22 jaar bezig in dit vak en heb ik 
al vele voeten in mijn handen gehad.
Nu werk ik ook als pedicure in een verpleeghuis 
voor mensen met dementie. Het looppatroon 

van mensen met dementie kan sterk veranderen. Mensen 
gaan in hun fase van dementie anders lopen. De voeten 
worden anders belast. Vaak zie je ook meer eeltvorming op 
de bal van de voorvoet. Of klauwtenen, want vasthouden 
aan de grond is zeer belangrijk. Dementerenden lopen 
meer voorover, zoekende naar… Of hebben juist een 
starre loophouding met de voeten platter op de grond, 
dan hoor je jezelf lopen. Heel belangrijk is het om te kijken 
en te luisteren naar deze mensen. Want soms is het niet 
duidelijk waar pijn vandaan komt. Vooral bij bewoners van 
verpleeghuizen die nog mobiel zijn, kan pijn ook voortkomen 
uit voetklachten; vooral als ze dagelijks kilometers lopen 
omdat ze geen rust hebben om te zitten.

Ik ga zoveel mogelijk mee in de beleving van deze cliënten. 
Duidelijkheid, vertellen wat je komt doen is heel belangrijk. 
Een pedicure is vaak in hun ogen niet nodig, daar kwam je 
niet.
Maar het feit dat ze ook geen besef meer hebben van tijd, 
plaats of wie ze zijn, kan argwaan wekken tegen mij als 
pedicure. Samenwerken met de verzorging en andere 
disciplines is erg belangrijk om pijnklachten te voorkomen of 
te verminderen aan de voeten.
Rust, vertrouwen en vooral ook zorgen dat men de regie in 
eigen handen houdt, is dan zeer belangrijk. 
Als de pedicurebehandeling klaar is en mijn cliënt weer 
pijnloos verderloopt, weet ik dat ik mijn werk goed gedaan 
heb en ga ik tevreden verder.

Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor je voeten,
De groeten aan je voeten.

Pedicure Tinka van Nuland

COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

PEDICUREN 
EN DEMENTIE

A

‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

‘t Dorp 68a Heesch

Vrijdag 15 juli 10.00 uur 

Het goedkoopste artikel
krijgt u gratis

Met uitzondering van de nieuwe collectie
en accessoires

START UITVERKOOPSTART UITVERKOOP

ACTIE:
1+1

GRATIS

D� koffi  � staa� klaar!

Alle artikelen van de actie 
hebben een oranje sticker
Alle artikelen van de actie 
hebben een oranje sticker

SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

‘Als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit te werken’
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

  

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

Waldkornbollen

geldig t/m 20-7-2016
1,504 stuks

maar door
  Vorig jaar zomer kregen we de citroencake    
   niet aangesleept. Harm is er klaar voor. 
    Hij heeft alles in huis en onze bakkerij 
      ruikt de hele week naar deze super-
              lekkere cake. Cake is cake? 
                   Wij vinden van niet. Proeft u 
                 deze eens; zomers fris met ’n 
                   knisperend laagje van 
                             gesuikerde  amandelen. 
                                     Daar blijf je van 
                                          snoepen.

harm raspt

Citroen 
cake

3,50
normaal 4,25

Mevrouw Van der Velden-Ruijs uit Lith is een reislustig mens. Ze begon 
met haar 50e te reizen en stopte niet voordat ze 90 werd. Haar man 
ging liever de bossen in om te jagen: “Die beumen zèn hier net eender 
as in Oostenrijk.” Maar toch ging hij vaak mee, voor de gezelligheid. 
Voor mevrouw Van der Velden was er Duitsland, Oostenrijk, Engeland, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen en veel plezier. Waar ze ook ging 
met haar gezelschap, overal werden mensen in de maling genomen 
en werd gezongen en gelachen. De reisverhalen zijn kwijt, maar de 
herinneringen blijven.

‘Die vakanties, daar denk 
ik vaak aan terug’

nistelrode - Bij de bewoners van zorgcentra in Bernheze zijn heel veel herinneringen die zij 
koesteren. Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat 
bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. om die 
herinneringen levendig te houden en te delen, is deze rubriek ‘familieschatten’. Bij de familieschatten 
vertellen de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Mevrouw Van der Velden-Ruijs in Laarstede, Nistelrode

De fotografen van DeMooiBernhezeKrant, 
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers, voorzagen 
de opgetekende verhalen van passende beelden.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne Belasting betalen in Box 3? Echt niet!
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Bernhoven ziekenhuis 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40. 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk noVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& nistelrode. de huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

Vrijwilligers 
gevraagd!

www.laverhof.nl

Wij zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor diverse activiteiten. 
Onze vrijwilligers begeleiden 
cliënten individueel of in groepen 
en brengen extra ondersteuning  
en plezier. Hun inzet betekent 
veel voor onze cliënten en het is 
daarmee dankbaar werk. 

Bent u geïnteresseerd in vrij-
willigerswerk bij Laverhof, kijk op 
onze website voor meer informatie 
of neem contact op met:

Dion van Kaathoven 
teammanager Welzijn Schijndel
telefoon: (073) 544 33 00
e-mail: 
dion.vankaathoven@laverhof.nl

Sanne Kivits
teammanager Welzijn Heeswijk
telefoon: (0413) 29 81 00
e-mail: 
sanne.kivits@laverhof.nl

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

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

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

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

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

Frans werd in 1941 geboren in 
elsendorp en op zevenjarige 
leeftijd verhuisde het gezin naar 
Herpen. Pieta werd in 1943 ge-
boren en is een echte Hisse. Ze is 
geboren en getogen aan de Bur-
gemeester Woltersstraat.
Ze hebben elkaar ontmoet tij-
dens het dansen bij zaal Govers 
in Geffen. na een verkeringstijd 
van zeven jaar, zijn ze op 8 juli 
1966 getrouwd. daarna zijn ze 
gaan wonen aan de Burgemees-
ter Woltersstraat en na anderhalf 
jaar zijn ze verhuisd naar de Jan 
steenstraat, naar het huis dat ze 
zelf hebben gebouwd en daar 
wonen ze nu nog steeds. Ze 
hebben twee zonen: William en 
roland en inmiddels zijn er vijf 
kleinkinderen geboren. Frans 
heeft gewerkt als timmerman 
bij het aannemingsbedrijf van 
zijn vader, maar toen zijn vader 
stopte met het bedrijf, is Frans 
gaan werken als conciërge bij het 

Maaslandcollege in oss. later is 
hij overgestapt naar de Vincent 
van Gogh Havo, het huidige 
Mondriaan College in oss. Pieta 
heeft op een naaiatelier gewerkt, 
maar toen de kinderen werden 
geboren bleef ze thuis om voor 
hen te zorgen. tevens zorgde ze 
voor haar moeder die bij hen in-
woonde.

Frans verricht vrijwilligerswerk 
bij CC de Pas en Pieta bij Zie-
kenvereniging de Horizon. Ze 
houden allebei van tuinieren, 
dus hun tuintje ziet er altijd pico 
bello uit. Ze gaan graag samen 
fietsen en zijn beiden lid van 
een smartlappenkoor. daarnaast 
houden ze van wandelen, mu-
ziek, kaarten en biljarten, maar 
het meest houden ze van reizen. 
Ze hebben dan ook al veel van 
de wereld gezien en daar willen 
ze voorlopig nog wel even mee 
doorgaan.

Gouden bruidspaar: 
Frans en Pieta 
Adriaans-Goossens

HeesCH – Frans adriaans en Pieta adriaans-Goossens waren op 
vrijdag 8 juli 50 jaar getrouwd.

BernhezefamilieBerichten

Geboren

Wiep
8 juli 2016

Dochter van 
Kristel van Dijk en Gerold Weren

Randweg 137, 5845 CX Sint Anthonis  

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken die tijdens het ziek zijn 
en overlijden van mijn man en onze vader 

Cor van Beekveld 
hun medeleven betuigd hebben en ons tot steun zijn geweest. 

De vele kaarten en bezoekjes hebben ons erg goed gedaan.

Familie van Beekveld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING 
Karakteristieke langgevelboerderij Zoggelsestraat 68 te 
Heesch op ca. 0.31.50 ha. en 2 percelen landbouwgrond 
totaal ca. 3.09.88 ha. plaatselijk bekend Zoggelsestraat. 

Percelen zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te koop. 
Kijkdagen langgevelboerderij:  

za. 23 juli en za. 20 augustus a.s. 10.00- 13.00 uur 
 Inlichtingen en benodigde inschrijfformulieren met 

inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij: Rentmeesterskantoor 
Ceelen te Haren 0412-465074/ info@ceelenrentmeesters.nl 
Inschrijving sluit wo. 02 november 2016 om 16.00 uur. 
www.funda.nl              www.fundalandelijk.nl  
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TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Karakteristieke langgevelboerderij 

Zoggelsestraat 68 te Heesch op ca. 0.31.50 ha. 
en 2 percelen landbouwgrond totaal ca. 3.09.88 

ha. plaatselijk bekend Zoggelsestraat. 
Percelen zijn zowel afzonderlijk 

als gezamenlijk te koop. 
Kijkdagen langgevelboerderij: zaterdag 23 juli 

en zaterdag 20 augustus a.s. 10.00-13.00 uur.

Inlichtingen en benodigde inschrijfformulieren 
met inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij: 

Rentmeesterskantoor Ceelen te Haren 0412-465074/ 
info@ceelenrentmeesters.nl 

Inschrijving sluit woensdag
2 november 2016 om 16.00 uur. 

www.funda.nl    www.fundalandelijk.nl



Woensdag 13 juli 2016 7
  

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

1,00

Haver volkoren 
desem

2e nu voor

1,00

Kokoskoeken
5 + 1

GRATIS

Gemarineerde 
speklappen

Eigen gemaakte 
gekookte 
gelderse
100 gr. € 1,00

100 gr. € 0,80

Kipvinken

100 gr. € 1,25
Macaroni uit 
eigen keuken

100 gr. € 0,80

4 volkoren zonnepit 
bolletjes

Groot assortiment rauwkostsalades 
lekker voor bij de BBQ

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

AVOCADO’S 2 stuks € 1.95
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1.50

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

Lekker krokant, lekker gezond!

Hallo, ik ben Macho. Een stoere kerel, een kruising herder-bull 
terriër, van 4 jaar oud. Ik zit al een hele tijd in het asiel. Ge-

lukkig heb ik er niet al teveel stress. Dat heeft ook te maken 
met mijn gehoor. Ik ben namelijk stokdoof. Dus van al dat 
geblaf om me heen heb ik geen last. Toch verlang ik enorm 
naar een eigen thuis, een lieve baas. Wel graag eentje met 
ervaring, want ik ben oersterk en de communicatie met 
mij vraagt wel wat creativiteit. Mijn grootste hobby’s zijn 
wandelen en spelen. Ik ben echt gek op ballen en speel 

het liefst samen met een van mijn verzorgers. Daarvoor kun 
je me echt midden in de nacht wakker maken. Mag ik als-

tublieft bij je wonen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en 
www.facebook.com/hokazo! 

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden 
tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl. 

Zaterdagavond was er een kla-
terend feest, waarbij de gevor-
derde bewoners buiten buurtten 
en de jongeren zich binnen in de 
aangeklede loods van Djuri van 
Rijbroek - Vloeren aan de Peel-
straat uitleefden op discomuziek. 
Het gedruis ging zondagochtend 
in de verlenging, met een buut 
van Rob Scheepers uit Helmond. 
Na een geanimeerde brunch 
voor de buurtbewoners, werd 
het zondagmiddag tijd voor een 

reünie van de buurt, met een 
kleine 150 mensen die er ooit 
gewoond hebben. Dat werd 
een uiterst gezellige boel, opge-
vrolijkt door muziekgezelschap 
Corazon for Music. Kinderen 
vermaakten zich onder de stra-
lende zon met water en zand, 
volwassenen hadden handen en 
hoofd vol met drankjes, hapjes 
en verhalen. 

Gouden buurtvereniging ’t Derpt 
telt 52 huishoudens met 140 be-
woners en is volgens het bestuur 
razend actief. Vooral de laatste 
jaren is er sprake van verjonging 
en de opkomst bij activiteiten is 
zeer groot, zo vertelt Rianne van 
Heertum, al tien jaar secretaresse 

van de buurt: ”Er zijn altijd wel 
vrijwilligers die mee willen hel-
pen hier. En de ledenvergadering 
combineren we altijd met een 
gezellige brunch. Steeds volle 
bak.”
Het bestuur wordt verder be-

mand door Ans van Alebeek, 
Cor Geenen, Miranda de Wit, 
voorzitter Hans van de Ven en 
Mariëlla van der Steen. “We 
hebben niet de oudste buurt van 
Vorstenbosch, maar zeker wel de 
gezelligste”, zegt zij.

Gezelligste buurt van
Vorstenbosch 50 jaar
VORSTENBOSCH – Met de onthulling van een soort totempaal waarop alle straatnamen van de buurt 
prijken, opende de Vorstenbossche buurtvereniging ’t Derpt zaterdagavond het feestweekeinde rond 
het 50-jarig bestaan. De onthulling werd toevertrouwd aan de oudste bewoner: Annie Wijdeven (88) en 
een van de jongste bewoners: Dide Verstegen (4). 

Annie Wijdeven en Dide Verstegen onthullen de straatnaamborden van de 
jubilerende buurtvereniging ‘t Derpt. Uiterst rechts voorzitter Hans van de 
Ven, naast hem bestuurslid Cor Geenen. 

gouden 
buurtvereniging 

‘t derpt telt 
52 huishoudens 

met 140 bewoners

KENT U DÉ 
(JONGE) 
ONDERNEMER 
VAN 2016?
GEEF NU OP!
WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

VITAMINE BBE LOCATIE: 
DE PAS HEESCH

15 OKTOBER

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Zandkant 6a Heeswijk-Dinther 
tel: 0413-209229 - www.meerdonk.nl

Zandkant 6a Heeswijk-Dinther 
tel: 0413-209229 - www.meerdonk.nl

Een GROOT TERRAS 
voor een 

KOPJE KOFFIE of 
een LEKKER BROODJE
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Het begint bij...

te Geffen

www.oorsprong-geffen.nl
0413 24 38 18 

info@bernheze.nl
073 522 25 55

info@raadhuysmakelaars.nl

Meer weten?

REEDS 50% 
VERKOCHT!

Je koopt al 
een ruime, 
karakteristieke 
tweekapper voor 
€ 249.500,- v.o.n. 

7 royale vrijstaande 
woningen en 
8 sfeervolle ruime 
twee kappers
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KBO Creatief 
BernHeZe - Of je nu uit Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek, Mid-
delrode, berlicum of van elders 
komt en of je nu jong bent of 
oud, dat doet er niet toe. ie-
dereen is welkom op de twee-
de editie van kbO creatief op 
zaterdag 16 juli, tussen 13.30 
en 17.00 uur in de Ontmoe-
tingstuin achter cc Servaes te 
Heeswijk-Dinther. kbO-Dinther 
is erin geslaagd het evenement 
een stuk uitgebreider op te zet-
ten dan in 2015 het geval was. 
Dit jaar hebben we liefst ze-
ventien deelnemers, die in de 
Ontmoetingstuin rondom een 
gezellig terras willen laten zien, 
voelen en uitproberen hoe zij 
hun creatieve hobby uitoefenen. 

in een fleurige marktomgeving 
kun je genieten van beeldhou-
wen, schilderen, haken, breien, 
borduren, glas en speksteen be-
werken, kokkerellen en nog veel 
meer. Het is natuurlijk fijn als de 
zon zich van zijn beste kant laat 
zien, maar mocht dat niet het ge-
val zijn, dan is daar in voorzien. 
Het wordt ongetwijfeld weer een 
fijne middag om elkaar te ont-
moeten en te stimuleren om ook 
op een creatieve manier bezig te 
zijn. Zeker als je weet dat ook de 
muzikale inbreng niet ontbreekt. 
Afwisselend zullen optreden de 

muziekkapel la Banda, het ac-
cordeonorkest ricochet en onze 
eigen accordeonist Wim smits. 
de vrijwilligers van CC servaes 
zorgen daarbij voor een lek-
ker drankje, de mensen van de 
ontmoetingstuin vertellen over 
de groei van de gewassen in 
de moestuin en het iVn zet de 
deuren van zijn infocentrum wa-
genwijd open. ook de beroemde 
hagedissen in de oude kerkmuur 
zullen zich met plezier laten zien. 
dat alles is uiteraard geheel gra-
tis toegankelijk. Kom dus allen 
en beleef samen een gezellige en 
creatieve middag!

KBO Kluscafé 
Loosbroek
loosBroeK - voor alle inwo-
ners van bernheze is er elke der-
de dinsdag van de maand een 
kluscafé in Loosbroek.

Al is het vakantietijd, de vrijwil-
ligers van ons kluscafé zijn er 
weer op 19 juli. Van 18.30 tot 
20.30 uur staan ze opnieuw 
voor je klaar bij Harrie en rien 
van Zoggel in de Achterdonkse-
straat 7. Het is de tijd dat jouw 
tuingereedschap intensief ge-
bruikt wordt. Misschien kan het 
wel wat geslepen worden. 
Vrijwilligers proberen je zo goed 
mogelijk en ook nog gratis te 

helpen met hun kennis en de 
middelen die zij tot hun beschik-
king hebben. Het kluscafé is er 
voor alle inwoners van Bernheze, 
dus loop gewoon even gezellig 
binnen tijdens de openingstijden 
en misschien heb je nog ideeën 
voor ons. Voor meer informatie 
kun je terecht bij Jan van eerd, 
0412-480658 of bij Betsie van 
Zutphen, 0413-229692.
in de vakantieperiode gaat het 
kluscafé gewoon door en wel op 
19 juli en 16 augustus.
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog.

Koersbal spelen 
bij KBO Heesch
HeesCH - koersbal is een oud, 
oer-Nederlands spel. Weet je 
niet wat het koersen inhoudt? 
kom dan vrijblijvend eens kij-
ken en meedoen op iedere dins-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in D’n Herd in cc De Pas. 

op dit moment wordt er met 
ongeveer tien personen ge-
speeld en er kunnen er nog meer 
bij; zowel vrouwen als mannen. 
denk je ‘ik ben te oud of te 
jong?’, dan heb je het mis: het 
is een gezelschapsspel voor ie-
dereen.
Ben je wat moeilijk ter been, dan 
word je geholpen. Voorop staan 

vermaak en gezelligheid en ie-
dereen hoort erbij! tijdens deze 
middag worden dan ook twee 
pauzes ingelast voor een natje 
en een droogje naar keuze.
Het spel wordt gespeeld met 
vier zwarte en vier bruine ballen 
met een ongelijk profiel, waar-
door deze een koers volgen op 
de mat; vandaar de naam koers-
bal. Het is de bedoeling dat je zo 
dicht mogelijk bij de witte ‘buut-
bal’ komt te liggen om punten 
te scoren. Via een systeem speel 
je telkens tegen een andere 
deelnemer en wordt er op het 
eind van de middag gekeken 
wie die dag de meeste punten 
heeft behaald. Al staat voorop 
dat we de middag gezellig sa-
men doorbrengen, wil dat niet 
zeggen dat het er niet fanatiek 
aan toe gaat. regelmatig wordt 
er tot op de millimeter gemeten 
wie er met het ene zuurverdien-
de puntje gaat strijken. lijkt het 
je iets om mee te doen, of wil je 
eens komen kijken. Bel of mail 
naar emile Bonte, 06-20301140 
/ emile44@gmail.com.

Ria wint 
zesde ladder 
KBO Bridge 
nistelrode – De winnaar van 
de zesde laddercompetitie werd 

vrijdag 8 juli bekendgemaakt. 
De beste acht van de twaalf sco-
res tellen en daarvan wordt dan 
het gemiddelde berekend.

deze keer mocht ria van Val-
kenburg een mooi boeket bloe-
men in ontvangst nemen.
Haar gemiddelde score was 
59.40%, op de voet gevolgd 
door Anneke van Grunsven, 
59.06% en Maria Pittens, die 
58.51% scoorde. er was ook 
een attentie voor de speler die 
de 50.00 het dichtst benaderde. 
noud van Hoorn presteerde dat 
met precies 50.00%. natuurlijk, 
ook voor de laagst scorende was 
er een kleinigheidje. Met wat 
extra’s bij de koffie, werd het 
opnieuw een gezellige middag. 
Jammer, dat door ziekte wat 
mensen niet aanwezig konden 
zijn. Wil je meer weten over deze 
KBo Bridge-inloopmiddag dan 
kun je contact opnemen met 
Willy Muytjens, telefoon 0412-
613417.

KBO Bernheze
KBO LOOsBROeK
Gratis helpen met kennis en middelen
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Er waait een frisse wind binnen de basisscholen in Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch en Heeswijk-
Dinther. Op maar liefst vier van de zes scholen binnen SKPO (Stichting Katholiek Primair Onderwijs) 
Novum zwaait het komend schooljaar een nieuwe directeur de scepter. 

kind op één
Ze zien er niet uit alsof ze hoog-
nodig toe zijn aan zomervakan-
tie. integendeel. de energie, de 
bevlogenheid en het enthousias-
me spatten er vanaf. de lijn bin-
nen novum dragen ze graag uit: 
het leren van en met elkaar, sterk 
eigenaarschap waarbij het kind 
altijd centraal staat, bewuste 

keuzes maken, focussen op dat 
wat belangrijk is, respect en aan-
dacht voor elkaar, betrokkenheid 
tussen kinderen, leerkrachten en 
ouders. 
Met dat ene doel: goed onder-
wijs bieden. samen, als één orga-
nisatie, maar in eigenheid binnen 
hun eigen school. en altijd het 
kind op één.

Henny van 
Middelkoop 
De Beekgraaf 
Nistelrode

Henny werkt al 34 jaar binnen het onderwijs: 
de afgelopen 20 jaar bij de Filiosscholengroep 
in oss, als intern begeleider bij de nieuwe 
link en als locatieleider bij de Poolster. Henny 
vindt het als nieuwe directeur van de Beek-
graaf belangrijk goed af te stemmen op de 
leerkrachten, de ouders en de kinderen. Zij 
gaat graag de uitdaging aan leiding te geven 
aan een gemotiveerd team, waarbij kwalitatief hoogstaand onderwijs voorop 
staat. ook wil zij ouderbetrokkenheid een impuls geven. 

Ruth van der Pol 
’t Palet Dinther

ruth is al 25 jaar een vertrouwd gezicht op ’t 
Palet en kent het klappen van de zweep in haar 
functie als plaatsvervangend directeur. ruth 
wil de goeie dingen die ze op ‘t Palet doen nóg 
beter doen en daarbij alle leerkrachten, ouders 
en kinderen betrekken. niet alleen de kinde-
ren, maar ook de leerkrachten mogen uit de 
verf komen, om vanuit de passie waarmee zij 
voor dit vak gekozen hebben, te doen waar ze 
goed in zijn. Zij wil mensen in hun kracht zet-
ten, om van daaruit een sterke en waardevolle 
leeromgeving te creëren. 

Bram Janssen
Op Weg 
Vorstenbosch

Bram staat al 17 jaar voor de klas, waarvan 
de laatste 10 jaar in nijmegen. Bram hoopt 
zich op zijn nieuwe school in Vorstenbosch 
snel thuis te voelen in zijn rol als directeur. 
Zijn eigenheid hierin laten zien, zijn rol pakken 
én vinden, vormen voor hem een uitdaging. 
Bram is enthousiast en gemotiveerd en wil 
graag de verbinding aangaan met kinderen, 
leerkrachten en ouders, waarbij de ontwikke-
ling van eigenaarschap voorop staat. een goe-
de werksfeer op school vindt Bram belangrijk, voor zowel hemzelf, zijn collega’s 
als de kinderen.

Mireille Delissen
St. Albertus 
Loosbroek

Mireille kwam 9 jaar geleden vanuit Maastricht 
naar nistelrode. Ze was de afgelopen jaren leer-
kracht bij op Weg en vervolgens coördinator 
onder- en middenbouw op de Beekgraaf en lo-
catieleider op st. Albertus. Mireille is trots op de 
mooie school en geweldige collega’s die iedere 
dag opnieuw keihard werken om de kinderen 
te laten stralen en het beste uit ieder kind te 
halen. Mireille wil de talenten van de leerkrach-
ten (h)erkennen en hen motiveren, stimuleren, 
maar vooral waarderen. Vernieuwingen moeten behapbaar blijven; Mireille gaat 
voor keuzes die goed zijn voor de school. 

Wie komt waar? 

Toi-toi-toi
Henny, Bram, ruth en Mireille: veel succes gewenst in jullie nieuwe 
functie. dat er maar heel veel kinderen een fantastisch mooie en 
leerzame periode mogen beleven op jullie scholen!

BernHeZe - de Beekgraaf, op Weg, ’t Palet en st. Albertus. Vier 

scholen, vier identiteiten. en vier nieuwe directeuren die én zichzelf 

én de school én de visie, normen en waarden van het overkoepelen-

de novum moeten zien te verenigen in hun nieuwe job. Beslist een 

uitdaging. Hoe gaan ze dat doen, wat is hun drijfveer en wat mogen 

de scholen, de kinderen en de ouders verwachten? 

Samen, als één organisatie,
maar in eigenheid binnen hun eigen school

V.l.n.r.: Bram, Henny, Ruth en Mireille Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen
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andere wereld – zelfde kind
natuurlijk is er veel veranderd in 
die veertig jaar. Vanuit de over-
heid; de regelgeving, registratie, 
Cito-toetsen, schoolprestaties, 
het bijhouden van groepsplan-

nen en individuele leerontwik-
keling. Maar ook de lesvoor-
bereidingen, oudergesprekken, 
rapporten, overleg met colle-
ga’s: de kleuterjuf van toen is 
steeds meer een administratieve 
duizendpoot. 
Maar ondanks deze bijkomende 
taken voelt Maria zich nog al-
tijd die kleuterjuf. Want kinde-
ren veranderen weliswaar, door 
andere opvattingen, gezinssa-
menstellingen, opvoeding en 
invloeden vanuit de maatschap-

pij. Maar vanbinnen zijn ze nog 
altijd hetzelfde. 
Maria straalt als vanzelf als ze 
haar vak omschrijft: “Kleuters 
zijn het mooiste dat er is. Ze zijn 
zo puur, zo spontaan en enthou-

siast. ik heb nog steeds iedere 
dag een ‘wow’-moment, zelfs 
na veertig jaar!” Maria vindt 
het belangrijk dat een kleuter 
gewoon kleuter mag zijn. “er 
móet al zoveel. Maar het aller-
belangrijkste is dat een kind zich 
veilig voelt. dat is de basis van 
waaruit stappen kunnen worden 
gezet in zijn ontwikkeling. ik 
voel me bevoorrecht dat ik daar 
een rol in mag hebben. een kind 
zichzelf laten zijn, het beste uit 
ieder kind halen en kinderen blij 

maken: dat is waarom ik het al 
veertig jaar zo leuk vind.”

Feest!
op woensdag 13 juli is het zo-
ver. Juf Maria wordt die dag 

in het zonnetje gezet, hoewel 
ze zelf liever bescheiden op de 
achtergrond blijft. Ze hoopt op 
een leuke activiteit voor de hele 
school. of die wens uitkomt, 
blijft nog geheim. Maria weet 

alleen dat ze om 8.15 uur klaar 
moet staan. Wat het ook wordt, 
ze kan er straks vast met een 
warm gevoel op terugkijken. 
net als op de afgelopen veertig 
jaar. 

KindeRen

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen 

Ze is al kleuterjuf op De Beekgraaf zolang de school bestaat: nog vóórdat de school verhuisde 
van de Blauwe Steenweg naar de Beekgraaf. Inmiddels zijn we veertig jaar en twee nieuwe 
Beekgraafscholen verder. Maar één ding is hetzelfde gebleven: Juf Maria. 

Creatief met mode bij Bs delta

nistelrode – Ze maakte in die veertig jaar tijd nogal wat ont-
wikkelingen mee binnen het onderwijs. aanvankelijk waren kleu-
teronderwijs en ‘lagere school’ twee verschillende dingen. Dat ver-
anderde met het basisonderwijs: één school voor 4- tot 12-jarigen. 
kleuterjuffen gingen ook lesgeven in andere groepen. Ook Maria 
stond af en toe voor een ‘hogere’ groep. Maar haar hart lag en ligt 
bij de kleuters, en dus bleef ze de groepen 1 en 2 trouw. 

‘ik heb nog steeds iedere dag een 
‘wow’-moment’

HEESCH - Het begint al op 
school. Daar zijn de buitenbeen-
tjes vaak het mikpunt van spot. 
Doe maar gewoon, dat is gek 
genoeg. Draag dezelfde kleren 
en knip je haar in dezelfde cou-
pe, draag wat in is! Pas je aan, 
dan hoor je er bij. Want wie wil 
er nou anders zijn?

Het vraagt lef om te zijn wie je 
wilt zijn, een andere mening te 
hebben of het avontuur aan te 
gaan. Hoe vertaal je lef nu in de 
keuze van jouw kledingoutfit? 
Wie ben je? Wie wil je zijn? Durf 
dat te ontdekken. 

Op basisschool Delta zijn de kin-
deren hard aan het werk met het 
thema ‘creatief met mode’. Zij 
hebben een eigen kledingstuk 
als uitgangspunt meegenomen 
naar school en zijn gaan brain-
stormen en experimenteren over 
wat kan ik hiermee? Wat kan ik 
hiermee vormgeven, wat vind ik 
leuk, hoe kan ik mijn kledingstuk 
veranderen zodat er iets heel 
nieuws ontstaat, hoe maak ik 
het, welke vormen, kleuren en 
technieken horen erbij, zou ik 
kunnen samenwerken, wie ben 
ik als ik me zo kleed, wat straal 
ik uit, welke muziek zou erbij 

passen, hoe dans ik of beweeg ik 
dan? De kinderen laten donder-
dag 14 juli van 17.00 tot 19.00 
uur hun kleding en zelfgemaak-
te show zien aan alle ouders en 
genodigden. Je bent van harte 
uitgenodigd om te komen kijken 
naar ‘Kunst van en door kinde-
ren’, donderdag 14 juli bij basis-
school Delta.

Herderstraat 2   
5384 BS Heesch

We zien jullie graag komen!  
Team en kinderen van basis-
school Delta

Overblijfmoeders de Bolderik verwend

Tijdens de pauze op 7 juli was het 
anders dan anders. Dit keer zorg-
den de leerlingen en leerkrachten 
voor de overblijfmoeders. Er was 
koffie en thee en de leerkrachten 

deelden lekkere hapjes rond. De 
leerlingen overspoelden de over-
blijfmoeders met cadeautjes en 
knutselwerken. Ook de school 
zorgde voor presentjes. ‘s Avonds 
genoten de overblijfkrachten op 
school van een heerlijk buffet, 
een ontspannende stoelmassa-
ge en een feestavond. Een echte 
verwendag dus.
“Veel ouders zijn betrokken bij 
de school en dragen hun steen-
tje op een of andere manier bij. 
We hebben een leuk team van 
zo’n 20 gemotiveerde overblijf-
krachten, die iedere dag voor de 
kinderen klaarstaan. Het was ge-
weldig om zo in het zonnetje te 

worden gezet!”, zegt Josine van 
Hirtum, overblijfcoördinator. 

Ballenvanger als extra verrassing
Om het feest compleet te maken, 
bood de Tussen Schoolse Op-
vang de leerlingen van de school 
ook een cadeau aan. Zij verrijk-
ten de grote speelplaats met een 
extra speeltoestel: de ballenvan-
ger. “Een ballenvanger is een 
hoge metalen paal met bovenin 
een korf met drie openingen”, 
vertelt Margot. “Elke keer als je 
een bal in de korf gooit, is het de 
vraag uit welk gat de bal komt. 
Gegarandeerd voor veel uren 
speelplezier. De ballenvanger is 

mede mogelijk gemaakt door de 
opbrengsten van de clubkasactie 
van Rabobank Oss Bernheze én 
de opbrengst van de spellen- en 

spullenmarkt die de leerlingen 
eerder dit schooljaar hielden. Op 
deze manier willen wij iedereen 
bedanken voor hun bijdrage!”

HEESCH - Dat de overblijfkrachten van basisschool De Bolderik dagelijks voor zo’n 120 leerlingen klaar-
staan om er een gezellige én veilige pauze van te maken, was donderdag 7 juli reden voor een feestje. 
Zij werden bedolven onder cadeautjes en knutselwerkjes. En er was een heuse verwenavond. “Enthou-
siaste overblijfkrachten zijn onmisbaar op onze school, hoog tijd om ze in het zonnetje te zetten”, zegt 
directeur Margot van Uden. 
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een aantal weken geleden werd 
de school bezocht door twee cir-
cusartiesten, lola en lisa. Zij zijn 
artiesten bij het ‘circus zonder 
naam’ en hadden de opdracht 
gekregen om een optreden te 
verzorgen op de Kiem. daar 

kregen de leerlingen te horen 
dat zij een naam voor het circus 
mochten bedenken. Het ‘circus 
zonder naam’ zou in ruil daar-
voor een dag neerstrijken op de 
Kiem om met de leerlingen een 
heuse circusvoorstelling te ma-

ken. de winnende naam: ‘Circus 
HarleKieMo’, werd bedacht door 
Maxx van Uden uit groep 2.
 
donderdag 7 juli was het zover. 
echte circusartiesten leerden de 
leerlingen de kneepjes van het 

vak. elke groep mocht verschil-
lende circusonderdelen uitprobe-
ren en bekijken waar zijn talent 
lag. 

daarnaast werd elke groep klaar-
gestoomd voor een prachtig op-
treden. er werd geoefend, ge-
schminkt, verkleed en nog meer 
geoefend voor de grote show. 

‘s Middags hebben ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellen-
den genoten van een prachtige 
voorstelling, waarin onder andere 
leeuwen, Chinese borddraaiers, 
jongleurs en acrobaten hun kun-
sten hebben vertoond! 

Alle leerlingen hebben bewezen 
ware circusartiesten te zijn!

dubbelfeest op basisschool ’t mozaïek
Veertig jaar Peter van der Steen / Afscheid Ad van Heck

Beide heren zijn op basisschool 
Cunera gestart en hebben de 

overgang naar samenvoeging 
van jongens en meisjes op één 

school meegemaakt. Ad heeft 
bewust de keuze gemaakt om te 
stoppen: “ik heb altijd met ple-
zier gewerkt en ik wil met plezier 
stoppen. Mijn accu loopt sneller 
leeg en de dynamo laadt hem 
niet snel genoeg op.” Hij stopt 
met een gerust hart. dit school-
jaar had hij assistentie van een 
fantastische lio-leerkracht, die 

twee dagen per week in groep 6 
les gaat geven. 

Peter kan zijn school en sKPo 
novum nog niet missen. Vijf-
tien jaar geleden startte hij met 
andere taken, naast lesgeven. 
later werden deze extra taken 
zijn hoofdtaken. Het coördine-
ren van iCt voor zes scholen van 
novum is erg leuk en het is fijn 
om dat ook binnen ’t Mozaïek 
te doen, waar de leerkrachten 
en kinderen hem kennen. Bei-
de mannen hebben veel com-
bi-groepen gehad, dat vereist 
organisatievermogen en voor 

de leerlingen concentratie. door 
intelligent om te gaan met de 
mogelijkheden van digitalise-
ring is dit vergemakkelijkt en is 
een aanpak op drie niveaus in de 
groep mogelijk. 

veranderingen
de grootste verandering in (bij-
na en helemaal) veertig jaar is 
de digitalisering. Maar ook de 
toestroom van leerlingen uit 
andere landen, met een andere 
taal vergt aanpassingen. Geluk-

kig is daar de remedial teacher 
en natuurlijk het computerpro-
gramma ‘Horen, zien en schrij-
ven’, waardoor leerlingen thuis 
zelf aan taalvaardigheid kunnen 
werken. toch zijn de heren het 
erover eens dat de reden van 
hun vroegere beroepskeuze nog 
steeds geldt. de kinderen zijn 
gewoon kinderen. Weliswaar 
meer beeldend ingesteld en met 
een kortere spanningsboog door 
de hoeveelheid prikkels van bui-
ten. Ze worden opgeleid voor 
beroepen die waarschijnlijk nog 
niet bestaan. “Wat blijft is, dat 
de band die je opbouwt met de 

kinderen én hun ouders, bepaalt 
hoe de sfeer is in de klas. en zo 
vliegt de tijd!”

Team
op 15 juli worden ze ongetwij-
feld door collega’s, directie en 
kinderen verrast. Want het team 
was prettig om in te werken. 
Peter wil er na zijn veertigjarig 
jubileum nog wat jaartjes aan 
toevoegen. Ad stopt, maar de 
vriendschap tussen hen wordt 
buiten school voortgezet. 

HeesWiJK-dintHer – Leraar groep 6, ad van Heck is net geen 
veertig jaar op basisschool ’t Mozaïek. Dienstplicht zorgde ervoor 
dat hij later startte en hij vindt het met zijn 61 jaar een mooi mo-
ment om te stoppen. Peter van der Steen is 61 jaar en veertig jaar in 
Heeswijk-Dinther werkzaam. Hij wil nog graag doorgaan als boven-
schools icT-coördinator voor SkPO Novum en als teamcoördinator 
van basisschool Het Mozaïek. 

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘wat blij ft is, dat de band met de 
kinderen en de ouders bepaalt hoe de 
sfeer is in de klas’

Feest op de Kiem met circus HarleKiemo

HeesCH – De leerlingen van basisschool De kiem vierden op donderdag 7 juli feest ter afsluiting van 
het schooljaar. Hun school werd voor één dag omgetoverd tot circus HarlekiEMo. 

Kikker is in zijn hele leven nog 
nooit buiten zijn kleine dorp-
je geweest, tot zijn vriend egel 
hem op een dag vraagt om in 
zijn rode sportauto mee op reis 
te gaan. samen vertrekken ze 
en reizen langs bergen, zonne-

bloemvelden, stadjes aan het 
water en de zee. in het begin 
moet Kikker nog wennen aan 
het reizen en vraagt hij geregeld: 
‘zijn we er bijna?’, waarop egel 
antwoordt dat ze op reis zijn. 
samen genieten ze van alles wat 

op hun pad komt. de illustraties 
sluiten mooi aan bij de tekst en 
grappig zijn de borden langs de 
weg, met teksten als ‘verweg’ 
en ‘bergop’. 
Als ze na maanden weer thuis-
komen, vindt Kikker dat niet al-

leen zijn dorp is veranderd, maar 
hij zelf ook. 

daarmee is het ook een filoso-
fisch prentenboek over samen 
de wereld verkennen en daar-
van durven te genieten. 

Prentenboekentip van de bibliotheek: Op reis / Guido van Genechten
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Dit jaar is de beurt aan het jeugd-
orkest, de jeugdmalletband, op-
leidingsorkest Aurora Con Brio, 
de malletband en het fanfare-
orkest. In een kort maar geva-
rieerd programma van een uur, 
zullen zij het publiek vermaken 
met hun vrolijke klanken, speci-

aal ingestudeerd voor dit einde-
seizoenconcert. Om het concert 
dit jaar een extra zomers tintje te 
geven, wordt het gehouden in 
de openlucht. In samenwerking 
met de buurtvereniging, wordt 
het Plantsoen omgetoverd tot 
een heus openluchttheater. Wij 

zorgen voor goede staanplaat-
sen. Als je graag wilt zitten, 
neem dan je eigen stoel mee.
Na afloop van het concert is er 
gelegenheid om samen met de 
muzikanten van Aurora, onder 
het genot van een drankje, ge-

zellig na te praten en de vakantie 
in te luiden. Voor alle kinderen 
zal er dan een ijskoude verras-
sing zijn! We hopen je dan ook 
te ontmoeten op zondagoch-
tend 17 juli. Het concert start om 
11.00 uur en de entree is gratis! 
Bij slecht weer wijken we uit naar 
Het Hooghuis aan de Narcislaan.

Meer informatie over het einde-
seizoenconcert van Fanfare Au-
rora: www.fanfare-aurora.nl. 

Koen gaat Het Concierto de 
Aranjuez, gecomponeerd door 
Joaquin Rodrigo, ten gehore 
brengen, met muzikale begelei-
ding van Aurora Con Brio, onder 
leiding van Jesse van Lankveld.

Hiermee hoopt hij zijn muzikale 
opleiding bij de Muzelinck te Oss 
met goed gevolg af te ronden.

“Het afgelopen jaar heb ik mijn 
hobby in een sneltreinvaart flink 
uitgebreid”, aldus Koen.
 

Met grote belangstelling voor 
uiteenlopende muziekstijlen, 
speelt Koen al een aantal jaren 
bij Fanfare Aurora, is daarnaast 
trompettist in de Big Band Oss 
en draagt zijn steentje bij als in-
valler bij de Muzelinck Big Band.
Ingehuurd als trompettist door 
het Nijmeegs Studentenorkest 
Collegium Musicum Carolinum 
in december 2015, was het con-
cert Eroïca onder leiding van 
Quentin Clare voor Koen een 
heel bijzondere ervaring.

SOLO OPTREDEN voor 
trompettist Koen van Ras

HEESCH – Als laatste onderdeel van het D-examen HaFaBra zal 
Koen van Ras op vrijdag 15 juli een solo-optreden verzorgen in het 
repetitielokaal van Fanfare Aurora. Belangstellenden zijn hierbij van 
harte welkom vanaf 20.00 uur.

A HOT SUMMER NIGHT Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De traditio-
nele afsluiting van het muziek-
jaar in Vorstenbosch vindt plaats 
op dinsdagavond 19 juli vanaf 
19.00 uur op het Meester Loef-
fenplein. 

Op een zomers plein spelen het 
fanfareorkest en de slagwerk-
groep van muziekvereniging de 
Notenkrakers een mix van ver-
rassende nummers. De Piere-
bloazers zorgen voor een feeste-
lijke medley en het wordt lekker 
swingen met big band eXpats. 
Het concert is gratis toegankelijk.
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

OPENLUCHTCONCERT AURORA 
in het Plantsoen

HEESWIJK-DINTHER – Een slag-
werkbeoordelingsconcert voor 
ensemble & solist Paul van Lok-
ven wordt gehouden op zater-
dag 17 juli in de aula van Gym-
nasium Bernrode.

Paul van Lokven speelt nummers 
op snaredrum, high tension, 
pauken en percussie set-up. Ook 
worden solostukken gespeeld 
met een slagwerkensemble van 
de Koninklijke Fanfare. Hans van 
de Moosdijk treedt op met een 

try-out van zijn master eindexa-
men conservatorium. 
Afsluitend zal een afvaardiging 
van Dutch Pipes & Drums (doe-
delzakspelers plus high tensi-
on snaredrums) enkele Schotse 
klassiekers spelen, samen met 
Paul van Lokven.

De toegang is gratis en aanvang 
is 11.00 uur. Natuurlijk is er een 
koffiepauze om op adem te ko-
men tussen het slagwerkspekta-
kel door.

SLAGWERKCONCERT 
Gymnasium Bernrode 

HEESCH – De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk genieten van zon, zee, strand op de camping, 
in een vakantiehuisje of gewoon lekker in de achtertuin. Om in de vakantiestemming te komen, nodigt 
Fanfare Aurora je van harte uit om met alle muzikanten de vakantie muzikaal in te luiden. Op zondag-
ochtend 17 juli verzorgen zij een openluchtconcert in het Plantsoen. 

Koninklijk Laverhof ZOMERCONCERT 
HEESWIJK-DINTHER - De Ko-
ninklijke Fanfare St. Willibrord 
presenteert haar jaarlijks zo-
merconcert op het buitenterrein 
bij Laverhof aan de Zijlstraat in 
Heeswijk-Dinther op maandag 
18 juli. Aanvang 19.00 uur, en-
tree is gratis en er is koffie, thee 
en koele drank verkrijgbaar.

Vanaf 19.00 uur zal de Fanfare 
bij Laverhof de zomer, waar ie-
dereen met smart op zit te wach-
ten, verwelkomen met een vro-
lijk en oorstrelend buitenconcert. 
Naast het opleidingsorkest, het 
opstaporkest en de jeugdslag-
werkgroep spelen ook het grote 
fanfareorkest en de vermaarde 
slagwerkgroep. 

Jonge muzikantjes komen voor 
het eerst van hun leven op het 
podium. Slagwerkers laten horen 
en zien dat slagwerk geen her-
rie maken met stokjes is, maar 
ware kunst. Als primeur wordt 
een klein gedeelte van de unieke 
jeugdvoorstelling ‘Op zoek naar 
geluk’ uitgevoerd. Deze voor-
stelling is een samenwerking van 
het opleidingsorkest, de jeugd-
slagwerkgroep en Kinder Muziek 
Tejater Speelgoetd.

Ben je muziekliefhebber?
Hou je van buitenzijn in een zo-
merse sfeer?
Zorg dan dat je op 18 juli op tijd 
bent bij het Koninklijk Zomer-
concert Laverhof.

Er is geen beter begin denkbaar 
van een mooie zomer!

HET PLANTSOEN 
WORDT OMGETOVERD 

TOT EEN HEUS 
OPENLUCHTTHEATER
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12-jarige Daan van den Broek gaat de
100ste Nijmeegse Vierdaagse lopen

Dimphy, de moeder van Daan, 
vertelt hoe Daan op het idee 
gekomen is om al op zo’n jonge 
leeftijd zich te wagen aan deze 
uitdaging: “Daan is al een paar 
keer meegegaan als hulp op een 
van de posten, om drank aan 
te geven of om te zorgen voor 
schone sokken voor de deelne-
mers. Die hulp heb je nou een-
maal heel hard nodig. Toen zei 
Daan: ‘Als ik twaalf ben, wil ik 
ook een keer meelopen’. Dit jaar 
mag hij dat voor het eerst doen. 
En nu is de 100ste editie, dus 
mooier kun je het niet hebben.”

Voorbereiding
Daan is zich al vanaf maart aan 
het voorbereiden op de vier keer 
30 kilometer die voor hem op 
het programma staan. Oefenen 
doet hij met zijn vader en op 
dinsdag, woensdag en vrijdag 
loopt hij vanuit zijn school in Oss 
naar huis. Dat is een afstand van 
ongeveer 9 kilometer. “Dat is 
een makkie”, lacht Daan. “Maar 

ik doe nou een beetje rustig aan 
met trainen, want ik wil natuur-
lijk geen blessures oplopen.” 
Twee weken geleden liep Daan, 
om te oefenen voor het grote 
werk, een tocht van 30 kilome-
ter in Schaijk. 

Een mooie uitdaging
Dimphy gaat als begeleider van 
Daan mee tijdens de wandel-
tocht van 30 kilometer. Jelle 
van den Nieuwenhuizen loopt 
dezelfde afstand. Stefan, de va-
der van Daan, liep de Nijmeegse 
Vierdaagse al vier keer eerder en 
gaat ook deze keer weer voor 
vier keer 50 kilometer. Dat doet 
hij samen met Kylian van Schijn-
del, Harold van den Nieuwen-
huizen en Daans zus, Lincy. 

Om half 8 in de morgen begint 
Daan aan zijn tocht. Gemakke-
lijk wordt het niet, denkt hij: “Ik 
denk dat het best moeilijk wordt, 
want een dag 30 kilometer lopen 
is wel te doen, maar vier dagen 
achter elkaar is wel een behoor-
lijke uitdaging. Maar ik heb er 

flink veel zin in!” Op de vraag 
wat hem het leukste lijkt, zegt 
hij: “Het leukste lijkt mij de sfeer, 
het lijkt me heel bijzonder om 
dat te ervaren.” 

Naast de mensen met wie hij de 
tocht gaat lopen, heeft hij alvast 
een supporter die hem gaat aan-
moedigen: “Mijn meester komt 
kijken, dat is echt heel leuk. Het 
gaat vast helemaal goedko-
men!”

NISTELRODE – De 100ste Vierdaagse van Nijmegen gaat volgende week dinsdag van start. Een van de 
jongste lopers zal Daan van den Broek zijn, die dit jaar vanwege zijn leeftijd voor het eerst mag mee-
doen. “Het lijkt me echt een heel leuke ervaring om mee te doen”, zegt Daan.

Daan van den Broek, 12 jaar Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

‘Als ik twaalf ben 
wil ik ook een keer meelopen’

Wij gaan ook...
Vier dagen tanden op elkaar. Of juist niet, want als je ontspannen 
op pad gaat deze dagen, zal het allemaal veel makkelijker gaan. 
De Vierdaagse van Nijmegen; volg ze en moedig ze aan...

HEESCH 
Mia van den Hurk, Ria Maas-Wijnen, Anja Jurjus, Harry Govers 
Anja Wingens (zie Facebook Anja Wingens), Hans Minten (zie 
Facebook Hans Minten), Rien en Carla Lunenburg, Jo van der 
Putten, Wim van Oss, Marcel Reinieren, (twitter @mistraller), 
Anita van Hoek (zie Facebook anita.vanhoek.5), José Selten, 
Doortje van Schaijk (zie Facebook doortje.vanschaijk.1), Theo van 
Loosbroek (zie Facebook theo.vanloosbroek)

NISTELRODE
Marc Sinnema, (zie Facebook marc.sinnema), Sanne en Karin 
Heijmans, Elly en Toon Martens, Lia en Chris van Griensven, Jo en 
Tiny de Mol, Harrie van den Berg 

HEESWIJK-DINTHER
James van Engelen (zie Facebook james.vanengelen.9)

Ik loop voor wandelmaatje Eduard
Mijn naam is James van Engelen, 
postbode in Heeswijk-Dinther en 
omgeving en ik loop dit jaar voor 
Eduard, mijn wandelmaatje, die 
getroffen is door kanker. Zelf ben 
ik dit jaar genezen van Non Hodg-
kin, maar heb nog wel Chroni-
sche Lymfatische Leukemie. 
Dit jaar loop ik, met beenprothe-
se de Vierdaagse van Nijmegen, 
zonder mijn wandelmaatje, of er 
moet een groot wonder geschie-
den. Eduard heeft onlangs te ho-
ren gekregen dat hij kanker heeft 
en krijgt chemotherapie. Als het even kan, komt hij nog naar de 
Vierdaagse. In mijn ogen is het een geweldige kerel, een optimist 
pur sang, een oud-commando in hart en nieren. Deze Vierdaagse is 
voor Eduard!

Voor sponsoring ga naar www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers. 
Vervolgens naar het ‘persoonlijk profiel’ via de knop ‘loper’ en in-
vullen ‘Engelen’, of de naam aanklikken in de lijst van deelnemers.
Door te sponsoren, help je de vierdaagse loper en steun je het Rad-
boud oncologiefonds en het KWF. Bedankt!

Ik wandel de Vierdaagse voor Slow Care
Mia van den Hurk-van Amstel
uit Heesch

Waarom ik voor Slow Care 
wandel?
Ik wil graag lopen voor Slow Care 
omdat Slow Care meer aandacht 
en ondersteuning en zichtbaar-
heid in onze samenleving ver-
dient . De zorg binnen Slow Care 
is gebaseerd op menslievende 
zorg, aandacht en respect voor el-
kaar. Meer over mij.

Ik ben erg blij dat ik ingeloot ben 
en middels mijn lopen en spon-
soractie wil ik graag een stem zijn 
voor deze kwetsbare groep. Slow Care verdient meer aandacht en ondersteuning. Ik hoop op deze 
manier het totale project meer zichtbaar te maken in onze samenleving en financieel te ondersteunen.
www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/mia-hurk-van-amstel

100ste Vierdaagse van 19-22 juli 

HET SYMBOOL VAN DE 
VIERDAAGSE
Nijmegen, de oudste stad van 
Nederland, doopt een keer per 
jaar de St. Annastraat om tot 
Via Gladiola en verwelkomt de 
wandelaars op de laatste dag 
van de Vierdaagse als echte 
helden. Traditiegetrouw krijgen 
de wandelaars gladiolen door 
het publiek aangeboden.

WAAROM EEN GLADIOOL 
OP VRIJDAG?
‘De dood of de gladiolen’, werd 
er vanaf de tribunes gescan-
deerd als de gladiatoren in de 
arena zich ten overstaan van 
een uitzinnige menigte elkaar 
met een zwaard tot de dood 
bevochten. 

Onder luid gejoel werd de win-
naar na een heroïsch gevecht 
bedolven onder de gladiolen. 
Waarom een gladiool? De 
naam komt van het Latijnse 
Gladius, wat zwaard betekent 
en een verklaring biedt voor de 
naam van de bloem vanwege 

haar zwaardvormig uiterlijk. De 
gladiool is een teken van kracht 
en overwinning geworden. 
Deze bloem verdient men na 
een bijzondere prestatie.

Een aantal millennia later is de 
uitdrukking geannexeerd door 
de Vierdaagse. Deelnemers aan 
de wandelprestatietocht zijn 
tenslotte niet minder heroïsch 
wanneer ze, ten overstaan van 
het niet minder luid joelende 
publiek, op vrijdag over de Sint 
Annastraat - ofwel de Via Gla-
diola - paraderen.

BERNHEZE/NIJMEGEN - De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks 
42.000 wandelaars deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te 
wandelen in Nijmegen en de prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen, wacht de wan-
delaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola, om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in 
ontvangst te nemen. De 100ste Vierdaagse gaat op dinsdag 19 juli van start.
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 13 JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15

Angry Birds: De film: 
13:15

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL): 13:45 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
14:00 16:15

Renesse 
16:00 20:00

The Legend of Tarzan: 
16:00 

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV): 18:15

The Legend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

DONDERDAG 14 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

VRIJDAG 15 JULI 2016 

Finding Dory (NL) 3D: 
16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):16:00

Angry Birds: De film: 
16:00

The Legend of Tarzan: 
16:00  19:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Renesse 
19:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:00 21:30

The Legend of Tarzan 3D: 21:15 

Now You See Me 2: 
21:30

Independence Day Resurgence:  21:45

ZATERDAG 16  JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 21:30

Angry Birds: De film: 
13:15 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):13:30 15:45

The Legend of Tarzan: 
16:00  19:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Renesse 
19:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:00 21:30

The Legend of Tarzan 3D: 21:15

Independence Day Resurgence:  21:45

ZONDAG 17 JULI 2016

De GVR (NL) 3D  
11:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):11:00  13:30 15:45

Angry Birds: De film: 
11:00 13:30 16:15

Finding Dory (NL) 2D: 
11:00

Now You See Me 2: 
13:15

Finding Dory (NL) 3D: 
13:45 16:15

The Junglebook 2D: 
16:00

Finding Dory (OV) 3D: 
19:30

The Legend of Tarzan: 
19:30 

Renesse: 
19:45

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:45

MAANDAG 18 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

DINSDAG 19 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

WOENSDAG 20 JULI 2016

Angry Birds: De film: 
13:15 16:00

De GVR 3D (NL): 
13:15 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):13:30 15:45

Finding Dory (NL) 2D: 
13:30 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):18:15

The Legend of Tarzan: 
19:45 

De GVR 3D (OV): 
19:45

Renesse 
20:00

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Kort nieuws
Expositie Betty van Noort
NISTELRODE - Met een kleurrijke expositie zijn in de maanden juli en augustus de 
werken van Betty van Noort uit Uden te bezichtigen in CC Nesterlé, Parkstraat 2.

Betty schildert al ruim 20 jaar en haar werken zijn vooral in acryl en olieverf uit-
gevoerd. Het type werk kun je omschrijven als abstract met een vleugje figuratief. 
Kleuren spreken tot de verbeelding.
Ook via haar website www.bettypaintings.nl kun je kennismaken met haar werk. 
Je bent van harte welkom tijdens de openingsuren van CC Nesterlé.

Expositie schilderwerken 
Cursisten De Eijnderic bij Cunera/De Bongerd

HEESWIJK-DINTHER - Deelnemers 
aan de schildercursus van de afde-
ling Heeswijk-Dinther van De Eijn-
deric tonen tot 12 september hun 
werken bij Laverhof, locatie Cunera/
De Bongerd, Zijlstraat 1.

De twee groepen van de cursus, 
die officieel ‘tekenen, schilderen en 
aquarelleren’ heet, worden respec-
tievelijk door Afra de Jong en Gon 

Lakwijk begeleid. De cursisten zijn niet alleen in aanleg en voorkeur, maar ook in 
ervaring zeer verschillend. Deze verscheidenheid komt tot uiting in de variatie van 
het werk, dat deze zomer te zien is in de hal van Cunera/De Bongerd. Je bent van 
harte welkom om de schilderijen te komen bekijken. De toegang is gratis.

Zomertijd op Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Zomertijd op Kasteel Heeswijk betekent: extra dagen 
geopend! Vanaf heden t/m zaterdag 3 september is Kasteel Heeswijk óók open 
voor bezoekers op vrijdagen en zaterdagen van 11.00 – 15.00 uur.
Op deze dagen kun je zelf op ontdekkingstocht door het kasteel met de audiotour 
‘Kasteel Heeswijk spreekt’.
 
Voor wie met kinderen het kasteel bezoekt, zijn er speurtochten beschikbaar. Een 
voor de jonge speurders met een opmerkzame blik en een voor de gevorderde 
speurders die de uitdaging willen aangaan om al speurend door de vele kamers 
erachter te komen wie er wordt gezocht…

Publieksavond bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 15 juli voor publiek geopend. 
Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle 
leeftijden geschikt. 

Na zonsondergang laten zich enkele planeten zien: Mars, Jupiter met zijn vier 
grootste manen, en de geringde Saturnus. En mogelijk ook Mercurius, die ruim een 
half uur na de zon ondergaat. Door de grote telescoop ziet men heel mooi de grote 
manen en wolkenbanden van Jupiter en de ringen van Saturnus. Aan het einde van 
de schemering worden ook de helderste sterren zichtbaar en uiteindelijk zijn ster-
renbeelden te herkennen, waaronder Grote en Kleine Beer, Schorpioen, Cassiopeia, 
Zwaan, Lier. Het moet wel onbewolkt zijn om de sterren en planeten te kunnen 
zien. In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over 
de sterrenhemel en ons zonnestelsel. 

Extra aandacht is er voor de vele ‘vallende sterren’ of meteoren die vooral eind juli 
en in augustus aan de nachtelijke hemel verschijnen. Grote en kleine meteoren-
zwermen met fraaie namen als delta-Aquariden, alfa-Capricorniden, Perseïden en 
kappa-Cygniden bereiken in deze periode hun maximale activiteit.

Entree : € 5,- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley - Halleyweg 1 - 0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Koel drankje,
cool prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

059
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PRAKtisCHe inFORmAtie

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

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

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

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. dijkhoff, lariestraat 25 
Heeswijk-dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

PRAKtisCHe inFORmAtie

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

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

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

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. dijkhoff, lariestraat 25 
Heeswijk-dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

AGendA

14 juli 2016
19.30 uur
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch

OFFiCiËLe BeKendmAKinGen

commissie bezwaarschriften 
bernheze

op woensdag 20 juli 2016 komt 
de Commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het ge-
meentehuis, de Misse 6 in Hee-
sch. de commissie behandelt dan 
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van de bezwaar-
schriften die door/namens me-
vrouw H. teunissen-van oor-
schot en mevrouw A.F.H.M. 
van Boxtel-van oorschot zijn 
ingediend tegen het besluit van 
het college van burgemeester en 
wethouders van 22 maart 2016 
tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang in verband met 
de brandonveilige situatie op de 
bovenverdieping van het pand 
Mgr. van oorschotstraat 2 in 
Heeswijk-dinther. 
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend namens 
de heer J.W. van oss uit Hees-
wijk-dinther. Het bezwaarschrift 
is gericht tegen het besluit van 

het college van burgemeester en 
wethouders van 8 april 2016. Het 
betreft het besluit tot intrekking 
van de omgevingsvergunning 
van 8 april 2013, voor het bou-
wen van een opslagloods op het 
adres Jan van den Boomstraat 1 
in Heeswijk-dinther. 
20.30 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend namens 
maatschap Zegers uit Heesch. 
Het bezwaarschrift is gericht te-
gen het besluit van het college 
van burgemeester en wethou-
ders van 21 december 2015. 
Het betreft het besluit waarbij 
de aanschrijving van 13 oktober 
2015, inzake overtreding van de 
ammoniakhuisvestingsregels op 
het adres Vosbergstraat 20 in 
Heesch wordt vervangen door 
een nieuwe aanschrijving. 
21.15 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend namens 
de heer P.G.M. van sleeuwen uit 
nistelrode. Het bezwaarschrift 
is gericht tegen het besluit van 
het college van burgemeester 

en wethouders van 12 mei 2016 
tot afwijzing van het verzoek om 
handhavend op te treden tegen 
het bedrijf gevestigd aan de Pal-
menweg 9 in nistelrode. 

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  stichting Jeugdbelangen Vor-

stenbosch voor het organise-
ren van een Kindervakantie-
week op 31 augustus 2016 van 
09.00 tot 16.30 uur, 1 septem-
ber 2016 van 09.00 tot 22.30 
uur en met 2 september 2016 
van 09.00 tot 20.00 uur op de 
locatie tipweg 11, 5476 VA 
Vorstenbosch. op 2 september 
is er een optocht van 19.00 tot 
19.30 uur. de route is als volgt: 
eggerlaan, Kampweg en tip-
weg in Vorstenbosch. tijdens 
de optocht zijn deze wegen 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. de 
beschikkingen zijn verzonden 
op 7 juli 2016.

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

Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 

Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  KBo dinther voor het organi-

seren van KBo creatief op 16 
juli 2016 van 13.00 tot 17.00 
uur bij Cultureel Centrum ser-
vaes, raadhuisplein 24, 5473 
GC Heeswijk-dinther. de toe-
stemming is verzonden op 4 juli 
2016.

-  Wandelorganisatie voor het 
organiseren van Jeugd- en ge-
zinsvierdaagse van 2 t/m 6 au-
gustus 2016 in de omgeving 
van Heeswijk-dinther. op 3 au-
gustus van 08.00 tot 12.00 uur 
en op 6 augustus van 13.00 tot 
17.00 uur is Plein 1969, 5473 
CA Heeswijk-dinther afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers.

-  BrabantWonen voor het or-
ganiseren van de opening van 
een nieuwbouwwijk op 14 juli 
2016 op de overakkerseloop, 
5384 WX in Heesch. de toe-
stemming is verzonden op 6 juli 
2016.

-  Muziekvereniging de noten-
krakers voor het organiseren 
van een zomeravondconcert 
op 19 juli 2016 van 19.00 tot 
23.00 uur op het Meester loef-
fenplein, 5476 KX Vorsten-
bosch. de toestemming is ver-
zonden op 6 juli 2016.

-   stichting rooise fietsvierdaagse 
voor het organiseren van een 

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

De inschrijvingen voor nieuw-
bouwwoningen in het plan Ro-
denburg stromen binnen. in dit 
artikel leest u belangrijke infor-
matie over de inschrijfprocedure.
Heeft u belangstelling voor een 
kavel in dit plan, dan kunt u zich 
nog inschrijven. Heeft u zich al 
ingeschreven, dan adviseren we 
u om na 29 juli 2016 te contro-
leren of uw gegevens goed zijn 
verwerkt. 

inschrijfprocedure
-  inschrijven kan tot en met 

29 juli 2016, 12.00 uur.
-  Van 29 juli tot en met 5 augustus 

12.00 uur kunt u de inschrijflijst 
controleren op de website van 
Actief Burgerschap, www.ha-
deejer.nl/dorpsnieuws/actief-
burgerschap. We adviseren u 
om dat te doen, omdat we de 
toewijzing baseren op de gege-
vens op deze lijst.

-  tot en met 4 september 2016 
bepalen de gemeente en Actief 
Burgerschap wie welke kavel 
toegewezen krijgt. We base-
ren ons daarbij op de wensen 
van de inschrijvers en de 
beschikbare kavels. 

-  na 7 september 2016 organi-
seren we een openbare bijeen-

komst waarin we de toewijzing 
uitleggen. Als meer mensen 
zich voor dezelfde kavel heb-
ben ingeschreven, vindt dan 
ook de loting plaats. Alle in-
schrijvers krijgen persoonlijk 
bericht over de datum van deze 
bijeenkomst. 

-  U kunt vervolgens tot en met 
2 oktober 2016 een optie ne-
men op een toegewezen kavel.

inschrijven
Wilt u zich nog inschrijven, of 
hebt u zich al ingeschreven, 
maar nog niet het excelformulier 
ingevuld, dan kan dat door een 
e-mail te sturen aan 
a.verhaak@home.nl. U ontvangt 
dan een e-mail met twee bijlages; 
een kaart en een excelformulier. 
Wilt u het excelformulier zo volle-
dig mogelijk invullen? U kunt het 
ingevulde formulier vervolgens 
opsturen aan a.verhaak@home.nl
en nieuwbouw@bernheze.org.
de ingevulde excelformulieren 
moeten uiterlijk 29 juli om 12.00 
uur bij ons binnen zijn. 
direct na 29 juli wordt de uitein-
delijke lijst geplaatst op de web-
site van Actief Burgerschap. Wij 
vragen u te controleren of uw 
inschrijving op deze lijst staat. 

Samen bouwen
We merken dat veel mensen hun 
huis samen met anderen willen 
bouwen en dus belangstelling 
hebben voor kavels die naast 
elkaar liggen. om een goede 
match te kunnen maken tussen 
de inschrijvers en de kavels, is het 
belangrijk dat we weten met wie 
u wilt samenwerken en wat uw 
plannen zijn. U kunt dat aange-
ven in het excelformulier, in de 
laatste kolom. noem daarbij alle 
namen van de andere betrokken 
inschrijvers. Vermeld daar ook bij 
wat uw plannen voor de samen-
werking zijn. 

Plan Rodenburg
de gemeente is aan de slag met 
het bestemmingsplan voor wo-
ningbouw op de locatie roden-
burg in Heeswijk-dinther. Bij het 
inventariseren van de behoefte 
trekt ze samen op met stichting 
Actief Burgerschap van Heeswijk-
dinther. 
Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org.

inschrijven voor plan Rodenburg
Vóór 29 juli 2016, 12.00 uur 

Adverteren in de 
gemeentegids
Heeft de advertentieafdeling van 
Akse Media u benaderd met het 
verzoek om te adverteren in de ge-
meentegids 2016 van Bernheze? 
dan klopt dat. Akse Media zorgt er 
in samenwerking met de gemeen-
te voor dat er elk jaar een actuele 
gemeentegids verschijnt. Bent u 
benaderd door een ander bedrijf 
en heeft u vragen over de samen-
werking met de gemeente, neem 
dan contact op met de afdeling 
Communicatie van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeen-
te. kijk op www.bernheze.org 
voor een overzicht, informatie 
over de procedure en de regis-
tratieformulieren. U kunt voor de 
registratie tijdens de openingstij-
den terecht in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch, telefoon
14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 
is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces verbaal op laten maken. 
dit proces verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort, id-kaart of rijbe-
wijs. 

U moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of 
per telefoon. Maak daarvoor een 
afspraak.

Brobbelbiesweg 2, 
Schaijk 

maashorstfair.nl

MAASHORSTFAIR 
31 juli 2016
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GemeenteBeRiCHten

PROCeduRes
openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

fietsroute door een deel van 
het grondgebied van Bernheze 
in de periode tussen 19 t/m 22 
juli 2016. de toestemming is 
verzonden op 6 juli 2016.

-  J.A. schoenmakers voor het or-
ganiseren van een bruiloft op 
3 september 2016 van 10.00 
tot 01.00 uur op de locatie, 
Kapelstraat 18, 5476 KV Vor-
stenbosch. de toestemming is 
verzonden op 7 juli 2016.

-  trec nederland voor het orga-
niseren van een nK trec van 15 
t/m 17 juli 2016 op de locatie 
Watersteeg 1, 5476 KW Vor-
stenbosch en grondgebied van 
Berheze. de toestemming is 
verzonden op 7 juli 2016.

-  Brasserie ’t oude raadhuis 
voor het organiseren van live 
op Zondag op 24 juli 2016 van 
12.00 tot 18.00 uur op de ter-
rassen van Brasserie ’t oude 
raadhuis en depot, ’t dorp 

61, 5384 MB Heesch. de toe-
stemming is verzonden op 7 juli 
2016.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heesch
-   struisgras 19

Plaatsen schutting
datum ontvangst: 04-07-2016

Nistelrode
-  Piet Geersdijk 2

Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
datum ontvangst: 04-07-2016

-  Kruising Zwarte Molenweg 
met eeuwsel sectie F 1237
Plaatsen herkenningsbord

datum ontvangst: 05-07-2016
-  Maxend 2-2a

Aanpassen kozijnindeling/
gevelbeeld
datum ontvangst: 07-07-2016

-  donzel 92
Plaatsen erfafscheiding, speel-
toestel en tuinmeubilair
datum ontvangst: 08-07-2016

Heeswijk-Dinther
-  irenestraat 11

Plaatsen dakkapel
datum ontvangst: 05-07-2016

-  Abdijstraat 49
Het tijdelijk (10 jaar) huis-
vesten van 14 statushouders 
in de Abdij van Berne
datum ontvangst: 07-07-2016

vorstenbosch
-  derpt 11

slopen op grond van regels 
ruimtelijke ordening

datum ontvangst: 08-07-2016
Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
de volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  rukven 3

Plaatsen pipowagens, vlonder 
en een (tijdelijke) partytent 
voor recreatief gebruik voor 
een periode van maximaal 
4 jaar
Verzenddatum: 04-07-2016

-  nobisweg 22
Bouw woning met bijgebouw
Verzenddatum: 07-07-2016

Nistelrode
-  Palmenweg 9

Herbouw loods
Verzenddatum: 05-07-2016

Heesch
-  Windhalm 15

Plaatsen erfafscheiding en 
overkapping
Verzenddatum: 05-07-2016

-  Hildebrandstraat ong.
Bouw zes patiowoningen
Verzenddatum: 07-07-2016

-  Venloop ong.
Bouw woning
Verzenddatum: 08-07-2016

-  Geffensestraat 2a
Bouw erker
Verzenddatum: 05-07-2016

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Loosbroek
-   Krommedelseweg ong. kavel 1

Bouw woning
Verzenddatum: 11-07-2016

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

www.bernheze.org

nog twee dagen om bedrijven aan te dragen
Wie wordt dé (jonge) ondernemer van het jaar 2016?

Inschrijving bijna gesloten
De organisatie van het Bernhezer 
Business Event roept alle inwo-
ners en ondernemers in Bernheze 

op bedrijven voor te dragen, die 
voor de (jonge) ondernemersprijs 
2016 in aanmerking komen. Dit 
kan tot en met 15 juli. Er zijn di-
verse criteria op basis waarvan 

een bedrijf in aanmerking komt 
voor de JOP of BOP. Denk hierbij 
aan onderscheidend vermogen, 
maatschappelijke betrokkenheid, 

vooruitstrevende visie, etc. Kijk 
voor meer informatie over de cri-
teria waarop de Jury de winnaars 
kiest op 
www.bernhezerbusinessevent.nl. 

Kent u een bedrijf, dat in uw 
ogen een plekje op het podium 
verdient en is dit bedrijf in de 
gemeente Bernheze gevestigd? 

Schrijf dit bedrijf dan direct in via 
www.bernhezerbusinessevent.nl.
Kaarten voor het Bernhezer Busi-
ness Event zijn vanaf week 36 
verkrijgbaar via de website.

BERNHEZE - Op zaterdag 15 oktober vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2016 plaats bij De Pas 
in Heesch. Tijdens dit event worden de Bernhezer Ondernemersprijs en de Jonge Ondernemersprijs 
uitgereikt. Het wordt een enerverende avond voor en door ondernemers, een avond van ontspanning, 
ontmoeten en inspiratie. Met als centraal programmaonderdeel aandacht voor de verkiezing en bekend-
making van de BOP en JOP 2016.

KENT U DÉ 
(JONGE) 
ONDERNEMER 
VAN 2016?

GEEF NU OP!
WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: HEESCH

Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is een allround hovenier in Vorstenbosch, met meer 
dan 25 jaar ervaring in de aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren en 
bedrijven. Alle werkzaamheden worden verricht in goed overleg met de klant, 
en door vakbekwaam personeel uitgevoerd.

Samen met zijn vijf vakbekwame werknemers, is hij actief in de hele regio. “We 
hebben het hartstikke druk en dat staat niet los van het BBE,”vertelt Arie. “Ik heb 
9 jaar zitting gehad in de ondernemersvereniging van Vorstenbosch en een van 
mijn taken daar was het steunen van het BBE. Ik ken dus de club en het belang. Het 
achterliggende idee is veel meer dan een feestje voor ondernemers. 

Ondernemen is meer dan alleen maar werken. Soms moet je ook eens om je heen 
kijken en zorgen voor de juiste contacten, advies geven en krijgen. Het BBE is voor 
mij een goede plek om me te laten zien als bedrijf. Als ze je niet weten te vinden 
blijf je in de marge hangen. Het is niet alleen met hard werken te halen. Daarom 
ga ik me ook dit jaar zeker weer laten zien. Om te netwerken, maar natuurlijk ook 
voor het feest, dat hoort er bij.”

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

LAAT JE ZIEN ALS BEDRIJF
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hebben het hartstikke druk en dat staat niet los van het BBE,”vertelt Arie. “Ik heb 
9 jaar zitting gehad in de ondernemersvereniging van Vorstenbosch en een van 
mijn taken daar was het steunen van het BBE. Ik ken dus de club en het belang. Het 
achterliggende idee is veel meer dan een feestje voor ondernemers. 

Ondernemen is meer dan alleen maar werken. Soms moet je ook eens om je heen 
kijken en zorgen voor de juiste contacten, advies geven en krijgen. Het BBE is voor 
mij een goede plek om me te laten zien als bedrijf. Als ze je niet weten te vinden 
blijf je in de marge hangen. Het is niet alleen met hard werken te halen. Daarom 
ga ik me ook dit jaar zeker weer laten zien. Om te netwerken, maar natuurlijk ook 
voor het feest, dat hoort er bij.”
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15 OKTOBERTot en met 15 juli bedrijven aan te dragen
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bewustzijn
Karen raatsie is momenteel be-
trokken bij een inspiratiecentrum 
gericht op duurzaamheid, dat 
opgezet gaat worden in het pand 
van lipsGroen. Ze legde uit dat 

bewustzijn cruciaal is als we met 
zijn allen een duurzamere samen-
leving willen creëren. 
Wethouder van duurzaamheid 
rien Wijdeven gaf aan de ge-
meente veel duurzamer te wil-

len maken dan op dit moment 
het geval is. Wijdeven beschrijft 
dat de rijksoverheid veel meer 
het gedrag zou moeten sturen 
met belastingen en legt wat be-
treft duurzaamheid de nadruk op 
spullen die mensen weggooien 
en het bouwen van duurzamere 
huizen. Jos van der Wielen, pen-
ningmeester van BeCo, spoorde 
de aanwezigen aan te komen met 
inspirerende ideeën. Voor Bern-
heze voorziet hij in de toekomst 
onder andere veel meer zonne-
panelen en elektrische voertui-
gen. daarnaast sprak hij de wens 
uit woningen energieneutraal te 
maken.

Discussie
daarna gingen de aanwezigen 
met elkaar, in wisselende groep-
jes van vijf en in rondes van een 
kwartier, met elkaar in discus-
sie over een onderwerp dat met 
duurzaamheid te maken heeft. 
‘Wat betekent duurzaamheid 
voor jou?’ en ‘Waar droom je 
van?’, waren hierbij enkele vra-
gen die bediscussieerd werden 
door de gasten.

Gezamenlijk op weg naar een  
duurzamer Bernheze

nistelrode – Honderd belangstellenden, van wie de meesten on-
dernemers, gingen op woensdagavond 6 juli bij LipsGroen met el-
kaar in discussie op welke manier bernheze duurzamer kan worden. 
Tom vaessen, van het Ministerie van co-creatie, presenteerde de 
avond en liet enkele belanghebbenden aan het woord.

Tekst: Ramon Kézér

Maar... de beslissers twijfelen en 
zijn besluiteloos. Veel teveel in-
dustriegrond ligt braak en in de 
aanbieding. Moeten we dan nog 
meer gaan aanleggen? Is een 
alternatief op Heesch-West niet 
veel beter?

Alternatief
Graag wil de SP Bernheze het (fi-
nancieel) probleem Heesch-West 
oplossen. In het belang van de 
inwoners van Bernheze, maar 
ook van Oss en Den Bosch. 
Bij blind doorhollen kan Hee-
sch-West heel veel geld kosten. 
Dat kunnen we beter gebruiken. 
Vandaar dat naar oplossingen 
gezocht wordt. Heesch-West zou 
een energiepark kunnen worden, 
waar duurzame energie vandaan 
komt. Dat kan met zonnepane-
len, windmolens in combinatie 

met warmte koude opslag. Ver-
der is er de mogelijkheid dit fraai 
landschappelijk in te passen. 
Daarnaast kan een deel van het 
gebied een alternatieve bestem-
ming krijgen. Bijvoorbeeld een 
woonwijk, met de mogelijkheid 
bedrijf (milieuklasse 1 en 2) aan 
huis. Op die manier wordt er een 
uitweg geboden uit deze impas-
se. Vorstengrafdonk loopt zeker 
niet meer voor 70% vol, aange-
zien Oss steeds meer problemen 
heeft op de bestaande industrie-
terreinen. Kijk naar de Kantsingel 
en het havencomplex. 

Daar komt steeds bestaande 
grond weer vrij. En dat heeft be-
grijpelijkerwijs (duurzame verste-
delijking) voorrang. Mogelijk dat 
partijen de realiteitszin tonen om 
dit dossier te sluiten.

SP: Heesch-West (Waal-
boss) zwaar op de maag?

Ruim 14 jaar geleden (2002) waarschuwde 
de SP Bernheze al tegen Waalboss (Heesch- 
West). Op 7 januari 2013 gaf toenmalig 
burgemeester van Maasdonk, Roel Augus-
tijn, voor Omroep Brabant openlijk toe dat 
we er nooit aan hadden moeten beginnen. 
Het gelijk van de SP tekent zich steeds 
meer af. 

Cor van Erp, fractievoorzitter SP

Politieke Partij Blanco is steeds 
heel duidelijk geweest. Wij zijn 
voor de komst van een azc. Er is 
grote behoefte aan nieuwe azc’s, 
omdat oude op korte termijn 
gaan sluiten. Hoeveel er precies 
nodig zijn, is niet duidelijk, maar 
dat neemt niet weg dat wij ge-
woon ons steentje bij moeten 
dragen. Wij willen vluchtelingen 
helpen, gewoon omdat dat no-
dig is. Daarnaast vinden wij ook 
dat we extra statushouders moe-
ten huisvesten. Hierdoor neemt 
de druk op de azc’s af en kunnen 
mensen sneller een normaal le-
ven op gaan bouwen.
We vinden het jammer dat nu 

gekozen wordt voor een azc-lo-
catie die ver van de bewoonde 
wereld ligt. Dit komt de integra-
tie niet ten goede. En we zouden 
het nog jammerder vinden als 
nu ook nog de doelstelling van 
extra huisvesting van statushou-
ders losgelaten wordt. Een aan-
tal coalitiepartijen liet namelijk al 
weten niet voor extra huisvesting 
te kiezen met het azc-voorstel in 
het achterhoofd. En indien het 
COA uiteindelijk niet voor de 
azc-locatie Nistelrode kiest, dan 
bestaat vervolgens het risico dat 
Bernheze uiteindelijk helemaal 
niets doet voor de opvang van 
vluchtelingen.

Blanco: Bernheze op de 
vlucht?

Donderdagavond nemen we in de gemeen-
teraad weer een beslissing over de opvang 
van vluchtelingen. Er liggen twee voor-
stellen, namelijk de komst van een azc in 
Nistelrode en extra huisvesting van status-
houders. In februari stemde de raad tegen 
de komst van een azc, maar vóór de extra 
huisvesting voor statushouders. Nu wordt 
het mogelijk precies andersom: wel een 
azc, maar geen extra statushouders.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Gedeputeerde Bert Pauli van 
economische Zaken en inter-
nationalisering, introduceer-
de op woensdagavond 6 juli in 
het provinciehuis van ’s-Herto-
genbosch, ieder individueel, 25 

nieuwe Brabants Besten. samen 
met de 21 anderen, die vorig jaar 
deze erkenning kregen, gaan zij 
in ieder geval het komende jaar 
andere ondernemers aansporen 
een inspirerende werkgever te 

zijn en zodoende te werken aan 
een sterke sociale regionale eco-
nomie. 

Volgens Jan van de Broek van 
Macek technika uit oss ont-
staat er zo een mooi netwerk 
van ondernemers: “We komen 
vier keer per jaar bij elkaar, om 
van elkaar en van de deskundi-
gen die uitgenodigd worden, te 
leren. We gaan met deze groep 
actief aan de slag. Het is mooi 
dat je als ondernemer zo de er-
kenning krijgt.”

Kees van Bergen, van ecotap uit 
Boxtel, vindt dat zijn generatie 
het, vooral op sociaal vlak, ver-
kwanseld heeft voor de huidige 
generatie. Voor hem is onderne-
merschap veel meer dan alleen 
geld verdienen: “ik spreek dan 
ook nooit van ‘mensen met af-
stand tot de arbeidsmarkt’, maar 
over uitspringkrachten. 

We richten ons veel te veel op 
wat mensen niet kunnen, terwijl 
mensen die de ruimte krijgen, 
vaak opbloeien en weldegelijk 
heel veel kunnen. Vaak krijgen 
uitspringkrachten niet de kans 
om aan het werk te gaan. Je 
kunt dat allemaal veel mooier 
maken.”

Kees van Bergen en Jan van de Broek 
nieuwe ‘Brabants Besten’
’s-HertoGenBosCH/HeesCH – Ondernemers kees van bergen en 
jan van de broek, beiden woonachtig in Heesch, zijn op woens-
dagavond benoemd tot een van ‘brabants besten’. Ondernemers 
die deze erkenning krijgen, dragen onder andere bij aan een vitale, 
goed opgeleide en flexibele beroepsbevolking, halen werk terug uit 
lagelonenlanden of nemen mensen aan die moeite hebben aan een 
baan te komen.
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inFORmAtie VOOR de KeRnen

Raadsleden als volksvertegen-
woordigers
Raadsleden worden geacht om 
op basis van argumenten een 
weloverwogen besluit te nemen. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan in de huidige maatschap-
pij, waarin individuele belangen 
en individuele standpunten de 
boventoon voeren. Een van de 
meest intensieve werkzaamhe-
den is het overleg met belangen-
behartigers, zoals verenigingen, 
organisaties en dorps- en wijkra-
den. Die komen op voor de be-

langen van hun club en weten de 
raadsleden goed te vinden. Als 
er uiteindelijk een besluit moet 
worden genomen, worden alle 
argumenten meegenomen en af-
gewogen en zullen de gemeen-
teraadsleden op basis van alle 
informatie een besluit nemen.

Halverwege de bestuursperiode
De fractie van CDA Bernheze 
heeft afgelopen week de eva-
luatie van de afgelopen twee 
jaar besproken en we zijn tot de 
conclusie gekomen dat er veel 

werk is verzet en al veel van de 
voorgenomen speerpunten in het 
verkiezingsprogramma in gang 
zijn gezet. Ondanks de slechte 
economische situatie waarin we 
startten in 2014, hebben we nu 
een goed vooruitzicht. De begro-
ting voor 2017 biedt ruimte om 
ook de komende tijd nog veel 
van die speerpunten te realise-
ren.

CDA Bernheze: actief en betrok-
ken in alle kernen, 
www.cda.nl/bernheze.

CDA: de laatste loodjes

Deze week is de laatste week van vergaderen en overleggen voordat onze 
gemeenteraad van een welverdiende vakantie kan gaan genieten. We hebben 
een enerverend politiek jaar achter de rug, waarin belangrijke besluiten zijn 
genomen. Petje af voor de raadsleden die vaak, mét een volle baan, toch nog 
ca. 20 uur per week willen besteden aan het vertegenwoordigen van onze 
inwoners, hun kiezers.

Wim van Lith, fractievoorzitter CDA Bernheze

ik ben

Oplossingen en resultaat
annelies aarts uit vorstenbosch is eigenaar van 
Medi Spa annelies en oma van Liv. “Medi Spa 
annelies is een anti-aging center waar we ons 
uitsluitend richten op duurzame verbetering van 
huid en lichaam. Met een aanpak van binnen en 
van buiten. anti-aging voor kwaliteit van leven. 
Wij werken en denken in oplossingen en resultaat 
en hebben een missie: u zien stralen!

Ook onze (klein)kinderen willen we zien stralen. 
veiligheid, geborgenheid, liefde en aandacht 
zijn bepalend voor een gelukkige toekomst. 
kinderen willen erbij horen, deel uitmaken van 
de gemeenschap, laten zien wat ze kunnen, dat 
ze ertoe doen. Ze willen dingen zélf leren doen, 
zelf keuzes maken en op die weg is een goede 
ondersteuning onontbeerlijk. D66 pleit voor een 
samenwerkende gemeenschap, waarin onderwijs 
en cultuur, het verenigingsleven en de natuur 
en het milieu als vanzelfsprekend in elkaar 
overvloeien. Want gunnen we onze kinderen en 
kleinkinderen niet allemaal ons huidige niveau 
van welvaart en welzijn?”

‘Entree De Hoef’ is, inclusief de 
rotonde van De Ploeg, onderdeel 
van een kunstproject waarin wa-
ter centraal staat. Het hemelwa-
ter wordt verzameld in wadi’s. 
Als er teveel regen in korte tijd 
valt, stroomt het water uit die 
wadi’s over de toegangsweg. 
Bij dit soort wateroverlast moet 
het probleem opgelost wor-
den, zonder de intentie van het 
kunstproject aan te tasten. Uit 
jurisprudentie blijkt dat er risico’s 
verbonden zijn aan het zélf doen 
van onderhoud en/of restaura-
tie van kunstwerken. Herstel of 
aanpassing van kunstwerken is 
specialistisch werk. Er moet ook 
rekening gehouden worden met 
de auteursrechten van de kun-
stenaar of zijn/haar nabestaan-

den. Er is toestemming nodig van 
de kunstenaar of van de nabe-
staanden, die tot 70 jaar na zijn/
haar overlijden de persoonlijk-
heidsrechten van de kunstenaar 
behartigen. Het is dus zaak om 
als gemeente goed de gevolgen 
te beoordelen en af te wegen.

Een ander probleem is vanda-
lisme, zoals onlangs van het 
kunstwerk in Loosbroek en de 
aansprakelijkheidsstelling bij een 
ongeluk door een kunstwerk. 
Een oplossing voor bovenstaan-
de problemen zou kunnen zijn: 
het werken met contracten voor 
bepaalde tijd. Hierin zouden dan 
tevens de risico’s, het beheer en 
onderhoud in vastgelegd kunnen 
worden.

Lokaal: Kunst in openbare 
ruimte

In het Brabants Dagblad van afgelopen 
week stond een artikel over ‘Entree De 
Hoef omhoog om wateroverlast te voor-
komen’, omdat diverse fikse regenbuien 
overlast hadden veroorzaakt: het voetpad 
was onbegaanbaar en de auto’s moesten 
stapvoets over de toegangsweg rijden in 
verband met aquaplaning. 

Hans Vos namens Lokaal

Uit het onderzoek komen aan-
wijzingen naar voren dat het wo-
nen in de buurt van veehouderij-
en een nadelig effect heeft op de 
longfunctie. Rond kippenstallen 
komen meer longontstekingen 
voor. De luchtkwaliteit rond vee-
bedrijven is aantoonbaar slechter. 
Het is duidelijk dat daar meer gif-
stoffen van bacteriën en fijnstof 
in de lucht voorkomen. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat fijnstof 
mensen gevoeliger maakt voor 
infecties, waardoor longontste-

kingen mogelijk vaker voorko-
men. Om meer inzicht te krijgen 
in de relatie tussen veehouderijen 
en gezondheid zijn verschillende 
vervolgonderzoeken gestart.

In onze gemeente hebben wij 
een groot buitengebied met veel 
veehouderijen. We willen ook 
graag een leefbare gemeente, 
waar het goed is om te wonen 
en te recreëren. Dat betekent dat 
we moeten nadenken over een 
goede balans tussen veehoude-

rijen en gezondheid. 
Het zal u niet verbazen dat Pro-
gressief Bernheze gezondheid 
een belangrijk thema vindt. Dat 
zal iedereen wel vinden. Maar als 
het gaat over de balans tussen 
veehouderijen en gezondheid, 
vinden wij dat gezondheid toch 
meer gewicht in de schaal legt. 
Bij nieuwe ontwikkelingen in het 
buitengebied zullen wij hier aan-
dacht voor blijven vragen. 
Reageren?: 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: … en morgen gezond 
weer op

Waarschijnlijk heeft u er al iets over gehoord of gelezen. Het RIVM (Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een uitgebreid onderzoek laten 
uitvoeren naar de mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de buurt 
van veehouderijen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het oosten van Noord-Bra-
bant en het noorden van Limburg. Dit is een dichtbevolkt gebied, met veel 
veehouderijen. De resultaten zijn verontrustend.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Kom ook bankieren 
bij de meest 

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

Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*

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

Van Heck Assurantiën
‘t dorp 124
5384 Md  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 Hl nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG



  
Woensdag 13 juli 201620

tekst?

de tOuR mOet Je BeLeVen Zie oplossing pagina 28

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

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

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
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Zoek: biET, bLOEMkOOL, bOERENkOOL, bOON, bOSUi, cHaMPiGNON, 

kOOLRabi, kNOFLOOk, kNOL, PaPRika, PEEN, PREi, RETTicH, ScHORSENEREN, 

SjaLOT, SLa, SPiNaZiE, SPRUiT, TaUGE, TUiNkERS, Ui, WiTLOF

WOORdZOeKeR

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Hertwin van der Wijst 
uit Nistelrode

Winnaar:
Henk Albers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

mooiBernhezertjes

personeel

Hulp in de HuisHouding 
6 á 9 uur per week. 
Maandag, woensdag en vrijdag 
voor ons gezin met 2 werkende 
ouders en 3 dochters 
(12,14,16 jaar ) in Heesch. 
Meer informatie: 
p.de.jager@jbz.nl.

te koop

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

Colorenta geeft 
kleur-, stijl- en make-
upadvies op maat
Zodat u er altijd op zijn mooist 
uitziet. Ook leuk voor een 
workshop of vriendinnenavond, 
kleuranalyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

ribstukken en 
braadworsten
hele kilo voor € 5,-
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.

aangeboden

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

de mooiste lampen 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

pediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

frietkraam voor uw 
evenement of feest. Voor info 

en/of boekingen: 0413-292911/ 
06-25416954. Mario & Christa 
Bok. 

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

bloemboeketten 
uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Binnenkort onder andere 
ook lelies. Van Doorn, 
Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

Het adres voor 
gitaarles, 
ook voor 50+
073-5493693 Schijndel
Tevens gitaren te koop.

te Huur

woonruimte in HeesCH
06-53659317.

wilt u een zoekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

De zogenaamde starterslening is nog ’n kleine  
6 maanden beschikbaar. Deze biedt starters, wiens  
inkomen niet toereikend is, de mogelijkheid ’n  
ruimere hypotheek af te sluiten dan op basis van  
hun huidige inkomen mogelijk zou zijn.  
Kom jij hiervoor in aanmerking?  
Wij kunnen je er alles over vertellen…

istarters krijgen nu nog
’n duwtje in de rug

de zomereditie 
verschijnt 
3 augustus

10 augustus verschijnt er 
een gewone krant.
17 en 24 augustus 

verschijnt er geen krant
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door de subsidie van het oran-
je Fonds, dat sociale initiatieven 
steunt en groepen mensen ver-
bindt, is het mogelijk geweest de 
eerste fase van de speeltuin te 
realiseren. 

ideeën voor de speeltuin zijn bij-
voorbeeld een zandwatertafel, 
een motoriek parcours, een wil-
genhut en een kruiptunnel. Uit-
gangspunt is dat alleen gebruik 
wordt gemaakt van natuurlijke 
materialen! 
de kinderen ontmoeten elkaar 
in de speeltuin en worden uit-

gedaagd samen buiten te spelen 
en te bewegen. de speeltuin is 
geschikt voor alle leeftijden en is 
voor iedereen vrij toegankelijk. 
de stichting is van plan de speel-
tuin in de nabije toekomst verder 
uit te breiden. 

draag jij dit initiatief een warm 
hart toe en wil je dit project fi-
nancieel ondersteunen? 

neem dan contact op met stich-
ting natuurspeeltuin de Zwarte 
Molen door een e-mail te sturen 
naar natuurspeeltuin@icloud.nl.

natuurfeest bij natuurcentrum de maashorst

Volgens medeorganisator Albert 
van rosmalen wordt het een 
mooie en leerzame dag. “er is 
van alles te zien en te beleven. 

ons uitgangspunt is een zo breed 
mogelijk publiek te informeren 
wat de aangesloten verenigingen 
en non-profit-instanties precies 

doen en welke bijdrage zij le-
veren aan de Maashorst. naast 
het natuurcentrum hebben op 
dit moment iVn Uden en Vogel-
wacht Uden, staatsbosbeheer, 
Waterschap Aa en Maas, ArK 
natuurontwikkeling, stichting 
taurus en Free nature toegezegd 
om te komen. We zijn nog in ge-
sprek met enkele organisaties. 
Het belooft een breed gezelschap 
te worden”, aldus een enthousi-
aste Van rosmalen. 

Excursies naar het wengebied
Het afgelopen voorjaar is de 
begrazing van de Maashorst in-
grijpend veranderd. de schotse 
hooglanders, paarden en schapen 
zijn inmiddels vervangen door 
wisenten, taurossen en exmoor 
pony’s. Zij vormen de komende 

jaren de groep grote grazers die 
de Maashorst verder vorm moet 
geven. dit vergroot de biodiver-
siteit van het natuurgebied. 

tijdens het natuurfeest worden 
korte excursies naar het wenge-
bied gegeven, zodat het publiek 
een beeld kan krijgen van de na-

tuurontwikkeling. naast muziek 
zijn ook een hapje en een drank-
je te verkrijgen. Het belooft een 
gezellige en educatieve dag te 
worden. 

Meer informatie 0412-611945 of 
per e-mail
info@natuurcentrumdemaashorst.nl.

nistelrode - Natuurcentrum De Maashorst en de Stichting Natuurorganisaties De Maashorst hebben 
de handen ineengeslagen en houden op zondag 17 juli van 10.00 tot 16.00 uur een gezamenlijk Na-
tuurfeest op het erf van het Natuurcentrum aan de Erenakkerstraat 5. Op het erf staan diverse kraampjes 
van alle in Natuurpark De Maashorst actieve en natuur gerelateerde organisaties. Zij geven het publiek 
informatie, waarbij ook voor kinderen van alles te beleven is. iedereen is hierbij van harte welkom en 
de toegang is gratis.

Oranjefonds kent € 10.000,- toe aan natuurspeeltuin de Zwarte molen
NiSTELRODE – Stichting Natuurspeeltuin De Zwarte Molen werd op 1 maart 2015 opgericht. Dat is een 
lokaal initiatief van buurtbewoners van de wijk De Zwarte Molen. De doelstelling van de stichting is 
een natuurspeeltuin realiseren voor kinderen uit de wijk. De stichting ontving onlangs een subsidie van 
het Oranje Fonds, en is dringend op zoek naar nieuwe sponsoren.

16 juli
2016

 Summer Event

9.00 -15.00 uur

Voetcontrole: 
Laat je voeten controleren op de aanwezigheid 
van schimmels op huid of nagels en ontvang een 

kortingsbon van 15% op de behandeling

Gratis huidanalyse: meten is weten

Proefbehandeling: Venus Freeze (natuurlijke facelift) 

O.P.I. actie. Koop je favoriete nagellak 1 + 1 gratis

Zomer make-up: Laat je opmaken met de nieuwste zomerkleuren

Kromstraat 3
5388ES
Nistelrode

06-10433489
www.salonintense.nl
info@salonintense.nl

Breng je een introducé mee,
dan ligt er voor hem/haar

een leuke introductieaanbieding klaar!

Deze dag maak je tevens
kans op het winnen van een
mooie strandtas met inhoud
t.w.v. € 150,-

Wil je zeker zijn van een plekje 
bel dan voor een afspraak

10% korting op alle producten
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Hallo, 
daar spring 
ik voor op 
mijn fiets

Gratis fietskrat bij besteding
vanaf € 40,- aan boodschappen. 
Alléén op zondag 17 juli 2016. 

Nistelrode, Parkstraat 10OP=OP!

Laatste boek actie Lees, 
Deel, Win uitgereikt

Hierbij tipten lezers een favoriet 
boek aan andere lezers. De laat-
ste winnaar is inmiddels getrok-
ken uit alle inzendingen, deze en 
ook de andere winnaars ontvin-
gen als prijs een boek. 

Deze boeken werden door boek-
handel Ceelen uit Heesch ter be-
schikking gesteld. 

Mevrouw M. van 
de Hulsbeek uit 
Heesch is de ge-
lukkige winnares 
van juni.

BERNHEZE - In april, mei en juni 
konden leners van de Bernhezer 
bibliotheken meedoen aan Lees, 
Deel, Win. 

Haar tip: Voor jou 
van Jojo Moyes 

(onlangs verfilmd 
en nu te zien in de 

bioscoop!).

Ook het wandelen door het la-
byrint was bijzonder. Nee, het 
waren op die avond zeker geen 
doorsneeactiviteiten bij Los door 
het Bos. Want om te horen welke 
verrassingen zich in je leven nog 
aandienen, is toch spannend. 
Het was een leuke ‘spellen- 
avond’. 
Zo was bijvoorbeeld het spel: 
WC borstels gooien niet alleen 
grappig om te doen, de onder-
linge competitie om er veel pun-
ten mee te halen werd al snel 
groter. En dat gebeurde allemaal 
in de buitenlucht. De weergoden 
waren ons niet de hele avond 
goed gezind. De verrassing voor 
die avond was namelijk een flin-
ke stortbui. Maar dat mocht de 
pret niet drukken. De sfeer was 
prima, de broodjes lekker en het 

buurten gezellig. Het was een 
leuke afsluiting/ervaring. 
We gaan nu genieten van de va-
kantietijd. In september begint 
het programma van de tweede 
helft 2016.
VIVIN start op 19 september 
met de openingsvergadering. 
Op die avond zal mantelzorg-
makelaar Margo van den Berg 
ons informeren over de wet- en 
regelgeving in de zorg. Margo 
geeft naast informatie, ook op 
een informele wijze antwoord 
op de vragen. Voor nu: Een ple-
zierige vakantie, zonder teveel 
regenbuien en tot 19 september. 
Wil je meer informatie of lid 
worden van VIVIN, stuur dan 
een mail naar 
vivinnistelrode@gmail.com, dan 
nemen we contact met je op.

VIVIN-Leden hadden 
een gezellige avond in 
Los door het Bos

NISTELRODE – Voor de VIVIN-leden werd op 30 juni de sluitings-
avond van het eerste halfjaar bij de familie Timmers aan de Pal-
menweg gehouden. De ruim 40 aanwezige leden, verdeeld in vijf 
groepen, gingen op die avond trommelen bij het kampvuur, gingen 
schatgraven en luisterden aandachtig naar de tarotkaartlezeres. 

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 
en natuur in de Maashorst
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Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Actie alleen geldig 

op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag, 

tegen in levering van de 

advertentie 

t/m 28 juli 2016.

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

www.plazafoodforall.nl

Maria van den Berg en Maria van 
Vreede staan ruim twintig jaar 
aan het roer van Sterrin, gespe-
cialiseerd in mooie en kwalitatief 
hoogstaande lingerie, bijoux, 
korsetten, pantylets, ondermo-

de, nachtkleding en badmode. 
Vakmanschap en service worden 
hier met hoofdletters geschreven. 
Het assortiment van Sterrin is nu 
uitgebreid met borstprotheses en 
daarbij passende bh’s, badpakken 

en bikini’s, dankzij de studie 
mammacare van Maria van den 
Berg. Een pittige opleiding, die 
naast productinformatie ook 
kennis vereist van de medische 
aspecten van borstkanker en de 

gevolgen hiervan. En natuurlijk 
dien je sociaal vaardig te zijn. 

Borstkanker heeft veel impact op 
degene die het overkomt. Een 
borstoperatie en de behandeling 
erna zijn fysiek en emotioneel 
heel ingrijpend. Als een borst 
geheel of gedeeltelijk wordt ver-
wijderd is het vinden van goed 
passende lingerie en badmode 

en een borstprothese een bela-
den én belangrijk moment in het 
hervinden van zelfvertrouwen. 
“Het is voor de betrokkenen die 
bij Sterrin komen vaak emotio-
neel. Zeker een eerste aanme-
ting. Daar is vaktechnisch gezien 
ook ervaring en vaardigheid voor 
vereist.” Daarmee doelt Maria op 
het opmeten van de prothese(s) 
of het verstrekken van een vol-
gende voorziening. “Voor ik dat 
doe, ga ik in gesprek. waarbij het 
ziekteproces besproken wordt 
om vast te stellen of een deelpro-
these, een of twee volledige pro-
these(s) of volgende voorziening 
(lees prothese) nodig is. Dan ga ik 
opmeten. Een goede bh is de ba-
sis van elke prothese. Daar begin 

ik mee”, legt ze uit. Alles speelt 
zich af in een ruimte die privacy 
waarborgt. Overigens bestaat 
ook de mogelijkheid om, afhan-
kelijk van het model, lingerie uit 
de collectie in de winkel aan te 
passen tot prothese bh. Na het 
gesprek/intake, de opmeting en 
keuze werkt Maria alles af met 
de verzekering. Sterrin is als vak-
bekwame leverancier en adviseur 
voor borstprotheses en bijpassen-
de bh’s, badpakken en bikini’s er-
kend door Stichting Erkennings-
regeling Medische Hulpmiddelen 
(SEMH). Maria heeft intussen al 
tientallen dames op haar nieuwe 
vakgebied geholpen: “Dit geeft 
verdieping aan mijn vak. Als ik 
iemand tevreden de deur uit zie 
gaan, geeft dat veel voldoening.” 
Dan resoluut: “Dat ik mensen die 
al zoveel meegemaakt hebben 
blij kan maken en zie dat ze zich 
weer volwaardig voelen, doet me 
heel goed.” 

Een afspraak maken kan via 
0413-294017 of mail@sterrin.nl. 
Voor openingstijden en meer in-
formatie zie www.sterrin.nl.

Maria van den Berg afgestudeerd mammacare adviseur
Lingerie & bijoux speciaalzaak Sterrin

HEESWIJK-DINTHER – Al decennia lang is Sterrin, aan Plein 1969 1B dé speciaalzaak voor lingerie & 
bijoux. (Mede)eigenaar Maria van den Berg studeerde onlangs af als mammacare adviseur. Uitbreiding 
van het assortiment en dienstverlening voor borstprotheses en daarbij passende bh’s, badpakken en 
bikini’s waren het gevolg. In de speciaal hiervoor ingerichte aparte ruimte worden dames discreet, vak-
kundig en met zorg geholpen.

Maria van den Berg

‘Een goede bh is de 
basis van elke prothese’

Ziekenvereniging Horizon Heesch 
viert 40-jarig jubileum met
grandioze dagtocht 

HEESCH – Een bont gezelschap van 260 
leden van Ziekenvereniging Horizon 
Heesch ging zaterdag 9 juli op stap voor 
een bus- en boottocht ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum. 

Om half negen werd verzameld in de 
kantine van voetbalclub H.V.C.H. voor 
het ophalen van de incheckkaarten. Vrij-
willigers zorgden er voor koffie met cake. 
Na het instappen in de touringcarbussen 
vertrok het gezelschap via een toeristi-
sche route naar Tolkamer. 

De rolstoelen, rollators, alles ging mee 
aan boord van de boot en om twaalf uur 
gingen de trossen los. Al snel na vertrek 
werd het broodbuffet geopend en kon 
iedereen tijdens het varen lekker eten. 
Iedereen nam rustig de tijd om hier en 
daar een praatje te maken en te genie-

ten van het uitzicht over het water en alle 
bezienswaardigheden. De boot voer naar 
Arnhem en weer terug en regelmatig was 
er een lekker zonnetje. Achter het glas, 
voor op de boot, op het bovendek, over-
al waren voldoende zitplaatsen, zodat je 
optimaal kon genieten van de prachtige 
omgeving. Ondanks ziekte of handicap 
werd er veel gepraat en gelachen. 

Na het afmeren in de haven van Tolkamer 
gingen we via een toeristische route naar 
restaurant Het Witte Huis in Zeeland voor 
een lekker diner. Met 260 personen in 
één ruimte aan tafel, wat een organisatie. 
Hierna was het hoog tijd om weer plaats 
te nemen in de bus. Om negen uur was 
iedereen moe en voldaan terug in Hee-
sch.
Ziekenvereniging Horizon Heesch kijkt te-
rug op een zeer geslaagde jubileumdag!

L I N G E R I E    B I J O U X

M A M M A C A R E
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bernheze BOuWt
VAn deR HeiJden dAKKAPeLLen 
15 jaar garantie, en kwaliteit en service zoals het hoort

Arno van der Heijden startte tien 
jaar geleden zijn bedrijf Van der 
Heijden dakkapellen. inmiddels 
zit zijn werkplaats ruim vijf jaar 
aan de Cereslaan in Heesch. op 
16 juli viert zijn bedrijf het 10-ja-
rig jubileum. 
Voordat hij zijn bedrijf start-
te, deed hij hetzelfde werk bij 
een werkgever, daarna wilde 
hij voor zichzelf beginnen. Van 
der Heijden vertelt hoe hij zijn 
bedrijf begon: “ik begon tien 
jaar geleden in de Burgemees-
ter Woltersstraat. daar mocht ik 
gratis en voor niks gebruikma-
ken van een ruimte, waar ik Jan 
en Annie van der Heijden tot op 
de dag van vandaag nog steeds 

dankbaar voor ben. dat was de 
ideale opstap.” na ruim drie jaar 
verhuisde de werkplaats naar de 
Cereslaan.

kwaliteit staat voorop
Klanten kunnen de dakka-
pellen komen bekijken in de 
werkplaats/showroom op za-
terdag tussen 10.00 en 14.00 
uur. Van der Heijden fabriceert 
de dakkapellen zelf tot wel 7,5 
meter, uit één stuk. Hij zorgt 
voor maatwerk, niet voor een 
standaarduitvoering. Voor het 
plaatsen van de dakkapel werkt 
hij altijd samen met Van Grins-
ven Kraanverhuur & transport 
B.V. uit schaijk. Het plaatsen 

van de dakkapel gebeurt altijd 
binnen een dag. “na het plaat-
sen van de dakkapel kunnen wij 
ook zorgen voor een aftimme-
ring van uw slaapkamer, badka-
mer of zolder”, voegt Van der 
Heijden toe. 

Kwaliteit is voor Van der Heijden 
het belangrijkste: “ik promoot 
altijd kwaliteit. ik zit al 17 jaar in 
het vak van dakkapellen maken 
en plaatsen en werk ook al 17 
jaar met hetzelfde merk kozijnen 
(rehau) en 17 jaar met hetzelf-
de merk rolluiken (Heroal van 
deco Zonwering). Mijn motto is 
dan ook: kwaliteit en service zo-
als het hoort.” de kwaliteit van 

het materiaal, de isolatie en de 
wind- en waterdichtheid staan 
op een zodanig hoog peil dat 
Van der Heijden dakkapellen 15 
jaar garantie biedt op de dakka-
pel en de nieuwe dakconstructie. 

Feest
op 16 juli viert hij het 10-jarig 
bestaan van zijn bedrijf voor fa-
milie, vrienden en ook de leve-
ranciers. Het feest wordt gehou-

den op de Cereslaan 12a. “Het 
wordt een barbecue, met mu-
ziek en ’s avonds gaan we waar-
schijnlijk nog wel even door”, 
sluit Van der Heijden af. 

HeesCH - je wilt meer ruimte en licht in je woning, zonder een al te grote verbouwing. Hoe pak je dat 
aan? Een passende dakkapel is de juiste oplossing. Daarvoor bel je van der Heijden Dakkapellen in 
Heesch. van der Heijden Dakkapellen plaatst vakkundig en snel dakkapellen op je zolder of op de eerste 
verdieping. Zo wordt een donkere zolder een prachtig verlichte hobby- of slaapkamer en maak je van 
je badkamer of slaapkamer een royale ruimte. je huis krijgt zowel van binnen als van buiten een groter 
en statiger aanzicht.

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Marcel van der Steen

www.vanderheijdendakkapellen.nl
info@vanderheijdendakkapellen.nl

Cereslaan 12a, 5384 Vt Heesch - 06-22692338

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Wandcloset compleet
Geberit + Sphinx rimfreeAktie

vAn de mAAnd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 385,00

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524

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:

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

tankstation nistelrode 
tiJd Voor een nieUWe JAs

Wie/Wat is AVIA?
AVIA is al 80 jaar een betrouw-
baar merk en telt in totaal zo’n 
3500 tankstations, waarvan 350 
in Nederland. AVIA-brandstoffen 
zijn verkrijgbaar in 14 landen. 
In de regio zijn reeds verschil-
lende bemande en onbemande 
AVIA-tankstations zoals; Uden, 
Veghel, Sint-Oedenrode, Beek 
en Donk, Eindhoven en Nuenen.

Wat mag de klant verwachten?
In principe verandert alleen het 
merk. De inhoud, zoals perso-
neel en openingstijden, blijven 
ongewijzigd. De kwaliteit en ser-
vice blijven eveneens gehand-
haafd zoals u dat gewend bent. 
Wie tankt bij AVIA Nistelrode 
kan ook punten sparen. Er kan 
gespaard worden voor direct 

contant geld of waardecheques 
van een aantal bekende landelij-
ke winkelketens. 

Service
AVIA Nistelrode is een bemand 
full-service tankstation met een 
modern ingerichte shop, een 
carwash en twee DHZ-was-
boxen. Behalve de reguliere 
brandstoffen worden er ook pre-
mium brandstoffen verkocht te 
weten; AVIA Multi Power Diesel 
en AVIA Super Clean. 
Het tankstation bevindt zich aan 
een doorgaande weg en geeft 
het hele jaar door hoge kortin-
gen op tanken.

Ook nieuwsgierig geworden 
naar het nieuwe AVIA-tankstati-
on in Nistelrode? Kom eens een 

kijkje nemen bij AVIA Nistelrode 
aan het Maxend 20.

Het Tilburgse bedrijf Vollenho-
ven Olie is een zelfstandige han-
delaar in brandstoffen en (speci-
ale) smeermiddelen. Het bedrijf 
bestaat langer dan 120 jaar en 
richt zich vooral op Zuid-Ne-
derland. Het is met bemande 
en onbemande tankstations een 
marktspeler van formaat.

NISTELRODE - Het tankstation, gelegen aan het Maxend 20 in Nistelrode, heeft een nieuwe jas gekre-
gen. Waar het voorheen de groen/gele kleuren had, zal het vanaf nu verdergaan in de bekende rood/
witte AVIA-kleuren. In grote lijnen verandert alleen het merk. De service, de medewerkers en de hoge 
kortingen blijven zoals men dat gewend is.

CoLUMN
onno

WAT IS EIGENLIJK 
EEN WIJZIGINGS-
PLAN?
Een bestemmingsplan is een juridisch 
kader van de gemeente, waarin staat 
wat er met de ruimte mag gebeuren. 
In een bestemmingsplan wordt dus 
geregeld hoe grond en gebouwen 
mogen worden gebruikt, of er gebouwd 
mag worden en wat er gebouwd mag 
worden. De gemeenteraad bepaalt dit.

Bij het vaststellen van een 
bestemmingsplan, kan de gemeenteraad aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid geven om de bestemming van een gebied 
te wijzigen in een andere bestemming. We hebben het dan over een 
wijzigingsplan.

Aan de mogelijkheid om een bestemming te wijzigen, verbindt 
de gemeenteraad bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn 
opgenomen bij de omschrijving van de wijzigingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan (het moederplan).

Als burgemeester en wethouders gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om een bestemming te wijzigen, moeten zij aantonen 
dat aan die voorwaarden is voldaan. Een ander belangrijk kenmerk 
van een wijzigingsplan is, dat de nieuwe bestemming qua uitwerking 
gelijk is aan eenzelfde bestemming uit dat bestemmingsplan. Dat 
betekent, dat als in het wijzigingsplan een ‘woonbestemming’ wordt 
opgenomen, deze dezelfde bouwmogelijkheden moet bieden als de 
woonbestemming uit het moederplan.

Tenslotte is nog belangrijk om hier op te merken, dat het bij het 
vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een bevoegdheid en 
niet om een plicht. Dit betekent dat burgemeester en wethouders 
altijd zullen moeten beoordelen of wijziging van de bestemming uit 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is gerechtvaardigd.

Is de gemeenteraad vrij om ‘zomaar’ allerlei wijzigingsbevoegdheden 
op te nemen in een bestemmingsplan?

Nee, dat is niet het geval. Ook de gemeenteraad is hierbij aan ‘regels’ 
gebonden. Zo mag een wijzigingsbevoegdheid geen structurele 
wijzigingen van het bestemmingsplan (moederplan) mogelijk maken. 
Ook moet de haalbaarheid van een wijzigingsbevoegdheid bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad al zijn 
aangetoond.

Tenslotte nog iets over de procedure. De procedure van een 
wijzigingsplan lijkt op die van een bestemmingsplan. Beide plannen 
moeten ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden hierop een 
zienswijze kunnen indienen en in een later stadium beroep kunnen 
aantekenen. Het grote verschil is echter, dat het wijzigingsplan 
door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld, terwijl het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Laat u goed adviseren!

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

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

een wij zigingsplan moet voldoen 
aan de voorwaarden van het 
moederplan

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN
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duurzaam bouwen

HEESWIJK-DINTHER - Frank van Uden (42) is directeur van GBI Varpo, een bedrijf/groothandel voor 
bouw en industrie dat is gevestigd op Retsel in Heeswijk-Dinther. Sinds maart zit GBI Varpo in een nieuw 
pand en is het klant voor groene duurzame energie bij BECO. Daarnaast is er goed gekeken naar energie-
besparende maatregelen, naar goed daglicht, isolatie en alles is overgegaan naar led-verlichting. “Met 
BECO kunnen we dicht bij huis een duurzame keuze maken”, zegt Frank.

De trotse directeur, getrouwd met 
Simone (38), samen drie kinde-
ren, Teun, Emma en Sophie, zegt 
dat er ook thuis aandacht is voor 
duurzame initiatieven. In samen-
werking met John van Krieken 
Smarthome Engineering hebben 
ze, net als op het bedrijf, ook 
thuis slimme oplossingen toege-
past met domotica, waardoor er 
geen onnodig licht of verwarming 
in werking is. 
“En we meten het energiever-
bruik op onderdelen en krijgen 
zo beter zicht hierop. Bewustwor-

ding speelt een grote rol”, vol-
gens Frank. 

Onder andere via social media is 
Frank in contact gekomen met 
ambassadeurs van BECO. “Het 
bevalt ons uitstekend, het voelt 
dat je welkom bent. Na een bel-
letje richting BECO was een af-
spraak snel gepland en lag er me-
teen een positief voorstel. Én...” 
zegt Frank, “BECO is laagdrem-
pelig, neem je telefonisch contact 
op dan word je goed te woord ge-
staan door bereidwillige mensen.”

“Ook de lokale gedachte vind ik 
fantastisch, samen medezeggen-
schap binnen een eigen coöpe-
ratie. Er kunnen nog wel stappen 
gezet worden richting de zakelijke 
markt in Bernheze, daar is BECO 
nog wat te bescheiden in”, meent 
Frank. 

“En papierloos factureren is ook 
beter, maar”, zo besluit hij, “het 
is toch mooi om het lokaal goed 
te regelen met elkaar en daarmee 
ook nog een duurzame keuze te 
maken.”

 ‘Met Bernhezer Energie Coöperatie, 
lokaal een duurzame keuze maken’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

www.gedekeukens.nl

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

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

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

prijsopgave aan huis

Met gratis horren of ventilatie-roosters

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

“

”

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

1986-2016 

30 
JAAR

GRATIS 
AANDRIJVING

BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR

T/M 31 JULI
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Zweven
Wij van Bridges zijn beslist niet zweverig. Integendeel: wij staan graag met beide benen op de 
grond. En toch bevinden we ons vandaag in hoger sferen. We zijn te gast bij Aeroclub Nistelrode: 
de zweefvliegclub, die ons graag meeneemt in een geestverruimend tripje. 

De lucht is deze vrijdagmiddag 
egaal grijs. Dat belooft 
niet veel goeds. Op het 
terras luisteren we naar 
de instructies van één van 
de enthousiaste piloten 
van de club. Vliegen doe 
je op thermiek. Dat is 
opstijgende warme lucht, die 
ontstaat doordat de zon het 
aardoppervlak ongelijkmatig 
opwarmt. Ik kijk nog maar 
eens naar het loodgrijze 

wolkendek en constateer dat er vandaag bar weinig zon te bekennen is, en aan de dikke vesten te 
oordelen wordt er ook bar weinig opgewarmd. Maar we houden de moed erin. We leren hoe het 
vliegtuig met de lier – een duurzame electrische - zo’n 400 meter de lucht in wordt getrokken. 
Dan wordt de lier ontkoppeld en gaat het vliegtuig op zoek naar thermiek. Bij weinig thermiek 
duurt zo’n ronde niet veel langer dan tien minuten. Bij veel thermiek kan een zweefvliegtuig het 
uren volhouden en komt een heel eind, zelfs honderden kilometers buiten onze landsgrenzen. Ik 
denk zomaar dat wij dat vandaag niet gaan halen. De eerste vliegers uit ons gezelschap begeven 
zich met instructeur naar de klaarstaande vliegtuigen. Als wij intussen de toestellen in de hangar 
bekijken, valt de regen gestaag uit de lucht. We ontdekken dat de vliegtuigen zijn gemaakt van 
oersterk maar vederlicht glasvezel. Behalve één exemplaar: dat is opgetrokken uit hout met 
linnen. Prachtig, maar erg kwetsbaar. Een aanvaring met een flinke vogel veroorzaakt zo een gat 
in vleugel of romp. Dat vliegtuig gaan we dus niet gebruiken. Prima, vind ik. Voor die pechvogel, 
voor het vliegtuig, maar vooral voor mezelf. Intussen blijft het regenen en worden diegenen 
die al klaarzaten in de vliegtuigen met een auto teruggebracht. Want vliegen met regen is niet 
veilig, omdat waterdruppels de aerodynamica beïnvloeden. We verhuizen naar de kantine, waar 
het computerscherm slechts één beeld toont: buienradar. Intussen zorgt de barbecue voor de 
inwendige mens. Als het even later toch nog droog wordt, mogen we alsnog de lucht in voor 
onze luchtdoop. En ik moet toegeven: af en toe een beetje zweven is helemaal zo gek nog niet. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

St. Barbaragilde Dinther naar 
Nistelrode

Verschillende prijzen werden 
door onze gildemensen in de 
wacht gesleept.
John van den Berg, Peter van 
Horssen, Gijs van den Eertwegh 
en Sem Verhoeven, 1e prijs 
Korps geweer.
Bart Habraken, Bob en Sem Ver-
hoeven, 1e prijs groepstrommen 
klasse B. 
John van den Berg, Jan van Ger-
wen, Maarten Heijmeriks en 
Harrie van Zutphen, 2e prijs ba-
zuinblazen klasse B.
Bob Verhoeven, 1e prijs trom-

men klasse B.
Gijs van den Eertwegh, 1e prijs 
geweerschieten jeugd.
Claudia Le Noble, 2e prijs ring-
steken.
Maarten Heijmeriks, 2e prijs 
kruisboog 60+.
Sem Verhoeven, 2e prijs trom-
men jeugd groot.

Een mooie spannende dag, waar 
iedereen met veel plezier op te-
rugkijkt. 
Gastheer Nistelrode bedankt, 
organisatie bedankt.

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - In het kader van de Kringgildedag Hoge Schuts waren de 13 gilden 
van deze kring allen aanwezig op zondag 10 juli in Nistelrode. De gastheer van deze dag was het St. 
Antonius Abt-St. Catharina uit Nistelrode. Hoewel het gilde veel senioren telt, is met hulp van commis-
sies en gilden uit deze kring de Gildedag toch netjes tot stand gekomen. Het weer was heerlijk warm en 
door de wind toch nog behaaglijk. St. Barbara Dinther had een primeur, namelijk een amazone die het 
voor de eerste keer meer dan voortreffelijk deed. 

van de club. Vliegen doe 
je op thermiek. Dat is 

ACTIVITEITENAGENDA

CABARET: GUIDO WEIJERS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 25,-
Op de valreep is Guido Weijers toege-

voegd aan ons theaterprogramma. In zijn voorstelling 
‘Masterclass geluk’ komen in een kleine twee uur tips en 
tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal geluk. 
Op zoek naar meer geluk? Komen naar deze voorstelling!

MUZIEK: THE DUTCH EAGLES
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 20,-

The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers 
van het oeuvre en de sound van de Eagles, hun invloeden 
en solowerk en hun genre-genoten. Uniek en herkenbaar. 
Exact zoals u het kent én toch met een eigen gezicht.

CABARET: VIGGO WAAS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,-

Cruijff & Pipo: je wil de één zijn, maar je wordt de ander. Ai. 
Het leven van Viggo Waas in een notendop. De cabaretier 
(o.a. NUHR) heeft daarom een theaterprogramma gemaakt 
over werkelijkheid, fantasie en heldendom en hoe dat door 
elkaar loopt.

CABARET: MARK VAN DE 
VEERDONK
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

De vijftiende voorstelling van Mark van de Veerdonk gaat 
over Het Menselijke Tekort: We willen steeds meer en meer 
en juist daardoor krijgen we alsmaar minder. In Kaaskleum 
gaat de Brabantse cabaretier op zoek naar dingen die er 
nog wel degelijk toe doen.

MUZIEK: VUILE HUICHELAAR
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,-

“We moeten praten”… als een vrouw dát zegt, maakt de 
man dat hij wegkomt. Mannen. Een onuitputtelijke bron 
van inspiratie.  Een nieuw programma met een schitterend 
repertoire uit de oude en nieuwe doos, afgewisseld met 
sketches, conferences en hilarische filmpjes.

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

VR. 
10 FEBRUARI 
2017

ZA. 19 
NOVEMBER

DO.  17 
NOVEMBER

ZA. 1 APRIL 
2017

VR. 21 APRIL 
2017

GUIDO WEIJERS
MAAKT PROGRAMMA
COMPLEET!
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De gemeente Bernheze, de Abdij 
en Kleine Meierij zijn al geruime 
tijd in gesprek over het realiseren 
van 14 kamers voor vergunning-
houders in een leegstaand ge-
deelte van de Abdij. 
Daar zijn nu afspraken over ge-
maakt, resulterend in een huur-
overeenkomst tussen de Abdij en 
Kleine Meierij.

Kleine Meierij is al druk bezig met 
de verbouwing van de beschik-
bare ruimte. Daar komen ook 
een gemeenschappelijke keuken 
en ontmoetingsruimte in. 
Kleine Meierij streeft ernaar de 
verbouwing voor de bouwvak 
(begin augustus) af te ronden, 
waarna de vergunninghouders, 
snel daarna, hun intrek kunnen 

nemen. Kleine Meierij verhuurt 
de kamers aan de vergunning-
houders.

Voor meer informatie over de 
opvang van vluchtelingen en ver-
gunninghouders kan men terecht 
op de website van de gemeente 
Bernheze: www.bernheze.org.

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

20% 
korting

Op het tweede
en volgende
1 liter blik

Op het eerste 1 liter blik        
              

25% korting

naar keuze

De oplossing

Tom Ramakers en Abt Denis Hendrickx

Huurovereenkomst met Abdij van Berne 
14 kamers vergunninghouders 

HEESCH - De organisatie van 
Hisse Helden Live heeft door 
omstandigheden helaas moe-
ten besluiten dat dit prachtige 
evenement in 2016 geen door-
gang kan vinden. 

Hisse Helden Live, dat gepland 
stond op zaterdag 1 oktober 
2016 wordt daarom verplaatst  
naar zaterdag 30 september 
2017. We hopen dat de top 
artiesten “de Hisse Helden” 
die dit jaar hun bijdrage wilde 
leveren aan dit prachtige eve-

nement ook volgend jaar van 
de partij zullen zijn. Ook hopen 
we dat het publiek de activiteit 
voor 2017 in de agenda plaatst 
om deze spetterende muzikale 
avond live bij te wonen.

Hisse Helden Live wordt 
een jaartje uitgesteld

ROSMALEn/HEESWijK-DintHER – Donderdag 7 juli jongstleden 
ondertekenden de heer Hendrickx, Abt, en Tom Ramakers van Klei-
ne Meierij een huurovereenkomst voor de huisvesting van 14 ver-
gunninghouders in de Abdij van Berne.

de kleine meierij is 
al druk bezig met 

de verbouwing
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Viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken

Het weer was deze avond prima, 
maar ook op het water in Mid-
delrode, waren de vangsten weer 
erg wisselend. De uitslag na het 
wegen en tellen was als volgt:

De jongste jeugd:
1. Joey Govers

2. Tijmen Dappers
3. Luca van Erp
4. Thijs Dielissen
5. Vincent Govers

De oudste jeugd:
1. Max van Grinsven
2.Mike Nederkoorn

3.Rick Hartogs
4. Bart vd Hanenberg
5. Stijn Leemreize
6. Brian vd Helm

De totale vangst van deze week 
bedroeg 124 vissen met een to-
taal gewicht van 2958 gram.

De komende twee en tevens 
laatste wedstrijden van dit sei-
zoen, gaan gevist worden in Vin-
kel op de Slothoevevijver (Brug-
straat 73).
Belangstelling, kom eens kijken!! 
We zien je graag op 14 juli om 
18.30 uur aan de Slothoevevij-
ver in Vinkel.

Voor aanvullende informatie 
omtrent het lidmaatschap en vis-
vergunning kun je contact opne-
men met Jan Oliemeulen via de 
mail debleeken@planet.nl.

HEESCH - Vanwege de melding blauwalg op het thuiswater, het Langven, zijn we donderdagavond 7 juli 
uitgeweken naar de vijver in Middelrode. Ook hier werd rond 18.30 uur gestart met het loten van de vis-
plekken en kreeg de jeugd de tijd om zijn stek op te bouwen. Na het peilen van de waterdiepte bleek menig 
tuigje te kort te zijn en moest er her en der nog snel een nieuwe, langere lijn aan de hengels gezet worden.

vissen

droom wordt werkelijkheid voor HGC Heesch
Voorstelling door alle leden in ‘t Vijfeiken

HEESCH – Afgelopen weekend 
konden familie en andere be-
langstellenden genieten van een 
mooie show waaraan alle leden 
van HGC meededen. Met als 
titel ‘De Droom’ lieten zij zien 
waar ze de afgelopen maanden 
zo hard op geoefend hadden. 
Het resultaat mocht er zijn!

In deze voorstelling nam de ko-
ning van Dromenland de aanwe-

zigen mee in een reis door zijn 
koninkrijk, waarbij alle soorten 
dromen aan bod kwamen. Zons-
ondergang, de zandmannetjes 
en de wolkjes werden uitgebeeld 
door de jongste groepen die de 
Heesche vereniging rijk is en dit 
deden ze heel overtuigend. De 
meiden van reizigers naar dro-
menland lieten zien dat zij onder 
andere op de balk hun mannetje 
stonden en nog wat meer actie 

lieten de free runnende minions 
en piraten en de springende In-
dianen zien. 
Daarna brachten de sierlijke elf-
jes weer een beetje rust in het 
programma, waarna de voorse-
lectie, jonge meiden met poten-
tie, Aladdin, ten tonele brachten. 
Ook de turnen+ groep, vermomd 
als glow-in-the-dark-skeletten en 
vampiers, wisten de toeschou-
wers te overtuigen van hun kun-

nen. Daarna een sprong in de 
toekomst, met opa’s en oma’s die 
wonderbaarlijk fit en lenig hun 
show opvoerden. 
De leden van de Special Gym 
ontbraken ook niet en lieten aan 
de enthousiaste toeschouwers 
zien waar zij de afgelopen tijd zo 
hard voor hadden gewerkt. 
Toen de nacht bijna voorbij was, 
nam de selectie - de wedstrijd-
groep - iedereen nog mee de he-

mel in en toen was het tijd voor 
ochtendgymnastiek, leuk neer-
gezet door de kaderleden; een 
groep die de vereniging draaien-
de houdt!
HGC heeft laten zien dat het een 
club is waar talent in vertegen-
woordigd is, maar waar zeker 
ook met plezier gesport kan wor-
den.

Foto’s: Esther Smits

  

AANBIEDING

1.69
  350 G

4.39
  550 G

0.49
  PER STUK

1.49
  500 G

1.99
  500 G

www.aldi.nl

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

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

VA N A F  N U
A LT I J D  V E R K R I J G B A A R

EN NOG VEEL MEER

BOTERKOEK

VR 15 T/M ZO 17 JULI

VARKENSHAAS* GEMARINEERDE 
KIPDELEN*

In ovenschaal.

KOMKOMMER HOLLANDSE 
KERSEN*

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

de zomereditie 
verschijnt 
3 augustus

10 augustus verschijnt er 
een gewone krant.
17 en 24 augustus 

verschijnt er geen krant

HALLE/HEESCH - Met nog drie ronden te gaan in de tweede man-
che van de Dutch Masters in Halle was Glenn Coldenhoff de dag-
winnaar. Echter, in de slotfase werd hij nog gepasseerd door Evgeny 
Bobryshev, waardoor hij beide manches afsloot op een tweede plaats 
en derde werd in het dagklassement.

Glenn 
Coldenhoff dicht bij zege 

motorsport
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sportman & 
sportvrouw gekozen 

Voor jeugdleden het moment 
om hun ouders te laten zien wat 
zij in een seizoen geleerd heb-
ben, voor ouders het moment 
om te bewijzen dat zij ook best 
een shuttle kunnen slaan. Dat 
laatste valt voor sommige ou-
ders flink tegen, met soms wat 
gelach van de jeugd als gevolg. 
Na zes gespeelde rondes kon de 
einduitslag opgemaakt worden. 

Sofie Franke en haar vader, Ro-
ger, wisten de meeste punten te 
maken en gingen met de dag-
prijzen naar huis.
Tijdens deze activiteit, die jaar-
lijks aan het einde van het sei-
zoen gepland staat, kiest de 
jeugdbegeleiding van de bad-
mintonvereniging ook ieder sei-
zoen opnieuw een sportman en 
sportvrouw van het jaar. 

Twee jeugdleden die zich het 
hele seizoen door vaak hebben 
laten zien in de zaal en die uit-
blinken in hun inzet op de baan, 
maar ook zeker bij de activiteiten 
daaromheen. Als uitblinkers van 
het seizoen 2015/2016 werden 
Ellis Zwiers en Sjao Jacobs ge-
kozen. Week na week laten zij 
vol enthousiasme zien hoe leuk 
en snel het badminton kan zijn. 
En dat zullen zij in het seizoen 
2016/2017, dat voor de jeugd 
begint op vrijdag 9 september, 
samen met alle andere jeugdle-
den vast en zeker weer doen.

Meer informatie over de Hee-
sche Badminton Vereniging, haar 
jeugdafdeling en het ouder-kind-
toernooi is te vinden op de web-
site van de vereniging: 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Afgelopen vrijdag organiseerde de Heesche Badminton 
Vereniging het jaarlijkse ouder-kind-toernooi voor jeugdleden en 
hun ouders. Tijdens het ouder-kind-toernooi neemt ieder jeugdlid 
een ouder mee, waarmee de hele avond een duo gevormd wordt in 
de strijd om de dagprijzen. 

badmintonWinnaars H.d. Zomerkomkoep

HEESWIJK-DINTHER - Het driebandenteam de Zwaan 1, met teamleider Michel Habraken en het libre-
team Royal Events Palace 7, met teamleider Ad Kooijman, zijn winnaar geworden van de H.D. Zomer-
komkoep 2016. Dat is een driebanden- en librecompetitie, die afgelopen zomerseizoen gespeeld is in 
diverse cafés (de Toren, Royal Events Palace, de Zwaan en Elsie). 

Eind september begint de Winterkomkoep / Individueel kampioenschap voor zowel driebanden als libre. 
Je kunt je opgeven voor zaterdag 28 augustus.
Voor eventuele vragen kun je contact Emmy v.d. Wetering, 06-53458415.

biljarten

De Zwaan 1

Zilveren jubileum tV de Broekhoek 

Aan de rand van de toen nog 
jonge wijk Broekhoek, werd in 
1991 een tennisvereniging op-
gericht. Heesch kende tot dat 
moment maar één tennisvereni-
ging en deze kampte al enige 
jaren met een schromelijk tekort 
aan beschikbare banen voor het 
alsmaar groeiende aantal leden. 
Het sportpark op de hoek van 

de Kerkweg en het Amelseind, 
pal naast de A50, groeide in rap 
tempo en kent inmiddels acht 
volwaardige kunstgrasbanen, 
waar jong en oud iedere dag van 
de week terechtkunnen.
Zoals bij veel verenigingen het 
geval is, kan TV De Broekhoek 
ook niet zonder sponsoren en 
vrijwilligers. De jubileumdag 
start op 3 september dan ook 
met een brunch voor (oud-)be-
stuursleden, omwonenden en 
sponsoren. De vereniging wil 
hen daarmee nog eens extra 
bedanken voor hun bijdrage in 
de afgelopen 25 jaar. De rest 
van het programma voorziet 
in een spectaculaire zeskamp 
voor alle actieve leden en aspi-
rant-jeugdleden, een aansluiten-

de barbecue en een afsluitende 
feestavond. Voordat het zover 
is, wordt tot en met 17 juli om 
de clubkampioenschappen ge-
streden. Op de onderdelen en-
kel, dubbel en mix wordt dan 
bepaald wie zich - op zijn en/of 
haar eigen niveau - een jaar lang 
kampioen mogen noemen. Het 
uitgelezen moment om eens een 
kijkje te komen nemen naar een 
van de meest veelzijdige sporten 
bij een van de mooiste vereni-
gingen van Heesch. Wie in zich-
zelf of zijn kinderen de nieuwe 
Kiki Bertens of Novak Djokovic 
ziet, tennistraining wil volgen of 
het gewoon leuk vindt om zo af 
en toe een balletje te slaan, kan 
contact opnemen via de website 
www.tvdebroekhoek.nl.

HEESCH - Het jaar 2016 staat voor Tennisvereniging De Broekhoek in het teken van het 25-jarig be-
staan. Rondom het jubileum worden tal van activiteiten georganiseerd, eindigend met een grootse 
feestdag op 3 september.

Team Royal Events Palace 7

Eerste voorletter*

CHECK=€1
naar de film

De actie is geldig t/m 22 juli
Niet geldig op zondagmiddagen

Check alle voorwaarden op:  
   TakeTen.nl/check  
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Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Wilt u een zo’n spoedig 
mogelijk herstel? 

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten. 
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van (sport) blessures.

Inloopspreekuur
Wanneer : maandagmiddag
Tijd  : 17.00 tot 18.00 uur 
Kosten : gratis advies 
Locatie : Avantilaan in Schijndel.

 BLESSURE?

meedoen is belangrijker dan winnen

Daar is hij iedere maandagavond 
te vinden op de judomat. Via een 

vriendje is Triveth bij Conscius 
Sport gekomen en traint iedere 

woensdagmiddag met trainer 
Walter van Well van Budoschool 
Tanoshii aan zijn judotechnieken. 

Triveth traint dan gewoon met 
de groep mee, wat hem steeds 
beter afgaat, maar achteraf is hij 
helemaal op van vermoeidheid, 
de inspanning en de ervaringen 
tijdens deze les, waar de prikkels 
voor hem hoog liggen.

Triveth ervaart het judo als 
leerzaam, leuk en heel fijn. De 
mensen om hem heen zien de 
judolessen als leerzaam en een 
manier voor Triveth om weer-
baarder te worden. Triveth is 
heel serieus in het beoefenen 
van judo, wat een paar weken 
geleden geresulteerd heeft in 
het behalen van de oranje band. 
Triveth traint niet alleen op de 
judomat, maar doet regelmatig 

mee aan de G-judowedstrijden 
op nationaal en internationaal 
niveau en kaapt regelmatig een 
prijsje weg. Zo deed hij ook mee 
met de Special Olympics in Nij-
megen en heeft er drie dagen 
rondgekeken.

Vrijdagavond tijdens het defilé 
werden alle 180 deelnemers 
voorgesteld aan het publiek, 
waarna Triveth op zaterdag de 
niveauwedstrijden heeft ge-
draaid om hem te kunnen inde-
len voor de echte wedstrijden op 
zondag. Zondag moest Triveth 

pas echt aan de bak op de judo-
mat en de indrukken waren zo 
groot, dat hij teveel wedstrijden 
verloor om op het podium te ko-
men, maar toch een mooie 5e 
plek mee naar huis nam.

Triveth vond het een geweldige 
ervaring; het motto meedoen 
was ook voor hem belangrijker 
dan winnen. Trainer Walter van 
Well is trots op de deelname en 
de inzet van Triveth en noemt 
hem een goede ambassadeur 
voor het G-Judo. Triveth traint 
op woensdagmiddag van 17.00 
tot 18.00 uur bij Conscius Sport 
aan de Beekgraaf 58.

Mocht je een beperking hebben, 
loop dan eens binnen en vraag 
naar de mogelijkheden die er zijn 
om te kunnen sporten binnen 
ons sportcentrum.

NIJMEGEN/NISTELRODE - Triveth van Pinxteren heeft meegedaan 
aan de Special Olympics in Nijmegen. Hij is 13 jaar en heeft PDD-
NOS met een laag EQ. Hij doet al een paar jaar aan judo. Hij is be-
gonnen bij Stichting Bijzonder Actief in Oss, waar mensen met een 
beperking kunnen sporten onder deskundige begeleiding. 

nK tReC in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Een redelijk 
onbekende tak van paarden-
sport, NK TREC, komt naar Vor-
stenbosch in het weekend van 
16 en 17 juli.

In twee dagen gaan een klei-
ne veertig ruiters strijden voor 
het Nederlands Kampioenschap 
2016. Op zaterdag rijden de 
ruiters een route die in afstand 
varieert, afhankelijk van de klas-
se waarin de ruiter rijdt. Daar-
bij moeten ze eerst in de ‘map 
room’ een masterkaart overte-
kenen in ongeveer 20 minuten. 
Vervolgens moet de route dus 
vanaf die kaart gereden worden. 

De ruiters moeten zich melden 
op een aantal posten.

Op zondag rijden de ruiters een 
vaardigheidsproef, waarbij een 
aantal hindernissen genomen 
moet worden. De hindernissen 
zijn gebaseerd op problemen die 
ruiters bij lange trektochten te-
gen kunnen komen. Met het ne-
men van de hindernissen kunnen 
de ruiters punten verzamelen. 

De NK TREC wordt verreden op 
en rondom het terrein aan de 
Watersteeg 1. Met name op de 
zondag is het leuk voor bezoe-
kers om te komen kijken!

Walter en Triveth

triveth ervaart 
het judo als 

leerzaam, leuk en 
heel fijn

ian van Heugten en dave van der Burg
nederlands Kampioen BmX

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Bernheze is twee Nederlands kampioenen rijker. Ian van Heugten en 
Dave van der Burg zijn op zondag 3 juli in Luyksgestel Nederlands Kampioen BMX geworden. Ian van 
Heugten uit Heeswijk-Dinther, 15 jaar, fietst voor het TVE-team en won in de categorie boys tot en met 
16 jaar. De 22-jarige Dave van der Burg uit Heesch fietst voor het Verlu-team en was de beste in de ca-
tegorie ‘elite man’. 

Dave Ian
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DONDERDAG 14 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden
 
Kunst van en door 
kinderen
BS Delta Heesch
PAGINA 10

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 15 JULI

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther

Gala groep 8
Dorpshuis Nistelrode

Workshop: High Tea
De Eijnderic Heesch

Solo optreden 
Koen van Ras
Repetitielokaal Aurora Heesch
PAGINA 12

Bingo met Ballen
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 1

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 14

Nielson & Band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Buitenfilm: CHEF
Filmhuis De Pas Heesch

ZATERDAG 16 JULI

Summer Event
Intense Feel Good-
Look Amazing Nistelrode
PAGINA 21

NK TREC
Watersteeg 1 Vorstenbosch
PAGINA 31

Summer Breeze
Dorpsstraat 15 Loosbroek

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther

KBO Creatief
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Nisseroi aan de kook
Nistelrode
Stef Bos & Band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 17 JULI

NK TREC
Watersteeg 1 Vorstenbosch
PAGINA 31

Natuurfeest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 21

Openluchtconcert Aurora
Het Plantsoen Heesch
PAGINA 12

Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Slagwerkconcert
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

De Nistelnootjes: I want to 
be in the Spotlight
De Bobz Nistelrode

Zomeravondconcert 
Harmonie Sint Servaes
Kerkplein Heeswijk-DInther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Belgisch Bier Festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther

MAANDAG 18 JULI

Vrij bridgen 
Bridgeclub De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
vrouwenlijnen 
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing: achtergronden van 
natuurbehoud en beheer
De Eijnderic Heesch

Koninklijk Laverhof 
Zomerconcert
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

DINSDAG 19 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek
PAGINA 8

Notenkrakers 
zomeravondconcert
Meester Loeffenplein 
Vorstenbosch
PAGINA 12

Dokter op Dinsdag @ 
Bernhoven: Hartinfarct
Ziekenhuis Bernhoven Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 20 JULI

Workshop: Hapjes voor 
verjaardagen
De Eijnderic Heeswijk-Dinther

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Reiki-oefenavond 
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Waterige stadswandeling
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

DONDERDAG 21 JULI

‘t Sfeerhuys workshop: 
Zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 22 JULI

Orthica productspecialist 
aanwezig
DIO/The Readshop 
Parkstraat 8 Nistelrode

Wandeling Jeroen Bosch 
Experience
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

ZATERDAG 23 JULI

Start: TC Telro jeugd
clubkampioenschappen
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 24 JULI

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 25 JULI

Vrij bridgen Bridgeclub 
De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Bon Dieu!
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

DINSDAG 26 JULI

Kennismaking met 
Bloesemremedies 
De Eijnderic Heesch

Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 27 JULI

Workshop: 
De Oosterse keuken
De Eijnderic Heesch

Herinner je wie jij bent...
Zomercursus Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Reus van een Neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 28 JULI

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 29 JULI

Reiki 1
Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode


