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Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Wist u dat:
* je bij ons heerlijk 

kunt lunchen en 
High Tea’en?

* je bij ons een 
feestje kunt geven 
in een huiselijke 
sfeer?

* wij 2 avonden per 
maand pop-up 
restaurant zijn?

* er dan steeds 
volgens een 
bepaald thema 
gekookt wordt?
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Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Kaas- en tapashapjes!

Voor de lekkerste kaas- en 
tapashapjes ga je natuurlijk 
naar Bon Fromage 
in Heesch en Oss. 
Ook tijdens uw vakantie!

Wij zijn gewoon geopend!Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Meer informatie op: www.sentiment.nl 

DE VIJF
OLYMPISCHE RINGEN

van 3 t/m 7 augustus
Een 5-gangen menu voor 

€ 40,- per persoon; dit belooft een 
héél bijzonder menu te worden!

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

organiseert voor de 19e maal de 

Fiets3Daagse
op 9, 10 en 11 augustus 2016

Starten vanuit resp. Nistelrode, 
Vorstenbosch en Heesch, 
kinderen tot 12 jaar gratis.

Maak kans op mooie prijzen!

Voor meer info: www.trv-bernheze.nl

Woensdag 3 augustus 2016

BENDE VAN 4.

Kat in ‘t bakkie 
Woensdag 17 augustus om 15.00 uur

Drie gelouterde en gelauwerde muzikanten plus een officiële stads-
dichter nemen kinderen mee op een muzikale reis door het leven. 
Leeftijd 6+. € 4,-.

Kinder voorstellingen 
Natuurtheater
De Kersouwe

t.C. KOEKEPEER

‘Ieuw! Raar’ 
Woensdag 10 augustus om
15.00 uur

Een vrolijke, interactieve voorstel-
ling voor jong en oud waarin con-
venties en etiquette onder de loep 
worden genomen. Wat is raar en wat is normaal? 
En wie bepaalt dat eigenlijk? € 4,-.

ernhezer
Fiets3daagse

Zie pagina 11

kooktip  Mosselen die open staan
Als de mosselen net uit hun 
verpakking komen, staan ze 
een beetje open. Door de 
beschermde omgeving die de 
verpakking biedt opent hij zich. 
Spoel de mosselen onder koud 
water en tik de schelp tegen 
de rand van het aanrecht. Na enkele tellen sluit de schelp zich. 
Mosselen waarvan de schelp stuk of beschadigd is, kun je het 
beste meteen weggooien.
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De beste van de wereld in Izsák
Wilbrord, in het dagelijks leven 
werkzaam als procesoperator bij 
De Heus in Veghel, begon onge-
veer vijftien jaar geleden met en-
kelspannen. Sindsdien is hij vier 
keer Nederlands kampioen ge-
worden en haalde hij, eveneens 
met Oscar, op het wereldkampi-
oenschap in Zweden in 2004 de 
zilveren medaille. 

Het absolute hoogtepunt kwam 
twee jaar geleden, toen Wilbrord 
en Oscar samen wereldkampioen 
enkelspan werden in Hongarije. 
Na de dressuur winnend afgeslo-
ten te hebben, werd hij tijdens de 
marathon voorbijgestreefd door 
een Fransman. “Daarna vroeg 
ik aan hem hoe zijn vaardigheid 
normaal gesproken was”, lacht 
Wilbrord. “Hij zei dat die soms 
goed was, en soms slecht. Dan 
hoop ik maar dat-ie vandaag 
slecht is, zei ik toen.” 

En dat gebeurde. Waar Wilbrord 
een foutloze vaardigheidsproef 
reed, ging zijn tegenstrever vlak 
daarna in de fout en kroonde de 
Nistelrodenaar zich tot de beste 
enkelspanner van de wereld. Met 
dit resultaat trad hij in de voet-
sporen van zijn vader Jan, die in 
2008 wereldkampioen werd.

Aan de top komen en blijven
Die titel staat nu weer op het 
spel. Voor de menner en zijn 
paard wordt het alweer het ze-
vende wereldkampioenschap. 
De wedstrijd enkelspan bestaat 
uit drie onderdelen: dressuur, 
de marathon en de vaardig-
heidsproef. De eerste twee dagen 
staan in het teken van de dres-
suur, daarna is er een dag rust, 
waarna op zaterdag en zondag 

respectievelijk de marathon en 
de vaardigheidsproef op het pro-
gramma staan. Samen met vier 
andere Nederlanders menners 
werd hij door de bondscoach ge-
selecteerd voor het WK, waaraan 
dit jaar een recordaantal van 79 
combinaties meedoet. 

“Ik heb samen met de bonds-
coach bepaald welke wedstrijden 
ik zou gaan rijden ter voorberei-

ding op het wereldkampioen-
schap. Dat waren het NK in Uden 
(3e plek), en de wedstrijden in 
Haaksbergen en Horst. Te veel 
arbeid is ook niet goed, want 
Oscar is al twintig en we moeten 
heel zuinig met hem omgaan.”

Drie van de vijf menners maken 
onderdeel uit van het landen-
team, waarbij de twee beste sco-
res meetellen voor het eindresul-

taat. “Bij de individuele wedstrijd 
zijn er veel kanshebbers, daar ben 
ik er een van. Bij de landenwed-
strijd verwacht ik een medaille. 
Duitsland is onze grootste con-
current, en Hongarije en Polen 

in mindere mate”, blikt Wilbrord 
vooruit. 
Afgelopen zondag vertrokken 
Wilbert en Oscar richting Oos-
tenrijk voor hopelijk wederom 
een succesvol toernooi.

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

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*
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Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

De beste vakantie-vitamines bij
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode. 

En wij maken er sap van. 
Team Orangerie.

Wilbrord en zijn paard Oscar Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

Wilbrord van den Broek
gaat wereldtitel enkelspan verdedigen
in Oostenrijk

NISTELRODE – In het Hongaarse Izsák werd Wilbrord van den Broek twee jaar geleden voor het eerst in zijn leven, samen met zijn paard Oscar, wereldkampioen enkelspan. 

Van vandaag tot en met zondag gaat hij proberen zijn titel te prolongeren in Piber, Oostenrijk.

‘Bij de landenwedstrijd verwacht 
ik een medaille’
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Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

De praktijk is gesloten 
van maandag 15 augustus 

tot en met vrijdag 2 september 2016

Voor uw herhaalrecepten
kunt u zich direct wenden tot uw

apotheek te Heeswijk-Dinther of Berlicum

Voor niet-uitstelbare huisartsenzorg wordt waargenomen door:
Huisartsenpraktijk Heilaren

0413-292922
Heilarensestraat 64

5473 RB Heeswijk-Dinther

Let op: huisartsenpraktijk Heilaren maakt geen gebruik van een 
inloopspreekuur, u dient altijd vooraf telefonisch contact op te nemen

MEDEDELING 

HUISARTSENPRAKTIJK
DE VRIJ-KESSELAER

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Elke week een boek cadeau
Vluchtelingenwerk Heeswijk-Dinther 

In Heeswijk-Dinther werd het 
boek overhandigd aan John 
Davies. Hij is als vrijwilliger in 
Heeswijk-Dinther actief voor 
Vluchtelingenwerk Nederland. 
Als vrijwilliger is John regelmatig 

aanwezig tijdens het spreekuur 
voor vluchtelingen in de biblio-
theek. Hij begeleidt vluchtelin-
gen op juridisch en maatschap-
pelijk gebied.
De toegenomen stroom vluch-

telingen zorgt voor aanzienlijk 
meer werk. In de Abdij van Ber-
ne wordt in de tweede helft van 
augustus aan veertien vluchte-
lingen onderdak geboden. Als 
bibliotheek willen wij John extra 
in het zonnetje zetten voor het 
vele werk dat hij op vrijwillige 
basis voor de vluchtelingen in 
Heeswijk-Dinther verricht. Daar-
om overhandigen we het boek 
van deze week aan hem.
Het boek ‘Hoe ik talent voor het 
leven kreeg’ van Rodaan Al Gali-
di gaat over een vluchteling, zijn 
eerste chaotische dagen in Ne-
derland en het langste wachten 
in het asielzoekerscentrum, een 
wachtkamer die hij deelt met 
500 anderen.
Een schrijnend verhaal dat voor 
de vele vluchtelingen eerder re-
gel dan uitzondering is.
Tips voor andere interessante ini-
tiatieven, organisaties of perso-
nen waar het boek van de week 
naar toe kan, zijn van harte wel-
kom bij de lokale bibliotheek. 

BERNHEZE - Medewerkers van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken mogen in ‘Het jaar van het Boek’ 
elke week een boek uitreiken aan iemand in het werkgebied: gemeente Bernheze, Landerd, Oss, Veghel 
en Uden. Een boek dat persoonlijk geselecteerd is en aangeboden wordt door een medewerker van de 
bibliotheek. Zo is er in 2016 elke week een feestelijk moment om extra aandacht te vragen voor ‘Het 
Boek’.

WIE?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	

sterven	mogelijk	te	maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	

noodzakelijk.
•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	

welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	

kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?
•	 De	basistraining	VPTZ:		cursus		‘Palliatieve	

Terminale	Zorg’.	Deze	start	in	week	39	op	
maandag	26	september	2016.

•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkostenvergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	

van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	

begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	

vervolgcursussen	van	de	VPTZ	mogelijk.

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve Terminale Zorg

GEVRAAGD
Voor de regio 
Uden/Veghel

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Boerdonk,	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	

St	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	Mariaheide,	
Keldonk	en	Schijndel

Voor meer informatie kijk op onze 
website: www.vptz-uden-veghel.nl 
En u kunt bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 
of naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

Vrijwilligers Palliatieve
 Terminale Zorg
  Regio Uden/Veghel

Als sterven dichterbij komt

MytHE 1: Eenmaal een bruin 
kleurtje, dan geen zonnebrand-
crème meer gebruiken
Ook al heb je al een lekker 
kleurtje, je huid blijft van origi-
ne blank. Het bruine pigment 
wat je al gevormd hebt, is niet 
van belang als het gaat om be-
scherming tegen de schadelijke 
zonnestralen. Gewoon blijven 
smeren dus!
MytHE 2: Een zelfbruiner geeft 
de huid voldoende bescherming 
tegen de zon.
Een zelfbruiner vormt een don-
kerder laagje op je huid door een 
chemische reactie, maar doet 
helemaal niets met je pigment. 
Een dergelijk product geeft dus 
totaal geen bescherming tegen 
de schadelijke zonnestralen.
MytHE 3: Met een bruin kleur-
tje zie je er jonger uit.
Dit is helemaal waar: je ziet er 
jonger en gezonder uit, tenmin-
ste van een afstand. Mensen die 
een té donkere huid hebben van 
het zonnen zien er van dichtbij 
heel anders uit. Dan pas kun 
je zien dat de huid sterk uitge-
droogd is en dat de fysieke ou-
derdomsverschijnselen zich heel 

snel aan het openbaren zijn. 
MytHE 4: Om bruin te worden, 
moet je eerst verbranden.
Rood worden is, in tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, 
beslist geen stadium in het pro-
ces van bruin worden. Als je op 
de juiste manier aan het zonnen 
bent, word je direct bruin, zon-
der éérst rood te worden.
Als je huid rood wordt, wil dat 
zeggen dat je veel te snel gaat, 
dat je huid aan het verbranden 
is. Je ligt te lang in de zon, of je 
hebt niet de juiste beschermende 
crème aangebracht. Zonnen is 
sowieso niet goed voor je huid, 
maar verbranden van je huid is 
superslecht! Dit moet je te allen 
tijde vermijden!

Bron: www.optimalegezondheid.com.

Mythes over bruin worden
BERNHEZE – Als allereerste weerleggen we even een aantal fabels 
over zonnen en bruin worden. Hierover gaan veel borrelpraatjes 
door de wereld, de een nog vreemder dan de ander. Om dit eerst 
even recht te zetten, de meest gehoorde fabels op een rijtje:
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Voor dag en dauw op pad
met je sixpack

de bakkers Lamersde bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss Schaepmanlaan 101, Oss 

’t Dorp 109, Heesch’t Dorp 109, Heesch

www.debakkerslamers.nlwww.debakkerslamers.nl

OOK TIJDENS DE VAKANTIE ZIJN WIJ NORMAAL GEOPENDVANAF 07.00 UUR

normaal 8,90 
nu 

6,-

10 witte picopuntjes, 

4 rozijnenbollen,

6 harde broodjes naar keuze, 

1 Frans stokbrood

Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks 
vakantiebroodjes en 1 Frans stokbrood
De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes en 
’n knapperig stokbrood. Makkelijk onderweg, heerlijk bij ’n picknick  
en natuurlijk bij het ontbijt. Omdat we elke dag om 7 uur open 
zijn, pikt u lekker vroeg zo’n 6 pack op en kunt u op weg.

‘ Tijdens het 
dansen zei 
hij al dat hij 
met me zou 
trouwen’ 
HEESWIJK-DINTHER - Hotel 
Eyfel in Istanbul en de blauwe 
moskee. Het zijn twee namen 
die bij Fabiola en Seyit Gozen 
in hun hart gebeiteld zitten. 
Eerstgenoemde was de eerste 
accommodatie waar Fabiola en 
vriendin Leonie een paar dagen 
zouden verblijven voor zij tij-
dens een drieweekse vakantie in 
Turkije hun weg zouden vervol-
gen. “Omdat we ons als dames 
alleen in het uitgaansleven onge-
makkelijk voelden, bleven we in 
het hotel. Een aardige medewer-
ker bood aan ons mee uit te ne-
men. Een dag later stond echter 
niet hij, maar Seyit er om ons op 
te halen. Hij bleek ook in het ho-
tel te werken. We zijn naar een 
discotheek gegaan. Terwijl we 
dansten vertelde Seyit me al dat 
hij met me zou trouwen”, lacht 

Fabiola. Ze neemt het niet serieus,
maar; “Ik vond hem wel een 
stuk”, meldt ze. Na enkele dagen 
reisden de dames echter verder. 
Er werden beleefd telefoonnum-
mers uitgewisseld en toen werd 
afscheid genomen. Bij de blauwe 
moskee moesten ze met de bus. 
De dames stonden er, maar het 

vervoer bleef uit. “Istanbul telt 
16 miljoen inwoners. Er scheen 
nog een blauwe moskee te zijn 
en we moesten naar een ande-
re bushalte. Voor we die bereikt 
hadden, waren we een uur ver-
der. We stapten uit de taxi en ik 
stond recht voor Seyit. Onze bus 
was al weg en hij wist niet dat we 

daar zouden zijn. Dat was écht 
het lot”, verzucht Fabiola. Vóór 
weer afscheid genomen werd, 
sprak het stel af dat Seyit de 

voorlaatste vakantiedag zou pro-
beren om naar Fabiola in Antalya 
te komen. Dezelfde afstand als 
van Nederland naar Zuid-Span-
je. “Ik had mijn baas verteld dat 
mijn vader ziek was”, lacht Seyit. 
Dat hij zoveel voor haar over 
had, streelde Fabiola en hij deed 

het met liefde, want hij vond 
haar meer dan aardig. 

Weer terug in Nederland bleef 
het stel contact houden en uit-
eindelijk verliet Seyit zijn land om 
bij Fabiola te zijn. “In augustus 
1990 ging ik naar Turkije. In mei 
1991 was Seyit hier en na het re-
gelen van allerlei papieren zijn we 
in 1992 getrouwd”, vatten Seyit 
en Fabiola het samen. Ook na 26 
jaar is het stel nog steeds geluk-
kig. Ze zijn drie zonen rijker. Seyit 
spreekt vloeiend Nederlands en is 
volkomen geïntegreerd. Als ze op 
vakantie gaan, dan is het bij voor-
keur naar Turkije, maar vanwege 
de kosten, zit dat er niet elk jaar in.

oen ze als 29-jarige samen met vriendin Leonie van Dijk uit Nistelrode drie 
weken op vakantie ging in turkije, had Fabiola Gozen uit Heeswijk-Dinther 
nooit kunnen vermoeden dat ze er de liefde van haar leven tegen zou komen. 
Na slechts enkele dagen ontmoette ze er echter Seyit Gozen, de vonk sloeg 
over en brandt 26 jaar na dato en drie zonen rijker, nog steeds. 

FABIOLA EN SEYIT Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Verre
liefdes

♥ ♥ ♥

‘Ik vond hem wel 
een stuk’
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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 ziekenhuis Bernhoven 
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 
ziekenhuis Bernhoven.
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-Dinther 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Bewoners en vrijwilligers Laarstede maken 
ritje in het Maasmeanderstreintje

NISTELRODE - Vorig jaar heb-
ben de vrijwilligers van Laarste-
de meegeholpen bij het Zomer-
nachtfestival en hiermee een 
bijdrage verdiend die gebruikt 
zou worden voor een leuk uitje. 

En vorige week was het dan zo-

ver. Rond 14.00 uur kwam het 
Maasmeandertreintje aange-
reden op de parkeerplaats van 
Laarstede. Ongeveer 40 bewo-
ners en vrijwilligers gingen mee 
met dit leuke treintje. Een mooie 
rit naar Vinkel stond op het pro-
gramma, waarbij er een pauze in 

werd gelast bij Boerderijterras ‘t 
Venster voor koffie met streek-
gebak. Daarna ging de reis weer 
terug naar Laarstede, waar ie-
dereen nog een glaasje fris of 
wijn kreeg. Ook vond het rondje 
bitterballen gretig aftrek! 
De dag werd vrolijk afgesloten 

met Mayke Hendriks die, samen 
met de bewoners en vrijwilligers, 
smartlappen zong.
Hartelijk bedankt Zomernacht-
festival voor de bijdrage aan 
deze geweldige dag en bedankt 
vrijwilligers voor het werken bij 
het Zomernachtfestival.

De afsluiting duurt 24 uur. De 
toegang is gedurende deze tijd 
voor iedereen verboden. We 
plaatsen deze mededeling zodat 
u daar rekening mee kunt hou-
den. Bij dringende gevallen kunt 
u contact opnemen met Mari 

van Zutphen (06-51229214) 
en/of met Martien van Genug-
ten van het cultureel centrum 
Servaes (06-45240278).

Bestuur van de parochie 
St. Servatius Dinther. 

Afsluiting kerkplein 
St. Servatiuskerk

HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. Servatiusparochie, 
aan de St. Servatiusstraat zal op zaterdag 13 augustus 2016 afge-
sloten zijn voor alle verkeer. Dit geldt zowel voor voetgangers als 
voor het overige verkeer. De afsluiting zal gemarkeerd worden met 
rood-witte linten. 

PAROCHIEnIeUWS

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

Hierna heeft Fred van de Berg 
een uitgebreid verslag gegeven 
over wat er binnen het gilde al-
lemaal gebeurt. Vooral het ont-
staan, de rangordes en de ver-
schillende comités kwamen aan 
de orde.
Er waren gasten aanwezig die als 
jonge page al bij het gilde waren. 
De kleding die zij toen droegen 
was in een vitrine tentoonge-
steld.

Een heel oude gildetrom was er 
nog te zien en ooit had iemand 
een oud kruisbeeld geschonken 
aan het gilde, wat een zeer bij-
zondere plek had in de kast.
Na een tweede kopje koffie ging 
het verhaal weer verder. Hoe 
gaat het bij het koningschieten 
en de zelf gemaakte kogels die 
daarbij gebruikt worden? Een 
mooie uitleg die voor veel men-
sen een heel nieuwe kijk gaf op 
het gildeleven.
Hierna was er voor de gasten de 
mogelijkheid om buiten het ter-
rein te bekijken. Er werd verteld 
over het buitengebeuren door 
Hennie van Hooft.
De palen waar op werd gescho-
ten om koning te worden, de 
jeu de boulesbanen en de beu-

gelbaan. Er waren enkele gasten 
die in de beugelbak wel eens een 
balletje wilden slaan. En dat het 
zwaar was, daar kwamen ze al 
snel achter, maar ook waren er 
gasten die de bal zomaar even 
onder de beugel doorsloegen.
De andere mensen zaten heer-
lijk op het terras te genieten van 
het mooie weer en het prachtige 
uitzicht. Ondertussen werd de 
picknick voorbereid, samen met 
een aantal vrijwilligers van de 
Zonnebloem en Harrie van Zut-
phen van het gilde St. Barbara.
Om kwart over 12 kon de pick-
nick beginnen. Er werd lekker 
gegeten en druk met elkaar ge-
buurt.
Rond 13.00 uur werden de gil-
debroeders bedankt en na een 
warm applaus vertrok iedereen 
weer huiswaarts.
Bedankt St. Barbara Gilde!

Zonnebloem op bezoek 
bij Gilde 

HEESWIJK-DINTHER - Veertig gasten van de Zonnebloem, afdeling 
Dinther, zijn op dinsdag 26 juli, op bezoek geweest bij het Gilde St. 
Barbara. Zij werden ontvangen met koffie en een Dintherse broeder, 
gedeeltelijk gesponsord door Bakker Doomernik. Dit was een zeer 
passende lekkernij bij het bezoek aan de gildebroeders!
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Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 10 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Toscaanse Filet

Gebraden
gehaktbal

100 gr. € 1,00

100 gr. € 1,10

Bourgondische- 
en oosterse rib

100 gr. € 1,40
Gemarineerde 
kipfilet

100 gr. € 1,25

Fijne vakantie
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Van Mook

Week 32
Maandag 8 augustus gesloten
Dinsdag 9, woensdag 10 en 
   donderdag 11 augustus: open van 8.00-13.00 uur
Vrijdag 12 augustus: open van 7.30-18.00 uur
Zaterdag 13 augustus: open van 7.00-16.00 uur

Week 33
Maandag 15 augustus gesloten
Dinsdag 16, Woensdag 17 en 
   donderdag 18 augustus: open van 8.00-13.00 uur
Vrijdag 19 augustus: open van 7.30-18.00 uur
Zaterdag 20 augustus: open van 7.00-16.00 uur

Week 34
Maandag 22 augustus gesloten
Dinsdag 23, woensdag 24 en 
   donderdag 25 augustus: open van 8.00-13.00 uur
Vrijdag 26 augustus: open van 7.30-18.00 uur
Zaterdag 27 augustus: open van 7.00-16.00 uur

U kunt uw bestelling ook online plaatsen via:
www.vanmook.echtebakker.nl/webshop

Maandag 8.00-13.00 uur
Dinsdag 8.00-13.00 uur

Woensdag 8.00-13.00 uur
Donderdag 8.00-13.00 uur

Vrijdag 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur

Openingstijden bouwvakvakantie maandag 3 t/m zaterdag 22 augustus

VAKANtIE

Nistelrode 
van zaterdag 6 augustus 
om 14.00 uur t/m zondag 
21 augustus.

Vorstenbosch
van zaterdag 13 augustus 
om 13.00 uur t/m zondag 
28 augustus.

De publieksavonden beginnen 
telkens om 21.00 uur. Het pro-
gramma duurt ongeveer twee 
uur. Als het niet bewolkt is, wor-
den de telescopen op de plane-
ten gericht die op die avond aan 
de hemel staan. Op enkele avon-
den is ook de maan zichtbaar.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterren-
hemel en ons zonnestelsel. Ex-
tra aandacht is er voor de vele 

‘vallende sterren’ of meteoren, 
die vooral eind juli en in augus-
tus aan de nachtelijke hemel 
verschijnen. Grote en kleine 
meteorenzwermen met fraaie 
namen als delta-Aquariden, al-
fa-capricorniden, Perseïden en 
kappa-cygniden bereiken in die 
periode hun maximale activiteit.

Op de zonnemiddagen is Ster-
renwacht Halley van 14.00 - 
16.00 uur voor publiek geopend. 
Als het niet bewolkt is, worden 

verscheidene grote en kleine te-
lescopen op de dichtstbijzijnde 
ster gericht: onze zon. De kijkers 
worden voorzien van speciale 
filters tegen het felle zonlicht. 
Dankzij die filters zie je donkere 
zonnevlekken en indrukwekken-
de zonnevlammen en protube-
ransen op de zon en aan de rand 
van de zon. Leden geven daarbij 
tekst en uitleg. In het auditori-
um worden publiekspresentaties 
gegeven, boeiend voor jong en 
oud. 

Entree op de publieksavonden 
en zonnemiddagen: € 5,-. Kin-
deren tot en met 12 jaar: € 3,-.

Het adres van Sterrenwacht Hal-
ley is Halleyweg 1 (halverwege 
Heesch en Vinkel). De route is 
vanuit beide plaatsen met weg-
wijzers aangegeven. Groepen 
kunnen op andere dagen en 
tijden terecht. Bel voor een af-
spraak: 0412 - 454999. Meer in-
formatie over Sterrenwacht Hal-
ley: www.sterrenwachthalley.nl.

Sterrenwacht Halley is in
augustus ook geopend
Publieksavonden en zonnemiddagen

HEEScH - De publieksactiviteiten zijn op de volgende avonden en 
middagen: vrijdagavond 5 augustus, met onder meer Venus, Mars, 
Jupiter en Saturnus, zondagmiddag 7 augustus (zonnemiddag), zon,
vrijdagavond 19 augustus, met onder meer maan, Venus, Mars en 
Saturnus, en zondagmiddag 28 augustus (zonnemiddag), zon.

Foto: Urijan Poerink

Sterrenwacht Halley is in

Spelletjes voor onderweg
Kilometergokken
Hoe lang duurt een kilometer eigenlijk? Laat je kinderen op hetzelfde moment hun ogen dichtdoen. 
Dan gaat de tijd in. Zodra ze denken dat er een kilometer is afgelegd, roepen ze ‘ja’ en mogen ze hun 
ogen weer open doen. Wie is de beste kilometergokker? Een variant: vertel over hoeveel kilometer de 
volgende pauze is. Laat iedereen voorspellen op welke tijd jullie daar precies aankomen. Degene die er 
het dichtst bij zit, heeft gewonnen.

Gatenkaraoke
Zet leuke kinderliedjes op en zing met z’n allen luidkeels mee. Draai dan het volume uit en blijf zelf 
gewoon doorzingen. Zingen jullie nog goed op het moment dat het volume weer aan gaat?

Fopsommen
Noem een rekensom en geef het antwoord. Je kind moet zeggen of het antwoord goed of fout is. Heeft 
je kind het goed, dan krijgt het een punt. Wie heeft de meeste punten na tien sommetjes? Het leuke van 
dit spel is dat je de sommen qua moeilijkheid precies kunt afstemmen op het niveau van je kinderen. Bij 
kinderen die nog bezig zijn met leren tellen, kun je in plaats van een som een telrij (8, 9, 11, 12) opnoe-
men. Is je kind bezig met tafels leren, dan kan een reeks als 9-12-15-18-21 natuurlijk ook.
Bron: www.thuisinonderwijs.nl

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

Website nodig? Of is uw website 
aan vernieuwing toe?

•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Het online visitekaartje van uw bedrijf
•  Responsive design voor gebruik 
 op smartphone en tablet
•  Eenvoudig zelf te beheren

Naar wens houden wij uw website actueel. 
Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl   0412-795170
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KBO bridge 
Heesch 
vakantiedrive

HEEScH - Zesentwintig paren 
hadden zich ingeschreven voor 
deze speciale bridgemiddag. Er 
werd in twee lijnen gespeeld; 
zo goed mogelijk in sterkte in-
gedeeld.

De koffie, uiteraard met iets 
lekkers, werd de spelers aan-
geboden en iedereen kreeg bij 
binnenkomst een consumptie-
bon. Tijdens het spelen werd er 
met een hapje rondgegaan. De 
commissieleden werden verrast 
met een grote doos chocolade 
voor hun jarenlange inzet. Dit 
werd door de spelers enorm ge-

waardeerd. Er stond een mooie 
prijzentafel klaar voor de spelers 
die op een eerste, vierde, acht-
ste of twaalfde plaats zouden 
eindigen. Er zou handmatig wor-
den uitgerekend en er werd met 
klem verzocht de scorekaartjes 
goed in te vullen en deze goed 
te controleren. Dit is echt on-
begonnen werk gebleken, want 
uiteindelijk stonden er veel fou-
ten op de kaartjes en het hand-
matig uitrekenen gaf veel te 
veel afleiding. Natuurlijk was er 
een uitslag maar of die ook voor 
100% correct was? In de A-lijn 
werden Miep en Wim Swanink 
nummer een met 59.52%. Een 
tweede plaats was er voor Door 
van Erp en Tiny van Oort met 
56.76% en Mies Spierings en 
Albert van Uden behaalden met 
56.19% een derde plaats.
In de B-lijn was de hoofdprijs 
voor Diny van de Akker en cora 
Hoos; zij scoorden 64.29%. 
Tweede werden Riet Heurkens 
en Riet Roosen-van Pelt met 
56.75%.
Een derde plaats was er voor 
Truus Smits en Marriet van de 
Hurk; zij volgden met 56.35%.
Bij het verlaten van de zaal kreeg 
iedereen een leuk plantje aan-
geboden. Dat deze middag zo 
geweldig geslaagd was, was 
tevens te danken aan corrie en 
Marietje. Zij zorgden ervoor dat 
iedereen tijdig van koffie en een 
drankje werd voorzien.

KBO Heesch 
bezoekt Muse-
um Hermitage 

HEEScH - KBO Heesch is gese-
lecteerd door MUSEUM PLUS 
BUS om op 25 oktober met mini-
maal 30 personen en maximaal 
45 personen, inclusief begelei-
ding, naar het museum Hermita-
ge in Amsterdam te gaan. In dit 
museum worden steeds wisse-
lende tentoonstellingen gehou-
den, die in nauw contact met 
Hermitage in Sint-Petersburg
in Rusland werden samenge-
steld.

Deze uitnodiging is vooral be-
doeld voor mensen vanaf 70 jaar 
en ouder, die vanwege gezond-
heid, conditie of beperking niet 
op normale wijze een museum 
kunnen bezoeken. Mogelijk zijn 
er ook mensen van 65 jaar en 
ouder die aan deze criteria vol-

doen. Zij mogen zich ook opge-
ven, die van 70 jaar hebben ech-
ter voorrang en vol is vol.
De bus met lift is geschikt voor 
twee rolstoelers die boven in de 
bus geplaatst kunnen worden. 
Onder in de bus is plaats voor 
rollators. Scootmobielen kunnen 
helaas niet mee. De rolstoelers 
dienen zelf voor begeleiding te 
zorgen. Ook anderen die bege-
leiding nodig hebben, dienen 
daar zelf voor te zorgen. 
Wij worden op de Misse bij cc 
de Pas opgehaald rond 9.00 uur 
en zijn om 18.00 uur weer terug. 
De reis is geheel gratis, de lunch 
dient u zelf te betalen, kosten 
€ 12,50. In het museum mogen 
geen meegebrachte etenswaren 
worden genuttigd. U mag in de 
bus natuurlijk wel uw boterham-
men opeten.

Informatie bij Rinie Leemhuis 
tel. 0412-454486 of 
r.leemhuis@hetnet.nl.

V.l.n.r.: Miep en Wim Swanink, 
Diny van de Akker, Cora Hoos

KBO Bernheze
KBO BErNHEZE
Activiteiten en een dagje uit

Fairtrade- 
gemeenten 
werken samen

BERNHEZE - De drie Fairtra-
de werkgroepen, allemaal 
vrijwilligers uit Oss, Uden 
en Bernheze, werkten voor 
het eerst samen op de Maas-
horstFair. Oss en Uden zijn al 
enige jaren Fairtradegemeen-
te.  Bernheze haalde zijn Fair-
trade-titel onlangs.
 
Ruim 300 mensen namen de 
boekenlegger met Fairtrade 
kledingmerken mee. Er is ook 
ongeveer 80 kilo Fairtrade-ba-
nanen uitgedeeld, in stukjes! 
50 kinderen maakte een slag-
zin af, waardoor ze een ca-
deautje konden grabbelen bij 
de kraam van de Wereldwin-
kel. De sponsoren bedanken 
wij voor hun ondersteuning: 
Albert Heijn, Sterrebos uit Oss 
en Plus Eijkemans uit Uden.
Terugkijkend blijken de men-
sen meer overeenkomsten 
te hebben, dan verschillen. 
De 12 vrijwilligers uit de drie 
gemeenten hebben hard ge-
werkt met veel plezier en deze 
samenwerking smaakt, eerlijk 
waar, naar meer!

Foto: Roy Beusker

Foto: Hans Kreutzer
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Een droom valt in duigen
Door een valpartij tijdens de 
World cup in Argentinië eerder 
dit jaar moest hij geopereerd 
worden aan zijn rechterpols. Dat 
hield hem tijdens de World cups 
in Engeland en op Papendal aan 
de kant. Drie weken na Papen-
dal was het WK in Medellín, co-
lombia: “Ik moest daar de halve 

finale halen om 
kwalificatie voor 
de Olympische 
Spelen af te 
dwingen, maar 
ik werd in de 
kwartfinale uit-
geschakeld. 
Ik heb daar een 

nette wedstrijd 
gereden want ik 

zat twee weken 
voor het WK pas 

weer op de fiets, maar 
ik was nog niet voldoen-

de hersteld. 
Het WK kwam voor mij net iets 

te vroeg.”

De knop omzetten
“Na het WK was ik behoorlijk 
teleurgesteld dat ik de Olympi-
sche Spelen niet gehaald had. 
Voor het EK ben ik keihard gaan 
trainen en daar heb ik heel apart 
naar toe geleefd. Op de wed-
strijddag was het 35 graden en 
iedereen was het loodje aan het 
leggen. Gelukkig wist ik elke race 
kopstart te pakken, daar krijg je 
wel een mentaal voorspronge-
tje van. Na de halve finale was 

ik helemaal kapot en viel ik bij-
na tegen het hekwerk. Toen we 
voor de finale werden voorge-
steld aan het starthek stond ie-
dereen te klappen voor mij, zelfs 

mijn tegenstanders. De finale 
was voor 99% een foutloze race, 
echt zo een zoals je ‘m van te-
voren visualiseert. Dat lukt maar 
zelden, dan is het extra vet dat 
het zo lukt bij je laatste race. Ik 
had het liefst die afsluiting gehad 
op de Olympische Spelen. Van 
de andere kant, dan was ik waar-
schijnlijk nog wel een of twee jaar 
doorgegaan.”

terugkijken op een rijke carrière
Het missen van de Olympische 
Spelen en zijn A-status die op-
houdt na september, zijn de 

belangrijkste redenen voor zijn 
afscheid. Maar ook de risico’s 
die een bmx’er moet nemen om 
goed te eindigen: “Als je iets ou-
der wordt, ga je meer nadenken 

over de risico’s. Eigenlijk moet 
je zo min mogelijk nadenken en 
zo hard mogelijk van die heuvel 
af rammen en moet het je niet 
interesseren wat er kan gebeu-
ren.” Hij kijkt voldaan terug op 
een mooie loopbaan: “Ik heb 
de kans om fulltime te sporten 
optimaal benut. Ik ben mijn ou-
ders het meest dankbaar, want zij 
hebben mij van jongs af aan alle 
kansen gegeven om overal naar 
toe te gaan. Zonder hen was ik 
nooit zo ver gekomen. Ik kijk te-
rug op een goede carriere, met 
veel ups en downs. Ik heb veel 

van de wereld kunnen zien, veel 
mooie momenten gehad en ook 
veel vrienden ontmoet. Als ju-
nior en beginnend senior had ik 
misschien soms iets beter kunnen 
eindigen als ik mentaal sterker 
was geweest. Toen had ik nog 
niet genoeg zelfvertrouwen. Dat 
is een leerproces, en dat heeft bij 
mij wel wat langer de tijd nodig 
gehad. Maar ik kan mezelf niks 
kwalijk nemen. Iedereen die mij 
kent, kan dat ook beamen.”

Deelname aan de twee Olympi-
sche Spelen (Peking 2008, Lon-
den 2012) en zijn twee Europese 
titels zijn de hoogtepunten uit 
zijn loopbaan, al steekt de vierde 
plek in Londen hem nog steeds. 
“En dat ik zo vaak terug ben ge-
komen uit een diep dal, daar ben 
ik ook trots op”, vervolgt Ray-
mon als hij vertelt dat hij in zijn 
loopbaan meerdere heftige bles-
sures opliep. “Ik weet wat het is 
om met tegenslagen om te gaan. 
Dat zal me verder in mijn leven 
ook helpen, dat weet ik zeker. Ik 
ben iemand die er altijd hard voor 
heeft moeten knokken, want ik 
ben van mezelf niet heel sterk of 
groot. De motivatie om hard te 
trainen is altijd super geweest.” 
Wat de toekomst brengt, weet 
hij nog niet: “Ik wil wel in de 
sport actief blijven, maar er is 
nog niks concreets. Het leuk-
ste lijkt me om met topsporters 
te blijven werken, bijvoorbeeld 
masseren, trainen en coachen, 
of assisteren van de bondscoach. 
Dat hoeft niet per se in de bmx-
sport te zijn.”

ARNHEM/HEEScH – Op Nationaal Sportcentrum Pa-
pendal traint hij tot de Olympische Spelen nog elke 
dag mee met de bmx’ers die zich voor Nederland ge-
plaatst hebben voor de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. Zelf kwalificeerde hij zich niet, Raymon van 
der Biezen. Nadat eerder dit jaar duidelijk was dat hij 
niet aan de kwalificatie-eisen kon voldoen, deed hij 
wat hij in zijn carrière al zo vaak had gedaan: keihard 
terugvechten na een flinke tegenslag. Zijn beloning 
kwam op zondagavond 10 juli in het Italiaanse Vero-
na. Raymon van der Biezen kroonde zich daar voor de 
tweede keer in zijn loopbaan tot Europees kampioen.

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

Raymon van
der Biezen
Raymon van
der Biezen

‘De fi nale was voor 
99% een foutloze race’

NEEMT
AFSCHEID
IN STIJL

Europa’s beste bmx’er aan 

het trainen op Papendal

Raymon in zijn Europees kampioenschapstrui
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“Ik wilde eerst kijken of de studie iets voor 
mij was, voordat ik besloot op kamers te 
gaan. Maar leraar Aardrijkskunde op de 
Fontys Hogeschool in Tilburg blijkt echt 
iets voor mij te zijn. Kinderen helpen in 

hun ontwikkeling vind ik het leukst om 
te doen. Afgelopen jaar heb ik zelf al les 
mogen geven en het beviel heel goed. Bij 
op kamers gaan komt veel zelfstandigheid 
kijken. Ik zal nog moeten leren koken, en 
de was strijken en zelf de kamer schoon-

houden. Voordat het zo ver is, moet ik nog 
een kamer vinden. Ik ben pas naar een 
kamerbezichtiging geweest, maar ik denk 
nog na of dat iets wordt. Het zal nog even 
wat moeite kosten, maar ik kijk er heel erg 

naar uit. Mijn bijbaantje nu blijf ik behou-
den, want ik kan daar in de weekenden 
blijven werken. Ik heb vooral heel veel zin 
in het studentenleven. Het lijkt me heel erg 
leuk, een eigen plek waar ik vrienden een 
keer kan uitnodigen om te komen.”

Op kamers....

“In het begin van mijn eerste jaar dacht ik; 
zou ik wel op kamers gaan? Maar toen was 
ik er nog niet echt klaar voor. Gedurende het 
eerste jaar ben ik erachter gekomen dat de 
studie Humanistiek in Utrecht echt iets voor 
mij is. Ik zit heel vaak in de trein terug naar 
huis na te denken over de stof die je op mijn 
opleiding leert. De stof zet je zo aan het den-
ken omdat de studie heel erg de diepte in 
gaat en men onderwerpen vanuit verschil-
lende invalshoeken laat bekijken.” Humanis-
tiek is een soort ‘menswetenschappen’, het 
is heel breed. Kyra: “Het is een combinatie 
van sociologie, psychologie, filosofie en nog 

veel meer richtingen. Ik vind het zo’n leu-
ke en interessante opleiding, dat ik aan het 
eind van het jaar dacht; nou, nu ben ik er 
klaar voor. Ik heb er heel veel zin in om daar 
mijn eigen plekje te hebben. De stad te leren 
kennen en nieuwe mensen te ontmoeten. 
Ze hadden tegen mij gezegd dat ik op tijd 
moest beginnen met zoeken. In Utrecht is 
het vrij lastig om een kamer te vinden, dus ik 
ben op tijd begonnen en heb uiteindelijk een 
hele leuke kamer gevonden. Via Facebook 
had ik op een kamer gereageerd, een hos-
piteeravond volgde, waarop ik een dag later 
hoorde dat ik uitgekozen was.”

Kyra Haerkens (20) – nistelrode

Mijn bijbaantje nu blijf ik behouden, want ik kan daar in de weekenden blijven werken

Kevin langenhuizen (19) – nistelrode 

tekst en foto’s: Bart geurts

Zaal Kerkzicht wordt vernieuwd
VERNIEUWDE ZAAL
Marijn Bongers, bedrijfsleider van Kerkzicht, legt uit: “De 
bar, de achterwand, de vloer, het plafond en de gordijnen. 
Eigenlijk alles wordt nieuw.” Om te bepalen hoe de nieu-
we zaal eruit moest komen te zien, ging men niet over een 
nacht ijs: “We zijn met meerdere medewerkers bij andere 
succesvolle horecagelegenheden, onder andere cafés in 
Den Haag en een bekende hotelketen, gaan kijken of de 

inrichting daar ook voor ons een oplossing zou kunnen 
zijn, en we zijn ervan overtuigd dat we de goede keuzes 
hebben gemaakt. De verbouwing is zelfs nog uitgebreider 
dan we in het begin gepland hadden. Op 28 augustus 
moet de zaal helemaal klaar zijn”, legt Marijn uit. 

VERtROUWDE GEZICHtEN
De zaal krijgt een nieuwe look, maar het personeel blijft. 
En daar is Marijn, die een ruim horecaverleden heeft en 
ook vandaag de dag de horeca van grote evenementen in 
de regio verzorgt, blij mee: “Ik vind het ontzettend mooi 
dat de medewerkers zijn gebleven, want de mensen heb-
ben toch behoefte aan vertrouwde gezichten.” Plannen 
voor het komende jaar zijn er al genoeg: “Dan denken 
we bijvoorbeeld aan een pop up-restaurant, een tribu-
te-avond en andere evenementen. Dat kan natuurlijk van 
alles zijn. We gaan sowieso werken met nieuwe arrange-
menten, een nieuwe kaart en nieuwe hapjes.” 

LOOSBROEK – De afgelopen jaren spraken de medewerkers van Lunenburg Events & More en Kerkzicht er al vaker 
over: de zaal van Kerkzicht was toch eigenlijk wel aan vernieuwing toe. En nu is het er toch van gekomen. In de 
maanden juli en augustus wordt hard gewerkt aan een grondige renovatie.

Team Kerkzicht Tekst: Ramon Kézér Foto: Lianne Gabriëls

Marijn: ‘We denken aan een pop 
up-restaurant, een tribute-avond en 
andere nieuwe evenementen’

bar, de achterwand, de vloer, het plafond en de gordijnen. 
Eigenlijk alles wordt nieuw.” Om te bepalen hoe de nieu-
we zaal eruit moest komen te zien, ging men niet over een 
nacht ijs: “We zijn met meerdere medewerkers bij andere 
succesvolle horecagelegenheden, onder andere cafés in 
Den Haag en een bekende hotelketen, gaan kijken of de 

Marijn: ‘We denken aan een pop 

 Foto: Robert Verhoeven

Kyra blijft tijd 
maken voor haar 
passie: zingen

Wil jij een kijkje komen nemen in de vernieuwde 
Zaal Kerkzicht? Iedereen is welkom! 
De opening vindt plaats op zondag 28 augustus, 
van 14.00 tot 20.00 uur. 
Molenhoeven 43 Loosbroek - info@kerkzicht.nl.
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MooIe RoUTeS 
en geZellIgHeId
De nieuw uitgezette routes zijn 
ook dit jaar erg de moeite waard. 
Elke dag wordt gestart - en ge-
eindigd - in een andere plaats. 
Op dinsdag wordt er vertrokken 
vanuit Nistelrode, op woensdag 
vanuit Vorstenbosch en op don-
derdag vanuit Heesch. Met hun 
inschrijfkaart dingen deelnemers 
dagelijks mee naar leuke prij-
zen in de levensmiddelenloterij. 
Ook maken ze kans op een fiets, 
die aan het einde van de derde 
dag wordt verloot. Deze hoofd-
prijs wordt aangeboden door de 

fietsenwinkels Fietsplezier Mi-
chel van de Wetering in Heesch, 
Van Esch Tweewielers in Hees-
wijk-Dinther en Fietsplus Rini in 
Nistelrode. 

De starttijd van de Bernhezer 
Fiets3daagse is tussen 9.00 en 
12.00 uur en de verwachte te-
rugkomst is, afhankelijk van de 
gekozen route, tussen 11.30 en 
16.00 uur. De laatste fietsers 
worden rond 17.00 uur terug 

verwacht. Deelname: € 7,50 
voor de drie dagen of € 3,- per 
dag. Iedereen mag meedoen en 
kinderen tot en met 11 jaar gra-
tis. 
Voor meer informatie: 
Marga cornielje, 06-14643707 
of Peter Janssen, 06-20091151.

VErTrEKPUnT 

DiNSDAG 9 AUGUSTUS: 
Café Zaal ‘t tramstation
Raadhuisplein 5 Nistelrode, 0412-611264

WOENSDAG 10 AUGUSTUS:
Eetcafé Zaal De Riethoeve, Lendersgat 1 
Vorstenbosch, 0413-343513

DONDErDAG 11 AUGUSTUS:
CC De Pas, De Misse 4 Heesch, 0412-451634

Heerlijk fi etsen, samen met anderen Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - TRV Bernheze houdt dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 augustus 
voor de 19e maal de jaarlijkse Bernhezer Fiets3daagse. Door de groene en gastvrije ge-
meente Bernheze en omliggende gemeenten is weer een aantal routes uitgezet van zo’n 
35 en 55 kilometer, waarbij je op je gemak kunt genieten van al het schoons dat deze 
omgeving je te bieden heeft. Halverwege de route is er een stempelpost, waar ook de 
gelegenheid is om voor de inwendige mens te zorgen. Langs de route zijn bovendien 
verschillende andere horecagelegenheden.

DriE DAGEN FiETSEN DOOr GrOEN EN GASTVriJ BErNHEZE

ernhezer
Fiets3daagsedaagse

Koffie & appelgebak

Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode

Café-Zaal ’t Tramstation

€ 4,-

MAAK KANS OP DE 
HoofDPrĲ s: een fIets
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Across 

3. Welke bedrijf in Loosbroek wordt in de 
maanden juli en augustus gerenoveerd? 
7. Hoeveel pagina’s heeft deze vakantiekrant? 
9. Welke kleur licht heeft Buro Lima? 
12. Welke werknemers van de basisscholen 
worden in deze krant uitgelicht? 
14. Welk plein wordt zaterdag 13 augustus 

Down 

1. Met welke trein zijn de bewoners en 
vrijwilligers van de Laarstede gaan rijden? 
2. Hoe heet de hond van Ine uit Loosbroek? 
4. Wat is het onderwerp van de 
vakantiefotowedstrijd van dit jaar? 
5. In welke plaats werd Raymon van der 
Biezen Europeesch Kampioen? 
6. Wie organiseert de Fietsdriedaagse in 

HOriZONTAAL
3. Welk bedrijf in Loosbroek wordt in de maanden juli en augustus 

gerenoveerd?

7. Hoeveel pagina’s heeft deze vakantiekrant?

9. Welke kleur licht heeft Buro Lima?

12. Welke werknemers van de basisscholen worden in deze krant uitgelicht?

14. Welk plein wordt zaterdag 13 augustus afgesloten in Heeswijk-Dinther?

VErTiKAAL
1.  Met welke trein zijn de bewoners en 

vrijwilligers van de Laarstede gaan rijden?

2.  Hoe heet de hond van Ine uit Loosbroek?

4.  Wat is het onderwerp van de 

vakantiefotowedstrijd van dit jaar?

5.  In welke plaats werd Raymon van der Biezen 

Europees kampioen?

6.  Wie organiseert de Fietsdriedaagse in 

Bernheze?

8.  Welk beroep heeft Jos Geene uit 

 Heeswijk-Dinther?

10. Uit welk land komt Seyit?

11. Hoeveel boekentips staan er in deze krant?

13. Wie uit Heesch was voor één dag musicalster?

BBQ-PAKKET POPULAir VOOr 4 PErSONEN
Deze prijs wordt aangeboden door: 

Stuur het goede antwoord voor 28 augustus naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

DOE 

MEE EN

WiN!

Oplossing:

Winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Jeanette van den Braak, zij wint een 
BBQpakket populair voor 4 personen
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Driewielfiets
Ine heeft multiple sclerose (MS), 
een chronische aandoening aan 
het centraal zenuwstelsel. Om zo 
mobiel mogelijk te blijven, maakt 
ze gebruik van een driewielfiets: 
“Toen ik voor het eerst weer op 
de fiets reed, was ik bijna verge-
ten hoe fijn het is om in de zon 
te fietsen. 

Ook toen ik Arie nog niet had, 
ging ik bijna elke dag fietsen. 
Hierdoor ben ik lichamelijk enorm 
vooruitgegaan. Ik raad iedereen 
aan, die niet meer op een gewo-
ne fiets kan rijden, een driewiel-

fiets te proberen. Het was voor 
mij een moeilijke stap voor het 
eerst met deze fiets te gaan rij-
den, maar ik ben dolblij dat ik het 
toch heb aangedurfd! Het heeft 
me veel opgeleverd.”

arie 
In maart organiseerde het Oran-
je Fonds NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
Ine zegt: “Toen fietste ik hier in 
de buurt, en ik zag dat mensen 
dingen aan het oprapen waren. 
Ik irriteer me altijd mateloos aan 
die troep op straat. Toen dacht ik: 
ik zal eens proberen om Arie dat 

te leren. En hij deed het van het 
begin af aan meteen goed. In het 
begin nam ik tijdens het uitlaten 
nog een aanwijspen mee, maar 
dat is nu niet meer nodig. Meest-
al weet hij wel wat hij moet laten 
liggen en wat hij aan mij mag ge-

ven.” Arie raapt nu het afval wat 
ze aanwijst op, geeft het aan Ine 
en vervolgens legt ze het in haar 
mandje achter op de driewiel-
fiets. Ze moet zelf natuurlijk goed 
opletten op wat Arie allemaal in 
zijn mond steekt: “Voor tissues 

ben ik altijd een beetje huiverig. 
Dat soort dingen laat ik dan maar 
liggen.”

reacties
Dat onder andere de Stoksestraat 
er een stuk schoner uitziet, blijft 
niet onopgemerkt: “Soms kom ik 
mensen tegen tijdens het uitlaten 
en vragen ze of Arie iets op wil 
ruimen. Maar dan doet hij het net 
niet”, lacht Ine. 

Ze is blij met de reacties die ze 
krijgt: “Pas nog fietsten hier 
schoolkinderen. Hier, dat eerste 
stuk, dat scheelt echt veel, zeiden 
ze. Het is erg leuk als mensen 

dat zien. Het zou helemaal fan-
tastisch zijn als meer mensen zo 
nu en dan het zwerfafval wat ze 
tegenkomen opruimen. 

Of nog beter: als niemand meer 
afval zomaar in de berm gooit.”

 Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Michel Roefs

ine Hendriks
en haar hond arie
houden de straten rondom
Loosbroek schoon

lOOSBrOEK – lege flesjes, lege pakjes sigaretten, blikjes en zelfs hou-
ten balken, televisies, jerrycans en hoedenplanken. Van alles ligt er in 
de bermen van, onder andere, de Stoksestraat in loosbroek. Maar sinds 
enkele maanden is er een duo dat daar iets aan doet. ine Hendriks heeft 
haar Mechelse herder arie van bijna 1,5 jaar namelijk geleerd het afval 
uit de berm op te ruimen. 

ze. Het is erg leuk als mensen 

Arie raapt nu het afval wat ze aanwijst op, 
geeft het aan Ine en vervolgens legt ze het in 

haar mandje achter op de driewielfi ets
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“Komend jaar ga ik commerciële econo-
mie studeren in Tilburg. Een studie die 
aansluit op mijn opleiding Marketing & 
communicatie in Den Bosch, die ik net 
heb afgerond. Een studie die bij mij past 

door mijn interesse in hoe de markt werkt, 
en daar op in te spelen. Ik heb lang getwij-
feld tussen de studies in Breda en Tilburg. 
De keuze is uiteindelijk gevallen op Til-
burg. Nu ben ik nog op zoek naar een leu-
ke kamer. Er is veel aanbod, maar je moet 

er wel op tijd bij zijn. Veel kamers hebben 
huurcontracten vanaf begin augustus. Een 
tip is om veel Facebookpagina’s te volgen. 
Daarnaast kun je inschrijven op websites 
als www.klikvoorkamer.nl en 
www.kamernet.nl, die beide kamers aan-
bieden. Je zult wel merken dat je op ver-
schillende websites dezelfde kamer tegen-
komt. Ik heb erg veel zin om op kamers 
te gaan. Nieuwe mensen leren kennen, 
samen gezellig eten en op stap gaan. In 
het weekend kan ik hier in de buurt blij-
ven werken en sporten. Dus dat komt he-
lemaal goed. Nog een paar weken en dan 
begint het. Ik kijk er naar uit!”

Op kamers....

“Na een open dag te hebben bezocht had 
ik vrijwel meteen zoiets van; dit wordt het! 
Management en Toerisme op de NHTV in 
Breda sprak me heel erg aan, omdat ik de 
combinatie van management en toerisme 

heel interessant vind. Ik heb net het eerste 
jaar afgerond. Omdat Breda toch redelijk 
ver reizen is, ben ik op zoek gegaan naar 
een kamer. Tot nu toe valt een kamer vin-
den nog tegen, want ik heb nog niks kun-
nen vinden. Ik dacht dat ik recht had op 

de voorrangsregeling. Dat betekent dat als 
je meer dan twee uur per dag moet rei-
zen van deur tot deur, je eerder recht hebt 
op een kamer. Maar dat blijkt alleen voor 
eerstejaarsstudenten te gelden. Ik heb heel 
veel zin in het studentenleven. Mijn bij-
baantje hier kan ik niet behouden, omdat 
ik alleen doordeweeks kan werken. Als ik 
in Breda ga werken, lijkt barman me heel 
leuk om te doen. Ik voetbal nog in een 
seniorenteam van HVcH. De trainingen 
zijn niet verplicht en ik hoef alleen in de 
weekenden een wedstrijden te spelen. Als 
ik denk aan de periode die gaat komen, 
kan ik niet wachten tot het zo ver is.” 

Kevin adriaans (19) - heesch

‘Ik heb erg veel zin om op kamers te gaan’

ilona van den Braak (21) – Loosbroek

tekst en foto’s: Bart geurts

‘Ik heb heel veel zin in het studentenleven’

Zeven hectare Maashorst beleven, proeven en ruiken
Drommen mensen genoten van het warme welkom en een langdurig verblijf

Het is nog maar drie maanden 
geleden dat Annie, Paul en Jan 
gevraagd werden de kar te gaan 
trekken. Met een basis van de 
vorige organisatie, namen zij het 
voortouw en gingen deze uitda-
ging aan. Zij zochten er enke-
le enthousiaste leden bij, en zo 
ontstond de MaashorstFair op de 

grens van de vier Maashorstge-
meenten: Uden, Bernheze, Oss 
en Landerd.

Zaterdag werd, met medewer-
king van de Landerdse Wet-
houder Maathuis, de officiële 
opening gecombineerd met de 
presentatie van het Maashorst 

spelt worstenbroodje.  Een gezel-
lige barbecue brachten de buurt, 
sponsoren en belangstellenden 
samen. 

Zondag kwamen de vele fietsers, 
automobilisten en zelfs wande-
laars het resultaat van alle in-
spanningen bekijken. Het ‘licht 

van de Maashorst’ verbleekte het 
wolkendek en het bleef op een 
paar regenbuitjes na droog. Een 
bijzonder geslaagde dag voor 
de deelnemers, die allemaal vol-
doende ruimte en tijd hadden 
hun passie vol enthousiasme over 
te brengen, maar ook de bezoe-
kers en de organisatie kijken te-
rug op een prachtige dag. 
Deze MaashorstFair haalde zelfs 
de uitzending van Hart van Ne-
derland door de rentree van cir-

cus Herman Renz. “Bezoekers 
bleven langer dan verwacht en 
ondanks dat de meeste bezoe-
kers op de fiets waren, waren 
ook de 1500 parkeerplaatsen vol. 
Een gegronde schatting geeft aan 
zo’n 10.000 bezoekers gehad te 
hebben, waarvan veel kinderen”, 
vertelt Annie over deze geslaag-
de jubileumeditie. 

Zo’n grote opkomst is een groot 
compliment voor de organisatie.

MAASHORST – Annie Martens, Paul van Boekel en Jan Ottens kunnen samen met de pleintrekkers 
een grote uitdaging afvinken: MaashorstFair 2016! Met de nodige hordes op het ‘parcours’ naar de 
eindstreep op 31 juli, was de organisatie van dit evenement een sprint. De duizenden bezoekers van de 
MaashorstFair waren aangenaam verrast door de grote diversiteit van de deelnemers. De Maashorst liet 
zien waar het goed in is.  
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Wij bereiden dagelijks verse maaltijden 
voor thuis. Even in de pan of oven, zodat 
u thuis kunt genieten van de authentieke 
Italiaanse keuken. Maak kennis met de vers 
belegde broodjes, piadina (Italiaanse wrap), 
focaccia’s, ovengerechten en de befaamde 

Gastronomia 
pizza’s die wij 
vers bakken 
voor u en het 
ambachtelijke 
Italiaanse 
schepijs.

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAKANTIE
VAN WOENSDAG 3 T/M ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016

Maandag 15.00 - 20.30 uur
Dinsdag GESLOTEN

Woensdag 13.00 - 20.30 uur
Donderdag 13.00 - 20.30 uur

Vrijdag 13.00 - 21.00 uur
Zaterdag 13.00 - 20.30 uur
Zondag 13.00 - 20.00 uur

Ook kunt u in 
onze winkel 
allerlei Italiaanse 
producten vinden, 
waarbij wij u 
graag voorzien 
van service, 
recepten of tips. 
Het assortiment 
is veelzijdig en 
bestaat uit food 
en non-food 
producten.

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 

Vakantie-fotowedstrijd
Met ‘STEL SCHERP oP’ In De HoofDrol
De redactie van DeMooiBernhezeKrant houdt een vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp: StEL SCHERP OP...

Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin mensen, dieren en dingen een hoofdrol spelen. 
Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op fotografisch gebied allemaal mogelijk is.

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en
www.mooibernheze.nl zijn van deelname uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in jpg-formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). 
Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s. Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. 
Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een e-mail naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd.
Vergeet in de e-mail niet duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot en met 31 augustus.

De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezon-
den foto’s de drie mooiste, die beloond zullen worden met de eerste tot en met derde prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.

De te winnen prijzen zijn:
1e PRIJS de WInnende FoTo oP canVaS aFgedRUKT oP 75 X 75 MM t.w.v. € 75,- 

2e PRIJS de WInnende FoTo oP een PUZZel Van 500 STUKJeS t.w.v. € 24,95 

3e PRIJS de WInnende FoTo oP een MoK t.w.v. € 9,95

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant van half september. Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie gemaakt, die 
op de website: www.mooibernheze.nl wordt gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze!

Enkele voorbeelden

Aangeboden door de 
Hema in Heesch
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Schoolvakantie en dan…

Bernheze – Bernheze is goed voorzien van basisscholen. Elke kern heeft er minstens een. De 
leerkrachten op de scholen zien we als we de kinderen naar school brengen en weer ophalen. 
Maar achter die leerkrachten, die de kinderen opleiden en klaarstomen voor de maatschappij, 
gaat een heel team aan medewerkers schuil. Die zien we meestal niet, zij doen hun werk ‘ach-
ter de schermen’. Zo heeft (bijna) elke school wel een conciërge, die een grote verscheidenheid 
aan taken heeft en nog een weekje of enkele dagen nablijft als de kinderen vakantie hebben. 
Ook komen ze al iets eerder op school om nog wat zaken af te werken of voor te bereiden voor 
het nieuwe schooljaar. We laten er in deze krant per kern een aan het woord. 

Teksten: Martha Daams, Milène Putters (Vorstenbosch) Foto’s: Marcel van der Steen, Michel Roefs (Loosbroek) en Ad Ploegmakers (Heesch)

Peter van ’t Palet in Heeswijk-Dinther

Hoewel het grootste deel van het 
werk bestaat uit kopieerwerk, 
repareert hij de dingen waar de 
bovenschoolse technische dienst 
niet aan te pas hoeft te komen, 
voorziet hij kinderen van pleis-

ters of kompressen, houdt de 
speelplaats schoon, schoffelt en 
haalt ballen van het dak. Maar 
net zo gemakkelijk als hij de bla-
deren van de putten verwijdert, 
maakt hij koffie of thee, vult de 
vaatwasser, ruimt op, houdt de 
voorraad lesmaterialen bij en 
voorziet wc’s van closetpapier en 
handdoekjes. 
Aan het eind van de werkdag 
doet hij zijn ronde en verzamelt 
afval uit de klassen, wat op tijd 
ook weer buiten staat voor de 
ophaaldienst. 

In de vakantie werkte hij een 
paar dagen door om die klusjes 
te doen die het gemakkelijkst zijn 
als er geen kinderen in de buurt 
zijn, zoals het uitmesten van de 
fietsenstalling en reparatie van 

spelmateriaal. En aan het eind 
van de vakantie start zijn ‘school-
jaar’ weer met zaken zoals het 
uitpakken en opruimen van be-
stelde schoolmaterialen, handi-
ger zonder nieuwsgierige aagjes 
om je heen. De overgevoeligheid 
van zijn ogen, opgelopen bij het 
werken met spaanplaat en lijm, 
heeft een mooie wending ge-
kregen. De functie van – weer 
– beheerder van een sporthal in 
zijn woonplaats Heesch, heeft hij 
afgeslagen, zijn toekomst ziet hij 
graag bij basisschool ’t Palet.

Vorig jaar september is Peter Govers in Heeswijk-Dinther begonnen 
om de zieke conciërge te vervangen, maar toen deze na drie maan-
den niet terug bleek te komen, was Peter graag bereid om te blijven. 
De school telt 400 kinderen en dus is er altijd wel wat te doen. De 
school voelt voor Peter aan als een tweede thuis. Ook al moest hij 
al een keer bijspringen om een jongen met een gebroken arm uit de 
sportzaal op te vangen. Zo kwam zijn BHV-diploma goed van pas.

André van ’t Mozaïek in Heeswijk-Dinther

André van Uden is een rusti-
ge man die een volle dagtaak 
heeft aan de klusjes in en om 
de school. Hij heeft elke dag 
een aantal vaste taken zoals 
koffie zetten, papieren hand-
doekjes bijvullen, vaatwasser 
vullen en leeghalen, kopieer-
apparaat bijvullen, appara-
ten in de keuken bijvullen en 
schoonhouden en restafval op-
ruimen. Maar toch zijn z’n da-
gen afwisselend, want, naast 
de dagelijkse routine, komt er 
steeds wel iets onverwachts 
op zijn pad.

Zo springt hij in om te helpen 
poetsen als een kind ziek is en 
gespuugd heeft of komen de 
kinderen om materiaal vragen. 
In de vakantie werkte hij een 
week door: opruimen in klas-

Peter Govers
‘t Palet in Heeswijk-Dinther

André van Uden
‘t Mozaïek in Heeswijk-Dinther

Frans van Rossum
Emmaus in Heesch

Henk Elberse
Op weg in Vorstenbosch

Peter Govers van BS ’t Palet bij de kast met lesmaterialen

‘Altijd wat te doen en de school voelt 
als een tweede thuis’

André van Uden van basisschool ’t Mozaïek heeft een veelzijdige baan
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achter de 
schermen
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Frans van Emmaus in Heesch

Op de dagen dat Frans werkt, 
maakt hij ‘s morgens de buiten-
deuren open, controleert hij of 
de buitenboel in orde is en leegt 
hij de prullenbakken. Het papier 
wordt in de container gedaan, 
waarvan de opbrengst terug-
vloeit naar de school, voor acti-
viteiten. 

Ondertussen komen de leer-
krachten binnen en begint hij 
met klusjes zoals apparaten 
schoonhouden, hier en daar iets 
ophangen, bij spelletjesdagen 
de materialen verzamelen en 
klaarzetten, schermen voor de 
decors in de hal plaatsen voor 
musicals of andere optredens, 
lesmateriaal ophalen bij de bieb 
of de kinderboerderij, assisteren 
bij handenarbeid en repareren 

van les- en andere materialen. 
Genoeg te doen. En als de kin-
deren vakantie hebben, komt 
hij altijd graag een paar uurtjes 
terug voor ondersteuning met 
boodschappen of andere zaken. 
Voordat de vakantie ten einde 
is, is Frans weer present. Nalo-

pen of de dingen allemaal nog 
intact zijn en een boodschapje 
halen. Doordat meubilair en les-
materialen niet meer de kwaliteit 
hebben van Frans zijn jeugd, valt 
er hier en daar nog weleens wat 
te repareren. Dat doet hij graag 
thuis, waar alle gereedschappen 

voor de hand liggen en hij de 
ruimte heeft. 

Frans houdt van mensen, hoort 
graag ergens bij. Op feestjes 
heeft hij ongetwijfeld veel ver-
halen over de school, de super 
directeur, het fijne team dat ge-

weldig werk verzet en de prach-
tige kinderen. Hij zal na decem-
ber nog vaak terugdenken aan 
de mooie vier jaar op de Em-
maus; komend schooljaar gaat 
Frans zijn opvolgster inwerken 
die hem opvolgt na zijn defini-
tieve pensioen. 

Voor basisschool Emmaus is er geen bovenschoolse technische dienst, maar wel Frans van Rossum. 
Met zijn vooropleiding als constructiebankwerker weet hij veel van techniek. De versleten nekwervels 
noopten hem om te stoppen met de combinatie voor rijdende melkontvangst, maar stilzitten was lastig. 
Hans Hooijberg, de voormalig conciërge van Emmaus, vroeg of conciërge op ‘zijn’ school niet iets voor 
Frans was en daar is Frans hem heel dankbaar voor, ook al waren de omstandigheden moeilijk. 

André van ’t Mozaïek in Heeswijk-Dinther

Henk Elberse
Op weg in Vorstenbosch

Peter de Groot
Sint-Albertus in Loosbroek

Sandra Schraven 
De Beekgraaf in Nistelrode

Bianca van Vugt
De Beekgraaf in Nistelrode

Frans assisteert graag bij handenarbeid

‘Hier en daar nog wat repareren’

sen die verhuisd zijn, restafval 
wegwerken, spullen naar de 
zolder brengen en de buiten-
boel netjes maken. De leraren-
kamer werd voorbereid voor de 
jaarlijkse boenbeurt en de keu-

kenapparaten schoongemaakt. 
Voor het einde van de vakantie 
komt hij ook wat eerder naar 
school. Er moeten immers weer 
kopietjes gemaakt worden, de 
buitenboel wordt gecontroleerd 
en binnen wordt gekeken of al-
les in orde is. 
“Gelukkig komt het maar heel 
zelden voor dat er iets vernield 
is en ik werk hier al sinds 1993, 

maar als ik iets vind, dan meld 
ik dat bij de directeur. Kleine 
dingen los ik zelf op, maar gro-
te zaken doen de bovenschool-
se technisch medewerkers van 
Novum”, zegt André. Voor het 

feest van het afscheid van Ad 
van Heck en het jubileum van 
Peter van der Steen legde André 
de rode loper uit, compleet met 
afzetting. 
Bij de vraag wat hij de leukste 
taak vindt, blijft hij het ant-
woord schuldig. “Ik vind alles 
leuk, het is heel afwisselend en 
ik hoop hier nog lang te wer-
ken”, besluit hij. 

André van Uden van basisschool ’t Mozaïek heeft een veelzijdige baan

‘Kleine dingen los ik zelf op’
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Het team van De Beekgraaf in Nistelrode

Bianca was, toen wij met haar 
spraken, heel benieuwd wat er 
op haar af zou komen als de kin-
deren vakantie zouden hebben. 
Het was voor het eerst dat zij 

dit meemaakte en ook voor het 
eerst dat zij zelf haar planning 
ging regelen. 

Zij werkte nog een paar dagen 
door met kopieerwerk voor het 
komende schooljaar en het la-
mineren van roosters en andere 
belangrijke documenten. Veel 
werkzaamheden werden door 
leerkrachten en leerlingen samen 
gedaan, zoals het aan de kant 
zetten van meubilair in de klas 
voor de grote schoonmaakbeurt. 

Voordat de vakantie dan afgelo-
pen is, start zij weer met enkele 
leerkrachten op om het nieuwe 
schooljaar verder voor te berei-
den met kopieerwerk, de post 

en aanvullen van voorraden. Het 
zal dan weer een beetje opnieuw 
wennen zijn, want na de vakan-
tie start de nieuwe directeur. 

Maar Sandra kent haar al van 
haar andere baantje in Oss en 
vindt het een leuke vrouw. 

Maar eerst was er het einde van 
het schooljaar, met een musical 
door groep 8 en de traantjes van 
de schoolverlaters.

Op basisschool De Beekgraaf wordt Bianca van Vugt dagelijks bijgestaan door Sandra Schraven, die al meer dan 16 jaar de conciërge van De Beekgraaf in deeltijd ondersteunt. 
Het was maar heel even wennen aan Bianca, toen die in januari als conciërge haar ging begeleiden. Een blessure aan de schouder belemmert Bianca om zware klussen te doen, 
maar telefoon beantwoorden, ziekmeldingen verwerken, post sorteren en verspreiden, koffie/thee maken en rondbrengen, boodschappen doen, lunches maken voor studie-
dagen, schoonhouden en bijvullen van de apparaten en kleine technische taken doet Bianca, bijgestaan door Sandra, die ook de schoonmaak van kastjes voor haar rekening 
neemt. Een van de favoriete taken van Sandra is het surveilleren op het schoolplein met de daar aanwezige leerkrachten. 

Peter van St. Albertus in Loosbroek

Peter houdt van het contact met 
leerkrachten en leerlingen, die 

hij vaak kent uit het dorp waar 
hij zelf ook woont. Omgekeerd 

weten de kinderen Peter gemak-
kelijk te vinden voor een pleister 

met snoepje, voor het vertel-
len van een verhaal, dat tijdens 
het vertellen vaak spannender 
wordt, vooral als een vriendje 
‘helpt’ vertellen. Vooral bij de 
eerste zomerwarmte komen de 
pleisters en snoepjes, met een 
verhaaltje ter afleiding, vaak 
tevoorschijn. Korte broeken en 
sandalen geven weinig bescher-
ming op de harde stenen. Geluk-

kig zijn ernstige zaken bij hem 
nog niet voorgekomen, hoewel 
hij goed voorbereid is dankzij het 
BHV-diploma en de regelmatige 
uitwisseling met collega’s. Voor 
de reparatie van schoenen is het 
BHV-diploma overbodig, daar-
bij helpt een rol goede tape om 
bovenkant schoen en zool bij el-
kaar te houden beter. 

Kleine technische reparaties 
worden door Peter zo opgelost 
en worden vaak nog in de eer-
ste week van de schoolvakantie 
gedaan. Ook het verrijden van 
de rolkast van de bieb en het 
verzetten van tafels en stoelen 
voor de grote boenbeurt doet 
hij, hoewel de kinderen meestal 
al heel veel verzetten tijdens de 
laatste schooldag. Aan het eind 

van de zomervakantie worden 
dan de bestellingen gecontro-
leerd en verspreid, met hulp van 
leerlingen van groep 8.

Tot slot weet Peter: “Je zou het 
niet zeggen, maar het werk van 
een conciërge is soms een beetje 
eenzaam, ook al zijn er de hele 
dag mensen om je heen.”

De drie jaar dat Peter de Groot nu op basisschool St. Albertus werkt, bevallen hem goed. Voordat hij hier belandde werkte hij op verschillende scholen, nadat hij was afgekeurd 
in de bouw vanwege rugklachten. De lijntjes met de bovenschoolse technische dienst van SKPO Novum zijn kort en de dag start met het openen van de deuren, het maken 
van koffie en thee en daarna een kop koffie met de twee heren die de grote klussen uitvoeren op diverse Novum-basisscholen. Daarna zijn er de standaardzaken zoals appa-
raten schoonhouden en bijvullen, kopiëren, post sorteren, vaatwasser vullen en leegruimen, de buitenboel opgeruimd houden en de putjes leegscheppen. Op de woensdagen 
begeleidt hij Stefan van de Wielen, die op de wc’s de papieren handdoekjes en het toiletpapier bijvult, de afvalbakjes leegt en buiten opruimt. Stefan doet boodschappen in 
het dorp en houdt de koffiekamer op die dagen schoon.

Schoolvakantie en dan…

Sandra Schraven en Bianca van Vugt van basisschool De Beekgraaf zijn een goed team

‘Voor het eerst dat zij zelf haar 
planning ging regelen’

De putten op de speelplaats legen is onderdeel van de taken

‘De verhalen die steeds spannender 
worden tijdens het vertellen’
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
2 stuks

PUNT-
PAPRIKA’S

Per stuk

WATER-
MELOEN

500 g

RUNDER-
GEHAKT*

Per pak

HUGGIES LITTLE
SWIMMERS

175 g

HARIBO
CHAMALLOWS

Per kilo

HAM-
LAPPEN*

6 stuks

KRENTEN-
BOLLEN

2 kg

WILDE 
PERZIKEN

400 g

PROCUREUR-
LAPJES*

420 g, 6-8 stuks
GRILLFAKKELS*

4 stuks
KOFFIEBROODJES

NIEUW!
Vrijdag

 05-08 t/m 
zondag 
07-08

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

Maandag 
01-08 t/m 

zondag 
07-08

NIEUW!

Wij zijn gesloten 
t/m 17 augustus

Fijne vakantie
            facebook.com/� oryaheesch            facebook.com/� oryaheesch

Wij zijn gesloten 
t/m 17 augustus

Henk van Op Weg 
in Vorstenbosch

Henk heeft altijd op de bouw 
gewerkt, totdat hij zo’n last van 
zijn armen kreeg dat dat niet 
meer ging. “Toen heb ik als in-
valconciërge gewerkt op een ba-
sisschool in Nistelrode, een hele 
leuke baan. Jammer genoeg, 
voor mij althans, kwam diegene 
die ik verving na een tijdje weer 
terug en moest ik dus stoppen.” 
Maar gelukkig kon Henk vrijwel 
direct aan de slag als conciërge 
op basisschool Op Weg, inmid-
dels alweer 17 jaar geleden.

Met de auto
Henk vindt zijn werkzaamheden 
erg leuk, en gedurende al die tijd 
dat hij dit werk doet zijn er best 
wat dingen veranderd. “Vroe-
ger moest ik afwassen en koffie 
zetten maar nu, met de komst 
van een afwasmachine en een 
koffieautomaat, hoeft dat niet 
meer. Ook werk ik meer met een 
computer dan vroeger, veel gaat 
voortaan via de mail en daar 

moet ik dus ook in mee.”
Alhoewel Henk in Nistelrode 
woont, en dus makkelijk op de 
fiets naar zijn werk kan, gaat hij 

toch elke dag met de auto. “Het 
komt wel eens voor dat een leer-
ling zichzelf dusdanig verwondt 
dat hij naar de huisartsenpost of 
naar het ziekenhuis moet. Soms 
zijn pa en ma niet te bereiken, of 
moet er snel gehandeld worden, 
en dan breng ik de leerling”, zegt 
Henk, die als conciërge trouwens 
geen zes weken, maar vier we-
ken vakantie in de zomerperiode 
heeft.

Slapen op school
Naast conciërgewerkzaamheden 
surveilleert Henk ook tijdens het 

buitenspelen op het schoolplein 
én mag hij corrigerend optreden 
als er regels niet worden nage-
leefd. “Dat is natuurlijk niet echt 

leuk om te doen, maar sommige 
leerlingen blijven bijvoorbeeld 
maar fietsen op het schoolplein 
en dat is niet de bedoeling.”

Als we Henk naar een gebeurte-
nis vragen die hem altijd is bijge-
bleven, hoeft hij niet lang na te 
denken. “We hebben een keer 
met leerlingen van de boven-
bouw, een aantal leerkrachten 
en ondersteunend personeel, 
een nacht op school geslapen. 
Grandioos was dat, daar pra-
ten sommige leerlingen nu nog 
over.” 

VORSTENBOScH – Pleisters plakken, kopieerwerkzaamheden verrichten, boodschappen doen en ban-
den plakken; dit is nog maar een greep uit de werkzaamheden die de 55-jarige Henk uit Nistelrode 
als conciërge elke dag weer verricht op basisschool Op Weg in Vorstenbosch. “En elke vrijdag haal ik 
appel- en kersenflappen bij de dagwinkel!”

‘Het is elke dag weer anders bij ons 
op school’

Ook voor een pleister komen de leerlingen bij Henk

www.mooibernheze.nl



  

Winnaar
In mei organiseerde Disney, sa-
men met de musical Beauty and 
the Beast, een prijsvraag. Daarbij 
werden de deelnemers uitge-
nodigd een filmpje in te sturen 
waarin ze een stukje deden van 
het nummer ‘Kom Erin’. Zang, 
dans- en speltips van Anouk 
Maas, Tony Neef en Marcel Vis-
scher konden de deelnemers be-
kijken op een speciale website die 
daarvoor was gemaakt. Dezelfde 
drie personen kozen ook de win-
naars. En Saar was er daar een 
van!

EEn gEWElDigE Dag
Samen met de andere winnaars 
mocht Saar voor een keer via de 
artiesteningang naar binnen. 

Na een backstagerondleiding 
langs onder andere het kleding- 
atelier, de visagie, de repeti-
tieruimte, de kleedruimtes en 
het toneel, was het tijd voor de 
workshops, gegeven door Anouk 
Maas (zang), Tony Neef (spel) 
en Marcel Visscher (dans). Saar 
werkte met haar collega’s tijdens 
de workshops aan het nummer 
Belle, uit de voorstelling Beauty 
and the Beast. “Vooral het acte-
ren was leuk”, zegt Saar. “Daar-
na mochten we optreden voor 
familie en vrienden. Ik vond het 
vooral leuk omdat opa, oma, 
mijn tante en mama in de zaal 
zaten. En het optreden ging echt 
heel erg goed”, lacht ze. Alle 
winnaars hadden zelf kostuums 
meegenomen in de stijl van de 

voorstelling. Uiteindelijk trad 
Saar samen met haar medespe-
lers, en met een aantal acteurs 
uit de voorstelling, op in het ech-
te decor. In de zaal zat ook de 
rest van de cast. Ze beloonden de 
jonge helden na afloop van het 
nummer met een luid applaus.
 
Moe maar voldaan wachtte Saar 
en de andere winnaars nog meer 

moois. Samen met hun gasten 
werden ze namelijk uitgenodigd 
voor een diner in het theater 
waar ze de show mochten be-
zoeken. Daar stond de echte cast 
weer op het toneel en zaten de 
tien prijswinnaars in de zaal. En 
hun applaus? Dat was zo moge-
lijk nog luider! Saar is supertrots: 
“Ik vind het vooral leuk dat ik de 
musicalsterren heb ontmoet.”

‘Ik vond 
het vooral 

leuk omdat 
opa, oma, 
mijn tante 
en mama 
in de zaal 

zaten. 
En het 

optreden 
ging echt 
heel erg 

goed’

Stage 
Entertainment 
Nederland

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: stage-entertainment  

Saar

Saar (8) is voor 1 dag musicalster!
ScHEVENINGEN/HEEScH – Een hele spannende en bijzondere dag was het voor Saar van 
Uden uit Heesch, donderdag 21 juli. Als een van de tien prijswinnaars van de ‘Belle-actie’ 
van Disney mocht Saar namelijk een dag een musicalster zijn en kreeg ze workshops 
van hele beroemde hoofdrolspelers van Disney’s Beauty and the Beast. Als klap op de 
vuurpijl mocht ze zelf ook nog optreden op het toneel van het AFAS circustheater in 
Scheveningen.

Het hoogtepunt van de dag: optreden op het podium

Saar geniet van de zangworkshop van Anouk Maas
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

179

Grote friet met
klein prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
 Jumbo  , Heesch, Schoonstraat 8                
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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

Rijkswaterstaat voert groot on-
derhoud uit aan het asfalt van de 
A50. Daarom wordt de A50 tus-
sen Veghel en knooppunt Paal-
graven ter hoogte van Oss twee 
weken afgesloten voor al het ver-
keer. Een week per rijrichting. 

Van vrijdag 29 juli 21.00 uur tot 
vrijdag 5 augustus 21.00 uur is 
er geen verkeer mogelijk tussen 
oprit (11) Veghel en oprit (15) 

nistelrode op de a50 in de rich-
ting van nijmegen. Van vrijdag 5 
augustus 21.00 uur tot maandag 
15 augustus 6.00 uur is er geen 
verkeer mogelijk op de a50 van-
af knooppunt Paalgraven tot af-
rit (11) Veghel in de richting van 
eindhoven. Weggebruikers die-
nen door omleidingen rekening te 
houden met extra reistijd die kan 
oplopen tot 15 minuten. 
Meer info: www.vananaarbeter.nl.

Werkzaamheden A50
tussen oprit Veghel en knooppunt Paalgraven 
29 juli-15 augustus

OFFiCiËLE BEKENDMAKiNGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
F.M.J.Mulders, Binnenveld 4, 
5476 Lz in Vorstenbosch, heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de aPV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het verbreden van een 
uitweg naar de Binnenweg 4 in 
Vorstenbosch.
De melding is op 28 juli 2016 ge-
accepteerd. Verzenddatum: 28 
juli 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn 
van toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting 24-uurs Solexrace 

voor het organiseren van een 
24-uurs Solexrace op 26 au-
gustus van 9.00 tot 2.00 uur 
en van 27 augustus 9.00 tot 28 
augustus 2016, 24.00 uur op en 
rondom het terrein aan de Hei-
bloemsedijk 7, 5473 tc Hees-
wijk-Dinther. De volgende stra-
ten worden afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers. 
op 26 augustus vanaf 9.00 uur 
tot en met 29 augustus 2016, 
17.00 uur vanaf de kruising 
Heibloemsedijk/Meerstraat tot 
aan de kruising Heibloemsedijk/
zandkant. op 27 augustus van-
af 15.00 uur tot 28 augustus 
2016, 17.00 uur de Heibloem-
sedijk t.h.v. de Meerstraat tot 

aan begin Stoppelveldseweg, 
Koffiestraat t.h.v. Heibloemse-
dijk tot aan het zandpad in de 
Koffiestraat en de zandkant 
t.h.v. zandpad tot aan de Hei-
bloemsedijk. De beschikkingen 
zijn verzonden op 20 juli 2016.

-  Sint Barbara gilde Dinther voor 
het organiseren van Koning-
schieten op 3 september 2016 
van 14.00 uur tot 19.00 uur op 
de locatie raadhuisplein 21b, 
5473 gc Heeswijk-Dinther. tij-
dens de activiteit wordt een ge-
deelte van Droevendaal (tussen 
aa-kantstraat en aa-brugstraat) 
in Heeswijk-Dinther afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 20 juli 2016.

-  eetcafe ’t Pumke voor het or-
ganiseren van een eetfestijn op 
13 augustus 2016 van 14.00 
tot 22.00 uur op het raadhuis-
plein, 5388 gM nistelrode. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 21 juli 2016.

-  Stichting Heesch Presenteert 
voor het organiseren van Hee-
sch Presenteert op 11 septem-
ber 2016 van 10.00 tot 20.00 
uur in een gedeelte van ’t Dorp, 
de Schoonstraat en De Misse, 
5384 Bz Heesch. De volgende 
straten worden afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgan-
gers van 6.00 uur tot 22.00 uur: 
’t Dorp (vanaf ’t Dorp 4 tot ’t 
Dorp 113) de Schoonstraat 
(vanaf de Blokker tot aan ’t 
Dorp) en De Misse. De beschik-
kingen zijn verzonden op 27 juli 

2016.
-  Stichting Midzomer-nachtfes-

tijn nistelrode voor het organi-
seren van het zomernachtfes-
tijn op 27 augustus 2016 van 
19.00 uur tot 1.30 uur op het 
raadhuisplein, 5388 gM nis-
telrode. De geluidsontheffing 
is verleend tot 1.00 uur. Het 
raadhuisplein is vanaf 27 au-
gustus 9.00 uur tot 28 augus-
tus 2016, 12.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 27 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:
-  Parochie St. Servatius voor 

het organiseren van een tuin-
feest op 4 september 2016 van
13.30 uur tot 18.30 uur in de 
ontmoetingstuin van cultureel 
centrum St. Servaes, raad-
huisplein 24, 5473 gc Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 20 juli 2016.

-  P. Swanenberg voor het organi-
seren van een verjaardagsfeest 
op 10 september 2016 van 
20.30 uur tot 1.00 uur op de 
locatie osseweg 13, 5384 na 
Heesch. De toestemming is ver-
zonden op 20 juli 2016.

-  cultureel centrum De Wis 
voor het organiseren van een 
Wandel3daagse van 14 t/m 
16 september 2016, 5472 PD 
Loosbroek in de omgeving van 
Loosbroek.

-  tennisvereniging De Broek-
hoek voor het organiseren van 
een 25-jarig jubileum op 3 sep-
tember 2016 van 13.00 uur tot 
1.30 uur op de locatie, Kerkweg 

18, 5384 nc Heesch. er is een 
geluidsontheffing verleend tot 
1.00 uur. De toestemming is 
verzonden op 21 juli 2016.

-  S. Kivits voor het organiseren 
van een bruiloftsfeest op 17 
september 2016 van 15.00 
uur tot 1.00 uur op de locatie 
Koffiestraat 15, 5473 rP Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 21 juli 2016.

-  g.a.M. van zutphen voor het 
organiseren van een 10-ja-
rig huwelijksfeest van 20.30 
uur tot 2.30 uur op de locatie, 
Laag-Beugt 5a, 5473 KB Hees-
wijk-Dinther. er is een geluids-
ontheffing verleend tot 1.00 
uur. De toestemming is verzon-
den op 28 juli 2016.

-  Heemkundekring nistelvorst 
voor het organiseren van een 
Klassendag oMD op 9 septem-
ber 2016 van 8.15 uur tot 12.00 
uur en de open Monumenten-
dag op 11 september 2016 van 
9.00 uur tot 17.00 uur op de 
locatie, Molenerf 1, 5388 ez 
nistelrode. De toestemming is 
verzonden op 28 juli 2016.

-  Samen De Hoef I voor het orga-
niseren van een Buurtborrel op 
3 september 2016 van 16.00 
uur tot 21.00 uur op het sport-
veldje aan het Langven, 5384 
Pt Heesch.De toestemming is 
verzonden op 28 juli 2016.

-  L.e.a. Bergmans voor het or-
ganiseren van een bruiloft op 
30 september 2016 van 10.00 
uur tot 1.00 uur op de locatie, 
oude Veghelsedijk 49, 5476 Ke 
Vorstenbosch. De toestemming 
is verzonden op 28 juli 2016.

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

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 online dienst heet SoLo (So-
ciaal ondernemersLoket online) 
en is beschikbaar voor de onder-
nemersregelingen Bbz (Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen) 
en Ioaz (Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen zelfstan-
digen) die optimisd uitvoert. 
Hiermee kunnen gevestigde on-
dernemers, startende onderne-
mers, maar ook oudere onderne-

mers die willen/moeten stoppen 
met hun bedrijf, digitaal een bij-
standsaanvraag indienen.

SoLo is de digitale voorziening 
van het Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf en optimisd. 
Meer informatie vindt u op 
www.optimisd.nl/ondernemers-
loket/SoLo+Bijstand+voor+-
zelfstandigen.

Optimisd start online dienst-
verlening voor ondernemers 

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratieformu-
lieren. U kunt voor de registratie 
tijdens de openingstijden terecht 
in het gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch, of bellen 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 ma-
ken. Dit proces verbaal moet u 
meenemen bij de aanvraag van 
een nieuw paspoort, id-kaart of 
rijbewijs. 

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

Politieloket in de vakantie gesloten
Het politieloket in het gemeentehuis is van 25 juli tot en met 

2 september 2016 gesloten. In deze periode kunt u 
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900-88 44, 

www.politie.nl.

Zelfstandigen die in financiële pro-
blemen verkeren kunnen gebruik 
maken van verschillende onderne-
mersregelingen. Voortaan kunnen 
zij online een bijstandsaanvraag 
bij Optimisd indienen. 

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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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.

Inleverpunten 
Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 
Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop 
Sparkling
Parkstraat 8
Nistelrode

Schoenreparatie aan 
huis in Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 
0413-293919

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan 
Heilarensestraat 15 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders heb-
ben het wijzigingsplan Heilaren-
sestraat 15 in Heeswijk-Dinther 
ongewijzigd vastgesteld (arti-
kel 3.9a Wet ruimtelijke orde-
ning). Het plan is te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met de code nL.IMro.1721.
WPHeilarensestr15-vg01
Inhoud: Het plan betreft het toe-
voegen van twee woningen aan 
de Heilaresestraat 15 in Hees-
wijk-Dinther.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b 5b 7b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel 
van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om met betrek-

king tot de inrichting chateau 
animaux op het adres Laag-Beugt 
3c, 5473 KB Heeswijk-Dinther 
maatwerkvoorschriften op te 
stellen. Het betreft een besluit 
waarbij de uitgebreide procedure 
van toepassing is.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heesch
-  Kampstraat 7

oprichten carport
Datum ontvangst: 22-07-2016

Nistelrode
-  Donzel 92

oprichten kinderboerderij
Datum ontvangst: 25-07-2016

Heeswijk-Dinther
-  zijlstraat (t.o.v. 32)

Verplaatsen 1 amberboom 
(bouw woningen)
Datum ontvangst: 4 juli 2016

-  eikenhoek 51
Bouw tuinhuis met overkap-
ping

 Datum ontvangst: 25-07-2016 
- rotonde Laverdonk sectie e 

1688
Plaatsen windboom
Datum ontvangst: 29-07-2016

-  Sectie e 379 perceel gelegen 
achter raadhuisplein 20
Plaatsen twee tijdelijke units

Datum ontvangst: 29-07-2016
-  Plein 1969 ong. sectie c 5048

Bouw horecagelegenheid
Datum ontvangst: 29-07-2016

Vinkel
-  Holkampstraat ong.sectie F 768

aanleggen verharding
Datum ontvangst: 27-07-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  n279 onder Harry Kinnardbrug

aanbrengen leuning langs 
verhoogde fietspad
Verzenddatum: 26-07-2016

-  zusters JMJ straat ong.
oprichten 14 woningen
Verzenddatum: 26-07-2016

-   Hoofdstraat 71
Herbouw woning
Verzenddatum: 28-07-2016

-  eikenhoek 51
Bouw tuinhuis met overkap-
ping
Verzenddatum: 28-07-2016

-  Irenestraat 11
Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 28-07-2016

-  Hoog-Beugt 1a
aanpassen kapconstructie
Verzenddatum: 28-07-2016

-  abdijstraat 49
tijdelijk huisvesten (10 jaar) 
van 14 statushouders
Verzenddatum: 28-07-2016

-  Pastoor Maasstraat 11

Uitbouwen woning
Verzenddatum: 01-08-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. omdat 
deze besluiten leiden tot een on-
omkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther
-  zijlstraat (t.o.v. 32)

Verplaatsen 1 amberboom 
(bouw woningen)
Verzenddatum: 28 juli 2016

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

De provincie noord Brabant heeft 
onderstaande vergunning ver-
leend:
Heeswijk-Dinther
-  Heeswijkseweg 7

tijdelijk gebruik gronden/
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 26-07-2016

Beroepschrift indienen t.a.v. 
rechtbank oost-Brabant. Voor 
meer informatie kunt u zich wen-
den tot Provincie noord Brabant 
(www.brabant.nl) of omgevings-
dienst Brabant noord 
(www.odbn.nl)

Voor de volgende omgevingsver-
gunningen is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. De besluiten 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 65

Bouw champignoncellen
Verzenddatum: 28-07-2016

-  Hoge Broekstraat 11
omschakelen varkenshouderij 
naar geitenhouderij, verlagen 
aantal runderen en verhoging 
aantal paarden
Verzenddatum: 28-07-2016

-  Sint Servatiusstraat 39
Verbouw supermarkt
Verzenddatum: 28-07-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Loosbroek
-  Dorpsstraat 90

Beperkte milieutoets en hande-
len met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden
Verzenddatum: 02-08-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

www.bernheze.org

Mensen met een minimuminkomen kunnen 
bijstand voor schoolkosten aanvragen
BERNHEZE - Als u een minimuminkomen heeft kunt u bijstand voor schoolkosten aanvragen bij Optimisd. 
Ouders met schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps-) onderwijs 
moeten vaak veel kosten maken; bijvoorbeeld voor boeken, leermiddelen, schooltas, schoolreisje, reiskos-
ten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld. Optimisd, de intergemeentelijke sociale dienst van Bernheze, 
Schijndel, Sint Michielsgestel en Veghel, geeft elk jaar een vergoeding voor deze schoolkosten aan men-
sen met een minimuminkomen of net daarboven.
Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.optimisd.nl of neem contact op met Optimisd, Frissel-
steinstraat 6, Veghel, telefoon 0413-750390.
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Maar, als ik door ons prachtig 
groene Bernheze rijd, dan word 
ik elke keer weer verrast door 
haar schoonheid. De weidse wei-
landen met de schapen en de 
koeien en prachtige boerderijen. 
De schitterende bomenlanen. 
De mooie huizen en de kleurrij-
ke, keurig verzorgde tuinen. De 
kunstwerken. Elke kern heeft een 
prachtige kerk, soms zelfs twee. 
In de vele gezellige restaurantjes 

kan ik genieten van lokale lek-
kernijen. Van de mooiste door-
kijkjes in dorpen en natuur kan 
ik geweldige foto’s maken. De 
minicampings bij de boer, de 
B&B’s en hotels voelen veilig en 
vertrouwd. En de mensen zijn 
er behulpzaam en vriendelijk. Ik 
voel mij thuis en tegelijkertijd op 
vakantie in Bernheze.

Dat hebben we wel allemaal 

met elkaar gerealiseerd! Inwo-
ners, bedrijven en politiek, want 
samen zorgen we voor een fijn 
woon- en werkklimaat én dat we 
voor ‘buitendorpsen’ een gast-
vrije en groene gemeente kun-
nen zijn en blijven. 

Wij van Lokaal wensen u een 
fijne vakantie. Of u nu naar Bali 
gaat of in Bernheze blijft, geniet 
ervan!

Lokaal: Groen en gastvrij Bernheze

We zijn in vakantiestemming. Reizen zijn geboekt, caravans schoongemaakt, 
koffers gepakt en we trekken de wijde wereld in. We zoeken het strand op, 
de beschutting van de bomen of het water. We rusten uit van de dagelijkse 
hectiek en duiken in de boeken die op onze to-read-list staan, maar waarvoor 
we ons de tijd niet gunnen. Of we gaan op avontuur. In pittoreske dorpjes 
schieten we de mooiste plaatjes. En in elke kerk willen we binnen kijken. In 
knusse restaurantjes smullen we van lokale lekkernijen. Het is vakantie!

Hieke Stek

BRABANT - Brabant Water advi-
seert vakantiegangers bij thuis-
komst de kranen een minuut 
door te spoelen voor vers en be-
trouwbaar drinkwater.

Kraanwater is een vers product
Veel Brabanders gaan binnenkort 
weer op vakantie. Tijdens hun af-
wezigheid staat het water in de 
leidingen in huis soms weken-
lang stil. Hierdoor is het water 
niet meer vers. Ook kunnen lei-
dingen en kranen in huis metalen 
afgeven aan langdurig stilstaand 
water. Deze vormen geen risico 
voor de gezondheid, maar kun-

nen de smaak en geur van het 
water wel negatief beïnvloeden. 
Daarom adviseert Brabant Water 
iedereen om direct na thuiskomst 
de kranen minstens een minuut 
door te spoelen. Dit advies geldt 
ook voor de douchekop, gevel-
kraan en de tuinslang.

Voorkom dat het water vernevelt 
tijdens het doorspoelen
Als de temperatuur in huis op-
loopt tot boven de 25 graden, 
groeit de kans op aanwezigheid 
van de legionellabacterie, die de 
veteranenziekte kan veroorzaken. 
Het drinken van water vormt hier-
bij geen risico, maar besmetting 
kan wel plaatsvinden door het 
inademen van waternevel met de 
bacterie. Via de douche bijvoor-

beeld. Daarom is het belangrijk te 
voorkomen dat het water verne-
velt tijdens het doorspoelen. Het 
advies van Brabant Water: houd 
de sproeikop van de douche on-
der water in een emmer of haal 
het sproeistuk van de kraan. 

Veilig en bewust watergebruik 
tijdens de zomer
Brabant Water geeft via hun 
website www.brabantwater.nl/
zomertips en de sociale media 
meer tips over veilig en bewust 
watergebruik tijdens de zomer-
periode. 

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

• Vĳ verbenodigheden

Advies voor vakantiegangers:
Spoel bij thuiskomst de kraan eerst een minuut door

een vaKantIetIP
van levensbelanG

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier en natuur 
in de Maashorst
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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

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Ingrid Habraken uit 
Loosbroek

Winnaar:
Margareth van de 

Rakt
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MooiBernhezertjes

aangeboden

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

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,-.
Vanaf heden ook lelies 
voor € 5,-. 
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

de Hele ZoMeR oPen!
Voor al uw bloemenwensen
Bloemboetiek de Koning
Boschweg 117
5481 ED Schijndel
Tel. 073-5430210
info@bloemboetiek.nl
Ook via onze website
www.bloemboetiek.nl.

oVeRIge

WIJ ZIJn MeT VaKanTIe 
Van 1 T/M 30 aUgUSTUS.
Wij wensen iedereen een heel 
zonnige en ontspannen vakantie 
toe en staan weer graag voor je 
klaar vanaf 31 augustus.
Heesakker Lichtvisie, 
Heeswijk-Dinther.

geVRaagd

bIdPRenTJeS
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

KlaSSIeKe aUTo’S gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

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. 

gePaneeRde ScHnITZelS
€ 1,10 per stuk. 
Spareribs € 6,50 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss. 
tel. 0412-454536. 

PRInTPaPIeR
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

een RooTHaeRT 
WedSTRIJd bIlJaRT 
Zo goed als nieuw. 
Maten: 230×115 cm.
Inclusief: 4 keus, 2 lampen, 
scorebord, afdekzijl en ballen 
Prijs: € 950,-. Tel.: 0413-366066.

‘De Rooie Hoeve’, Beeldentuin,
Japanse tuin en Fazanterie.
ZoMeRKoRTIng KUnST 
VanaF 20%. 
Zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
Stoppelveldseweg 1, Heeswijk-
Dinther. Tel. 0413-224102

WIlT U een ZoeKeRTJe PlaaTSen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch

 0412-456476
www.supertje.com

Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl6,00

Een van de grotere cafetaria´s van Heesch
en omgeving met 70 zitplaatsen en terras. 

Uitermate geschikt voor kinderfeestjes en grote 
groepen. Ruime parkeerplaats aanwezig.

 
Deze gezinsdeal is geldig t/m woensdag 

31 augustus tegen inlevering van deze knipbon.

Toernooi om de Maashorstcup
NISTELRODE - Het seizoen is 
nog maar net afgelopen, maar de 
senioren- en toernooicommissie 
van Prinses Irene zitten niet stil. 

Zij zijn al weer druk in de weer met 
de organisatie van het toernooi 
om de Maashorstcup, dat op 12 
en 14 augustus op ons sportpark 
wordt gehouden. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met 
de Maashorstorganisatie. Aan 
het toernooi nemen 12 eerste 
elftallen deel van verenigingen 

die uit een gemeente komen 
waar de Maashorst aan grenst. 
De organisatie was blij verrast 

met de grote belangstelling voor 
het toernooi, dat een ideale op-
zet heeft als voorbereiding op 
het nieuwe seizoen 2016-2017.
Volgende week meer in 
DeMooiBernhezeKrant.

12 eerste 
voetbalelftallen
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Laat Je VerraSSen Met De VAKANTIETAS
Laat u verrassen door boeiende boeken in de vakantietas

BERNHEZE - Bijna vakantie? Heerlijk de tijd om ongestoord te lezen. Heeft u weinig tijd om zelf 
naar de bibliotheek te gaan om uw boeken uit te kiezen of vindt u het inspirerend als de medewer-
kers van de bibliotheek dat voor u doen? Laat u dan verrassen door de vakantietas. De tas is ver-
krijgbaar in alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken en gevuld met vijf boeiende boeken uit onze 
uitgebreide collectie. Dit zijn de spelregels:

• GRATIS voor volwassen bibliotheekleden;
• uitleentermijn van vier weken; 
• reserveren of ruilen van boeken in de tas is niet mogelijk.

Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Niet-leden kunnen eenmalig voor € 7,50 de verrassende 
vakantietas lenen. Deze actie loopt tot en met 3 september 2016.

boeKen

De mysterieuze 
controller: wat als 
gamen opeens 
levensecht wordt?

David Baddiel

Heb je ooit een computerspel 
gespeeld en gedacht ‘Ja, dit 
is leuk, maar... het zou nog 
leuker zijn als ik in het spel 
zat’? Dat het nog leuker zou 
zijn wanneer je zelf door de 
ruimte zou springen, enorme 
gebouwen van blokken zou 
bouwen of het hele team van 
Real Madrid zou wegspelen? 
Dan is ‘De mysterieuze con-
troller’ echt wat voor jou!

De elfjarige tweeling Finn en 
Ella Storm beleeft in dit boek 
een wonderlijk avontuur. Ze 
houden allebei van gamen. 
Als op een dag de nogal mol-
lige vader van de tweeling 
boven op de controller gaat 
zitten en het ding eventjes 
naar een duistere plek ver-
dwijnt, wil Ella het liefst me-
teen een nieuwe. Via internet 
worden ze eigenaar van een 
wel heel bijzondere control-
ler waarmee ze niet het spel 
besturen maar…elkaar! Dat 
biedt allerlei waanzinnige mo-
gelijkheden. 
Het boek ziet er aantrekke-
lijk uit door de vele illustraties 
en het leest lekker weg. Een 
vrolijk verhaal ook om voor 
te lezen voor kinderen vanaf 
9 jaar.

Voor de jeugd

Het boeK ZIet er 
aantreKKelĲ K UIt

boeKen
Voor volwassenen

Voor jou
nu verfilmd als Me Before You

Jojo Moyes

Liefdesverhaal en familieroman. 
Lou (26) neemt, gedwongen 
door familieomstandigheden, 
een baan aan als verzorgster van 
de zwaar gehandicapte Will (35). 
Zij is beperkt door een jeugdtrau-
ma, hij heeft, door een ongeluk 
met een motor, een dwarslaesie 
vanaf zijn nek. Als Lou Wills plan-
nen ontdekt, zet ze alles op alles 
om hem van het leven te laten 
genieten. Will leert haar hetzelfde 
door haar autonomie uit te brei-
den. De relatie die zich geleide-
lijk tussen hen ontwikkelt, wordt 
door de populaire Engelse schrijf-
ster intens, ontroerend én hu-
moristisch weergegeven. In deze 

meeslepende roman zijn subplots verweven als het familieleven 
van beide protagonisten. Karakteristiek zijn ook de typisch Engelse 
klassenverschillen. Het verhaal over leven en dood doet denken 
aan films als ‘Intouchables’ en ‘Love Story’. Door de climax, waar 
de lezer heen getrokken wordt, stelt het morele kwesties scherp. 

boeKen

Turis

Özcan Akyol

Tweede roman van Özcan 
Akyol (1984), die in 2012 de-
buteerde met de autobiogra-
fische schelmenroman ‘Eus’. 
Ook ‘Turis’ is op wat details 
na voluit autobiografisch. Al-
lereerst is het boek een por-
tret van zijn vader Turis, die de 
kindertijd van Özcan en zijn 
broers verduisterde tot een 
inktzwarte hel. In het eerste 
hoofdstuk wordt de angst voor 
de vader meesterlijk beschre-
ven. Een tafeltennistoernooi 
waaraan ‘Özcan’ als scholier 
deelneemt, loopt uit omdat hij 
in een winnend team speelt. 
Om die reden komt hij te laat 
thuis. De plausibele verklaring 
mag niet baten: Turis’ toorn is 
ontbrand! Later in het boek 
vertelt Akyol schaamteloos 
hoe hij als volwassen man zijn 
relatie met zijn vriendin Tess 
verbreekt. Eerst begrijp je als 
lezer niet waarom haar ouders 
zo fel gekant zijn tegen de 
‘zielige’, dus sympathieke Öz-
can. Maar Akyol laat zien dat 
haar ouders gelijk hebben! Hij 
zuipt, gaat vreemd en heeft 
geen enkel gevoel voor het 
leed dat hij Tess aandoet.

Voor volwassenen

boeKen
Voor volwassenen

De amerikaanse prinses
nu verfilmd als Me Before You

Annejet van der Zijl 

Allene Tew (1872-1955) was een 
bijzondere vrouw: de onderne-
mende Amerikaanse trouwde vijf 
keer, onder meer met de Duitse 
prins Henry Reuss. Dankzij haar 
huwelijken werd ze een van 
de rijkste vrouwen ter wereld. 

Ze had huizen in de Verenigde 
Staten en Frankrijk en ging om 
met beroemdheden als Winston 

churchill en Dwight Eisenhower. Ze kreeg met veel tegenslag te 
kampen, zoals de vroegtijdige dood van haar drie kinderen, maar 
liet zich daardoor niet ontmoedigen. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam ze via prins Bernhard 
in contact met het Nederlandse koningshuis en werd ze een van 
de peetouders van prinses Beatrix. Dit boek schetst Allenes ‘won-
derlijke levensverhaal’ tegen de achtergrond van de tijd waarin ze 
leefde. Zoals we van de auteur gewend zijn, leest het zeer vlot. 

WaarGebeUrD 
verHaal

boeKen
Voor de jeugd

Het geheim van de 
olympische vlam 
Gerard van Gemert & 
Jara Brugman

‘Het geheim van’ is een span-
nende serie voor jongens en 
meisjes! De serie bestaat al 
jaren en het nieuwste deel is 
‘Het geheim van de olympi-
sche vlam’. 
De meester van Tess en Finn 
wil van de Koningsspelen een 
soort Olympische Spelen ma-
ken, naar aanleiding van de 
aankomende Spelen in Rio 
de Janeiro. Finn heeft meteen 
een goed idee. Hij bedenkt 
een fakkel-estafette. Toeval-
lig heeft hij samen met Tess 
net een stel fakkels ontdekt in 
een vreemde hut in het bos. 
Die mogen ze vast wel even 
lenen… Maar dan wordt er 
ingebroken bij de kinderen die 
de fakkel in hun tuin hebben 
staan. Hebben die fakkels daar 
soms iets mee te maken?
Bijzonder aan dit boek is dat 
het geschreven is naar een 
idee van basisschoolleerlinge 
Jara Brugman. Zij heeft mee-
gedaan aan de Geheimwed-
strijd van uitgeverij Leopold, 
www.hetgeheimvan.nl. 
Kinderen van 8 tot 10 jaar zul-
len dit boek vast erg boeiend 
vinden om te lezen. 
In de bibliotheek zijn ook de 
andere boeken uit de Ge-
heim-serie te leen.
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Variëren voor een gezond lichaam

Om problemen met de darmen 
en vacht te voorkomen, is het 
belangrijk goed en gevarieerd 
te voeren. Variëren in eiwitbron-
nen is daarbij van groot belang. 
Geef de ene dag lam, de ande-
re dag witvis en daarna bijvoor-
beeld eend met konijn. Zo hoeft 
de hond niet dagelijks hetzelfde 

te eten, dit doen we zelf immers 
ook niet graag. Daarnaast bouwt 
de hond zo minder snel intoleran-
ties op voor een bepaalde eiwit-
bron. Iedere eiwitbron heeft zo 
zijn eigen kracht. Zo is vis, door 
veel omega-3, bijvoorbeeld goed 
voor de huid en vacht. Door ge-
varieerd te voeden, werk je aan 

de gezondheid van meerdere or-
ganen van de hond. 

Renske Natuurlijke Diervoeding 
biedt een bijzondere voeding die 
gebaseerd is op variatie. Droog-
voer en gestoomde vers vlees-
maaltijden die gevarieerd en 
gecombineerd kunnen worden, 

zelfs in één maaltijd. Verkrijgbaar 
in acht verschillende smaken. Zo 
kunnen baasjes hun hond een 
gezond, natuurlijk en gevarieerd 
menu bieden! 

Renske-producten bevatten zeer 
hoge vers vlees- of verse visge-
haltes. Dit zorgt ervoor dat de 

BERNHEZE - Steeds 

meer honden kampen 

met vacht- en/of darm-

problemen. De ontlas-

ting is onregelmatig en 

de vacht is dof, stinkt of 

valt uit. Een veel voorko-

mende oorzaak daarvan 

is slechte of eenzijdige 

voeding.

Nu bij Discus Heesch, Pet Plus Veghel en Geenen Diervoeders Vorstenbosch dRIe KUIPJeS 
RenSKe VeRS VleeS 395 gRaM VooR € 6,- PlUS gRaTIS 600 gRaM SUPeR 
PReMIUM dRoogVoeR naaR KeUZe op vertoon van dit artikel (uitgeknipt of een foto op uw 
mobiele telefoon)! U kunt t/m 17 augustus 2016 gebruikmaken van deze actie. 

voeding zeer licht verteerbaar is 
en daarnaast erg smakelijk is! Alle 
producten zijn 100% natuurlijk. 
Dit betekent dat de producten 
uitsluitend natuurlijke ingrediën-
ten bevatten. De producten be-
vatten absoluut geen kunstmati-
ge kleur-, geur- of smaakstoffen 
of conserveringsmiddelen. 

Vanaf nu heeft Renske Natuurlij-
ke Diervoeding meer keuze in de 
graanvrije vers vleesmaaltijden. 
Voorheen was alleen de variant 
met verse zalm 395 gram graan-
vrij. 

Nu komen daar de volgende 
varianten bij: verse kip graanvrij 

395 gram, verse lam graanvrij 
395 gram en verse kalkoen seni-
or graanvrij 395 gram. 

Ideaal voor honden met een al-
lergie of intolerantie voor granen. 
Nu ook voor hen meer variatie-
mogelijkheden!

Renske-producten bevatten 
zeer hoge vers vlees- 
of verse visgehaltes

Tips voor 
de thuis-
blijvers 
tijden 
regendagen

1. Houd een video-mara-
thon. Weg met het beeld-
schermuurtje, een hele 
middag kinderfilms kijken 
is leuk!

2. Ga binnen picknicken. Alle 
stoelen en tafels aan de 
kant, kleed op de grond, 
zomers muziekje erbij, 
lekkere hapjes en je bent 
klaar.

3. Speelgoed opruimen. Laat 
ze hun eigen spulletjes uit-
zoeken waar ze niks mee 
doen en doneer ze aan 
een goed doel.
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga 1,4 plus pacc 60.000 km 2012
Mini cooper 1.6 airco 2007
Opel Astra  1,4 turbo sport 51.000 km 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Corsa 1.0 turbo edition 2015
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Peugeot 207 5-drs cool ‘n bleu 
  46.000 km 2007
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014

Suzuki SX4 1.6 automaat 52.000 km 
  airco 2007
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Corolla verso 1.6 16v 2002
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Twingo 1.2 16v airco,
  eco uitvoering 2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

auto & Motor NIEUWS

Het assortiment en de kwaliteit 
hiervan werden opgemerkt door 
Verkeersschool Van Gerwen, die 
maar liefst vier scooters afnam 
voor de scooterrijlessen die hij 
aanbiedt. Daarmee levert de 
tweewielerspeciaalzaak een bij-
drage aan de veiligheid in het 
scooter rijdende verkeer. 

“De vraag naar scooters is enorm 
en wat is makkelijker dan deze in 
je eigen dorp te kopen of dicht 
bij huis? We hebben gekeken 
hoe we de klanten goed kunnen 
bedienen en Robert Allers heeft 

enorm veel ervaring hiermee. 
Daarmee hebben we de juiste 
kennis in huis. Samen met kwa-
liteitsscooters in de winkel, doen 
we dit met overtuiging. We voe-
ren de bekende A-merken, ge-
interesseerden mogen natuurlijk 
altijd binnenlopen om eens rond 
te neuzen wat er allemaal is, 
waarbij we graag de vragen be-
antwoorden die er zijn”, besluit 
Rini. Afgelopen maandag wer-
den de vier scooters opgehaald 
en Rini en zijn team wensen de 
scooterrijders een behouden reis. 
www.fietsplus-rini.nl

Fietsplus rini onderdeel 
van verkeersveiligheid

NISTELRODE - Enkele maanden geleden is Rini de Reuver van Fiets-
plus Rini gestart met de verkoop van scooters. Fietsplus Rini, geves-
tigd aan ’t Laar, heeft zich georiënteerd op de scootermarkt. Met en-
kele specialisten in huis, was deze uitbreiding van het assortiment 
logisch. Dit werd ook opgemerkt door een rijschoolhouder. 

Verkeersschool Van Gerwen blij met scooters van Fietsplus Rini 

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

inpaktips van de auto voor de vakantie
Inpakken, sommige mensen hebben er een ware gave voor en pakken de auto moeiteloos in. Helaas 
is niet iedereen gezegend met dit talent, maar geen nood, de ANWB helpt. Met de volgende tips pak 
je veilig en slim.

• Prop je auto niet te vol. Meestal gebruik je niet alles van wat je allemaal meeneemt. Zonde, want je ver-
bruikt meer benzine, het kan tot gevaarlijke situaties leiden en zo houd je ruimte over voor leuke vakan-
tieaankopen.

• Plaats zware dingen zoveel mogelijk onderop. Dat is niet alleen om het zwaartepunt van de auto laag te 
houden, maar is ook in het geval van een ongeluk veiliger.

• Leg geen (zware) spullen op de hoedenplank.

• Als de bagage boven de rugleuning van de achterbank uitkomt is een stevig bagagenet of -traliewerk wel 
zo veilig. Mocht je een noodstop maken of een ongeval krijgen, dan vliegen de spullen niet naar voren. 
Met een net of traliewerk voorkom je onnodige schade of letsel.

• Zorg voor de juiste bandenspanning, die moet worden verhoogd als de auto zwaar wordt beladen. Zo 
verbruik je ook minder brandstof en heb je een betere wegligging. Bekijk de video hoe je dit zelf kan doen.

• Als je een dakkoffer nodig hebt, bepak deze dan zo licht mogelijk én monteer hem in het midden van het 
dak. Een dakkoffer heeft grote invloed op het weggedrag van de auto. Monteer hem in het midden van 
het dak. Aan de zijkant is vaak praktischer en aanlokkelijker, je kan er dan immers gemakkelijker bij, maar 
voor het weggedrag is in het midden veel veiliger.

• Een doosje wijn gekocht op vakantie? Stop de (wijn)flessen in de kofferbak. Zo verklein je de kans op 
rondslingerende glasscherven bij een ongeluk.

Bron: www.anwb.nl

FIETSPLUS RINI  
LAAR 27  5388 HB NISTELRODE     
T (0412) 61 12 31
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL       
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

GRATIS ART 
GEKEURD SLOT

BIJ AANSCHAF 
VAN EEN SCOOTER

VAN GERWEN VERKEERSSCHOOL
HOGE WEG 14     5411 LP ZEELAND
0486 454545      INFO@VANGERWEN.NL
WWW.VANGERWEN.NL

• Auto
• Motor

• Bromfiets
• Scooter Voor 

iedereen 
een 

veilige reis
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Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

APK, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

AIRCOSERVICE 

€70,- ALL-IN

Groen licht voor Buro Lima
‘We hebben een plek voor de toekomst gevonden’

Het zijn zware jaren geweest voor 
iedereen die betrokken is bij Buro 
Lima. Voor Lianne, haar mede-
werk(st)ers, maar ook voor ou-
ders en kinderen. Het zorgbedrijf 
is vanaf 2010 gevestigd aan de 
Fokkershoek in Heeswijk-Dinther 
en biedt daar zorg aan kinderen 
met een bijzondere en/of inten-
sieve hulpvraag en hun ouders. 
Uiteindelijk kwam het bericht dat 
het Lima Huis er weg moest. 
Een zoektocht naar een andere 
geschikte locatie volgde, toe-
komstplannen werden uitge-
schreven en er werd een groots 
opgezette crowdfundingcampag-
ne gestart om voldoende finan-
ciële middelen te vergaren voor 
de nieuwe plek. Samengevat leek 
het er de afgelopen jaren een 
aantal keer op dat een geschikte 
locatie gevonden was, maar elke 
keer kwam er een kink in de ka-
bel. Uiteindelijk werd, als tweede 
locatie, in maart 2015 de oude 
pastorie van de parochie Sint Ser-
vaes betrokken. Na hele positie-
ve gesprekken met de gemeente 
Bernheze is nu de kogel door de 
kerk. 

“We hebben groen licht gekregen 
om ons plan Samen Leven bij en 
rondom de oude pastorie in Hees-
wijk-Dinther te gaan realiseren. 
Dat wil zeggen dat we alles uit 
kunnen gaan werken op een stuk 
grond achter de pastorie, waar tij-
delijke vestigingen komen van het 

Lima Huis en de Very Intensive 
care (VIc) groep. We zijn al druk 
doende om de diverse vergunnin-
gen aan te vragen. De aanvraag 
van de tijdelijke units zal circa tien 
weken duren. Het wijzigen van 
het bestemmingsplan en overi-
ge procedures zal ongeveer een 
jaar in beslag nemen, waarna we, 
mits alles in orde is, kunnen star-

ten met de bouw”, vertelt Lianne. 
Ze vervolgt duidelijk opgelucht; 
“We moeten eind december 
weg zijn uit de Fokkershoek. Als 
alle procedures goed verlopen, 
vertrekken we eind november. 
Dat zal enerzijds emotioneel zijn, 
maar aan de andere kant kunnen 
we dan alles achter ons laten, 
om op een nieuwe plek verder 
te borduren op onze toekomst.” 

Die ligt in het plan Samen Leven, 
wat er samengevat op neerkomt 
dat er een thuisplek gecreëerd 
wordt voor dagbesteding, woon-
groepen, logees, maar zeker ook 
ouders en verdere familie. “Een 
Limadorpje, waar we het met el-
kaar en de maatschappij samen 
gaan doen”, straalt Lianne. Ze 
verzucht: “Bij de pastorie is het zó 

fijn. We zijn omgeven door alle-
maal maatschappelijk betrokken 
mensen, die echt met ons mee-
denken en meebewegen. Zowel 
bij cc Servaes, de ontmoetings-
tuin, het parochiebestuur, als Soos 
Imeet. Die ruimte mogen we ook 
gebruiken voor onze kinderen. 
Het is allemaal fantastisch.” Dan: 
“We hebben een plek voor de 
toekomst gevonden.”

HEESWIJK-DINTHER – “We hebben een plek voor de toekomst gevonden.” Lianne van Genugten, op-
richter en bestuurder van Buro Lima, vertelt het met duidelijke opluchting en blijdschap. Na een zoek-
tocht van jaren en getouwtrek heen en weer, is er recent door het college van B&W van de gemeente 
Bernheze groen licht gegeven voor het plan Samen Leven van Buro Lima, de Stichting voor pedagogi-
sche begeleiding en ondersteuning voor kinderen met een bijzondere en/of intensieve hulpvraag en 
hun gezin, die weg moet van de huidige locatie in de Fokkershoek en al jaren zoekende was naar een 
andere geschikte locatie.

Het wordt enorm genieten op hun nieuwe plek Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘eind november vertrek
uit de Fokkershoek’

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

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

GESLOTEN 
van 5 t/m 21 augustus

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6 2011-2013

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2012 

Ford Fiësta - 1.6  ......................... 2003-2009

Ford KA 1.3 ........................................... 2004

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Ford Focus 1.0 74kw ............................ 2013

Opel Corsa  ........................................... 2000

Opel Meriva1..6 .................................... 2004

Peugeot 106 ......................................... 2001

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Yaris 1.0 .................................... 2014

Totota Aygo 1.0 4  drs ................. 2010-.2011

Volkswagen Polo 1.4 ............................. 2011

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.6  ..................................... 2010

Ford Focus 1.6D  .................................. 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
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The Perfect Spareribs op de BBQ
Recept voor perfecte spareribs; 60 minuten en 4 personen.

BOODSCHaPPEnliJSTJE
• drie kg spareribs
• 250 ml ketjap manis
• 125 ml sweet chilisaus
• 125 ml sojasaus
• 100 ml honing
• 50 ml oosterse aflaksaus (recept hieronder)
• een knoflookbol
• 50 gr paprikapoeder
• 100 ml mayonaise
• een theelepel oregano
• een theelepel rozemarijn
• een theelepel tijm
• een theelepel kervel
• een theelepel selderij

WErKWiJZE 
Hak voor de knoflooksaus 5 tenen knoflook fijn en voeg deze toe 
aan de mayonaise. Voeg hier ook oregano, rozemarijn, tijm, kervel 
en selderij aan toe.
Doe de ketjap, sojasaus, honing, sweet chilisaus, een halve bol 
knoflook (geperst) en de paprikapoeder in een grote pan. Dit is de 
marinade, daar koken we de spareribs in. Doe de spareribs in de 
pan met marinade en voeg nog ongeveer 100 ml water toe. Zorg 
ervoor dat de spareribs helemaal onder de marinade staan. Als dat 
niet het geval is dan voeg je nog een beetje van de marinade toe. 
Zet de pan op hoog vuur totdat het kookt, laat het dan ongeveer 
45 minuten rustig koken. Haal dan de spareribs uit de pan en laat 
ze 10 min. afkoelen. 

Verwarm de barbecue tot 200 graden en gril de spareribs nog maximaal 5 minuten. Lak de spareribs af 
met de oosterse saus. Als het goed is vallen de spareribs nu van het bot wanneer je een hap neemt. Ze 
voelen stevig aan en zijn licht knapperig aan de buitenkant. Leg de spareribs op elkaar op een snijplank 
met de knoflooksaus.

Oosterse aflaksaus: maak de aflaksaus door in een maatbeker 50 ml chilisaus, 50 ml sojasaus en 100 
ml honing met 2 rode pepers en 3 tenen knoflook te mengen. Voeg een flinke snuf zout toe. Meng het 
geheel glad met een staafmixer.

Tip: Gonnie Smulders Bron: kookboek ‘David speelt met vuur’, door David Pauka.

Watermeloen smoothie
4 personen

BOODSCHaPPEnliJSTJE
• halve watermeloen 
• twee bananen
• vier eetlepels Griekse yoghurt

WErKWiJZE 
Snij de meloen in grove 
stukken en verwijder de 
schil en zwarte pitjes. Pel 
de bananen. Stop de meloen, banaan en yoghurt in de blender en 
shaken maar! Verdeel het sap over vier grote glazen

Tomatensalade
4 personen

BOODSCHaPPEnliJSTJE
• 500 gram cherry tomaatjes
• twee rode uien 
• acht takjes verse basilicum
• vier eetlepels olijfolie
• twee eetlepels rode wijn
 azijn
• peper/zout

WErKWiJZE 
Was de tomaten en halveer deze hierna. Pel de rode ui 
en snij deze daarna in halve ringen. Was ook de basilicum 
en snij de blaadjes in grove stukken. Maak een dressing 
van de olijfolie en wijnazijn. Breng de dressing voor de to-
matensalade op smaak met pe-
per en zout. Doe de tomaten, de 
rode uien en de gesneden blaad-
jes basilicum in een kom. Giet de 
dressing over de ingrediënten, 
hussel het geheel goed om en 
laat het een uurtje intrekken.

Zomerse 
recepten

In het dagelijks leven is ‘tijd’ datgene wat in 
de vakantietijd mooie kansen biedt. Zo heb je 
de komende dagen vast meer tijd om aan de 
bereiding van het eten te besteden. Hier een 
paar leuke tips.

Heerlijke
gerechten

Recept voor perfecte spareribs; 60 minuten en 4 personen.

Salade van komkommer 
met chorizo
4 personen

BOODSCHaPPEnliJSTJE 
• 100 gram chorizo
• een rode ui
• een limoen
• een theelepel suiker
• een komkommer

WErKWiJZE
Halveer de komkommer, ver-
wijder de zaadlijst en snij deze in 
dunne plakjes.
Snij de rode ui in ringen en halveer deze.
Rasp de schil van de limoen en pers deze hierna ook uit.
Doe de komkommmer, rode ui, rasp en sap van de limoen
                              in één schaal en meng hierbij één thee-

lepel suiker; goed mengen.
Snijd de chorizo in dunne plakjes 

en bak deze in een koekenpan 
om en om bruin, gebruik geen 
olie of boter.
Verdeel de plakjes chorizo over 
de salade en serveer.

Snij de meloen in grove 
stukken en verwijder de 
schil en zwarte pitjes. Pel 
de bananen. Stop de meloen, banaan en yoghurt in de blender en 

• 500 gram cherry tomaatjes
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Jos Geene (51),
kapitein 
op een 
baggerschip 
op de Middel-
landse Zee

HEESWIJK-DINTHER - Eerst koos Jos de machinistenopleiding, waarna hij toch maar voor de nautische 
richting ging. Uiteindelijk verliet Jos deze school, in het bezit van het diploma ‘master all ships’. Jos was 
eindelijk klaar voor de grote vaart; schepen die grote reizen maken op de oceaan. 

“Ik begon als eerste stuurman op een schip dat goederen vervoerde, met koel- en vriescombinaties 
in het ruim. Eerst heb ik zeven jaar in Rotterdam gewerkt; ik werkte dan een week en was een week 
thuis. Daarna werkte ik op vele plekken, verspreid over de wereld. Dan werkte ik acht weken en 
was ik zes weken thuis.”
Inmiddels is Jos al weer 22 jaar kapitein op het 107 meter lange baggerschip ‘De Seine’ op de 
Middellandse Zee; in de buurt van Egypte. Een baggerschip is een grote zandzuiger die zand op 
de wal spuit en vaargeulen en havens uitdiept, zodat er grote schepen kunnen varen. Daarnaast 
onderhoudt een baggerschip de vaargeulen, want deze lopen uiteindelijk weer dicht; zand is al-
tijd in beweging en ligt nooit op dezelfde plek. “Mijn taken bestaan onder andere uit het zorgen 
voor de veiligheid van mijn mannen aan boord, ik zie erop toe dat de productie wordt behaald, 
ik zorg ervoor dat de benodigde (milieu)certificaten worden behaald; kortom, ik ben eindver-
antwoordelijk voor het totaalplaatje.”

“De Seine is op dit moment het enige schip op de Middellandse Zee met een ploeg be-
staande uit uitsluitend Nederlanders. “Ik heb twaalf personeelsleden onder mij, waar ik 
dus verantwoordelijk voor ben”, legt Jos uit.
“Momenteel werken we vier weken achter elkaar op het schip en daarna zijn we vier 
weken thuis; er zijn continu twee ploegen aan het werk, zodat het werk nooit stil komt 
te liggen.”
Normaal gesproken werken Jos en zijn mannen acht uur per dag, maar als er stukken 
zijn of er worden projectielen opgezogen, dan kan een werkdag soms een heel stuk 
langer worden…

“Het is leuk wonen op ‘De Seine’. Na werktijd en ter ontspanning gaan we sporten 
en zwemmen; ja dat kan dus gewoon allemaal aan boord’’, lacht Jos. Naast een 
sportzaal en een zwembad beschikt ‘De Seine’ ook over een restaurant mét bar. 
“Ik doe dit werk al jaren met plezier”, zo besluit Jos.

os, geboren in Zaltbommel en sinds 1994 woonachtig in Heeswijk-Dinther, zag 
van kleins af aan boten voorbijvaren op de Waal. Zijn interesse om zelf later ook 
te gaan varen, werd zo op jonge leeftijd al gewekt. Na de brugklas in 1980, is Jos 
naar een school voor binnenvaart en kustvaart gegaan; deze opleiding duurde vier 
jaar. Maar Jos wilde graag nog meer leren en begon dus aan een vervolgopleiding 
op de academie nautisch onderwijs; ANOR in Rotterdam. 

Opmerkelijk
beroep

 Tekst: Milène Putters Foto’s: Lianne Gabriëls 

‘Na werktijd en ter ontspanning gaan we 
sporten en zwemmen; ja dat kan dus gewoon 
allemaal aan boord’
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Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Speelplaats De Kiem op de schop

Het afgelopen schooljaar heeft 
De Kiem nagedacht over een 
nieuw speelplein waar kinderen 
uitgedaagd worden tot bewe-
ging, maar ook ruimte hebben 
om elkaar te ontmoeten en te 
relaxen. Onder begeleiding van 
Pieter ten Wolde van Stichting 
Gympoint is een werkgroep - 
bestaande uit ouders en teamle-
den - tot een plan gekomen. Alle 
leerlingen hebben mee mogen 
denken. Elke groep kwam met 
een plattegrond van hun droom-
plein. De werkgroep heeft de 
elementen uit de verschillende 
tekeningen verzameld en kwam 
zo tot een ontwerp voor de ide-
ale speelplaats. 

Het nieuwe plein is verdeeld 
in drie gebieden: spelen, spor-
ten, relaxen. Het speelgedeelte 
wordt gevuld met een pirami-
de-klimnet. Het sportgedeelte 

van het plein zal voor nu gevuld 
worden met goaltjes om te voet-
ballen. In een latere fase zal dit 
deel uitgebreid worden, zodat 
er ook andere sporten gespeeld 
kunnen worden. Tussen deze 
twee gedeeltes zal de huidige 
ballenvanger geplaatst worden. 
De relaxhoek van de speelplaats 
belooft een bijzondere plek te 

worden. Met een podium en tri-
bune is dit een plek waar kinde-
ren ontspannen kunnen kletsen. 
Het is eveneens een ideale plaats 
voor een buitenles. 

Fase 1 van het nieuwe plein 
wordt nu dus gerealiseerd. Maar 
de dromen van De Kiem gaan 
verder. Ondanks een hele mooie 
bijdrage van de ouderraad van 
De Kiem, is het niet mogelijk 
om op dit moment alle wensen 
uit te laten komen. De school 
zal volgend schooljaar creatieve 
manieren gaan bedenken en uit-

voeren om de rest van de plan-
nen in fase 2 waar te kunnen 
maken. Het belooft een mooi 
nieuw plein te worden, dat nog 
voor de herfstvakantie feestelijk 
geopend wordt. 

Ook binnen de muren van De 
Kiem is er volgend jaar extra 
aandacht voor beweging. De 
personeelskamer wordt ver-
plaatst, zodat er een prachtige 
plek vrijkomt, waar klassen veel 
bewegingsruimte hebben. Be-
weging heeft een positief effect 
op de conditie van de hersenen. 
Het zorgt ervoor dat nieuwe ze-
nuwcellen worden aangemaakt 
en stimuleert de groei van het 
aantal verbindingen tussen de 
cellen. Bewegen is dus niet al-
leen leuk, maar heeft direct een 
positief effect op het leren. Op 
De Kiem staan leerlingen niet 
stil!

HEEScH - De leerlingen van basisschool De Kiem hebben op vrijdag 22 juli voor het laatst gespeeld op 
hun vertrouwde speelplaats. In de zomervakantie gaat het huidige plein op de schop. Firma Nooijen 
terreininrichting gaat fase 1 van de plannen, die door ouders, leerlingen en team zijn gemaakt, verwe-
zenlijken. Bouwbedrijf Van Herpen coördineert het totale project.

‘Het nieuwe plein: 
spelen, sporten en relaxen’

Actueler dan ooit
Het verhaal van Max Havelaar is 
in 1860 geschreven door Multa-
tuli, een pseudoniem voor Edu-
ard Douwes Dekker. Maar het is 
actueler dan ooit. Het gaat over 

een man die in opstand komt 
tegen het corrupte regeringssys-
teem in Nederlands-Indië en de 
onderdrukking van de bevolking 
aldaar. 
Max Havelaar is eigenlijk ge-
woon Eduard Douwes Dekker 
zelf. Hij was misschien wel de 
allereerste klokkenluider in Ne-
derland. Hij werd ontslagen als 
bestuursambtenaar in Neder-
lands-Indië omdat hij het niet 
eens was met wat er daar ge-
beurde en dat niet onder stoelen 
of banken stak. Met zijn ontslag 
wilden ze hem monddood ma-
ken, maar Multatuli liet zich zo 
maar niet aan de kant zetten. 
Terug in Nederland schreef hij 
in vier weken de aanklacht Max 
Havelaar die hij vervolgens als 
goedkope roman aanbood om 
veel lezers te bereiken. 

Een goed hart
Het verhaal laat zien wat een 
man met een goed hart en een 
flinke dosis lef teweeg kan bren-
gen. Wat volgde was de afschaf-
fing van het cultuurstelsel in 

Nederlands-Indië en later zelfs 
de onafhankelijkheid. Een mooi 
voorbeeld in deze tijden waarin 
er zoveel corruptie en onder-
drukking aan het licht komen. 
Het verhaal laat ons stilstaan bij 
onze medemens en bij wat wij 
van anderen vinden. 

Alleen al om die reden is het een 
verhaal dat het verdient om ge-
hoord én gezien te worden. 

De voorstellingen worden ge-
speeld op zondag 28 augustus 
om 14.30 uur, vrijdag 2 sep-
tember om 20.30 uur, zondag 4 
september om 14.30 uur, vrijdag 
9 september om 20.30 uur, zon-
dag 11 september om 14.30 uur, 
vrijdag 16 september om 20.30 
uur en zondag 18 september om 
14.30 uur.

Max Havelaar te zien 
in De Kersouwe

HEESWIJK-DINTHER - Max Havelaar; een aanklacht vermomd als 
roman. Op briljante wijze geschreven. Niet voor niets dat het boek 
nog altijd geldt als een van de belangrijkste werken uit de Neder-
landse literatuur. Dat het verhaal zich ook heel goed als toneelstuk 
laat vertellen is misschien niet bij iedereen bekend. Maar dat duurt 
niet lang meer, want theatergroep De Kersouwe pakt het verhaal dit 
jaar op en maakt het op unieke wijze toegankelijk voor iedereen. De 
première van Max Havelaar is op 28 augustus om 14.30 uur. Entree 
€ 10,50 (excl. servicekosten).

‘eerste KloKKenlUIDer 
In neDerlanD’

Foto: Jos Kaldenhoven

Meerstraat 32

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

Heeft u ook zoveel last van muggen, 
vliegen en wespen?

Bij ons kunt u terecht voor:
- Citronella kaarsen en fakkels, voor gebruik buitenshuis

- Muggenwegcrème (geschikt voor kinderen en volwassenen)
- Vliegenmeppers, -vangers, -lampen en - gordijnen

- Wespenvangers
 

De dagen worden weer korter en de avonden weer kouder. 
U wilt toch graag wat langer buiten zitten? Dan hebben 
wij voor u de oplossing! Verschillende soorten en maten 

terrasverwarming.

Wij zien u graag, 
bij van Lieshout Dier 

& Tuin!

www.mooibernheze.nl

InFoRMeeRT, boeIT 
en InTeReSSeeRT

Bezoek
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De klankbordgroep bestaat uit 
een vertegenwoordiging van alle 
dorpen in Bernheze. Zo maken 
Marieke Moorman, Jan van den 
Braak, Anthony van Bakel en 
Rob van Nistelrooij uit Heesch, 
Annelies Aarts uit Vorstenbosch, 
Ton Willemse en Geert Hermes 
uit Nistelrode, John Schouten en 
Wim Tolboom uit Loosbroek en 
Mariëlle Hurkmans en Bart Hoe-
zen uit Heeswijk-Dinther deel uit 
van de klankbordgroep. 
‘Hoe we er sámen naar kijken, 
daar gaat het om’.

Mariëlle Hurkmans: “Alle onder-
nemers die voor de twee prijzen 
worden aangedragen, toetsen 
we zorgvuldig. Onder leiding 

van voorzitter Wim Tolboom 
beoordelen we alle bedrijven op 
onder andere het maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen, 

innovatie en de rol in de regio.” 
Annelies Aarts beaamt dat: “De 
klankbordgroep bestaat uit on-
dernemers vanuit verschillende 

vakgebieden, waardoor iedereen 
vanuit zijn of haar eigen discipli-
ne kan kijken naar een bedrijf. Er 
zijn heel veel aanmeldingen, dat 
vraagt de nodige inzet om alles 
objectief een gedetailleerd te 
beoordelen. Omdat alle kernen 
in de groep vertegenwoordigd 
zijn is er altijd wel iemand die 
het bedrijf persoonlijk kent. Dat 
is belangrijk voor de beste keu-
ze.” Rob van Nistelrooij, vorig 
jaar nog winnaar, heeft nu naast 
zitting in de klankbordgroep ook 
een plek in de jury. 

“Het beoordelen van de BOP 
en de JOB is een serieuze kwes-
tie, waar we de nodige energie 
insteken. In de klankbordgroep 
horen en voelen we als jury wat 
er leeft en hoe de inzendingen 
worden gezien door de collega’s. 
Alle voors en tegens nemen we 
mee in ons uiteindelijk besluit. 
Een argument om iets wel of niet 
te doen van de klankbordgroep is 
ook voor de jury een argument. 

“Ik wilde heel graag de medische kant op, 
maar toch ook iets waarbij je veel sociaal 
werk kunt doen. Op de verloskundige 
opleiding in Maastricht komen niet alleen 
het vak zelf, maar ook gesprekken voeren 
en voorbereidingen treffen bij kijken. Die 
kant van het vak lijkt me heel leuk. Ik heb 
heel veel zin in volgend jaar. 

Vorige week heb ik een kamer kunnen 
vinden via een makelaar. Het is natuurlijk 
niet helemaal hetzelfde als zelf een kamer 
in een studentenhuis zoeken. De keuken 
en woonkamer is daar vaak gezamenlijk. 
Nu heb ik een eigen keukenblokje en een 

woon- en slaapkamer. Het is een hele ge-
zellige kamer. Een goede vriendin van mij 
gaat ook op kamers in Maastricht. We 
hebben er allebei heel veel zin. Ik moet 

nog even kijken hoe het loopt, maar zoals 
het er nu naar uit ziet kan ik in het week-
end hier blijven werken. Omdat het te las-
tig te combineren is, ben ik met korfbal 
gestopt. Ik kan niet wachten tot ik daar 
straks aankom met alle spullen en mijn ei-
gen plekje heb.”

Op kamers....

“Volgend jaar ga ik Lucht- en Ruimtevaart-
techniek studeren in Delft. In september 
is de introductie en ik heb er heel veel zin 
in. Omdat het ver reizen is, ben ik op zoek 
gegaan naar een kamer. Daarvoor heb ik 

‘instemmingen’ bezocht. Dat zijn bijeen-
komsten voor studenten die geïnteresseerd 
zijn in de kamer van wie ze er uiteindelijk 
een kiezen. Na vier instemmingen kreeg ik 
uiteindelijk een kamer. Ik heb lang getwij-
feld of ik werktuigbouwkunde in Eindhoven 

zou gaan volgen. Lucht- en Ruimtetechniek 
sprak me meer aan omdat ze meer met na-
tuur- en wiskunde doen en de toepassingen 
vind ik veel leuker omdat ze specifiek gericht 
zijn op vliegen. In het begin zal het even 
wennen zijn om op kamers te gaan, maar 
vooral ook heel leuk. Mijn ouders hadden 
in het begin liever dat ik thuis bleef wonen 
maar zeiden, omdat ik dit zelf wil, dat ze het 
altijd goed vinden. Elk weekend kom ik naar 
huis om hier te blijven werken en mijn vrien-
den te blijven zien. 
Ik voetbal nog bij HVCH, maar ik denk nog 
na hoe ik dat ga combineren. Maar ik kijk uit 
naar mijn nieuwe studie.”

Maarten van Nistelrooij (18) - Heesch

‘Een goede vriendin van mij gaat ook op kamers’

Meike Den Dekker (18) - Heeswijk-Dinther

Tekst en foto’s: Bart Geurts

‘Ik voetbal nog bij hvch’

V.l.n.r.: Bart, John, Marieke, Anthony, Geert, Rob, Mariëlle, Wim en Jan. Niet op de foto Ton en Annelies 
 Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Het Bernhezer Business Event (BBE) vindt plaats op zaterdag 15 oktober. Tijdens dit event worden de Bernhezer Onderne-
mersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Er zijn weer heel veel bedrijven aangedragen en nu wordt de balans op-
gemaakt. De klankbordgroep van het BBE speelt een belangrijke rol in het selectieproces, door informatie over de voorgedragen bedrijven 
voor de jury te verzamelen. Vervolgens maakt de jury, mede op basis van de input van de klankbordgroep, zijn weloverwogen keuze voor 
de nominaties. 

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
VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

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
VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

‘Hoe we er sámen naar 
kijken, daar gaat het om’

Zoeken naar de ondernemer van het jaar
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 Foto: Ad Ploemakers

JMJ-straat

vervolg...

BernHeze - 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.

Nico van Houtum en zijn zussen uit Laverhof uit Heeswijk-Dinther

De zussen vertellen: “Nico is onze jongste broer. De foto 
is van Kees en Nico uit de jaren ‘50 en dat is apart, want 
er waren niet veel foto’s indertijd. Kapelaan Van Aken 
maakte foto’s en deze is door het raam van het hennehok 
gemaakt.” Nico vult aan: “Ik sta erop en dat is het 
belangrijkste.” “Nico was de ondeugendste en Kees kreeg 
vaak de schuld... We hadden een gezin van 10, dus er is 
altijd wel iets moois te beleven.”
Zijn zus vervolgt: “Nico is 2e kerstdag geboren... Dus ieder 
jaar dacht hij dat de kerstboom voor hem gezet werd!” 

Deze foto is door 
het raam van het 

hennehok gemaakt
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Zusters van JMJ-straat, als blijk van erkenning

De zusters van JMJ blijven het 
leven volgen, ondanks hun hoge 
leeftijd; door bezoekjes, boeken, 
tijdschriften en tv. Zo weten ze 
dat Paus Franciscus een man 
is naar hun hart. Hij gaat naar 
vergeten landen en spreekt met 
mensen waarvan dit niet vanzelf-
sprekend is en durft te zeggen 
wat veel priesters niet willen ho-
ren. Veel is veranderd in de kerk, 
ook voor de zusters. De vaste ge-
beden op vaste tijden, kwamen te 
vervallen. Het voordeel was dat 
ze bij ziekte niet meer de verwij-
ten kregen, maar het schuldge-
voel bleef nog heel lang knagen. 
Dat ze hun gebed en toewijding 
zelf moesten gaan vormgeven, 
hebben ze moeten leren. 

Bevrijding
Zuster cor Dominicus was op 16 
juli 60 jaar in het klooster en met 
78 de jongste van het hele stel. 
“De ruimte om je eigen manier 
van het geloof beleven en te bid-
den is heel fijn. Woorden van de 
Bijbel hebben enkel waarde als ze 
weerklank in jouw hart vinden. 
Je zijn is bidden, het spreekt uit 

je levenshouding. Jaren hebben 
we dit soort dingen niet kunnen 
verwoorden, maar nu wel. Dat is 
een grote bevrijding in jezelf.” De 
hoofden die knikken van de an-
dere zusters, spreken boekdelen! 
Zuster cor heeft veel mensen 
echt mogen ontmoeten in de be-
jaardenzorg en in het tehuis van 
stilte en gebed. Ze nam daarvoor 
een tekst uit het evangelie mee 
als inleiding voor gesprek, wat 
steevast volgde.

Dienen
Het levensmotto van zuster Mar-
gret van Winden is met haar 
97e nog steeds: “Dat weet ik 
pas als het klaar is.” Alles pak-
te ze aan en probeerde het tot 
een goed einde te brengen. In 
Tanzania werkte ze onder primi-
tieve omstandigheden, totdat ze 
naar Alkmaar ging voor 27 jaar 
dienst. Tien jaar geleden kwam 
ze in Heeswijk-Dinther terecht. 
Nog steeds is ze graag hier en 
staat ze klaar om te dienen en 
op de vraag “kun je dat nog?”, 
antwoordt ze nog altijd conform 
haar levensmotto.

Door de dichte deur
Toegewijd aan de Provincie 
(kloostergemeenschap) zette 
zuster Trees Schilloo zich in voor 
de communiteit. Als hoofd van de 
basisschool in Vlijmen, pastoraal 
werkster in Amsterdam-Zuidoost 

met grote gezinnen en bijkomen-
de problemen en preken in de 
kerk, als bestuurslid van de con-
gregatie en als moederoverste in 
de Vughterstraat in Den Bosch. 
Ze bezocht zieken en werkte kei-
hard. Als het moest ging ze door 
dichte deuren, oprecht en goed. 
Ze is dankbaar voor het leven dat 
ze had en ze ging ermee door tot 
ze niet meer kon. Ze werd on-

langs 87 jaar en vierde dat met 
‘haar zusters’ op een fijne manier.

Krengen
De ‘leuke krengen van barmhar-
tigheid’ (zoals ze zelf zeggen) 
hebben hard gewerkt in de zorg, 
onderwijs, hebben gezorgd voor 
werkgelegenheid voor hun om-
geving en worden nu zelf ver-
zorgd. Zo ook zuster Regula van 
Kesteren. 23 jaar India leerde haar 
wat werken was onder zware 
omstandigheden als hitte en met 
ongedierte. Eerst voor de rijken 
en daarna 17 jaar bij de armen. 

Ze werkte in de kraamkliniek en 
begeleidde de lokale mensen 
die in de zorg werkten. Toen de 
‘stoottroepen’ klaar waren met 
de opleiding, namen de lokale 
verpleegkundigen het werk over 
en kwam zij bij de bejaarde zus-
ters in Nederland te werken. Het 
duurde ’n jaar voordat Neder-
land wende en het werk werd te 
zwaar. Zuster Regula verhuisde 

naar de refter en vijf jaar gele-
den naar Heeswijk-Dinther. Daar 
woonde ook haar eigen zus, die 
zuster was en 100 jaar oud werd. 
De verhalen van de zusters gaan 
over hun leven, maar ook over 
de dood. Ze zien alles wegval-
len. Hun levenswerk houdt op en 
het klooster in Nederland in de 
bekende vorm houdt op te be-
staan. Gelukkig zijn er elders nog 
kloosters waar mensen hun werk 
voortzetten. 

Waar burgemeesters, dokters en 
andere persoonlijkheden geëerd 

werden met straten die naar hen 
vernoemd werden, was er zeven 
jaar geleden voor de zusters nog 
geen erkenning, zegt Roos Scha-
kenraad van Laverhof. Zij is heel 
blij dat de erkenning nu een feit 
is met de Zusters van JMJ-straat. 
Zo kwam ook aan de carrière van 
Roos een mooi slot, met erken-
ning van het werk van de zusters, 
net voor haar pensioen.

HeesWIjK-DINtHer – Zes zusters hebben hun verhaal verteld. Over het le-
ven in dienst van de ander en van hun roeping. De Zijlstraat kreeg een andere 
naam: De Zusters van JMJ-straat. Een blijk van waardering voor het werken, 
zorgen en werkverschaffing. Straks een herinnering aan het kloosterleven van 
mensen die hun leven in dienst stelden van hetgeen gedaan moest worden. 
Twee zusters vertelden hun verhaal al eerder…

Het levensmotto van zuster Margret van 
Winden is met haar 97e nog steeds: 
‘Dat weet ik pas als het klaar is’

jan Vlek was 17 jaar toen hij in 1944 te werk werd gesteld 
in Wuppertal - Duitsland. Zijn moeder was omgekomen door 
een handgranaat en zijn vader zat al in Duitsland. Na zijn 
vlucht uit het kamp en zijn hereniging met broer en zus in 
roermond, gingen zij naar Friesland, waar gezinnen hen 
opvingen. jan kwam bij de familie De Vries en zoon sjoerd 
in Minnertsga. Daar bleef jan tot half maart 1945, waarna 
hij weer met zijn vader, zijn broer en zus herenigd werd. Het 
bordje kreeg hij als aandenken van de familie De Vries, waar 
hij daarna nog diverse keren is geweest. 

Het bordje met de protestantse 
kerk van Minnertsga kreeg 
Jan van de familie De Vries

Jan Vlek uit Heelwijk uit Heesch

Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers, fotografen DeMooiBernhezeKrant, 
voorzagen de opgetekende verhalen van passende beelden.
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 3 t/m dinsdag 16 aug. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Boerenroomijs
2,5 liter

Diepvriesspecialist
Normaal 5,69

3,99

Broodje frikandel
8 stuks

Diepvriesspecialist

€ 6,99

4,79

0,60
per stuk

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

Rijkelijk gevulde
Maaltijdloempia
2 stuks

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist € 3,09

2,29

€ 3,79

2,79
ook voor 
airfryer

Hamburger
bistrokwaliteit
12 stuks

Diepvriesspecialist

Subimba
Roomijsbeker
10 stuks + 2 gratis

Ijsboerke

€ 4,99

3,99

€ 4,49

3,29

GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Kaiser- of traiteur-
Mini afbakbroodjes

12 stuks

 Ter Vesten

2,89

Gratis
spaar-
kaart
artikel

ook voor 
op BBQ

Nieuw

WeSPen... Plaag... oF

Zoek de verschillen

VaKanTIe-InKooP

VaKanTIe - PleZIeR

Tekst?

VaKanTIe - In de WolKen

Zie oplossing pagina 42
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 ZATERDAG 10 SEPT. 2016
 AANVANG 20.30 UUR
 ENTREE € 15.00

J.W. ROY 
In concert

 VRIJDAG 23 DEC. 2016
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 10.00

COR SWANENBERG E.A.
Brabantse Kèrst

 ZATERDAG 22 OKT. 2016
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 16.00

LEON VAN DER ZANDEN
Supergewoon

 ZATERDAG 14 JAN. 2017
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 12.50

MANNEN VAN NAAM
Waargebeurd

 ZATERDAG 19 NOV. 2016
 AANVANG 21.00 UUR
 ENTREE € 10.00

MUSTANG 66
Terug naar de Sixties!

 VRIJDAG 17 FEBR. 2017
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 15.00

MARK VAN DE VEERDONK 
Kaaskleum

 VRIJDAG 9 DEC. 2016
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 12.50

MARTIJN HILLENIUS 
De man in bonus

CESAR ZUIDERWIJK

Masterclass

 ZONDAG 18 JUNI 2017
 AANVANG 12.00 UUR
 GRATIS TOEGANG

De Nesterlé 
Uitsmijter

 VRIJDAG 21 APR. 2017
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 10.00

KWARTJESVOLK 
Brabantse Volksmuziek

De Nesterlé 

 VRIJDAG 10 MRT. 2017
 AANVANG 20.30 UUR
 ENTREE € 15.00

BZB UNPLUGGED 
& THE WETNECKS
ALABAMA - USA  

 ZONDAG 14 MEI 2017
 AANVANG 14.30 UUR
 ENTREE € 12.50

 ZATERDAG 25 MRT. 2017
 AANVANG 20.15 UUR
 ENTREE € 12.50

FINALISTEN 
Cameretten Festival

CABARET
PAKKET

CABARET
PAKKET

CABARET
PAKKET

BESTEL UW KAARTEN OP WWW.NESTERLE.NL

THEATERPROGRAMMA  2016 / 2017

10 SEPtEMBER: SOULVOLLE 
AFtRAP NIEUWE tHEAtER-
SEIZOEN MEt JW ROy!
De Oost-Brabantse zanger JW 
Roy is een van de beste Ame-
ricanazangers van Nederland. 
Americana typeert muziek die is 
afgeleid van authentieke country, 
folk en blues in een modern jas-
je. In 1997 bracht Jan Willem zijn 
eerste album uit, waarna hij zich 
in de afgelopen 20 jaar ontpopt 

heeft als verbazingwekkende 
songschrijver en niet alleen voor 
zichzelf. Hij schreef diverse hits 
met Guus Meeuwis en afgelopen 
jaar nog met Diggy Dex.
De eerste vier albums zijn Engels-
talig, daarna ging hij door in het 
Nederlands en het Brabants. Hij 
wordt op zijn albums bijgestaan 
door onder andere Ilse DeLan-
ge, BLØF, Freek de Jonge, Guus 
Meeuwis. Samen met Gerard van 

Maasakkers maakte hij het lied 
‘As ge ooit’, een vertaling van 
het op het album Deeper Shades 
verschenen lied ‘Broken Wings’. 
In 2016 heeft hij meegespeeld 
bij Groots met een zachte G met 
Guus Meeuwis.
JW Roy brengt eigen repertoire 
met donkerbruine stem. Op zijn 
laatste album Dry Goods & Gro-
ceries keert JW Roy terug naar 
die roots: de Americana. Op dit 
album brengt Roy de muziek 
waarmee hij zijn trouwe schare 
fans opbouwde en waar hij al-
bum na album lovende kritieken 
mee oogstte. 
Op deze zaterdagavond speelt 
de zanger zijn nieuwe nummers, 
afgewisseld met klassiekers en 
laat - naar goede traditie - het 
publiek meegenieten van de ver-
halen achter de liedjes. Speciaal 
voor Nesterlé wordt hij begeleid 
door een van zijn vele muzikale 
vrienden. 

Zaterdag 10 september, aanvang 
20.30 uur. Kaartjes à € 15,- ver-
krijgbaar via www.nesterle.nl.

NISTELRODE - Inmiddels is de kaartverkoop van Nesterlévoorstellingen voor het seizoen 2016/2017 in 
volle gang. Cultureel Centrum Nesterlé is steeds meer wat men hoopte dat het zou zijn: ‘de huiskamer 
van Nisseroi’. Waar men graag komt voor een avondje lachen; voor een interessante lezing; voor een 
viering met de eigen vereniging; voor een boeiende film; voor ieders lievelingsmuziek. En… misschien 
nog wel het meest: voor de ontmoeting! Om elkaar tegen te komen en te genieten. De foyer blijkt daar-
voor een perfecte plek. Een kopje koffie, een borreltje of pilsje en wat later op de avond de, inmiddels 
bekende, bitterbal. 

Familiefilm op ‘t witte doek 
van Nesterlé op 1 september.
Nesterlé zorgt voor leuke va-
kantieafsluiter op donderdag 
1 september met een anima-
tiefilm voor het hele gezin. 
Benieuwd welke film het is? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
via www.nesterle.nl of mail 
naar beheerder@nesterle.nl. 

RESERVEER DEZE DAtUM 
ALVASt IN JE AGENDA:
Donderdag 1 september 
Aanvang: 15.00 uur 
Kaartje: € 2,50 per persoon 
(inclusief gratis glaasje ranja 
voor de kids)
De kaartverkoop 
start om 14.30 uur.

Kaartverkoop in volle gang

‘De HUIsKaMer 
van nIstelroDe’
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Grenzeloos BErNHEZE
Boterhammen met suiker

Zachtjes gluurt het zonlicht door de halfopen luiken naar 
binnen. Opgewonden vinken, mezen, merels en roodstaartjes 
strijken neer, vluchten of achtervolgen elkaar in de takken 
naast het slaapkamerraam. De hond van de buren laat zich 
horen, in de verte kraait een haan. Langzaam wakker worden 
bij de eerste geluiden van de dag, naar buiten kijken, de 
weidsheid ervaren te midden van graanakkers, wijngaarden, 
fruitbomen en lavendel. 
Is er iets mooiers denkbaar? 

Zomer 1961, warme zon, toefje wind. Het versgedroogde 
hooi wordt binnengebracht. En ik, zes jaar oud hoog bovenop 
de schommelende platte kar, kijk door de spleetjes van mijn 
ogen naar voorbijglijende boomtoppen en de strakblauwe 
lucht. Eén en al geur en zaligheid. 
Tinkelende belletjes hoog in de bergen. Herinneringen. 
Heimwee en verlangen blijken toch echt verticaal. Het is er. 
Ineens. Zomaar. Bedenk ik me dit, als er een schaapskudde 
door het dorp trekt. Schapen, geiten, blatende lammetjes en 
een paar honden, gevolgd door het gemekker van een groepje 
achterblijvers, daar waar het pad de heuvels in gaat.
Als kind liepen we vroeger kilometers lang met de herder 
mee. Hielpen mee om zijn kudde te hoeden. Samen met de 
hond, buik aan de grond, omtrekkende bewegingen, af en toe 
happend naar de poten, hielden we de schapen met brede 
armgebaren bij elkaar. “Hierrr Sik!” Luisterden naar zijn 
verhalen en raapten schapenkeutels voor oma’s geraniums. Zij 
vermengde deze met wilgenmolm tot de beste-bloemaarde-
ter-wereld, en had dan ook bloemen tot aan de zolder. Als 
dank kregen we witte boterhammen met room en suiker in 
onze ongewassen handen, om ze zittend in de berm op te 
eten. Heerlijk.
Scheepers’ verhalen waren prachtig. We waren op een leeftijd 
dat we zo ongeveer nog in Sinterklaas geloofden en hoorden 
hem aan met open mond en een mengeling van ontzag en 
ongeloof. Als hij vertelde “dat in de ogen van de zwarte ram 
de duivel te zien was”, zagen wij het vuur al branden. 
Wanneer hij bemerkte dat we moe werden van het lopen, 
zei hij, dat we genoeg gedaan hadden en maar weer eens 
“op huis aan moesten gaan”. “Gauw een koike timmeren”, 
want dan kregen we een “jong skùpke” van hem. Lammetjes 
(bèèè) en schapen (buùhh) ondersteunden dat verhaal. En wij 
renden juichend naar huis om te vertellen dat we een jong 
lammetje (!) zouden krijgen. Daarmee was ons kindergeluk 
volkomen en kon er niets meer ‘bij’. 
Deze week maakten we een wandeling door de ‘montagnes’ 
en het ‘foret’ (bos) bij Saou, waar het riviertje de Vèbre zich 
door de bergen wrikt. De uitgestrektheid - dorp aan je voeten, 
wind op je huid en de geur van tijm en rozemarijn om je 
heen - geeft een gevoel van vrijheid, waardoor je uitwaaiert. 
Oplost in het geheel. En met dank aan alle opgelaten vliegers, 
fietsen tegen de heg, haktollen, voetbal en uitlopende 
weilanden… dan voel je het gras van je jeugd opnieuw 
bewegen. 
Die ruimte uit je kindertijd waarin je ijsbloemen liet smelten 
op je slaapkamerraam en verlangend uitkeek naar de andere 
kant van het glas…
www.lacolline.nl 

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en tilburg, 
zijn een aantal geleden 
begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, 
Zuid-Frankrijk.

lUcHTPoST
dRÔMe
FRanKRIJK

lUcHTPoST
FReeK SPITS
nISSeRoISe gloRIe In KenIa

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenia. Daar ben ik, Freek Spits, geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer, van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Fijne vakantie

Vanuit Kenia, Kisumu wenst het gehele FreeKenya-team alle 
lezers van DeMooiBernhezeKrant een heerlijke vakantieperiode 
toe! Na de vakantie komen we met een uitleg over onze 
activiteiten verder dit jaar en ons uitgewerkte concept hoe we 
5.000 boeren gaan betrekken met “Food on the Plate & Money 
in the Pocket”.

Het FreeKenya-team
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lUcHTPoST
MaRTIJn KeTelaaRS - nIeUW-Zeeland

WELLINGTON/NISTELRODE - Op 3 juli begon mijn reis richting ‘the coolest little capital in the world’. Vanuit Schiphol vertrok 
ik naar Parijs, Shanghai en Auckland om uiteindelijk aan de andere kant van de wereld - 48 uur later - uit het vliegtuig te 
stappen in de hoofdstad van Nieuw-Zeeland: Wellington. Wellington is een stad in het zuiden van het Noordereiland gekenmerkt 
door heuvels, sterke wind, zee en vriendelijke mensen. De reden dat ik naar deze stad vertrok, is omdat ik deelneem aan een 
uitwisselingsprogramma. Dit betekent dat ik voor een semester aan Victoria University of Wellington studeer. Normaliter studeer 
ik Econometrie & Operationele Research aan Tilburg University. Hier in Wellington volg ik dus ook vijf vakken, die als vervanging 
gelden voor vakken in Tilburg. 

Het academisch aspect is echter niet de enige reden dat ik deelneem aan het uitwisselingsprogramma. Ik ben hier in Nieuw-
Zeeland om veel nieuwe mensen te ontmoeten, de natuur en cultuur te ontdekken, internationale gerechten te proeven en 
zelfstandiger te worden als mens. 
Inmiddels zit ik al ruim drie weken in Nieuw-Zeeland en heb ik al veel nieuwe, internationale mensen ontmoet. Mensen uit 
Singapore, China, Vietnam, Maleisië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en de VS. Het is vooral interessant om mee te 
maken hoe mensen uit Azië in het leven staan, omdat zij relatief het meest verschillen met de Nederlandse cultuur. Zo is het 
in Azië blijkbaar gewoonlijk om de afwas 
met de hand te doen en weten ze niet hoe 
een vaatwasser werkt. Ik neem ook deel 
aan het ‘International Buddy Program’ 
wat betekent dat ik een ‘kiwi’, iemand uit 
Nieuw-Zeeland, toegewezen krijg met wie 

ik allerlei activiteiten onderneem. Mijn 
‘buddy’ is een echte fan van films, dus 
de komende tijd staan er veel films op de 
planning. 

Doordeweeks heb ik gewoon colleges en 
ben ik vooral op de universiteit te vinden. 
Naast de colleges voetbal ik elke vrijdag, ga 
ik regelmatig samen eten met mensen uit 
Singapore en spreek ik af met vrienden die 
ik hier ontmoet heb. Ondanks de colleges 
en opdrachten, zorg ik dat ik elk weekend 
tijd heb om het land te ontdekken. Zo 
ben ik samen met vrienden naar Pollhill 
Reserve gegaan. Een heuvel die grenst aan 
de stad met een geweldig uitzicht over de 
zee en de stad. Bovendien heb ik het ‘Te 
Papa Museum’ bezocht waarin de Nieuw-
Zeelandse cultuur tentoongesteld staat. 
Zelfs na twee hele dagen heb ik nog niet 
alles in het museum gezien. Ook heb ik kennis gemaakt met het nachtleven in Wellington. Opmerkelijk is dat de muziek die hier 
gedraaid wordt, drie jaar geleden in Nederland gedraaid werd. Dit weekend ga ik samen met iemand uit Maleisië hiken, en over 
drie weken, als we twee weken vakantie hebben, gaan we een rondreis maken over het Zuidereiland. Als het collegejaar hier in 
november afgelopen is, heb ik vier à vijf weken om zelf rond te reizen door Nieuw-Zeeland, waarna ik op 11 december terugvlieg 
naar Nederland. Hopelijk met een rugzak vol nieuwe positieve ervaringen!

Wi-Fi Finder

Zonder wifi heb je niets aan 
vele apps. Dan kun je peper-
dure roamingkosten gaan be-
talen. Veel beter is: zoek een 
gratis hotspot. Die vind je 
zelfs offline met Free Wifi Fin-
der: daarmee kun je gratis een 
database downloaden van 
145.000 hotspots over de hele 
wereld. Eenmaal op bestem-
ming, vind je de dichtstbij-
zijnde gratis hotspot via GPS. 
Werkt vooral goed in steden.
 
Voor: iPhone & iPad & 
Android. Prijs: gratis. 
Ook offline: ja.

Share-a-bill
Iedereen kent dat vervelende 
reismoment: het splitsen van 
de rekening. Niet leuk na een 
diner, en al helemaal niet leuk 
na zes weken backpacken in 
Zuid-Oost-Azië. (‘Ja, maar ík 
heb toen dat hotel betaald!’) 
Dat lost Share-a-bill op: voer 
netjes alle betaalde bedragen 
in, en de app houdt tot op de 
cent nauwkeurig bij hoeveel je 
van elkaar krijgt. Einde discus-
sie. 

Voor: iPhone & iPad. 
Prijs: € 3,99. Offline: ja.

google 
goggles

Met Google Goggles functio-
neert je telefoon als alleswe-
tende bril. Richt de camera op 
een (bekend) kunstwerk en 
je leert wie de maker is. Richt 
hem op een onbegrijpelijk 
bordje en je krijgt een verta-
ling. Richt hem op een logo en 
je wordt doorgestuurd naar de 
website van het bedrijf. Let op: 
bij iPhone en iPad is Goggles
onderdeel van de Google
Search-app. 

Voor Android. Prijs: gratis. 
Ook offline: nee.

Bron: anwb.nl

Musea, nachtleven, 
muziek, hiken... nog 
zoveel te doen
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•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Het online visitekaartje van uw bedrijf
•  Responsive design voor gebruik 
 op smartphone en tablet
•  Eenvoudig zelf te beheren

Naar wens houden wij uw website actueel. Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl   0412-795170

Of is uw website aan 
vernieuwing toe?

Nieuwe website nodig?

www.goverswaterservices.nl www.pedicure-heesch.nl www.verbossenstukadoors.nl

Vereniging Greenfeespelers 
Bernheze voor de inwoners

Op zondag 21 augustus 2016 
organiseren we een wedstrijd 
voor de leden waarbij de kosten 
voor deelname aan de wedstrijd 
€ 60,- voor leden van onze ver-
eniging bedragen. Het is nog 
steeds mogelijk om lid te wor-
den van onze vereniging. Hierbij 
kunt u zich ook direct inschrijven 
voor de wedstrijd en kennisma-
ken met de overige leden om va-
ker een balletje te slaan op ‘The 
Duke’, een van de mooiste golf-
banen van Nederland, tegen een 
gereduceerd tarief van € 60,-. 

Lid worden?
Aanmelden kan door contact op 
te nemen met onze secretaris 
Jan van Gorp via email: janvan-
gorp@hetnet.nl. Het eenmalige 
inschrijfgeld bedraagt € 100,- 
en de contributie is door de le-
den vastgesteld op € 50,- per 
jaar. Wanneer u in 2016 nog lid 
wordt betaalt u € 25,-. Een een-

maal lid betaalt € 60,- voor een 
greenfeekaart bij ‘The Duke’ om 
18 holes te spelen. 
Het hebben van een golfvaar-
digheidsbewijs is uiteraard ver-
plicht, alsmede het naleven van 
de golf-, spel- en etiquetteregels 
zoals deze door ‘The Duke’ zijn 
voorgeschreven.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met een van 
de bestuursleden.

Bestuur Vereniging Greenfee-
spelers Bernheze
Bert van Bommel, Jan van 
Gorp, Gerard van Dijk, Wiebe 
Verdonk en Mart Smits

BERNHEZE - Sinds de uitbreiding van golfbaan ‘De Hooge Vorssel’, 
tegenwoordig ‘the Duke’, is vereniging Greenfeespelers Bernheze 
actief. De vereniging faciliteert een laagdrempelige toegang voor 
de inwoners van de gemeente Bernheze, is nu een jaar actief en telt 
momenteel 37 leden.

AAN HET WERK
Zo, nu eerst vakantie! 

De mooie kleuren van een vlin-
der, de ogen, maar ook hoe het 
lijfje opgebouwd is. Hoe meer ik 
ermee bezig ben, hoe dichter ik 
erop zit, hoe mooier de details 
worden. Ik kan helemaal in be-
slag genomen worden door het 
fotograferen van een deel van het 
lijfje. Ik kan me hierin helemaal 
verliezen. 

Maar door de vlinder weer van 
wat verder af te bekijken, overzie 
ik het geheel. Ik zie hoe de vlinder 
zit op een bloem, hoeveel vlinders 
er vliegen in de weide. Door nog 
meer afstand te nemen, overzie 
ik het grotere geheel. Die vlin-
der valt niet meer op, maar wel 

de omgeving waarin ze vliegt, de 
vele bloemen, de weide waarin 
de vlinders vliegen en de bergen 
in de nabijheid. 

Afstand nemen
Dit geldt niet alleen voor fotogra-
feren, maar ook voor problemen. 
Hoe meer je je ergens in vastbijt 
en je gaat focussen, des te meer je 
je verliest in de details. Je overziet 
het geheel niet meer. Het enige 
dat dan werkt is afstand nemen. 
Ook als er geen problemen zijn, 
is het goed om afstand te nemen. 
Vakantie is daarvoor bedoeld. Je 
kiest zelf de invulling die bij jou en 
je mogelijkheden past. Misschien 
een andere omgeving, een ander 
ritme, andere activiteiten. Je doet 
waar je zin in hebt. Niets moet, 
alles mag. 

Dolce far niente
Vakantie is de ideale tijd om af-
stand te nemen van je dagelijkse 
beslommeringen. En dan gebeurt 
er wat er ook gebeurt bij het fo-
tograferen van een grotere af-
stand. Je ziet een ander plaatje, 
je kijkt met een andere blik naar 
jezelf en je beslommeringen. Er is 
ruimte om helemaal tot jezelf te 
komen en je hebt tijd om te over-

denken waar je in je leven staat, 
hoe je verder wilt en welke stap-
pen je gaat nemen. Je hebt de 
kracht en motivatie om bepaalde 
dingen anders te gaan aanpak-
ken. Je kunt op vakantie bewust 
bepaalde patronen doorbreken, 
bijvoorbeeld door maar een keer 
per dag je social media te chec-
ken. En wat ontdek je? Alles blijkt 
gewoon door te gaan. Het is niet 
zo onmisbaar als je gedacht had. 
En je voelt je er zelfs heel goed bij. 
Juist in de vakantieperiode krijg je 
inspiratie en zie je mogelijkheden 
om bepaalde patronen te door-
breken. Ga het ervaren en laat 
het gebeuren. Geniet en neem 
afstand, of zoals de Italianen zeg-
gen: dolce far niente (vertaling: 
het zalige nietsdoen). 

Geniet van de vakantietijd 
en dolce far niente! 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

BERNHEZE - Fotograferen doe ik graag. Op dit moment experimenteer ik met macrofotografie, het foto-
graferen van kleine dingen in de natuur zoals bloemen en insecten. Door op deze manier met fotografie 
bezig te zijn, zie ik alle details.

je verliest in de details. Je overziet 

bezig te zijn, zie ik alle details.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan-)
coach en eigenaar van Infl usso in 
Heesch

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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HEEScH – PSV en ADO Den 
Haag toonden ook interesse, 
maar uiteindelijk koos ze voor 
Achilles’29 uit Groesbeek, dat dit 
seizoen voor het eerst actief zal 
zijn in het betaald voetbal.

SPANNEND
De competitie begint voor Mela-
nie op vrijdagavond 2 september 
met een uitwedstrijd tegen PEc 
Zwolle. De competitie zal haar 
verder leiden naar thuis- en uit-
wedstrijden tegen Ajax, PSV, Fc 
Twente, Sc Heerenveen, Telstar 
en ADO Den Haag. “Ik kijk het 
meest uit naar mijn debuut ma-
ken in de eredivisie”, zegt Me-
lanie. “Het is allemaal wel span-
nend, het is toch een stapje hoger 
en het gaat allemaal net iets 
sneller”, verwijst Melanie naar 
haar vorige seizoen bij het cen-
trum voor Topsport en Onderwijs 
(cTO), die ze ziet als vooroplei-

ding voor de eredivisie. “Ik kijk 
het meest uit naar de wedstrijden 
tegen Ajax en Fc Twente, want 
dat zijn denk ik wel de beste 
ploegen”, blikt ze vooruit. 

DE LINKERFLANK
Melanie omschrijft haar schot, 
haar pass en haar inzicht als voor-
naamste kwaliteiten. “Scoren 
doe ik niet zo vaak, ik ben meer 
van de voorzetjes”, lacht ze. Ze 
richt zich op een positie aan de 
linkerkant. Waar ze vorig seizoen 
bij cTO veel opgesteld werd als 
linksbuiten, gaat ze dit seizoen 
vooral voor de plek links op het 
middenveld. Vandaag speelt ze 
in Duitsland een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen Borussia 
Mönchengladbach, en later in de 
oefencampagne speelt ze onder 
meer tegen KAA Gent. Tijdens 
het reguliere seizoen traint ze op 
dinsdag, woensdag, donderdag 

en is er een uitlooptraining op 
zaterdag, en doet ze op zondag 
of maandag aan krachttraining. 
Dit alles terwijl ze in Nijmegen 

gaat beginnen aan de opleiding 
Marketing & communicatie op 
het Johan cruijff college. 

NEDERLANDS ELFtAL
Op een dag hoop ze net als Vivi-

anne Miedema, Mandy van den 
Berg en Manon Melis het tenue 
van het Nederlands elftal aan te 
mogen. “Dan moet ik de komen-

de jaren goede stappen maken”, 
zegt Melanie. 

“Daar heb ik nu een aantal jaren 
de tijd voor, maar het liefst zo 
snel mogelijk natuurlijk.” Voor 

de vertegenwoordigende elftal-
len onder 16, onder 17 en on-
der 19 werd ze in het verleden 
al geselecteerd, voor die eerste 

twee leeftijdscategorieën mocht 
ze naar Portugal om te trainen: 
“Dat is het mooiste wat ik tot nu 
toe als voetbalster heb meege-
maakt, maar het mooiste moet 
natuurlijk nog komen.”

 
  

  

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

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm 
 van 349,- nu 279,-
HS 45  60 cm 
 van 369,- nu 299,-
Onze vakantieOpeningStijden 

zijn: van 8 t/m 28 augustus 
ma t/m vr van 08:00 t/m 17:00 uur 

geopend en zaterdag van  
08:00 tot 16:00 uur

Bijverdienen?

Grijp je kans! 
Bel 0413-714 655 of mail naar 

cv@crown-uitzendgroep.nl

Wat? Eenvoudig productiewerk   Waar? In Heesch  

Wanneer? In overleg een paar dagen per week, een paar uur per dag

Melanie Bross Tekst: Ramon Kézér Foto: Marcel van der Steen

Melanie 
Bross kijkt 
uit naar 
debuut in 
Eredivisie 
Vrouwen

et Nederlands elftal halen en voetballen in de Verenigde Staten. Dat zijn de dromen van Melanie Bross (19), 

die op 5-jarige leeftijd begon bij de F’jes van HVCH. Komend seizoen gaat een van haar andere wensen in 

vervulling: voetballen in de Eredivisie Vrouwen. 

Ajax, PSV, FC Twente, PEC Zwolle, SC Heerenveen, 
Telstar en Ado den Haag

www.heesch-presenteert.nl  |  facebook.com/HeeschPresenteert  |  twitter.com/heeschpresentee

GROTE BRADERIE  met  LIVEMUZIEK    
Kinder vermaak •  Spor tverenigingen- en bedrijfsdemo’s •  koopzondag

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

BErNHEZE SPOrTiEF
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Zoek de verschillen de oPloSSIng

LOMMEL/HEEScH - Glenn coldenhoff van het Red Bull KTM Factory-team is in de veertiende wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP 
in het Belgische Lommel een manche vijfde geworden. coldenhoff kwam in de eerste manche na een matige start terug naar een achtste 
positie en deed het in de tweede manche nog beter door als vijfde over de finish te komen.

Glenn Coldenhoff scoort top vijf-plaats in de GP van Belgiëmotorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

JE Oranje
1 Jurre Kappers
2 Giel Kerkhof
3 Mitch Prins
4 Sierd Romme

JE 10-12 Groen
1 Mats Romme
2 Daan cuijpers

JE 11-14
1 cas van Nistelrooy
2 Thijs Mikkers
3 Joep van der Pas
4 Flow van den Berg

JE 11-17
1 Bas van de Rakt
2 Luc Smits

ME Oranje
1 Suus Van den Broek
2 Juul Van Rooij
3 Maaike van Rooij
4 Fiene Wijdeven

ME 10-12 Groen

1 Jasmijn van de Pas
2 Eef Van Rooij

ME 11-14
1 Fen van Nistelrooy
2 Karlijn van den Heuvel
3 Maud van Dijk
4 Debra Ruijs

ME 11-17
1 Maartje Kappers
2 Lieke van Zeeland

JD Oranje
1 Thijs Kappers
 Mees Zuidema
2 Mitch Prins
 Sierd Romme
3 Daan Langens
 Sam Mezenberg
4 Jurre Kappers
 Giel Kerkhof

JD 10-12 Groen
1 Wessel van den Broek
   Mats Romme
2 Geert van de Laar
 Yves de Lorijn

JD 11-14
1 Flow van den Berg
 Thijs Mikkers
2 Joep van der Pas
 Juus van Roosmalen

JD 11-17
1 Tim van den Akker
 Bas van de Rakt
2 Storm van Bakel
 Bart van der Lee

MD Oranje
1 Maaike van Rooij
 Fiene Wijdeven
2 Suze van den Heuvel
 Juul van Rooij

MD 11-14
1 Jill van Niftrik
 Merel van Roosmalen
2 Maud van Dijk
 Debra Ruijs

MD 11-17
1 Maartje Kappers
 Lieke van Zeeland
2 Fleur Pittens
 Meike Pittens

GD Oranje
1 Daan Langens
 Liz van Kortenhof
2 Teun van de Broek
 Suus van den Broek
3 Thijs Kappers
 Juul van Rooij

4 Dirk Theijssen
 Bente van Dijk

GD 10-12 Groen
1 Mats Romme
 Fenne van der Wijst
2 Yves de Lorijn
 Eef van Rooij

GD 11-14
1 Flow van den Berg
 Timme van Roosmalen
2 Luc Smits
 Indy van Grinsven

3/4 Joep van der Pas
 Sam van den Akker
3/4 Diem van der Pas
 Jill van Niftrik

Rood 1e prijs
Juliette van Balveren
Donna van de Donk
Kay de Groot
Maud Langens
Noor Mezenberg
Miek van Rooij
Jarin Uijlen

Clubkampioenschappen jeugd TC Telro 

NISTELRODE - Er waren 24 onderdelen waarvoor kinderen zich in konden schrijven. Het toernooi was van 23 t/m 30 juli. Er hadden zich 76 kinderen aangemeld en een groot 
deel hiervan deed mee aan meerdere onderdelen. Sommige kinderen deden zelfs aan drie onderdelen mee. We hebben prachtig weer gehad met af en toe een buitje. En er is 
echt ontzettend sportief gespeeld! Hieronder de uitslag.

tennis

De deelnemende kinderen beleefden een sportieve week, een mooi begin van de vakantie

Maartje en Lieke Bas en Luc
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bernheze sportief

‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop Sparkling
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
DressUp InStyle

DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

 
Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24 uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

De steun van onDerstaanDe beDrijven Geeft alle vereniGinGen en stichtinGen online een Gratis poDium:

HEESWIJK-DINTHER - De zo-
mervakantie is net begonnen 
en toch nadert 4 september met 
de bekende toermee-fietstocht 
weer snel. 

Deze 40e Toermee-fietstocht 
wordt heel speciaal, dankzij de 
muzikale bijdrage van de Ko-
ninklijke Fanfare onderweg. Er is 
een parallelle route voor solexen. 
Kinderen voor wie 40 kilometer 
erg ver is, kunnen op de posten 
de fiets achterlaten en bij papa 
of mama op de fiets verdergaan. 
Wij brengen het kinderfietsje te-
rug naar de startplaats.
Deze tocht heeft als doel geld 
bijeen te fietsen voor de fanfa-
re. Ook dit jaar heeft Van Esch 
Tweewielers uit de Abdijstraat 
een prachtige nieuwe fiets aan-
geboden als hoofdprijs. Deze 
hoofdprijs wordt verloot onder 

alle deelnemers. Daarnaast zijn 
er prijzen voor de deelnemers die 
actief sponsors hebben gezocht. 
Vanwege het jubileumjaar is er 
voor het kind met de hoogste 
sponsorbijdrage een unieke prijs 
waar menigeen jaloers op zal 
zijn. De volwassen deelnemer 
met de hoogste sponsorbijdrage 
ontvangt een Coöp-boodschap-
penpakket.
De start is tussen 12.00 uur en 
13.30 uur. Inschrijven is bij CC 
Bernrode in de Abdijstraat, waar 
de route ook begint. Inschrijf-
geld is € 3,50 p.p. (kinderen tot 
groep 5 gratis). Daarvoor krijg je 
een bijzondere fiets- of solexrou-
te rond Heeswijk-Dinther én een 
consumptiebon. Gesponsorde 
fietsers betalen geen inschrijf-
geld. De fietsroute is opgeknipt 
in korte etappes van vijf kilome-
ter, zodat er ruim tijd is om uit 
te rusten en te buurten. Na 20 
kilometer is er een rustplaats met 
live muziek van blaaskapellen en 
volop eten en drinken voor lage 
prijzen. De solexroute is opge-
knipt in twee delen van 20 kilo-
meter met dezelfde rustplaats. 
Op de eindpost zorgen blaaska-
pellen voor een sfeervolle afslui-
ting. Het belooft een Koninklijke 
special te worden. Toermee: de 
muzikaalste fiets- en solextocht 
voor jong en oud.

40e toermee fiets- en solextocht inschrijven voor het LipsGroen 45+ 
dubbeltennistoernooi is nu mogelijk

Het toernooi vindt plaats op het 
prachtige tennispark van TC Tel-
ro in Nistelrode vanaf vrijdag 9 
september tot en met zondag 18 
september. Wederom wordt het 
park nog sfeervoller aangekleed 
door Lips Groen. Inschrijven kan 

via www.toernooi.nl.
U kan inschrijven voor gemengd 
dubbel, damesdubbel en heren-
dubbel in de categorieën 5, 6, 7 
en 8. Voor meer informatie kunt 
u mailen naar 
telro.45plus@gmail.com. 

De commissie is al druk doende 
met het organiseren en heeft er 
weer veel zin in, hopelijk u ook. 
Graag tot ziens in september, u 
bent van harte welkom als deel-
nemer maar ook als toeschou-
wer.

NISTELRODE - het is al vanaf 1 juli mogelijk om in te schrijven voor het 17e lipsGroen 45+ dubbel-ten-
nistoernooi. De inschrijving is nog geopend tot 31 augustus, maar gezien de vakantieperiode die er nu 
voor velen aankomt, is het misschien raadzaam om nu al in te schrijven.

V.l.n.r.: Mario van Zeeland, Gerdien van Oss, Heidi Wijdeven, Corry van Rooy, Rene van Roosmalen, 
Diny Timmers, Jos Exters en hoofdsponsor Wim Lips
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

dondeRdag 4 aUgUSTUS

oud papier
Dorp Vorstenbosch

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Informatiepunt 
Welzijn Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
Rouw en Verlies
centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

eetpunt Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

avondwandel3daagse 
Kloosterhof afd. 
kleinschalig wonen
Kloosterhof Nistelrode

VRIJdag 5 aUgUSTUS
 
live muziek: Jeroen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Bandenkerk Heesch

Kaartavond Kbo-dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZaTeRdag 6 aUgUSTUS

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther

Zondag 7 aUgUSTUS 

live muziek: 
acoustic energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Sterrenwacht Halley: 
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 7

VV Vogelvreugd: Kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

concert op zondag
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Maandag 8 aUgUSTUS 

Vrij bridgen 
bridgeclub de Klotbeek
cc Servaes Heeswijk-Dinther

dInSdag 9 aUgUSTUS

TRV-bernheze: 
Fiets3daagse
Start café ’t Tramstation 
Nistelrode
Pagina 11

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

WoenSdag 10 aUgUSTUS 

Kbo Heesch 
‘eten bij de Waard’
Restaurant De Waard Heesch

TRV-bernheze: 
Fiets3daagse
Start café Zaal de Riethoeve 
Vorstenbosch 
Pagina 11

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Kaartmiddag Kbo-dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Ieuw! Raar!
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

dondeRdag 11 aUgUSTUS 

TRV-bernheze: 
Fiets3daagse
Start De Pas Heesch 
Pagina 11

Informatiepunt 
Welzijn Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJdag 12 aUgUSTUS
 
live muziek: Factor 3
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Maashorstcup
Sportpark De Schellen 
Nistelrode
Pagina 25

ZaTeRdag 13 aUgUSTUS

eetfeest nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode

afsluiting Kerkplein
cc Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Zondag 14 aUgUSTUS
 
Maashorstcup
Sportpark De Schellen 
Nistelrode
Pagina 25

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
canadabaan 18a Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 15 aUgUSTUS 

Vrij bridgen 
bridgeclub de Klotbeek
cc Servaes Heeswijk-Dinther

dInSdag 16 aUgUSTUS
 
Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

WoenSdag 17 aUgUSTUS

geen 
deMooIbeRnHeZeKRanT 

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

bende van 4
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

dondeRdag 18 aUgUSTUS 

oud papier
Buitengebied Nistelrode

Informatiepunt 
Welzijn Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJdag 19 aUgUSTUS 

Kasteel Heeswijk gesloten
Heeswijk-Dinther

live muziek: 
acoustic energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Reiki 2 bij centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 7

ZaTeRdag 20 aUgUSTUS 

live muziek: Jeroen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Paul de Munnik
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Zondag 21 aUgUSTUS 

expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

golfwedstrijd vereniging 
greenfeespelers
The Duke Nistelrode
Pagina 40

Maandag 22 aUgUSTUS 

Vrij bridgen 
bridgeclub de Klotbeek
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen, 
echtscheidingen
centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

dInSdag 23 aUgUSTUS 

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

WoenSdag 24 aUgUSTUS 

geen 
deMooIbeRnHeZeKRanT

Start: Van Tilburg 
Voetbaldagen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Reiki 1 bij centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

oh nee, niet weer een 
boek
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

dondeRdag 25 aUgUSTUS 

Informatiepunt 
Welzijn Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt Hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJdag 26 aUgUSTUS 

24-uurs Solexrace
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther

leon Verdonschot 
ontvangt novastar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZaTeRdag 27 aUgUSTUS 

24-uurs Solexrace
Heibloemsedijk 7 Heeswijk-
Dinther

Jeu de 
bouleskampioenschap
‘t Gildebergske Vorstenbosch

Familieopstellingen
centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

op zoek naar vleermuizen 
in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Zomernacht festival
Raadhuisplein Nistelrode

Fijne vakantie
17 en 24 augustusverschijnt er geen krant

Fijne vakantie


