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HEESWIJK-DINTHER - In de zomervakantie is er elke woensdagmiddag een leuke theatervoorstelling voor jong en oud in natuurtheater de Kersouwe. aanvang is telkens om 15.00
uur en de entree is € 4,- p.p.

BERNHEZE - De vakantieboeken staan weer klaar want de
zomer is weer begonnen! 6 Weken geen school, niet leren en
doen waar je zin in hebt. Voor
kinderen een prachtige tijd in
het jaar. en ook een mooie tijd
om weer volop te genieten van
een mooi verhaal.
lekker laten voorlezen.
Daar is nu volop tijd voor. Bovendien zijn er zo’n leuke,
spannende
voorleesboeken
dat de voorlezer zelf ook volop
kan meegenieten. Voorlezen
is naast leuk, ook heel zinvol.
Spelenderwijs wordt er nogal
wat opgepikt aan nieuwe woorden en zinnen. Verre culturen
komen binnen handbereik en
samen genieten van een mooi
boek geeft toch de vakantie
ook weer iets extra’s.
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fRaTellI fIaSco: 17 juli
RooDKapje: 24 juli
RobIn HooD: 31 juli
aRTHuR De muSIcal: 7 augustus
Meer informatie over de voorstellingen kun je lezen op
www.mooihdl.nl. Kaarten voor de jeugdvoorstellingen
zijn te bestellen via de ticketshop op www.kersouwe.nl,
bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.

Robin Hood

Arthur

DK 60 jaar
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Mg meets Morgan iii
NISTELRODE - mg meets morgan III is de derde versie van een gezamenlijke tourerit, georganiseerd door de beide regioafdelingen van de
beide merkenclubs. Dit jaar is er op zondag 28 juli weer een rit uitgezet.

Het weer moet wel meezitten,
want met de kap naar beneden
is het ultiem genieten. Voor alle
thuisblijvers zullen er genoeg
auto’s aan de start komen die de
moeite waard zijn om te bekijken.
Op het Raadhuisplein, bij Eetcafe
’t Pumpke, verzamelen de auto’s
vanaf 11.00 uur. Om 13.00 uur
gaan ze rijden en elke kilometer
zullen ze de aandacht trekken.
U bent van harte welkom om op
deze zondag de auto’s te komen
aanschouwen.
Graag tot dan.

Vanaf nu is het voorleesplein in
de bibliotheken van Bernheze
gevuld met een keur aan leuke
boeken voor alle kinderen. Voor
elk wat wils en steeds nieuw.
Voor de kleinsten de nieuwe
spannende avonturen van Dikkie Dik en Kikker en zijn vrienden. Iets oudere kinderen genieten van De Boze Heks of Vos
en Haas. De boeken van Astrid Lindgren blijven de moeite
waard, evenals Roald Dahl en
Annie M.G. Schmidt.
Maar ook voor de nieuwkomers zoek je een lekkere voorleesstoel: Maren Stoffels, Tosca
Menten en cornelia Funke. Allemaal te vinden op het voorleesplein: een vaste plek in de
bibliotheken van Bernheze.

Stichting sluit de boeken

Geen KRAnt

Boomrooijerij

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

17 en 24 JuLi

opening D.I.o./The Read Shop
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Openingstijden Bouwvakvakantie
Maandagmiddag
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

ylepagina

Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM

demooibernhezekrant wenst alle
lezers een fijne vakantietijd

SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 10 juli 2013

De lampen kunnen weer
gaan branden in de keuken

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
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Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

heesch - In deze tijd een horecagelegenheid starten lijkt onmogelijk.
Toch zou deze droom zomaar werkelijkheid kunnen worden voor de
juiste horecaondernemer, in het voormalige pand van Restaurant De
Keuken. “Voor Heesch zou het mooi zijn als een locale ondernemer zijn
kans zou pakken om hier iets moois voor Heesch neer te zetten”, zegt
Sjon Reijers. Het is een oproep voor diegenen die deze kans niet voorbij
willen laten gaan.
Met de voormalige uitbaters Mick
en Monique gaat het goed, ze zijn
verhuisd en zijn allebei weer aan
het werk, Mick kan de liefde voor
zijn vak nog steeds kwijt in de keuken.
Restaurant De Keuken bezweek
onder de hoge kosten, maar nu
de investeringsmaatschappij het
geheel heeft overgenomen van
de curator, kunnen de kosten substantieel naar beneden en is het
voor een horecaondernemer zeker
een realistische mogelijkheid om
uitbater te worden van een succesvol bedrijf, op een uniek punt in
Heesch, in een pand met historie.
Geboren Heeschenaar Sjon Reijers
(32), mede-eigenaar van familiebedrijf en investeringsmaatschappij Rehoma, is ervan overtuigd:
“Het is een buitengewone kans
voor een horecaondernemer in dit
prachtige pand in het centrum van
Heesch”.
Met een schappelijke huurprijs wil-

len de eigenaren het pand weer
laten leven.
Op dit moment vinden de eerste gesprekken met gegadigden
plaats. Van een eetcafé tot een
grand café, er zijn voldoende ideeën. Ook een Italiaans restaurant
is genoemd. “Het is in het belang
van Heesch, maar ook in ons belang dat er een horecaondernemer
komt die jaren vooruit kan. Wij
denken daarom graag mee met de
ondernemer en zijn plannen”.

Column
ton bens

Advertorial

Ik ga op vakantie
en neem mee....
kaas van Bon
Fromage
De afgelopen weken was het vooral
genieten van de voorpret die we
samen met onze klanten delen voordat
de vakantie begint. In de bagage wordt
zelfs een plekje vrijgehouden voor een paar lekkere stukken kaas.
Ingeseald welliswaar, maar ‘zônne lekkere kaas’
schijnt in het buitenland niet te koop te zijn. Een
paar leuke anekdotes willen wij graag met u
delen en wellicht brengt het u ook op een idee.
Samen met een aantal vriendinnen naar Salou
en op het balkonnetje verras je je vriendinnen
met een aantal lekkere kaasjes ...uit Nederland.
Of die twee hele grote stukken ‘zacht gerijpt’
die deze week bij een gezin in Amerika in de
koelkast arriveren, meegenomen door opa en oma uit Nederland.
Of verras je schoonmoeder uit Oost-Europa met echte Hollandse
graskaas. Maar wij ontvangen ook met regelmaat ‘buitenlanders’ in
onze winkel die op bezoek zijn bij familie in Heesch of omstreken.
Je ziet dat mensen genieten, proeven en vooral vragen om uitleg
van onze producten. Onlangs ook een echtpaar dat zelfs vroeg of
wij niet een vestiging in Santiago wilden beginnen?
Uitdagingen blijven er natuurlijk altijd! Maar voorlopig houden wij
het nog even bij het verpakken en insealen van de kazen, jong,
belegen, oud, geitenkaas. Bij thuiskomst horen wij ook graag
weer reacties en opnieuw de verhalen hoe ‘fijn’ het is geweest.
Misschien kunt u wel een fotootje sturen vanaf
uw vakantieadres naar
bonfromage.ton@live.nl.
Wie gaat u verrassen met uw ‘kaassouvenir’ uit
Heesch?
Fijne vakantie!

Het pand bestaat uit een bovenen een benedenverdieping. De
bovenetage gaat na een kleine
verbouwing verhuurd worden als
kleine studio (45m2) en een appartement (95m2).
De horecagelegenheid op de benedenverdieping is volledig ingericht met een complete inventaris
en heeft tevens een terras van 105
m2. Meer informatie: T. Ries Willems Bedrijfsmakelaardij & Taxatiebureau
0412-450874, info@rieswillems.nl.

eetcafé
‘t Pumpke

Benieuwd of er leuke
dingen gebeurd zijn
in Bernheze?

LUNCH•BORREL•DINER

Volg
@tpumpke
en blijf altijd
!
op de hoogte

Zomermenu 2013

Van 10 tot en met 14 juli serveren wij het wij het 4 gangen

‘WIJ GAAN OP VAKANTIE’ MENU

€ 31,50 per persoon

Voor meer informatie en overige thema’s zie

www.hetsentiment.nl

Al ingecheckt
bij
eetcafetpum
pke?

er week
7-dagen p naf
a
geopend v
r
10.00 uu

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

€ 15,75

Kijk dan op
www.mooihdl.nl
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.vorstenbosch-info.nl

Diepvries & Versproducten

Lunch • Borrel • Diner

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

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

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

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
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mooI VAn HAns MAnDeRs

James van engelen loopt de
4-daagse met een prothese

In een van mijn vorige bijdragen besteedde ik
poëtisch wat aandacht aan Vorstenbosch. Reacties
stroomden binnen (nou ja, ik overdrijf een beetje).
In de laatste ‘Mooi van Hans Manders’ voor de
zomervakantie wil ik het hebben over een andere
kern van Bernheze, de grootste van de zes kernen,
Heesch. Daarvoor ben ik wel terug in de tijd
gegaan, voor het eerste gedicht negentien jaar,
voor het tweede nog veel verder.

Het gaat er niet om wat je meemaakt, maar hoe je er mee omgaat
HEESWIJK-DINTHER - Het verblijf is geregeld bij een gastgezin, de nodige (350) kilometers zitten in de benen, hij krijgt ruimte om te trainen van zijn gezin, zijn vrouw frida staat helemaal achter hem. Dit verhaal zou
er een kunnen zijn van een van de duizenden deelnemers van de nijmeegse vierdaagse. echter voor james is
het allemaal niet zo gewoon. Hij wil met zijn deelname laten zien, dat ondanks dat het goed tegen kan zitten
in het leven, er nog veel mogelijk is.

geBoortepLaats HeesCH
Nadat mijn jongste dochter was geboren
Moest ik naar het gemeentehuis van Heesch,
Een feit dat mij bepaald niet kon bekoren
En mij vervulde met koudwatervrees.

Destijds was ik daar immers op de Misse
Nog van mijn levensdagen niet geweest,
Dus waar het lag daar moest ik toen naar gissen
En stond mij nog niet helder voor de geest.
Maar om mijn kleine meisje aan te geven
Moest ik erheen, ik had helaas geen keus.
Ik was veel liever in mijn dorp gebleven
Maar nam mijn vaderplicht wel serieus.
Ik raakte op den duur in Heesch bekend
Maar nooit aan die geboorteplaats gewend.

HeesCH’ verJaarDagsFeest
Bij Livit Den Bosch voor het fine-tunen van de prothese.

Na een turbulente jeugd, waarbij
James op zekere leeftijd liefdevol
opgenomen werd door een fijn
gezin, ging hij in dienst en daarna
aan het werk in de bouwkunde.

prothese die Livit in Den Bosch
minitieus afstelt, waardoor hij de
grote uitdaging van 16 t/m 19 juli
tijdens de 4-daagse van Nijmegen
aan kan gaan.

Na een oefenloopje weet James
dat hij klaar is voor de 4-daagse

ren dat doen.”
Op 15 juli vertrekt hij naar een
gastgezin in De Grotestraat (centrum) in Nijmegen, James: “Ik ben

ZĲN RECHTERONDERBEEN WAS NIET MEER TE REDDEN
Hij trouwde met Frida, was gelukkig met zijn gezin en had het goed
voor elkaar. Tot het roer om ging.
In 2006, kreeg hij een infectie, van
wat een vleesetende bacterie bleek
te zijn. Zijn rechteronderbeen was
niet meer te redden. Een grote tegenslag die zijn wereld op zijn kop
zette, toch liep de doorzetter op
13 september 2006 het ziekenhuis
uit. Met een prothese weliswaar,
maar het werd al snel duidelijk dat
er nog vele mogelijkheden waren.
Intussen heeft hij een onderbeen-

Een bijzonder verhaal. James van
Engelen is een doorzetter: “Het
doel wat ik voor ogen heb, is alle
mensen met een beperking laten
zien dat er meer mogelijk is. Hoe
vervelend hetgeen je mee maakt
of je beperking ook is, je moet het
een plek geven, je realiseren dat
het leven in het nu is, en kijken
naar kansen.”
Hij kan veel en noemt het een beperking, hij vult aan: “Je moet de
dingen net anders doen dan ande-

zeer benieuwd en vind het elk jaar
toch weer spannend. Vanaf de carnaval ben ik bezig geweest met
trainen en heb ongeveer 350 km
in de benen. De steun van thuis is
erg fijn.”
Hij loopt voor het goede doel,
‘Help kanker de wereld uit’ en
bedankt graag nog een keer zijn
sponsoren!

Als ik mij in mijn bed te slapen leg
Komt soms een Heesche straatnaam in mijn dromen.
Dat is de Deken van de Cammenweg
Omdat ik vroeger vaak er ben gekomen.
Daar woonde immers jeugdvriendin Marjet,
De dochter van een kennis van mijn vader.
Als door zo’n droom de tijd wordt teruggezet
Dan stroomt er heimwee door mijn halsslagader.
Ze gaf elk jaar een feest voor haar verjaardag
Waarbij ik met mijn broer ook komen mocht.
De Heesche meisjes die ik daar bij haar zag
Daar vloog mijn hartslag flink door uit de bocht.

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

Meer informatie
Laat uw huidige
www.4daagse.nl

Inmiddels zijn die meisjes oude vrouwen:
Nooit weet ik of ze toen wat met mij wouwen.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

verzekeringspakket door ons geheel
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Advertorial

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
warm welkom vivo aan de Cereslaan
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

ViVo staat voor de samenwerking
tussen VolkerInfra (VolkerWessels onderneming) en Van Oord
Nederland. ViVo voert civieltech-

nische, elektrotechnische en werktuigbouwkundige
onderhoudswerkzaamheden bij vaarwegen
uit. Deze werkzaamheden worden

De cereslaan is als kantoorlocatie gekozen vanwege haar goede
ligging aan de A59, een dynamische werkomgeving, goede parkeervoorzieningen en de prettige
werkruimten en medehuurders.

r

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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uitgevoerd voor Rijkswaterstaat
Limburg en Brabant en betreffen
prestatiecontracten voor een duur
van 2 tot 5 jaar.
René van Pelt en Rob Wilms tonen trots hun vlag

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

Loop eens even binnen of
neem contact op met:

S

HEEScH – ViVo is als nieuwe kantoorhuurder verwelkomd in kantoorgebouw archipel. De onderneming is gedeeltelijk van VolkerWessels,
een van de grootste bouwconcerns van nederland. Het nieuwe kantoor
biedt plaats aan circa 15 medewerkers en René van pelt van ViVo heeft
vorige week de vlag gehesen om hun komst naar de cereslaan officieel
in te luiden.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

Woensdag 10 juli 2013

fietsen rondom het ziekenhuis
UDEN – om bezoekers en medewerkers van bernhoven kennis te laten maken met het prachtige natuurgebied de maashorst zijn er ‘witte fietsen’ beschikbaar. In samenwerking met De mastworp fietsverhuur biedt
bernhoven de mogelijkheid om de omgeving te verkennen met een ‘witte fiets’.
Witte fiets
Een ‘witte fiets’ is een degelijke
fiets zonder poespas. De fiets is te
verstellen, waardoor hij geschikt is

voor personen vanaf negen jaar.
Bezoekers van Bernhoven die aan
het wachten zijn, omdat de persoon die hij/zij begeleidt een be-

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

handeling ondergaat, kunnen een
fiets huren voor een kort rondje.
Ook mensen die in het ziekenhuis
zijn geweest en willen genieten
van de mooie omgeving kunnen
gebruik maken van een ‘witte
fiets’.
Medewerkers kunnen de fietsen
ook gebruiken om, bijvoorbeeld
tijdens de pauze, een frisse neus
te halen of voor een afspraak op
locatie. Om mensen op weg te helpen heeft De Mastworp Fietsverhuur drie routes beschreven in de
omgeving van het ziekenhuis.

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

Een van de medewerksters toont de witte fiets die u bij Bernhoven kunt huren

opbrengst
Collecte MlDs

Kosten
Het huren van een fiets kost € 2,per keer. Belangstellenden kunnen
bij PatiëntService in de hal van
Bernhoven de fiets huren en de
sleutels ophalen. PatiëntService is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
en telefonisch bereikbaar via: 0413
– 40 29 00 of per e-mail
psb@bernhoven.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Zoals op
veel plaatsen in nederland, werd
in de week van 23 t/m 29 juni ook
in Heeswijk-Dinther gecollecteerd
voor de maag lever Darm Stichting. meer dan 20 collectanten
gingen op pad en vele mensen
hebben een bijdrage gegeven in
de collectebus.
Het resultaat mag er dan ook zeker zijn: € 1259,76. Dat is een hele
mooie impuls in de strijd tegen
darmkanker. Hoe meer geld voor
onderzoek, des te minder mensen
er overlijden aan deze ziekte. Mooi,
dat we daar met z’n allen aan bij
kunnen dragen! Zowel de collectanten als alle gulle gevers, hartelijk
bedankt namens de MLDS.

ziekentriduüm 2013, doet u ook mee?
oDiLiAPEEL – Tijdens de eerste volle week van september is er voor u
en alle mensen uit uden en omgeving het Ziekentriduüm 2013. Voor
ontmoeting en bezinning bent u van harte welkom op dinsdag 3 september, woensdag 4 september en donderdag 5 september in de zaal
van ‘Terra Victa’ in odiliapeel. Dit Ziekentriduum wordt dit jaar voor de
74ste keer gehouden.
De dagen van het Ziekentriduüm
beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur en zijn inclusief
koffie, thee met wat lekkers, een
warme maaltijd van drie gangen

en ook ‘s middags thee, koffie en
fris. Als u ‘s middags wilt rusten
op stoel of bed is dit mogelijk. Het
vervoer naar ‘Terra Victa’ is op eigen gelegenheid.

Zorg en
ondersteuning
bij u thuis of bij
ons thuis.
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor o.a.:
• verpleging en verzorging
• hulp bij het huishouden
• terminale thuiszorg
• fysiotherapie / ergotherapie / logopedie / diëtiste
• 24-uurs alarmering met noodhulp
• maaltijdservice aan huis, in het wijkrestaurant
of bij de eetpunten
Mocht het thuis niet meer lukken, dan bent u van
harte welkom in één van onze locaties:
St. Barbara
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel

Mgr. Bekkershuis
Cunera | De Bongerd
Deken Baekersstraat 83 Zijlstraat 1
5482 JD Schijndel
5473 CJ Heeswijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
cliëntservicebureaus:
Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
van 9.00 tot 12.00 uur

Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
van 8.30 tot 17.00 uur

Naast bezinning is er elke dag iets
bijzonders. Dinsdags is er de Mariahulde. U kunt bloemen meebrengen die dan bij het Mariabeeld
worden geplaatst. Op woensdag
en donderdag is er ‘s middags entertainment. En iedere dag is er de
mogelijkheid om een kaarsje op te
(laten) steken.
Nistelrodenaren die interesse hebben om één of meerdere dagen
mee te doen aan dit Ziekentri-

duüm, kunnen voor meer informatie en opgave bellen met Francien
van Asseldonk of Esther van den
Bogaart 0412-611737. U kunt zich
opgeven tot 25 juli.
Mensen die al eens geweest zijn
hoeven niet te reageren. Met hen
wordt contact opgenomen.
U bent van harte welkom. Tot
ziens op 3, 4 en 5 september in de
zaal van ‘Terra Victa’ in Odiliapeel!
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Nieuw bij Medi Spa Annelies

Advertorial

Het verwijderen van foutieve permanente make-up,
tatoeages en ouderdomsvlekken!
Vanaf heden kunnen fout aangebrachte
permanente make-up wenkbrauwen, uitlopers bij
de ogen of lelijke liplijnen verwijderd worden.
In de meeste gevallen is er maar één behandeling
nodig. Hierna kan, indien gewenst, de permanente
make-up weer correct aangebracht worden.

Een tattoo kan mislukken, maar wat vaker gebeurt, is
spijt krijgen. Een tattoo wordt gezet in een levensperiode met een bepaalde emotie die later anders is. Er
zijn gemiddeld 4 tot 8 behandelingen nodig met de
Q-Med YAG laser om de tattoo geheel te laten verdwijnen. Al vanaf € 50,- per behandeling.

Medi Spa
De vlekken worden in 5 tot 10 dagen door uw eigen
huid afgestoten. Na twee weken ziet de huid er volledig normaal uit. Alsof er nooit pigmentvlekken hebben gezeten. De Q-Med+Laser is niet schadelijk voor
de huid en laat geen littekens achter. Ideaal voor lelijke storende vlekken op de handen en in het gezicht.
Vanaf € 35,-.

Ouderdomsvlekken zijn een uiting van zonneschade,
opgelopen gedurende uw hele leven.
Hoewel ze in de meeste gevallen onschuldig van aard
zijn, zijn ze wel ontsierend, en geven de huid een ouder aanzien. Pigmentvlekken, ouderdomsvlekken en
levervlekken kunnen nu à la minute worden verwijderd met de Q-Med+Laser.
De laser vergruist de storende vlekken vaak in één
keer.

Maak nu een afspraak voor
een vrijblijvende intake.

medi spa annelies • hondstraat 10 • vorstenbosch • 0413-343674 • info@annelies-aarts.nl • www.annelies-aarts.nl

Van huis naar Cuba en terug
Heeswijk-Dinther - Ik ben Jelte Visser woonachtig in Heeswijk-Dinther en ik doe dit jaar mee met School at
Sea, een talentontwikkelingsprogramma waarbij 32 VWO-4 en 5 leerlingen een half jaar op zee school volgen.
Ze missen in dit half jaar geen dag school, want er gaan 5 leraren mee die elk 2 of meer vakken geven. Tijdens
dit half jaar gaan we, naast school, vele extra activiteiten en projecten op zee en aan wal doen. Zo gaan we 5
dagen op uitwisseling naar Tenerife, een vulkaan beklimmen en een week in een gastgezin op Cuba.
Maar het is geen luxereis, want we
moeten zelf de boot onderhouden,
ons eigen eten koken, de motor
onderhouden en onze eigen expedities plannen. Aan het begin van
de reis zullen de leraren dit veel
begeleiden, maar aan het einde

van de reis zijn wij grotendeels zelf
verantwoordelijk voor wat er op de
boot gebeurt.
Om deze reis mogelijk te maken
moet ik wel een deel van het inschrijfbedrag bij elkaar halen. Van
School at Sea heb ik les gekregen
over sponsorwerving en ik ben nu
al een maand hard bezig met sponsoren zoeken. Ik heb al een redelijk
bedrag maar ik heb nog een lange
weg te gaan. Zo gingen we afgelopen weekend met 7 personen een
sponsorloop houden van Utrecht
naar IJmuiden. Daarvoor zochten
we particulieren en bedrijven die
ons wilden sponsoren, regelden
we een camping en de route en
hebben we in 2 dagen 60 kilometer gelopen.
Zelf werd ik tijdens deze sponsorloop gesponsord door het bedrijf Dekker Hout. Dekker Hout is

jozette van de helm (Loosbroek): “Afgelopen jaar hebben we via
het Rabobank Coöperatief Dividend een sponsorbedrag mogen ontvangen
van € 12.000,-. Er was voor de Wis, na ruim 30 jaar heel veel behoefte aan
een nieuwe geluidsinstallatie. Intussen is de offerte afgerond en gaan we
het installatieproces inzetten met GACOM uit Veghel. Na de vakantie zal er
in de Wis een heel duidelijk en mooi geluid klinken. Voor de Loosbroekse
gemeenschap is dit weer een prachtig hoogtepunt!”

Wilt u meer weten over mijn reis
met School at Sea? U kunt alle informatie vinden op:
www.Jelteatsea.blogspot.nl

Informeert, boeit en
interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

40 %
2 STUKS

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

10%

EXTRA KASSAKORTING
bovenop de stapelkor ting!

van 3 t/m 13 JULI
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Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl
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53-84 Schoonstraat 2A-01 Heesch | 0412 - 450503 | info@5384.nl | www.5384.nl

Ingrid van de Wetering

Wandelen goed voor iedereen
Wandelen op vakantie(titel)
U geniet tijdens uw vakantie
natuurlijk van het goede leven!
Om de schade beperkt te houden adviseer ik u elke dag even
heerlijk een blokje om te wandelen. Wandelen is laagdrempelig, gratis en kan altijd. Zelfs
met een wandeling rondom uw
vakantieverblijf gaat uw conditie vooruit, komt u beter in uw
vel en uw gemoedstoestand
verbetert.
Wie loopt om af te vallen, moet
ook op de voeding letten. Ingrid
van de Wetering en Marleen
Frunt (Running Therapie Bernheze) gaan de uitdaging aan
om u daarmee te begeleiden.
Wij nodigen u uit om uw vakantie goed af te sluiten: JOIN THE
CHALLENGE en schrijf u in.
Ga voor meer informatie naar
www.ingridgewichtsconsulente.nl.

STAPELKORTING!
Hammam met warmeoliemassage €30,-

Goed voornemen
voor na de vakantie

al meer dan 125 jaar een van de
grootste houtimportteurs en -exporteurs van Nederland. Iedereen
had zijn eigen sponsors en we hadden ook een deel van ons eten en
drinken gesponsord gekregen.
Een heel avontuur al voordat het
echte avontuur gaat beginnen. 25
Oktober vertrekt de boot uit Amsterdam en onze eerstvolgende
stop wordt Tenerife.

www.vorstenbosch-info.nl

Rectificatie

Join the challenge
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bernHeZeFAmiLieberiCHten

Marjo

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht
voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook
een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden.
T. 0412 795170.

marjan van de
groenendaal
06 83530740
johan Tibosch
06 51419167
Wilma Heerkens
06 10134352

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

De VETS
bios vanTE
Nederla
nd!

van harte
gefeliciteerd
met je 50-ste
verjaardag.
Ex-Ex leden
DO
11-07

Donatusbedevaart

VR
12-07

ZA
13-07

ZO
14-07

MA
15-07

DI
16-07

WOE
17-07

Fast & Furious 6
21:30

21:30

21:30

LOOSBROEK – Op zondag 14 juli
vindt (bij mooi weer) in de parochietuin van Loosbroek de jaarlijkse Donatusbedevaart plaats.
De eucharistieviering begint om
9.30 uur en zal voorgegaan worden door pastoor Joost Jansen en
wordt opgeluisterd door het Gildekoor van Dinther en omlijst door
het gilde Sint Barbara. Na afloop
van de viering wordt een vendelhulde gebracht en na deze plechtigheid worden allen uitgenodigd
voor een kop koffie of thee met
iets lekkers. Bij slecht weer wordt
de viering in de kerk gehouden.
Deze jaarlijkse bedevaart is de afsluiting van 100 jaar Antoniuskerk
die de parochie met diverse activiteiten heeft gevierd. Het volledige
artikel op www.mooihdl.nl

The Internship
16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

16:00
19:00
21:15

13:30
15:45
19:15

13:30
15:45
19:15

13:30
15:45
19:15

13:30
15:45
19:15

13:30
15:45
19:15

13:30
15:45
19:15

19:15
21:30

19:15
21:30

19:15
21:30

19:15
21:30

19:15
21:30

21:30

19:00
21:30

19:00
21:30

19:00
21:30

19:00
21:30

Spijt
13:30
15:45
19:15

Now You See Me
19:15
21:30

19:15
21:30

nieuwe reisDoCuMenten noDig?
Gemeente Bernheze werkt op afspraak

Met de komende zomervakantie breekt er een extra
drukke periode aan, waarin veel inwoners nieuwe
reisdocumenten nodig hebben. Wij adviseren u dan
ook om tijdig een afspraak te maken.
Uw voordelen zijn:
• U bepaalt zelf het tijdstip van de afspraak.
• U bent meteen aan de beurt.
Zo maakt u een afspraak:

World War Z

• via de www.bernheze.org
• telefonisch via (0412) 45 88 88
• bij de receptie in het gemeentehuis.

19:00
21:30

openIngSTIjDen
Gemeentehuis, De Misse 6, Heesch
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
woensdag: 8.30 tot 19.00 uur.

19:00
21:30

Verschrikkelijke Ikke 2
13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:15
15:45

13:15
15:45

13:15
15:45

13:15
15:45

kbo heesCh

KBO Bernheze
vakantieweek
valkenburg

teruggave inkomstenbelasting

HEEScH - De directie van grand
Hotel monopole te Valkenburg
heeft ons laten weten dat tijdens
de vakantieweek van Kbo Heesch
van 14 t/m 20 september 2013
nog enkele kamers beschikbaar
zijn.

HEEScH - De vrijwillige belasting
invulhulpen van de samenwerkende brabantse ouderenverenigingen hebben tot nu toe over 2012
zo’n 12.000 aangiftes inkomstenbelasting ingevuld.

De vakantieweek in het hotel is
volledig verzorgd en op basis van
volpension. Er zijn uitstapjes in
de omgeving gepland en ook op
enkele avonden is gezorgd voor
amusement. Zelfs hulp van de
thuiszorg is mogelijk.
Hebt u interesse en wilt u meer
weten, neem dan contact op met
Jo Hanegraaf van KBO Heesch:
0412-451156 of johanegraaf@
hotmail.com.
Een volledige beschrijving van de
vakantie is beschikbaar. Aan deze
vakantie kunnen ook de leden van
andere KBO afdelingen deelnemen.

Het is hen daarbij opgevallen dat
senioren die door de Belastingdienst niet zijn uitgenodigd aangifte te doen, vaak toch in aanmerking komen voor teruggave van
inkomstenbelasting. Senioren uit
de groep van 65 jaar en ouder, die
naast hun AOW ook nog een klein
pensioen ontvangen, kunnen soms
tot wel 200 euro terugkrijgen. Aan
het indienen van deze aangifte is
geen tijdgrens gebonden, er kan
zelfs tot maximaal vijf jaar met terugwerkende kracht inkomstenbelasting worden teruggevraagd, dus
tot en met het belastingjaar 2008.
Ook wanneer u een eigen huis
heeft, dat vrij is van hypotheek, is
het zeer raadzaam na te gaan of

Belasting invulhulp
Epic
13:30

u voor belastingteruggave in aanmerking komt.
De vrijwillige belasting invulhulpen
kunnen daarnaast nagaan of u in
aanmerking komt voor zorgtoeslag
en/of huurtoeslag. Deze toeslagen
kunnen tot maximaal één jaar terug worden aangevraagd, dus over
het belastingjaar 2012. Dit moet
echter wel worden gedaan voor 1
september 2013.
nieuwe belasting invulhulpen
KBO Heesch is op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten om
voor andere KBO-leden telkens in
het voorjaar de belastingaangifte
in orde te maken. Nieuwe belasting invulhulpen krijgen in het najaar een startercursus aangeboden.
Jaarlijks worden er bij aanvang
van de belastingcampagne terugkombijeenkomsten georganiseerd.
Deze bijeenkomsten zijn evenals
de starterbijeenkomsten verplicht
gesteld, met als doel de kwaliteit
van de service voortdurend te verhogen. Inlichtingen en informatie
over aanmelding bij Martien van
Iersel, 0412-455068.

Monsters University
13:15
15:45

13:15
15:45

13:15
15:45

Andre Rieu Live Vanuit Maastricht!
Dein op zaterdag 13 juli a.s. vanaf 20.00 uur mee met de
meeslepende walsen, klassieke muziek en operette. Kortom
een avond om niet te vergeten. Beleef het mee in INDUSTRY!
Reserveer of bestel snel uw kaarten, want op = op.

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl
Service Bioscoop INDUSTRY

P

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel
rkeren!

Gratis pa

0413 - 820990

wk. 28,29
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stichting vrienden van namibië sluit de boeken

V.l.n.r.: Wim Westerhout en Kees de Leeuw

waren gedemonteerd om de containerruimte zo efficiënt mogelijk
te gebruiken. Anno 2013 heeft de
stichting 15 projecten ondersteund
met goederen. Een mooi resultaat,
maar voor de stichting was het
hard werken. De spullen waren niet
het probleem, maar het geld om de
containers te verschepen kregen ze
steeds moeilijker bij elkaar.

Foto Marcel van der Steen Tekst Martha Daams

HEEScH – eind juni is de laatste – enorme – container naar namibië geladen aan de nieuwe erven in Heesch.
De drie vrienden Wim Westerhout, Kees de leeuw en Willie govers zullen in de loop van dit jaar afrondende
activiteiten uitvoeren en daarna de stichting opheffen.
Toen Kees de Leeuw nog frater was,
gaf hij les aan de school in Döbra,
20 km verwijderd van Windhoek.
In 1970 is hij terug naar Nederland
gekomen, getrouwd en heeft kinderen gekregen. Pas in 2005 is hij
weer terug naar Namibië gegaan,
toen de school 100 jaar bestond. In
35 jaar was er nog helemaal niets

veranderd, en de directeur van de
school gaf aan dat het heel fijn zou
zijn om schoolbankjes te hebben
voor 1 klas en 1 computer.
Stichting
Kees is toen met zijn vrienden Wim
en Willie aan het werk gegaan.
Opslag van de spullen kon mooi

eigen tempo
Wim vertelt: “Het is ook goed zo.
Namibië ontwikkelt zich in haar eigen tempo. Wij kunnen onze mentaliteit van zorgen voor morgen en
ons ontwikkelingsniveau niet aan
hen opdringen. Dat werkt voor niemand, ook niet hier. Van de leerlingen die we ondersteund hebben bij
hun studie met financiën is er nu
eentje zelf lerares aan de school
en dat is goed. We moeten ervoor

in de loods van Happy Frost, het
bedrijf van Wim Westerhout, wat
hij net verkocht had. Ze hebben
een stichting opgericht ‘Vrienden
van Namibië’ en een volle 75 m3
container verscheept, in 2006. Zelf
zijn ze per vliegtuig gegaan (op eigen kosten) om de schoolbanken
mee terug in elkaar te zetten, die

waken dat we de mensen daar niet
compleet afhankelijk maken van
onze bijdragen. Zij moeten zelf verder aan hun ontwikkeling werken.
Zo komt er ook weer ruimte voor
andere stichtingen die elders goed
werk verrichten.”

NAMIBIË ONTWIKKELT
ZICH IN HAAR EIGEN
teMPo
De drie vrienden en hun vrouwen,
die ze door dik en dun steunden,
willen graag nog ’n keer gaan kijken naar de 15 projecten die verspreid liggen tussen Rehoboth en
Rundu in de omgeving van Windhoek. In Nederland steken ze hun
energie nu in vrijwilligerswerk dicht
bij huis.

Geen KRAnt
Pim Langens
M 06 525 448 08

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

17 en 24 JuLi

ook wij zijn op de Franse Tour

gens Hoveniers 109x53_3.indd 1

27-02-2012 18:28:19

O zo lekker en o zo makkelijk zijn onze knoflook flutes.
Een smakelijk, lang, hard broodje gevuld met onze kruidenboter.
Even in de oven en je eet het echt overal bij. ’s Avonds als
hartig hapje, bij de maaltijd of ’n salade. En wat denkt u er van
om ze op de BBQ op te warmen? Doe ze dan even in aluminiumfolie.

Knoflook Flutes
verpakt
stuks

4

de bakkers Lamers

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

ZATERDAG
M
/
T
G
A
D
N
A
MA 0 UUR OPEN
OM 7.0 de bakkers:
tips van

e hele

2,95
!

D er lang
zom
k
c
a
p
x
i
S
e
i
t
n
Vakaodjes allerlei en ’n Frans stokbroodje
20 bro
or € 6,00
van € 9,40 vo
Rode Vruchtenbavaroisvlaai
10-12 personen € 12,95
deze aanbiedingen gelden van 11-7 t/m 17-7-2013

We bakken eerst de knapperige flutes… en als ze dan even afgekoeld zijn vullen we met onze eigen kruidenboter… zo lekker!
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mooi & in de streek

in de streek

een niet te filmen idee:
André Rieu bij INDUSTRY

frank boeijen in
de kersouwe

COLOFON

HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe album liefde & moed wordt
geprezen als het mooiste dat frank boeijen in jaren heeft uitgebracht. De liedjes blinken uit in een grote klankrijkdom, mede
dankzij de geweldige band. Zaterdagvond 13 juli, 21.00 uur, toegang € 20,-.

mooi & in de streek

liefde & moed
theatertour
Frank
Boeijen
duikt de diepte
tietip
in tijdens zijn
vakan
Liefde & Moedtheatertour. De
zanger neemt zijn
gehoor mee op een
aardse verkenning. Een
verkenning van universele sentimenten die ieder mens op zijn
eigen wijze inkleurt. Hij gaat
ver, door dichtbij te blijven en
spant een koord tussen op drift
geraakte stemmingen van het
hoofd en het hart. Groot zijn de van der Zalm en charles Nagtgevoelens, maar nergens laat zaam, bestaat uit toetsenist Ton
hij zich verleiden tot clichés. De Snijders en drummer Martin de
ongrijpbaarheid van het leven Wagter.
en de liefde blijft ongrijpbaar. En Kaarten voor dit concert op 13
toch vangt hij de essentie van juli a.s. zijn te bestellen in de
iets dat zich niet in woorden laat ticketshop op www.kersouwe.
uitdrukken.
nl, bij VVV Heeswijk Dinther en
Het is muziek die in het hoofd Uitpunt Veghel.
naklinkt als de laatste tonen al- Op www.kersouwe.nl vind je
lang weggestorven zijn. Dit ook meer informatie en het hele prodankzij zijn band die, naast Rens gramma.

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

mooi & duurzaam
• BECo
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VoF
• orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.o.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

VEGHEL - De service bioscoop InDuSTRY in de schitterend verbouwde
cHV fabriek te Veghel staat bekend om haar vernieuwende wijze van
filmentertainment, presentatie en beleving. nu trekt InDuSTRY deze
lijn geheel door met het live(!) vertonen van het andré Rieu concert op
’t Vrijthof in maastricht.
Elk jaar pakt
deze
wer
e
l
d
b
etietip roemde vin
a
k
va
olist groots
uit met speciale gastartiesten in een
schitterende show.
Een ware beleving, die u nu - dankzij de nieuwste techniek - live kunt
meemaken en wel bij u in de buurt
en vanuit een heerlijk comfortabele
bioscoopstoel!
Op 13 juli a.s. kan elke Rieu fan,

onder het genot van een hapje en
een drankje (naar keuze), genieten
van het unieke optreden van André Rieu, zijn gasten en het Johann
Strauss orkest, middels een unieke,
haarscherpe satellietverbinding en
vertoning op een super bioscoopscherm. Het geluid in INDUSTRY
biedt het allerbeste van wat er in
de bioscoopwereld te krijgen is:
Dolby 7.1.
De aanvang van het concert op 13
juli is 20.00 uur. Er zijn nog kaarten
beschikbaar bij INDUSTRY te Veghel (www.industrybioscoop.nl).

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Activiteiten stal EquiZenz

Equi
Zenz

Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden
06-212 503 62
info@equizenz.nl

www.bomenpark.nl

“Het ritme van het paard”

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje

www.EquiZenz.nl

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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finales komkoep zomereditie 2013

HEESWIJK-DINTHER - afgelopen
weken hebben 178 spelers, verdeeld over 28 teams, zich ingezet
voor een plaats in de biljartfinale.
Zondag 7 juli zijn de finales van
de Komkoep Zomereditie uiteindelijk gespeeld.
We waren welkom bij Aquarest,
waar een heuse biljarttempel was
gecreëerd. Ondanks het prachtige weer waren er toch veel toeschouwers langs gekomen om de
wedstrijden bij te wonen. Zij wer-

tour de Direction uit heesch

den getrakteerd op mooie, grote
series, prachtige ballen en spannende partijen. Een hapje en een
drankje erbij en de middag kon
niet meer stuk.
De organisatie dankt alle bezoekers, Aquarest, scheidsrechters
en schrijvers, alsmede alle deelnemende teams en speellocaties van
het afgelopen jaar. In de winterperiode zullen we weer een competitie spelen.
Mocht je interesse hierin hebben,
laat het ons weten via
info@komkoep.nl.
Voor de uitslagen en meer foto’s
zie www.mooihdl.nl.

wantv in burkina faso
Frans van Lith bij zijn Tour auto met Nederlands kenteken

Foto Marcel van der Steen Tekst Martha Daams

HEEScH – frans van lith in Heesch is de trotse bezitter van een peugeot 604 met daarop alle toeters en bellen die we in de tachtiger jaren elke dag zagen bij de reportages van de Tour de france.
Toen Frans in 2000 miniaturen begon te sparen van Peugeots, gewoon omdat die zo leuk waren,
kreeg hij nogal wat verschillende
uitvoeringen in handen. Ze waren
uitgevoerd met en zonder reclamestickers. Maar uiteindelijk wilde
hij toch overstappen naar de uitvoeringen op ware grootte.
Cameraman Jochem Pennings van Dtv en verslaggever Peter van der Wijst van
WanTV in actie in Burkina Faso.

LOOSBROEK – op WanTV is in
het weekend van 19 juli de eerste
aflevering te zien van ‘Weerzien
in ouagadougou’. In deze vierdelige serie wordt Sahelp gevolgd
die een bezoek brengt aan burkina
faso.
De Osse hulporganisatie ondersteunt in het West-Afrikaanse land

een groot aantal projecten. Weerzien in Ouagadougou is gemaakt
in samenwerking met Dtv in Oss.
Namens WanTV mocht verslaggever Peter van der Wijst mee.
De afleveringen worden steeds in
het derde weekend van de maand
uitgezonden. WanTV is digitaal te
zien op kanaal 48 van Ziggo.

Het zijn weer
Zomerspaarweken!
*De actie loopt van 16 mei tot en met 31 juli 2013.
Vraag naar naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Sp
€ 75 aar
krijg 0 en
volle een
ybal
*

En vanaf 2005 kocht hij hier en
daar een Peugeot die hem aanstond, waaronder een 604 uit
1980.
Tussen 1980-1985 reed de Tour
directie ook rond in een Peugeot
604, vol met stickers en de overbekende claxon.

Ook daar had Frans een mini uitvoering van.
francofiel
Frans is ondertussen een echte
francofiel geworden en heeft zelfs

‘DENK U DIE IS ZEKER VERDWAALT?
DAN IS HET DE AUTO VAN FRANS’
in 2009 een huis gekocht in Frankrijk, in Limousin. Daar gaat hij ooit
weer wonen, bij de Peugeots die
hij daar heeft staan. Eentje rijdt er
af en toe in Heesch rond, vol met
stickers, zwaailicht, chromen beugels en in ’t rood. De uitmonste-

voorzitter
frenky heurkens

Theo van de Heijden, Fractievoorzitter SP
BERNHEZE - op 26 juni jl. heeft de algemene ledenraad van de Sp bernheze een
nieuwe voorzitter gekozen. Door het terugtreden van geert Hanegraaf ontstond
er een vacature. Tijdens de ledenraads werd frenky Heurkens gekozen met algemene stemmen. frenky was de kandidaat van het bestuur. De verkiezing met
algemene stemmen geeft aan dat er groot vertouwen is in frenky Heurkens.
aan de slag
Frenky Heurkens kan direct aan de
slag! Er ligt een grote klus in het
verschiet. In maart 2014 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. De SP achterban is al volop
aan de slag voor maart 2014. Kiescommissie, programmacommissie,
PR commissie en de vele vrijwilligers bereiden zich al voor. De taak
aan Frenky om hier de regie over
te gaan voeren. De SP heeft de

informeert, Boeit en
interesseert

afgelopen 3 jaar samen met 3 collega partijen het college gevormd in
Bernheze. Met Rein van Moorselaar
had de SP de eerste wethouder in
de geschiedenis van Bernheze. Het
was een moeilijke periode door de
financiële crisis. Grote verliezen op
Waalboss en andere aangekochte
(bouw) grond slokten een deel van
de reserves op. Toch werd er extra
goed voor de minima gezorgd. Een
sociaal fonds en geen rioolheffing

KNIPBon

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

voor mensen met een huurhuis.
Want deze groep kan wel een extraatje gebruiken.
Vakantie
De redactie van de politieke stukjes van de SP gaat nu genieten van
een de vakantie. De SP wenst alle
lezers van DeMooiBernhezeKrant
een prettige vakantie toe. Voor wie
erop uit trekt: Kom gezond weer
terug.

Vakantievoordeel
bij de Echte Bakker:

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit
rivez assurantiën
van heck assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
De Berg 10
Laar 16, 5388 HE Nistelrode
5384 MD Heesch
5258 KN Middelrode
088 - 8000 900
0412T- 073
45 20
03
- 503 28 75
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

werf en het zwaailicht weer ergens
anders vandaan. Maar in een paar
maanden tijd was zijn Peugeot 604
de ‘Tour de Direction’. Dus, ziet u
een auto in Heesch rijden en denkt
u: “die is zeker verdwaald”, dan is
dat de auto van Frans.

SP: nieuwe

www.vorstenbosch-info.nl

van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

ring van deze auto heeft hij met
behulp van een vergrootglas afgekeken van de mini die in zijn verzameling zat. De stickers heeft hij
speciaal laten maken. De chromen
beugels heeft hij van een scheeps-

De actie is van vrijdag 12 juli tot en
met donderdag 1 augustus a.s.
Tegen inlevering van deze bon.

Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277

• 4 gesorteerde harde broodjes
naar keuze
• 6 mini mueslikoeken
• 6 witte zachte bollen
• 1 zakje gildekorn afbakstokbrood (2 stuks)

Normaal € 11,-

N u Vo o r m a a r

€ 6,95
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

In verband met de groei van ons bedrijf
is Bernheze Media op zoek naar:

verkoopmedewerker
verkoopmedewerker
buitendienst
M/V
buitendienst
m/v
(parttime)
(partime)

In deze functie bestaan je werkzaamheden o.a. uit:
In deze functie bestaam je werkzaamheden o.a. uit:
• Bezoeken van bestaande en nieuwe klanten
• Bezoeken van bestaande en nieuwe klanten
• Aanspreekpunt voor klanten en relaties
• Aanspreekpunt voor klanten en relaties
• Verkopen van de producten van Bernheze Media
• Verkopen van de producten van Bernheze Media
• Bedrijven adviseren
• Adviserende en commerciële rol
• Verzorgen van de after sales
• Verzorgen van de after sales
• Bijbehorende administratieve taken
• Bijbehorende administratieve taken
Functie-eisen
Functie-eisen
• Werk- en denkniveau op MBO niveau.
• Werk- en denkniveau op MBO niveau.
• Uit de dag willen halen wat er in zit.
• Uit de dag willen halen wat er in zit.
• Enthousiasme is belangrijker dan ervaring
• Enthousiasme is belangrijker dan ervaring
• Ervaring in verkoop en acquisitie kan een pré zijn
• Ervaring in verkoop en acquisitie kan een pré zijn
• Woonachtig in Bernheze
• Woonachtig in Bernheze

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
René Kuijs
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Tjerry van der Sangen
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Expositie
Heemschuur
verlengd
‘Sterk werk: de baksteen’
Heesch - Aanstaande zondag 14
juli organiseert Heemkundekring
‘De Elf Rotten’ een extra openstelling van De Heemschuur. De expositie ‘Sterk werk: de baksteen’
is verlengd. De Heemschuur is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

5.-

t/m woensdag 17 juli bij Intratuin Veghel

bij besteding van 25 euro.

* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon
bij Intratuin Veghel. M.u.v. lopende (kortings)
acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

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

Sudoku

Easy
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Puzzle #78264
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4
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meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl.
Voor al uw ontstoppingen en
renovaties van uw riolering en
putten. Reinigen dakgoten,
renovatie en aanleg riolering.
Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
4 persoons tent
met toebehoren
o.a gasstel met fles,
koelkastje, chemisch toilet,
luchtbedden, enz.
Alles in een koop t.e.a.b.
Nistelrode 06-83575352
Hondenbench
(75 x 50 cm) en 2 kunststof
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode. 06-83575352.
Kofferbakmarkt Bluumkesbuurt Heesch

9
1

7
6

Luchtpost
gerolstein
Wij, Rien Romme (29) en
Anke van Dijk (25) zijn
1 januari 2010 vertrokken
uit het gezellige Brabant, en
zijn verhuisd naar Gerolstein
(Duitsland).

Ja!!

aangeboden

kortIng

1

Stuur uw CV en motivatie
voor 31 juli 2013 naar
info@demooibernhezekrant.nl
t.a.v. Heidi Verwijst

Zondag 1 september
100 standplaatsen vanaf
€ 10,00. 0412-4552667
(na 18.00 uur) of
kofferbakmarkt@kpnmail.com

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

Het is alweer een hele tijd geleden dat we iets van ons hebben
laten horen. Nou ik kan jullie vertellen, het gaat goed hier in
Duitsland!
Een aantal weken terug zijn we samen een paar dagen weg
geweest. We waren niet ver van huis, maar het was heerlijk om
even niet op de klok te hoeven kijken! Het allermooiste van
de onze mini-vakantie was wel het huwelijksaanzoek wat Rien
mij gedaan heeft! Hij zat totaal onverwachts voor me op zijn
knieën met een prachtige ring in zijn handen. 10 mei 2014 gaat
het gebeuren. We zijn volop bezig met de voorbereidingen.
Een paar dagen na het huwelijksaanzoek hebben we mijn 25e
verjaardag gevierd met familie en vrienden. Dit was een mooie
gelegenheid om het leuke nieuws kenbaar te maken.
Genoeg over trouwen, even weer een update over onze
nieuwe koeienstal. Ondanks de slechte winter die we gehad
hebben, heeft de bouw niet veel vertraging opgelopen. Er
is de afgelopen weken weer erg hard gewerkt om alles af te
krijgen. De tweede hal staat inmiddels, dit is het gedeelte waar
de melkkoeien gehuisvest worden. Deze stal bestaat uit twee
paden waar gevoerd wordt en 270 ligboxen. Deze ligboxen
bouwen we zelf in. Dit is nog een hele klus als je bedenkt dat
een complete ligbox met 10 schroeven vast zit. Dit zijn bij
elkaar dus zo´n 2700 schroefjes. Om nog maar niet te spreken
Tramstraat 13a • 5388 GE • Nistelrode •
over het voerrek wat nog in de maak is.KvK:
Komt53411927
allemaal goed,
• BTW-Nummer: 8
we krijgen gelukkig veel hulp van familie en vrienden. De
plek
IBAN
NL51 RABO 0
waar nu nog het meeste moet gebeuren, is de nieuwe melkstal.
Het ronde plateau van beton is gestort. Dit is het gedeelte waar
straks de koeien op komen te staan. Het is nu belangrijk dat
de betonwerker de vloeren stort en de muren metselt van de
nevenruimtes. Als dit klaar is, kan het installatiebedrijf verder
met het opbouwen en installeren van de melktechniek. Veel te
doen nog, maar daarna hoeven we niet meer 8 uur per dag te
melken. Goed werk heeft tijd nodig!
Door het wisselende weer heeft de maïs nog niet echt de kans
gehad om te groeien. Ook hebbben we dit jaar weer erg veel
last van de wilde zwijnen. Als de maïs pas gezaaid is, vreten de
zwijnen pitje voor pitje alle rijen weg. Dit heeft als gevolg dat
er op een paar ingezaaide stukken helemaal geen maïs groeit.
Deze percelen zijn opnieuw met de tractor bewerkt, en daar
worden deze week nog erwten en gras ingezaaid. Het heeft
geen zin om hier nog een keer maïs te zaaien, daar is het nu te
laat voor.
Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe, en voor
degenen die in de buurt zijn, de koffie staat klaar!
Groetjes,
Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl
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Advertorial

boa versterkt de crew van the night of the Music
Het damestrio BOA staat bijna de hele avond op het podium
boa: ‘In de backing vocals bij Karin Bloemen

dat was supergaaf’

NISTELRODE - Terwijl de leden van fanfare Sint lambertus nistelrode druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor the night of the music (18 en 19 oktober in sporthal de overbeek), blikken wij maandelijks
vooruit met één van de betrokkenen om zo bernheze alvast klaar te stomen voor dit spektakel. Dit keer
is boa aan de beurt. boa is een trio enthousiaste dames, bestaande uit Trea van Zutphen uit HeeswijkDinther, berna van es uit oss en angela van mierlo uit erp.
Tijdens de repetitieavond van BOA
ligt het programma van de Night
of the Music midden op tafel, bijna
de volledige lijst met liedjes is roze
gemarkeerd. Tijd om te relaxen zal
er voor de dames niet zijn tijdens
de show. Naast hun eigen nummers zullen ze ook de backing vocals doen bij veel van de andere
liederen. Een hele avond achter de
microfoon, de dames zijn dus niet
te missen.
Zoveel zang op één avond vergt
natuurlijk ervaring en oefening. Angela: “BOA bestaat al bijna twaalf
jaar. Als solisten bij Popkoor Transparant hebben we elkaar leren kennen. Daar werden wij gevraagd om
naast het koor de avond op te vullen met een optreden. Het begon
als een geintje en toen iemand ons

wilde boeken keken wij elkaar aan
en zeiden: ´´Dat gaan we doen!´´
Met die ervaring zit het inmiddels
wel snor. Trea: “We hebben ondertussen al heel wat meegemaakt
met z’n allen. We zijn met vieren
begonnen, maar voor ééntje werd
het te druk. Tijdens ons topjaar in
2008 stonden we veel weekends,
soms wel twee avonden te zingen.
Ons vijfjarig jubileum hebben we
gevierd in het theater, waar het kei
druk was, dat was echt heel vet.
Vanaf dat het woord crisis is gevallen is het bij ons helaas ook minder
geworden. Maar we blijven lekker
bezig.” Op de vraag wat ze het
allerleukste vonden van alle jaren
BOA, antwoorden ze meteen laaiend enthousiast, nog net niet springend op hun stoel: “In de backing
vocals bij Karin Bloemen, dat was
echt super gaaf!” Oefenen doen ze
nog steeds op hun vaste repetitie-

avond. “Ook al hebben we minder
optredens, we blijven repeteren.
Nu met the Night of the Music
gaan we ook gewoon de hele zomer door. We hebben veel liedjes,
maar we gaan het gewoon doen,
gewoon zingen”, aldus Berna. De
nummers waarmee ze normaal de
hele avond vullen op feesten en
partijen, komen vooral uit de jaren
’70 en ’80.
Trea: “Nummers waarop iedereen
lekker kan dansen.” De liedjes die
het trio op 18 en 19 oktober ten
gehore gaat brengen vallen gedeeltelijk in dit genre, maar het is een
hele uitdaging beamen ze alledrie.
“Vooral het zingen met de fanfare
is een uitdaging. Maar het is een
super goed gezelschap en we hebben er heel veel zin in!”
Dus zorg dat je BOA ziet bij de
Night of the Music op 18 en 19
oktober.

‘night of the music 2013, powered by charity cup nistelrode’

night of the Music 18/19 oktober, kaarten zijn al te
bestellen op www.stlambertusnistelrode.nl

V.l.n.r.: Angela van Mierlo, Berna van Es en Trea van Zutphen
Tekst: Nina Mulder

Wiegmans
Heesch
C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8
5384 AN Heesch

De aanbiedingen zijn geldig voor zondag 14 juli
maandag 15 juli en dinsdag 16 juli:

• Elke zondag geopend
van 10.00 uur tot 18.00 uur.
• Elke zondag vers brood, broodjes,
stokbrood en croissants
• Elke zondag extra aanbiedingen.

C1000 frites
2 halen =
1 betalen

6.

95

Bavaria bier
krat 24x 0.3l

2.

98

2 halen =
1 betalen

Gegrilde
kippenbouten

per kilo

JP Chenet
wijn
alle smaken

C1000 Wiegmans Schoonstraat 8 • 5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans
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bernheze

B o uw t

uw bouwperikelen in bernheze bouwt?
info@DeMooibernhezekrant.nl

Een rondje op de bouw…

De winnende naam: ‘lambertushof’
NISTELRODE - Woningcorporatie mooiland bouwt momenteel een
complex van 16 appartementen naast zorgcentrum laarstede te nistelrode. om hiervoor een toepasselijke naam te bedenken heeft de Dorpsraad nistelrode een prijsvraag uitgeschreven.
Op 28 juni heeft een jury de 32
inzendingen beoordeeld. Deze jury
bestond uit Wim van Driel (Heemkundekring Nistelvorst), Frans van
der Lee (KBO Nistelrode), Jan Heijmans (Dorpsraad), Peter Elemans
(Elemans van den Hork Architecten) en Ingrid Vloet (Mooiland).
Alle ingezonden namen zijn besproken en beoordeeld.
Uit de vier favorieten is uiteindelijk de winnende naam gekozen:
‘Lambertushof’. De jury was niet
unaniem. De namen ‘Alaere’,
‘Nistelaar’ en ‘Stedelaar’ volgden

op korte afstand. Winnares is Nelly
Lagarde. “Lambertushof’ is een
toepasselijke naam, omdat op deze
plek vroeger de boomgaard van
de Lambertusparochie lag”, aldus
Nelly. In deze boomgaard stonden
allemaal fruitbomen. Reden voor
architect Peter Elemans om het bestek aan te passen en de gewone
bomen die op het terrein geplant
zouden worden te vervangen door
sierfruitbomen.
De winnares kreeg een cadeaubon
van € 50,- en een bos bloemen
overhandigd.

Ingrid Vloet feliciteert Nelly Lagarde
met de gewonnen prijs
Foto: Frans van der Lee

vlag in de top
NISTELRODE – Eind deze week zet de vakantie in voor de meeste bouwvakkers. Op het bouwterrein van
Aannemer Nieuwenhuizen Daandels zal aanstaande vrijdag de dakvloer gestort worden. De eerste metselwerkzaamheden zijn gestart en zullen na de bouwvakvakantie weer opgepakt worden. Geheel volgens
planning kunnen ze de ´Lambertushof´goed afsluiten en zal aannemer Nieuwenhuizen Daandels na de zomervakantie weer uitrukken om binnen enkele maanden het pand op te leveren.

overdracht groenonderhoud in heesch

HEEScH - Zaterdag 6 juli droeg
wethouder Rein van Moorselaar
namens de gemeente Bernheze
het groenonderhoud over aan
de bewoners van het Plantsoen
in Heesch.
In het kader van de bezuinigingen hadden de leden van buurtvereniging ‘Het Plantsoen’ in
meerderheid besloten om het
onderhoud van heggen, struiken en het wieden van onkruid
zelf te gaan doen. Hierdoor
bleef het Plantsoen in de oorspronkelijke staat en vond er
geen transformatie in grasveld
plaats.
Bekijk de foto’s en lees meer op
www.mooiheesch.nl
Rein van Moorselaar was er bij
namens de gemeente
Foto: Ad Ploegmakers

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl
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“Boven de DIO Nistelrode wonen?
A.s. donderdag open huis
van 17.30 tot 19.00 uur”
Bernheze Makelaars

opening D.i.o./the read shop sparkling
Beautystylist Tom Sebastian komt naar Nistelrode
NISTELRODE – De officiële opening als deadline, was voor Kristel van Dijk een mooi moment om samen
met haar medewerksters naar toe te werken. De vrijwillige handen van familie en vrienden waren van harte
welkom. Duizenden doosjes, potjes en producten moesten op een eigen plekje komen te staan. Het is gelukt, de winkel ziet er puntgaaf uit en de deuren van drogisterij en boekhandel gaan vrijdag 12 juli om 9.00
uur open. Kristel heet u van harte welkom tijdens dit openingsweekend, met allerlei activiteiten.
Tom Sebastian
Als kind was Tom al gefascineerd door schoonheid. Hij had al heel vroeg
in de gaten dat je door
iemand mooier te maken

diegene een goed gevoel
over zichzelf kan geven.
Van zijn hobby zijn beroep maken was dan ook
voor hem de beste keus.
Tom werkte voor verschil-

VAN TUYL METAALRECYCLING

KOM IN DE VAKANTIE
UW OUD IJZER BRENGEN

TIJDENS
K
DE BOUWVA
DAGELIJKS
GEOPEND

lende tv programma’s en
bladen en ontwierp, in samenwerking met diverse
merken, ByTOM collecties.
Naast zijn website heeft

hij ook een succesvol Youtube kanaal: www.youtube.com/bytomsebastian
en is de komst van zijn allereerste boek ‘Happy go
Beauty!’ een feit.

• mooie aanbiedingen
• Kleurwedstrijd
• Zaterdag 13 juli van
11.00 tot 13.30 uur
topvisagist Tom
Sebastian in de winkel
• beautyvragen en tips
• Visagie
• Signeren nieuwste boek
‘Happy go beauty!’

parkstraat 8, nistelrode

Uw woonbelangen
centraal!

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

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

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

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

TE KOOP
WILGENDREEF 12
Heeswijk Dinther

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?
Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?
Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.
Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

Verbouwen en renoveren

VRAAGPRIJS: € 350.000,- k.k.*

grond!
Wel de woning (nog) niet de
vraagprijs € 235.000,- k.k.
Maakt uw woongenot bereikbaar en betaalbaar!
* Deze woning wordt u ook aangeboden met de Duokoop-regeling. Voor u als
koper biedt dat een scherpe koopsom, rente voordelen, verbeterde financiële
haalbaarheid en wel Nationale Hypotheek Garantie. En dat zonder concessies te
doen aan uw woongenot! Voor meer informatie neem contact op met de makelaar.
In voleigendom is de vraagprijs van deze woning € 350.000,- k.k. Aan u de keuze.

www.bzpmakelaars.nl

PERCEELOPP: 307m²
INHOUD HUIS: ca. 550m³
BOUWJAAR: 1989
WOONOPPERVLAK: ca. 153 m²

Tel. (013) 82 00 162
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I.v.m. uitbreiding en verbouwing van onze winkel:

5 t/m 15 juli 2013 MEGA VERBOUWINGSOPRUIMING
Helmen actie
aktie

2T olie actie:
Aktie:

Scooteraanbiedingen:

2013 MT
MT Collectie
Collectie 25%
25% korting
korting
2013

Castrol Power
Power RS
RS 2T
2T (TTS)
(TTS) 44 halen
halen =
= 33 betalen
betalen =
=€
€ 9,70
9,70 per
per liter
liter
Castrol
Putoline TTX
TTX 44 halen
halen =
= 33 betalen
betalen =
=€
€ 7,45
7,45 per
per liter
liter
Putoline
Putoline Scooter
Scooter 44 halen
halen =
= 33 betalen
betalen =
=€
€ 7,45
7,45 per
per liter
liter
Putoline

NIEUWE 2013
2013 VESPA
VESPA SCOOTERS
SCOOTERS
NIEUWE
SNOR/25km 4T:
4T:
SNOR/25km
Vespa LX
LX (alle
(alle kleuren)
kleuren) van
van
Vespa
€ 2.929,2.929,- nu
nu voor
voor €
€ 2.499,-*
2.499,-*
€

Helmen 50% korting:
AGV RC-5
RC-5
AGV
AGV
AX-6
AGV AX-6
MDS RC-4
RC-4
MDS

van
van
van
van
van
van

€ 129,129,€
€
209,€ 209,€
99,€ 99,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

€ 64,50
64,50
€
€
104,50
€ 104,50
€
49,50
€ 49,50

Helmen 60% korting:
TNT kevlar
kevlar van
van €
€ 99,99,- voor
voor €
€ 40,40,TNT
MT Oxion
Oxion (ook
(ook geschikt
geschikt voor
voor op
op de
de motor)
motor)
MT
van €
€ 149,95
149,95 voor
voor €
€ 59,95
59,95
van
MDS Edgde
Edgde van
van €
€ 89,89,- voor
voor €
€ 35,95
35,95
MDS
MDS Beast
Beast van
van €
€ 89,89,- voor
voor €
€ 35,95
35,95
MDS
MDS Demon
Demon van
van €
€ 89,89,- voor
voor €
€ 35,95
35,95
MDS

Helmen 70% korting:
MT thunder
thunder van
van €
€ 99,95
99,95 voor
voor €
€ 29,95
29,95
MT

Aktie:
MotorBanden actie:
Michelin Pilot
Pilot Power:
Power:
Michelin
120/60
x
ZR
17
NU €
€ 90,90,120/60 x ZR 17 :: NU
120/70
x
ZR
17
:
NU
€
90,120/70 x ZR 17 : NU € 90,160/60
x
ZR
17
:
NU
€
112,50
160/60 x ZR 17 : NU € 112,50
180/55
x
ZR
17
:
NU
€
121,50
180/55 x ZR 17 : NU € 121,50
190/50
x
ZR
17
:
NU
€
130,50
190/50 x ZR 17 : NU € 130,50
Setprijzen:
Setprijzen:
120/70 xx ZR17
ZR17 +
+ 160/60
160/60 xx ZR
ZR 17
17 NU
NU €
€ 189,189,120/70
120/70
x
ZR17
+
180/55
x
ZR
17
NU
€
193,50
120/70 x ZR17 + 180/55 x ZR 17 NU € 193,50
120/70
x
ZR17
+
190/50
x
ZR
17
NU
€
202,50
120/70 x ZR17 + 190/50 x ZR 17 NU € 202,50

Vespa SS sport
sport matzwart
matzwart van
van
Vespa
€ 3.099,3.099,- nu
nu voor
voor €
€ 2.599,-*
2.599,-*
€

Michelin Pilot
Pilot Power
Power PURE
PURE 2CT
2CT
Michelin
120/70
X
ZR
17
:
NU
€
108,120/70 X ZR 17 : NU € 108,160/60 xx ZR
ZR 17
17 :: NU
NU €
€ 103,50
103,50
160/60
180/55
X
ZR
17
:
NU
€
143,180/55 X ZR 17 : NU € 143,190/50
X
ZR
17
:
NU
€
143,190/50 X ZR 17 : NU € 143,Setprijzen:
Setprijzen:
120/70 xx ZR17
ZR17 +
+ 160/60
160/60 xx ZR
ZR 17
17 NU
NU €
€ 216,216,120/70
120/70 xx ZR17
ZR17 +
+ 180/55
180/55 xx ZR
ZR 17
17 NU
NU €
€ 229,50
229,50
120/70
120/70 xx ZR17
ZR17 +
+ 190/50
190/50 xx ZR
ZR 17
17 NU
NU €
€ 234,234,120/70

KEEWAY MILAN
MILAN 2t
2t 45
45 km/u
km/u van
van
KEEWAY
€ 1.099,1.099,- voor
voor €
€ 769.-*
769.-*
€

ONS
MAGAZIJ
N
MOET
LEEG!

*Prijzen excl.
excl. Rijklaar
Rijklaar maken
maken (€
(€ 199,-)
199,-)
*Prijzen
OPRUIMING NIEUWE
NIEUWE
OPRUIMING
KEEWAY SCOOTERS!!
SCOOTERS!!
KEEWAY
30% KORTING
KORTING
30%

Keeway Huricane
Huricane 50
50 2T
2T 25
25 km/u
km/u van
van
Keeway
€ 999,999,- voor
voor €
€ 699,-*
699,-*
€
Keeway Flash
Flash 50
50 2T,
2T, 45
45 km
km van
van
Keeway
€ 1.099,1.099,- voor
voor €
€ 769.-*
769.-*
€
*Prijzen excl.
excl. Rijklaar
Rijklaar maken
maken (€
(€ 199,-)
199,-)
*Prijzen

Tijdens
Tijdensde
deverbouwingactie
verbouwing bij
bijaankoop
aankoopvan
vanelke
elkeandere
andere
voorradige
bromfiets/scooter
voorradige bromfiets/scooter

GRATIS HELM ofof
GRATIS ART 4*
KETTINGSLOT!

Dit is
is slechts
slechts een
een greep
greep uit
uit
Dit
onzeverbouwingsacties.
verbouwingsactie.
onze
Loop vrijblijvend
vrijblijvend een
een keer
keer
Loop
binnen voor
voor ons
ons assortiment
assortiment
binnen
bromfietsen/scooters,
bromfietsen/scooters,
onderdelen en
en toebehoren.
toebehoren.
onderdelen
Tijdens de
de verbouwing
verbouwing zijn
zijn
Tijdens
wij
gewoon
geopend:
wij gewoon geopend:
maandag: 9.00-21.00
9.00-21.00 uur
uur
maandag:
dinsdag
en
vrijdag
dinsdag en vrijdag
14.00-21.00 uur
uur
14.00-21.00
zaterdag:
8.30-17.00
uur
zaterdag: 8.30-17.00 uur

OP =OP
Aanbiedingen geldig
geldig zolang
zolang de
de voorraad
voorraad strekt.
strekt.
Aanbiedingen
Druk- en
en zetfouten
zetfouten voorbehouden.
voorbehouden.
Druk-

Retselseweg 5•5473 HC Heeswijk-Dinther•06-50453935•www.hvamotoren.nl

Jubilarissen bij Aurora
HEESCH – Traditiegetrouw sluit Fanfare Aurora uit Heesch het muzikale
seizoen af met een eindeseizoensfeest om vervolgens het zomerreces
in te gaan. Op vrijdagavond 28 juni jongstleden was het weer zover en
ook dit jaar waren er jubilarissen te huldigen. Maar liefst vier stuks in
totaal, samen goed voor 150 jaar lidmaatschap!
Moniek van Nistelrooij (25 jaar lid)
Ze begon in haar jonge jaren bij de
miniretten en stroomde via de majoretten door naar het lyrakorps.
Toen het lyrakorps en de toenmalige drumband samen werden
omgevormd tot de huidige malletband was Moniek een van de
kartrekkers van het melodische
slagwerk. Tot op de dag van vandaag is ze lid van de malletband en
sinds enkele jaren ook instructrice
van de jeugdmalletband.
Joost Verdiesen (25 jaar lid)
Als vaste slagwerker is hij al jaren
actief binnen het fanfareorkest en
de Prinselijke Hofkapel ‘De Dors(t)
vlegels’. Sinds 2010 is Joost ook
bestuurslid van Aurora. Hij is een
van de grondleggers van de inmiddels zeer succesvolle oud ijzeractie
‘oud ijzer voor nieuw koper’!

Paul Govers (40 jaar lid)
Begon als vaandeldrager bij Fanfare Aurora. Daarna is Paul lid
geworden van de drumband, die
later werd omgevormd tot de huidige malletband. Paul is nog steeds
een van de trouwste leden.

50e Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther - De jeugd- en gezinsvierdaagse is een vierdaagse voor wandelaars vanaf 4 jaar. Je kunt
er de 5, 10 en 15 km wandelen. Naast het wandelen zijn er verschillende evenementen, voornamelijk bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar. ’s Morgens wordt er gewandeld en je start dan om 9.00 uur. De
5 km is ook voor rolstoelers toegankelijk en jaarlijks mogen wij ongeveer 150 rolstoelers bij de vierdaagse
verwelkomen. Ook is het mogelijk om één dag mee te lopen, de kosten hiervoor bedragen € 4,00.
derbingo, woensdagmiddag gaan
we naar natuurtheater de Kersouwe waar een jeugdvoorstelling
te zien is, donderdagmiddag is er
een picknick voor alle deelnemers,
met daarna een clinic handboogschieten. Vrijdagmiddag wordt er
door de deelnemers een playbackshow neergezet en vrijdagavond
wordt er ter afsluiting een themaspelletjesavond gehouden. Tijdens
de nevenactiviteiten, met uitzondering van natuurtheater de Kersouwe, zijn ook alle consumpties
inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Tiny van den Akker (60 jaar lid)
Als tubaspeler bij het fanfareorkest
heeft hij al vele noten mogen blazen. En naast muziek maken wordt
op Tiny ook nooit tevergeefs een
beroep gedaan als het gaat om
hand-en-spandiensten voor de
vereniging. De geweldige repetitieruimte van Aurora, die nagenoeg iedere avond bezet is voor
muzikale activiteiten, is ook mede
aan Tiny te danken.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en blijf nog lang lid van onze
vereniging!

Op zaterdag zijn de starttijden afwijkend in verband met de officiële
bloemenhulde en het defilé, zodat
iedereen daar tegelijkertijd aanwezig kan zijn.
Het inschrijfgeld voor de hele week
bedraagt slechts 10 euro en deelname aan de picknick is gratis.

creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
voor alle creatieve oplossingen.
Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

De wandelingen leiden je door
de bosrijke omgeving en langs de
verschillende bezienswaardigheden van Heeswijk-Dinther. Iedere
dag is er ongeveer halverwege de
wandeltocht een rustplaats, waar

de consumpties bij het inschrijfgeld
zijn inbegrepen.
De nevenactiviteiten die georganiseerd worden zijn: dinsdagavond
inschrijfavond met daarna een kin-

Dit jaar wordt de jeugd- en gezinsvierdaagse georganiseerd van
31 juli tot en met 3 augustus. Het
thema is INDIANEN.
Voor inlichtingen kun je bellen naar
0413-293010, 06-13718900 of op
de website kijken: www.jeugdvierdaagse.nl.

Bernheze sportief

Woensdag 10 juli 2013

tennis

jeu de boules

Wout & Yoni
Jeugdclubkampioenen 2013

Cor Verhoeven
en Antoon Raaijmakers Winnaars

nistelrode – De finaledag werd afgesloten door de clubkampioenen:
Yoni Willems & Wout Soetekouw die de sponsoren, de organisatie, de
ouders, de opa’s en oma’s bedankten voor hun komst en de inzet, waardoor het een fraaie week geworden was. De organisatie kan terugkijken
op een prachtige week. Prachtig weer en veel spelers. Er waren 91 spelers en deze waren goed voor ruim 150 inschrijvingen.

Jeu de boulestoernooi te Nistelrode om Omroepertrofee
Nistelrode - Een geslaagde toernooidag om de Omroepertrofee
op zondag 7 juli jl. bij Jeu de Boulesclub Die Lé te Nistelrode voor
teams van jeu de boulesclubs uit
Nistelrode, Geffen, Oss, Schaijk,
Berghem, Zeeland en Uden.
Van de 40 teams waren er 6 met
0 gewonnen wedstrijden, 8 met 1
gewonnen wedstrijd, 11 met 2 gewonnen wedstrijden en 10 met 3
gewonnen wedstrijden.
Van de 5 teams die alle 4 wedstrijden wisten te winnen waren dat er

voetbal
Wout Soetekouw & Yoni Willems, jeugdclubkampioenen TC Telro

De organisatie heeft er een drukke
week opzitten en haalde ook de
finaledag het onderste uit de kan
om het jeugdclubkampioenschap
tot een waar feest te maken met
heerlijke ‘champagne’ voor de winnaars en lekkere hapjes voor het
publiek. Gea Dobbelsteen opende
namens het bestuur de prijsuitreiking, die al snel door de commissie
opgepakt werd. Na een sportieve
start van de vakantie, op weg naar
hun vakantiebestemming.
rood GD: Silas van de Goor &
Jasmijn van der Pas
rood JE: Wessel van der Wijst
rood JD: Silas van de Goor & Thor
van de Goor
rood ME: Dide van der Doelen
rood MD: Sam van der Doelen
&Jasmijn van der Pas
Oranje GD t/m 10 jaar: Flow van
den Berg & Jill van Niftrik
JE t/m 10 jaar: 1	Cas van
Nistelrooy

tennis

Oranje JE t/m 10 jaar:
Luuk Mikkers
Oranje JD t/m 10 jaar:
Luuk Mikkers & Milan Zitter
Oranje ME t/m 10 jaar:
Fen van Nistelrooy
Oranje MD t/m 10 jaar:
Fen van Nistelrooy & Sara Pullen
GD t/m 12 jaar: Stijn van der
Doelen & Timme van Roosmalen
JE t/m 12 jaar: Mathijs Willems
JD t/m 12 jaar: Stijn van der
Doelen & Lars Heerkens
ME t/m 12 jaar: Timme van
Roosmalen
MD t/m 12 jaar: Indy van
Grinsven & Timme van Roosmalen
GD t/m 14 jaar: Max Dobbelsteen
& Maud Smits
JE t/m 14 jaar: Wout Soetekouw
JD t/m 14 jaar: Mathijs Pluk &
Wout Soetekouw
ME t/m 17 jaar: Yoni Willems
MD t/m 17 jaar: Ciel van Erp &
Yoni Willems
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3 van Jeu de boulesclub Le Sud uit
Zeeland, 1 van Le Jeteur uit Schaijk
en 1 van Die Le uit Nistelrode.
De eindstand was als volgt:
1e plaats (+36)	Cor
Verhoeven
en Antoon Raaijmakers Die Le uit
Nistelrode.
2e plaats (+34)	Chris en Nelly van
Deutekom. Le Sud Uit Zeeland.
3e plaats ((+27) Theo de Klein en
Jan van Dongen. Le Sud uit Zeeland.
4e plaats (+20) Leo en Ria van de
Heuvel. Le Jeteur uit Schaijk.
5e plaats (+18) Gerrit en Bep

Huggers. Le Sud uit Zeeland.
Al met al kan teruggekeken worden op een zeer zonnig, gezellig en
daarmee geslaagd toernooi, waarbij
na de prijsuitreiking nog enige tijd
gezellig werd nagebuurt.

Penaltybokaal: Ruben Kusters

heesch - Afgelopen week heeft zoals vorige week vermeld in deze krant de Voetbalweek weer plaatsgevonden binnen voetbalvereniging H.V.C.H. Zo langzamerhand een traditie binnen de vereniging. Een groot aantal jeugdleden van H.V.C.H. bestemd voor C-D en E jeugd. We telden maar liefst meer dan 140 deelnemers
die de hele week bezig zijn geweest met spelen die betrekking hebben op het voetbal.
Winnaar Penaltybokaal:
Ruben Kusters

De week was een succes! Het levendtafelvoetbalspel, gesponsord
door de Club van 50, ook de circuit
training bestaande uit allerlei trainingsvormen en individuele spellen
en het normale programma; boarding, kooi, panna, chaosvoetbal,
honkvoetbal enz. en ook vrijdagmorgen de finale van de penaltybokaal, deze keer met keeper Mike
van Nuland van de selectie 1/2.
Een gave week.

TC Telro jeugdclubkampioenschap

De jeugdclubkampioenschappen had vele winnaars, allemaal in hun eigen categorie. Na de prijsuitreiking wilden ze dan
ook graag nog even allemaal op de foto!

SPORTEN IN DE
ZOMERVAKANTIE?
Met een aangepast
zomerrooster gaan
wij alle dagen
gewoon door!

Jeugdvoorzitter Laurens Gloudemans deed de prijsuitreiking waarbij er een prijs was voor iedere beste speler/ speelster uit de groep en
voor de winnaar van de penaltybokaal en als laatste voor de winnaars
van het voetbaltoernooitje.
Alle vrijwilligers werden bedankt
en een oproep naar serieuze kandidaten volgde. Om deze week ook
in 2014 mogelijk te maken hebben
ze mensen nodig.

Winnaars van de groepen:
A - Bente van de Leijgraaf
B – Thom Ullenbroeck
C – Sven Bonte
D – Dave van Heeswijk
E – Jaap van de Wijgert
F – Mike van Esch
G – Don Schrijvers
Winnaars toernooi | groepen ABC
Willem van de Akker
Cas School
Bas van den Akker
Christ Heijmans
Winnaars toernooi | groepen DEFG
Wendel Lange
Tygo van de Akker
Daan van Wanrooij
Wout van den Hurk

SUMMER SALE ATB FIETSEN

Merida TFS XT lite
Merida TFS 800
Merida XT
Trek 6500
Trek 8000
Trek 8000
Trek 9.7 Carbon
Trek 8.6

€ 1599,- nu 20%
€ 1119,- nu 30%
€ 0999,- nu € 849,€ 1199,- nu 30%
€ 1599,- nu 30%
€ 1699,- nu 30%
€ 2299,- nu 40%
€ 1299.-*
€ 1699.-*
Trek 8.8
* Gratis 27.5” wielenset incl. banden

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
11 juli
open huis appartementen
sparrenweide
Locatie: Parkstraat Nistelrode
Pagina 17
oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch
12 juli
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf
Heeswijk-Dinther
dio drogisterij/the readshop sparkling open
Locatie: Parkstraat 8 Nistelrode
Pagina 17
dk 60 jaar
Locatie: Hescheweg 223 oss
Pagina 9
13 juli
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
frank Boeijen in concert
Locatie: de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf
Heeswijk-Dinther
Beautystylist tom sebastian
komt naar nistelrode
Locatie: D.i.o./The Readshop
Sparkling Nistelrode
Pagina 17
dk 60 jaar
Locatie: Hescheweg 223 oss
Pagina 9
andré rieu
Locatie: industry Veghel
Pagina 8

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch

japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de Rooie
Hoeve Heeswijk-Dinther

19 juli

24 juli

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Bernheze fiets3daagse
Locatie: Start Stanserhorn
Heeswijk-Dinther

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

weerzien in ouagadougou
Locatie: WanTV
Pagina 13

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

hotelgasten, presentatie
leon Verdonschot
Locatie: Kersouwe,
Heeswijk-Dinther

de Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode

31 juli

Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf
Heeswijk-Dinther
dk 60 jaar
Locatie: Hescheweg 223 oss
Pagina 9
extra openstelling van
de heemschuur
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 14
c1000 geopend
Locatie: Heesch
Pagina 15
15 juli
gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
16 juli
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

jumping heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
publieksavond sterrenwacht
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
20 juli
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
jumping heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther

roodkapje
Locatie: de Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
Pagina 1
geen uitgaVe
demooiBernhezekrant
25 juli
Bernheze fiets3daagse
Locatie: Start ’t Tunneke Heesch
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch

21 juli

17 juli

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

de Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode

jumping heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

fratelli fiasco
Locatie: de Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

22 juli

28 juli

gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch

mg meets morgan iii
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 1

geen uitgaVe
demooiBernhezekrant

14 juli

18 juli

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

loosbroek sluit 100 jaar
kerk af met donatusbedevaart
Locatie: Parochietuin Loosbroek
Pagina 6

jumping heeswijk
Locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther

26 juli
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
27 juli

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
servicepunt heeswijkdinther gesloten
23 juli
Bernheze fiets3daagse
Locatie: Start Heische Hoeve
Loosbroek

30 juli

de Vakantiekoffer
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
robin hood
Locatie: de Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
Pagina 1
Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf
Heeswijk-Dinther
jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18
1 augustus
jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18
oud papier
Locatie: Vorstenbosch
oefenavond jeu de boules
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch
2 augustus
jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18
3 augustus

expositie ode aan Beatrix
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

jeugd- en gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Vorstenbossche j eu de
boules kampioenschappen
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch

29 juli
servicepunt heeswijkdinther gesloten

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

