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Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

kringloopbernheze.nl

Jumbo Heeswijk Dinther

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl
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• 3 eieren
• 3 Tasty Tom tomaten
• 3 zoetzure augurken
• ½ bosje radijs
• 1 stokbrood
• ½ krop sla
• 2 eetlepels mayonaise
sterd
• 2 theelepels Dijon mo
lm
• 100 gram gerookte za
• Versgemalen peper
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e grote uittocht van vakantiegangers is weer begonnen,
veelal zuidwaarts, richting Frankrijk, Italië, Spanje en
Portugal. Heerlijk struinen over de plaatselijke markt en
genieten van de lokale delicatessen. Toch zijn er ook veel mensen
die deze periode niet op vakantie gaan en thuis genieten van
rust en vrije tijd, na een jaar van hard werken. De mensen die in
eigen land vakantie vieren, weten ons Brabantse land vaak ook
te waarderen als de plek
om heerlijk te relaxen.
U bent allen van harte
welkom om eens bij ons
binnen te lopen, om u te
laten verrassen door het
vele lekkers en ons ruime
assortiment.
Wij zijn tijdens de vakantie gewoon geopend en adviseren u graag
bij uw keuze. Uiteraard kunt u bij ons terecht
voor een uitgebreide keuze uit bbq vlees, van
een spiesje kipsaté tot een mals lapje van de
lamsbout. Ook bent u bij ons aan het juiste
adres voor diverse rundvleessalades, heerlijke
sausjes en rauwkostsalades.

1. Kook de eieren in 8 min. hard. Laat ze schrikken onder koud stromend water, pel ze en snijd ze in plakjes. Snijd de tomaten in plakjes.
Snijd de augurken en radijsjes in plakjes. Snijd het stokbrood doormidden en hol het wat uit.
2. Was de sla en bedek de bodem van het stokbrood met de sla. Leg de
plakjes tomaat op de sla. Meng de mayonaise met de Dijon mosterd
en bestrijk de tomaat met de helft van dit sausje. Leg de augurk en
radijs erop. Bedek het wederom met sla en plakjes ei. Bestrijk het ei
met de rest van het sausje.
3. Verdeel de zalm erover en (versgemalen) peper. Dek af met de bovenkant van het brood en druk goed aan. Snijd het brood voorzichtig in 4
stukken en serveer.

In onze Eetwinkel bent u van harte welkom
voor een kop koffie, een kop soep, een belegd broodje, een panini,
wrap of een saté spies met brood. U kunt binnen plaatsnemen of
heerlijk genieten op ons terras buiten.

BEWAArTIp:

Ik wens ieder een heerlijke zomer toe met veel zonneschijn! Ik
hoop eenieder het juiste culinaire vakantiegevoel te kunnen
geven….

je kunt het brood maximaal 4 uur van tevoren bereiden. Pak het in zijn
geheel in met bakpapier en knoop dicht met keukentouw. Bewaar deze
in de koelkast of een koeltas. Neem een goed mes mee om het brood ter
plekke te snijden.

TIp:

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.

TIJDENS DE VAKANTIE GEWOON VERS ETEN

• Houdt u niet van gerookte zalm, dan kunt u kiezen voor gerookte kip,
gekookte of rauwe ham.
• De saus van mayonaise en Dijon mosterd kunt u ook vervangen door
kruidenkaas
• Vervang de kropsla door rucola voor een wat pittiger stokbrood.

Wĳ zĳn tĳdens de vakantie
gewoon geopend en adviseren
u graag bĳ uw keuze

Riny van Esch
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Bernheze tijdens
de vakantie

Eet Smakelijk

PEFC/30-31-421

HEESWIjK-DINTHER

Van 29 juli t/m 2 augustus

3-GANGEN
WEEKMENU
€ 18,50

een spetterend
all-in jubileummenu
voor slechts € 49,50 p.p.

Voor iedereen een fijne vakantie

Een 4-gangen diner inclusief welkomstdrank,
wijnarrangement, bier en/of frisdrank tijdens het diner
en koffie of thee na.

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

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Edwin van Eerd
45 jaar

“Deze zomer ga ik genieten van
het mooie weer. Eigenlijk hoef
ik dus niet weg, maar dat doe ik
wel. Ik ga op vakantie naar Tarragona in Spanje. Elk jaar kijken
we waar we heen gaan, maar
we kiezen vaak voor Spanje.
We gaan genieten van de omgeving en het lekkere eten. Dat
is ook veel waard. Het mag
van mij lekker weer zijn. Wat
ik verder ga doen in de zomer,
zie ik wel. Maar dat komt zeker
goed.”
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Evie, Sille en Lisa zwemmen
door de gracht voor ALS

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Dagje weg
Wandelen? Weet je wel hoe saai dat is? Die bergen lijken hier allemaal
op elkaar. Het enige wat spannend is, is dicht bij de afgrond wandelen,
maar dat is dan weer slecht voor jullie hart. Onze nieuwbakken
vakantievriendjes hoeven nooit mee op pad, maar mogen de hele
dag rond-de-tafelen als ze willen. Maar wij moeten wel mee. Zwaar
onrechtvaardig!
Ik kan de frustratie van mijn kindertijd binnen no time weer naar
boven halen. Om de paar dagen hadden mijn ouders het briljante plan
bedacht om met kinderen een dagje weg te gaan tijdens de vakantie.
Dat betekende een middagje slenteren door een prachtig oud stadje.
Of nog erger in kinderogen: een dag wandelen in het gebergte waar
alleen maar stilte was. In beide gevallen liep ik in ieder geval de hele
ochtend met m’n ziel onder mijn arm achteraan, hopende dat deze dag
heel snel voorbij zou gaan. Ik was immers uit mijn routine gehaald van
zwemmen, tafeltennissen, voetballen en nieuwe vriendjes maken. En als
ik een dag weg zou zijn van het vakantiepark, moest ik me de dag erna
weer bewijzen bij de pingpongtafel en achteraan in de rij aansluiten.

V.l.n.r.: Sille, Evie en Lisa

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Heeswijk-Dinther – De 11-jarige Evie van Lamoen en de 10 jaar oude Lisa Ketelaars en Sille van der Pol
uit Heeswijk-Dinther grijpen de vakantie aan om veel te gaan zwemmen. Niet voor de lol, maar om goed
getraind aan de start te verschijnen van de Amsterdam City Swim For Kids, waar het drietal in september aan
deelneemt om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS.
Deelname aan de A.C.S. is zowel
voor volwassenen als kinderen
ontzettend zwaar. Eerstgenoemden zwemmen 2000 meter en kinderen dienen 700 meter door het
ijskoude water van de Amsterdamse grachten te ploeteren. Om aan
te geven hoe bar de tocht is, moet
gedacht worden aan maar liefst

Zonder trainen doe je
dat niet zomaar
40 of 14 baantjes in een 50 meter bad. Iets wat je er zonder training niet zomaar even bij doet. Er
wordt gezwommen om geld in te
zamelen voor onderzoek naar de
progressieve, ongeneeslijke ziekte
ALS. Na de eerste symptomen is
de gemiddelde levensverwachting
drie tot vijf jaar. Het relatief klein
aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten nihil zijn en de

bijdrage van de A.C.S. is daarom
belangrijk.
Er ligt dus een behoorlijk zware lading op de zwemtocht. Zeker voor
Lisa, op wiens initiatief de jongedames meedoen. “De man van
mijn moeder, Twan Smits, had ALS.
Hij is er vorig jaar aan overleden”,
motiveert Lisa. Het hoeft geen betoog dat deze jongedame het ziekteproces van zeer nabij meemaakte en als geen ander weet waar
ze voor gaat zwemmen. Als échte
vriendinnen ondersteunen Evie en
Sille haar. Niet alleen met troostende woorden, maar ook door samen
de gracht in te springen.
Trainingen
De dametjes zijn bezig met extra trainingen. Iets dat echt nodig
is om de eindstreep te halen. De
eerdere oefeningen hebben hen al
geleerd dat 700 meter meer is dan
gedacht. Evie: “Ik had onlangs al
veel baantjes getrokken, maar uit-

eindelijk bleek het toch maar 350
meter te zijn”. Dan: “Mijn moeder
gaat twee kilometer zwemmen.
Dat vond ik eerst niet zo heel ver.
Intussen heb ik medelijden met
haar.”
Deelname kost € 50,- p.p. en elk
kind moet € 100, - sponsorgeld inzamelen. Alles bij elkaar opgeteld
geen kattenpis. “We zijn aan het
bedenken wat we kunnen doen.
Waarschijnlijk gaan we cupcakes
bakken en verkopen. Verder hopen we dat mensen ons financieel ondersteunen. Het is niet voor
onze spaarpot, maar voor ALS”,
aldus Evie, Lisa en Sille. Dan resoluut: “We gaan het zeker te weten
alle drie halen.”
Doneren kan via
NL96RABO 0156.27108.26 ten
name van O. v.d. Boom - Tuinders
in Heeswijk-Dinther, met als referentie Kids Amsterdam City Swim
of via de site

Leef je uit
bij Marvy’s
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Uitdagende speelmogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Voor de allerkleinste van 0 t/m 4 jaar is er een speeltoestel langs
het horecagedeelte, zodat je als volwassene de kinderen goed in de
gaten kunt houden. Deze ruimte is voorzien van een soft-vloer en van
speelgoed in allerlei vormen waar de kinderen uitdaging krijgen om
overal op, onder en langs te spelen. Ook is er natuurlijk een ballenbak!

Entree op
doordeweekse
dagen € 5,-.

Voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar is er een groot toestel met meerdere
klim- en klautermogelijkheden. In het toestel zitten verschillende
hindernissen om iedere route weer nieuwe uitdagingen te ontdekken.
Een groot springkussen en een knutselhoekje ontbreekt uiteraard ook niet.
De dubbele rodelbaan met sleetjes is voor jong en oud hartstikke leuk !
Ook voor een hapje en een drankje bent u bij Marvy’s op de juiste plaats.
De uitgebreide menukaart heeft voor een ieder wat wils !
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Graafsebaan 38 5384 RT Heesch
info@marvys-speelwereld.nl
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Tijdens schoolvakanties regio zuid:
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Vrijdag t/m Zondag 10.00 - 19.00 uur

T 0412 - 450 679
www.marvys-speelwereld.nl
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Als er nu in mijn vakantie een gezin naast me zit op het terras met
een paar mokkende kinderen, heb ik, naast begrip voor de kinderen,
ook altijd medelijden met de ouders. Ook zij hebben vakantie, maar
ondertussen zitten ze opgescheept met een paar etters, die alleen maar
willen doen wat hen uitkomt. Die kinderen hebben nog geen oog voor
geschiedenis, cultuur en natuur.
Pas hoorde ik een vader fantastisch oreren over de bouwstijl van de
kerk, recht tegenover het terras waar ik me ook genesteld had. Ik was
volgens mij zijn enige publiek, want zijn kinderen zaten demonstratief
met de armen over elkaar met de ruggen naar hun vader. Ik had sterk
de neiging om de vader uit te nodigen aan mijn tafel, maar dan had
ik die kinderen een te groot plezier gedaan. Ook ik moest me vroeger
door deze dagen worstelen. Daar word je hard van.

Makkelijke app voor tijdens de vakantie
Lonely Planet Make My Day
Make My Day is een digitale versie van de bekende Lonely Planet-reisgidsen. Toegespitst op de steden Barcelona,
Londen, New York, Parijs, San Francisco en Tokio, geeft
de app opties voor bezienswaardigheden en activiteiten in
een vreemde stad in drie dagdelen.
De app doet drie suggesties voor in de ochtend, middag en
avond. Make My Day geeft bij elke activiteit een mooie foto
en een uitgebreide beschrijving met toegangsprijs, locatie
en meer.
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Tijdloos Mooi

Column

Laat de vakantie gesmeerd lopen…

Medi Spa

Inmiddels hebben we al aardig wat
zomerse dagen achter de rug, terwijl
voor de meeste mensen de vakantie
nog moet beginnen. We hebben jaren
gehad dat we aan de bruine kleur konden
zien of mensen een ‘verre reis’ hadden
gemaakt, nu heeft praktisch iedereen al
een aardige tint, dankzij onze tropische
temperaturen. Dat je daarvoor niet pal in
de zon hoeft te gaan zitten, zal inmiddels
duidelijk zijn. Ook in de schaduw doet de
zon zijn werk.

Ondanks het feit dat een gebruinde huid al van nature een betere
bescherming biedt, is het nog steeds heel belangrijk om goed te blijven
smeren. Al verbrand je niet meer, de schade die overmatige zon aanricht
gaat gewoon door. Dit geldt ook voor een waterproof zonnefactor,
niet alle bescherming is weg als je uit het water komt, maar bijsmeren
is aan te raden. Als je de zon in gaat, is het verstandig om je thuis al
in te smeren. Vervolgens elke twee uur opnieuw smeren en royaal
aanbrengen van een factor is een must. Bij mensen die veel transpireren
gaat de bescherming ook eerder verloren. Helemaal verstandig is het
om al voorbereid te zijn met een ‘interne factor’, zoals ik dat noem. Dit
is een opbouw van bescherming van binnenuit door voedingssuppletie.
Een zeer prettige bijkomstigheid is, dat zonneallergie verleden
tijd is, ook word je sneller bruin. Er zitten grote prijsverschillen in
zonnebrandproducten, alsook de kwaliteit daarvan. Wat de factor
betreft, die is in al deze prijsklassen wat erop staat en dus verantwoord.
Het verschil zit hem in de soort factor en de aanvullende ingrediënten
in het product. De naam ‘sunblock’ mag niet meer gebruikt worden,
omdat 100% bescherming niet bestaat. Factor 15 beschermt 93,3%,

factor 30 beschermt 96,6 en factor 50 98%. Het product beschermt
tegen verbranding van de huid, waarvoor UV B verantwoordelijk is. UV
A gaat dieper in de huid en is verantwoordelijk voor de veroudering,
deze bescherming zit niet automatisch in een factor! De producten
worden echter steeds vernuftiger en sommige zijn zelfs in staat om
opgelopen schade te herstellen.
Probeer niet langer dan twee uur achter elkaar te zonnebaden en
vermijd de felle zon rond het middaguur. Draag een hoed of pet en zorg
dat je dunne kleding bij je hebt. Een zonnebril voorkomt het al te veel
knijpen met je ogen en daardoor dus voortijdige rimpelvorming. Als je
daarnaast de huid van het gezicht en lichaam ook nog regelmatig scrubt
en na de zon kalmeert en hydrateert met een crème of aftersun, dan
kun je lang genieten van een mooie bruine én gezonde huid.
Tot slot nog wat extra tips;
*Eet veel groenten en fruit, in de warme landen liever in de schil of
gekookt. Het rekent het snelst af met de opgelopen schade, het geeft je
energie en je gewicht blijft op peil.
*Maak in de ochtend een stevige wandeling of ga een aantal baantjes
trekken in het zwembad. Naast de gezondheid voor je lichaam, geeft het
je een energieboost en een voldaan gevoel.
*Drink minimaal 2 liter water per dag, zorg dat je altijd een flesje bij
de hand hebt. Extra aanvulling van vocht en afvoer van afvalstoffen is
belangrijk en bovendien voorkomt het hongergevoel.
*Eet niet te grote hoeveelheden en zware kost en voor de rest is
genieten van het moment het allerbelangrijkst!
Ik wens iedereen een fijne vakantie, groet

Inloopochtend voor borstkankerpatiënten
Uden – Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden donderdag 6 augustus weer hartelijk ontvangen door
vrijwillige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden.
Elke eerste donderdag van de maand krijgen zij de gelegenheid om met lotgenoten onderling te praten en ervaringen uit te
wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden
is niet nodig, toegang is gratis.

MEDEDELING

HUISARTSENPRAKTIJK DE VRIJ-KESSELAER
VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE IS DE PRAKTIJK GESLOTEN
VAN 3 AUGUSTUS T/M 21 AUGUSTUS
Waarneming vindt plaats door:
HUISARTSENPRAKTIJK HEILAREN
Heilarensestraat 64, 0413-292922
Waarneming enkel voor niet uitstelbare (spoedeisende) problemen.
Let op: géén inloopspreekuur in de ochtend en middag

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

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest

Haarwerken
voor vrouwen
Haarwerken
voor vrouw
tijdens en na chemobehandeling!

tijdens en na chemobehand

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:

 wij komen bij u thuis
Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 persoonlijke begeleiding
bij u thuis
 wij komen
vergoeding
 maximale
werkdagen
levertijd begeleiding
 3
persoonlijke
 100% klanttevredenheid






• Onafhankelijk

maximale vergoeding

 langdurige nazorg

3 werkdagen levertijd
100% klanttevredenheid
langdurige nazorg

www.livage.nl

06 - 243 94 158

Anita Vos

Nu ook in Oss
‘t Dorp 29, Heesch T 0412-475959
Carmelietenstraat 8, Oss T 0412-480302

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

www.livage.nl

06 - 243 94 158
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‘Geef mij maar de herfst en de winter; heerlijk!’
Annelies van Es uit Heesch heeft last van een zomerdip

“Ik ben juist veel actiever als
het buiten wat eerder donker wordt
en als de zon zich niet
zo veel meer laat zien”
lopen; ik zie het nut er allemaal
niet van in en het spreekt mij ook
totaal niet aan”, zegt zij. “Het is
trouwens ook niet zo dat iedereen
in mijn omgeving echt doorheeft
dat ik een zomerdip heb.”

Annelies zit lekker in de schaduw met haar tablet 

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

Heesch - Buiten zitten? Lekker barbecueën in de tuin met vrienden of familie? Bruin bakken aan het zwembad? Niet als het aan Annelies van Es
uit Heesch ligt. Ze vertelt waarom.
“Ik ben juist veel actiever als het
buiten wat eerder donker wordt en
als de zon zich niet zo veel meer
laat zien”, vertelt de 33-jarige. “In

de zomer duurt het allemaal veel
langer voordat ik aan de gang
ben.” Volgens Annelies hebben
mensen ook vaak een standaard

idee van wat je allemaal in de
zomer ‘moet’. “Buiten in de tuin
zitten, in je bikini aan het water
liggen, met luchtige kleding aan

Binnen
Annelies zit liever binnen als het
buiten warm is, waar zij dan tekent, knutselt of in de weer is met
Pinterest. “Ik zie begin maart echt
al als een berg op tegen de komende zomerperiode en zo rond september ben ik erg blij dat de zomer
weer achter mij ligt”, lacht Annelies, die in het dagelijks leven parttime activiteitenbegeleidster is in
‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk gaat
zij wel mee naar buiten als haar
zoontje naar een speeltuin wil. En
ook wanneer haar man, die wel

van de zomer houdt, een barbecue wil organiseren, zal Annelies
echt niet alleen binnen gaan zitten.
“Voordat wij onze zoon kregen,
gingen we ook wel op vakantie
naar wat warmere landen, maar
voor mij hoefde dat niet echt; ik
deed het dan eigenlijk meer voor
mijn man. Ik genoot eigenlijk pas
weer als ik thuis was, met terugwerkende kracht, van de mooie
dingen die ik dan in zo’n land had
gezien; ter plekke deed het mij eigenlijk niet zo veel”.
Annelies en haar gezin vieren dit
jaar vakantie in eigen land én zijn
van plan om begin november nog
een weekje naar Turkije te gaan.
“Dan is het niet meer zo warm
daar”, lacht Annelies.
De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten

Derptweg 15
5476 VX Vorstenbosch
De Leijgraaf
T 0413 - en
368492
Groepsaccommodaties
activiteitenM 06 - 2356 6218
De
DeLeijgraaf
Leijgraaf

Groepsaccommodaties
Derptweg 15
Groepsaccommodatiesen
enactiviteiten
activiteiten
Derptweg
Derptweg15
15
5476 VX Vorstenbosch
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
5476
5476VX
VXVorstenbosch
Vorstenbosch
T 0413 - 368492
M 06 - 2356 6218
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www.deleijgraaf.nl
VOOR EEN SPORTIEVE DAG!
TT 0413
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0413- -368492
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06- -2356
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www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

www. heesch-presenteer t .nl
nl

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl
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6-PACK ook lekker
in je eendje

20 stuks

k met
Sixpack, ’ndjevosllene za1 Frans stokbrood

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
nketbakkers

tip van de ba

rtje
Limonconelleno, getamaaakt door
voor 5 pers kker Toine;
onze banketba !!
proef de zomer

7,95

geldig t/m 5-8-2015

vakantiebroo genieten van
De hele zomer lang oodjes en ’n knapperig
verse, geurende brlijk onderweg,
stokbrood. Makkenick en natuurlijk
heerlijk bij ’n pick
bij het ontbijt. om 7 uur open zijn,
Omdat we elke dag zo’n 6 pack op
pikt u lekker vroeg
en kunt u op weg.

DAG!

s,
10 witte picopuntje
n,
le
ol
nb
ne
zij
ro
4
ar keuze,
6 harde broodjes na
d
1 Frans stokbroo

normaal 8,90

nu

6,-
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zwoele zomeravonden met muziek op het terras
Muziek, sfeer en gezelligheid zorgen voor ultiem vakantieplezier

ZOMER

TIP

ZWOELE ZOMERAVONDEN - MUZIEK - SFEERVOLLE AANKLEDING - ULTIEM VAKANTIEPLEZIER
vrijdagavond 31 juli
Zaterdagavond 1 augustus
Zaterdagavond 8 augustus
Zondagmiddag 16 augustus
Zaterdagavond 22 augustus

JEroEn prIncEn. begint je vakantie vandaag? Dan start je bij Eetcafé ‘t Pumpke.
2 GrooVE. Geen vakantie zonder een bezoek aan Eetcafé ‘t Pumpke
2 AM
AcouSTELIcIouS. Zomermiddag special van 15.00 tot 18.00 uur
SuArA

AVONDVULLEND TUSSEN 20.00 EN 23.00 UUR

Eetcafé ’t Pumpke, Raadhuisplein 7, 5388 GM, Nistelrode

nistelrodese Molukse wijk ‘Van ’t rijk’

Bernheze tijdens
de vakantie

1965 - 2015

50

HEESCH

Dylan Roeffen
14 jaar

Het straatbeeld in 1965

“Ik weet nog niet precies wat ik
deze zomer ga doen. We gaan
in ieder geval nog weg met ons
gezin. We hebben nog niets geboekt. Mijn favoriete vakantieland is Turkije. Ik ben daar twee
keer geweest. We kunnen daar
veel doen. Ze hebben mooie
zwembaden, veel mooier dan in
Nederland. Ik bezorg sinds kort
DeMooiBernhezeKrant. De andere krant, de Bernhezer, stopte
en toen ben ik overgegaan.”

Het straatbeeld in 2015

1 aUGUstUs van 12.00 tOt 20.00 UUr Bij ‘van ‘t rijk’
NISTELRODE - Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Zuidoost Molukse gemeenschap vanuit het woonoord
Donzel in de Nistelrodese wijk is komen wonen. Onder bezielende leiding van de derde generatie Zuidoost
Molukse jongeren en met medewerking van de Zuidoost Molukse gemeenschap, vindt op zaterdag 1 augustus een groots wijkfeest plaats.
Iedereen is hier van harte welkom.
De wijk ‘Van ’t Rijk’ zal worden
afgesloten van het verkeer. De Pasar Malam (Indonesische markt)
begint om 12.00 uur en gaat door
tot 20.00 uur en er zijn tientallen
kraampjes, met onder andere Mo-

lukse hapjes, diverse voorwerpen
en producten, kleding en literatuur.
Tevens vindt er in de grote tent
een tentoonstelling plaats over de
periode 1965-2015. Gedurende de
gehele dag zijn er optredens van
diverse bands. Voor de kinderen is

er een speciale kinderhoek.

kooktip

Voor verdere informatie kunt u terecht op Facebook onder ‘Dewan
Maluku Nistelrode’ en evenement
50 jaar Van ‘t Rijk Nistelrode zaterdag 1 augustus.

Komkommer

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!

Onbezorgd genieten van een
complete barbecue, gourmet,
tapas of pizzarette

Wij wensen
u een fijne
vakantie toe

rZome
actie

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,www.BBQenzo.nl

0800-2008

facebook.com/
grillroompizzeriaflorya

Schil de komkommer
altijd van de kop naar de
steel toe. Aan het eind
van de steel zit bitter sap.
Schil je de komkommer
andersom, dan verspreidt
dit bittere sap zich over
de hele vrucht.
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Vakantie-fotowedstrijd
met FRuIT
in De hoofDrol

VAKAn
TIE
FoTo
WEDST
RIJD

Openingstijden
vakantieperiode
Aanbiedingen
geldig van
18 t/m 24 juli 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Opening
st
bouwvak ijden
vakantie
maanda
zaterdag g 3 t/m
22 augus
tus

De redactie van DeMooibernhezeKrant houdt een

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

vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp: FRuIT

Prettige en zonnige vakantie!

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin fruit een hoofdrol
speelt. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er met fruit op fotografisch gebied allemaal
mogelijk is. bijgaand alvast enkele voorbeelden:
De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant. Professionele fotografen en
medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de Mooi-sites 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 extra mooi worden als er mensen op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie van
DeMooiBernhezeKrant. Mail de foto’s naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd,
naam en telefoonnummer.
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen tussen 29 juli en
31 augustus.
De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de fotografen van DeMooiBernhezeKrant,
bijgestaan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden 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 cadeaubonnen van de Versdriehoek uit Nistelrode:

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

Maandag gesloten

Opening
st
bouwvak ijden
vak
maandag antie
3 t/m
zaterdag
22 augus
tus

Dinsdag, woensdag
en donderdag
open van 8.00-13.00 uur
Vrijdag:
open van 7.30-18.00 uur
Zaterdag:
open van 7.00-16.00 uur

Fijne vakantie!
Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook
De Echte Bakker

1E prIJS:
kAdoBon SLAGErIJ VAn dEn TILLArT VAn € 15,kAdoBon cEELEn GroEnTE & FuIT VAn € 15,kAdoBon VAn Mook dE EcHTE BAkkEr VAn € 15,2E prIJS:
kAdoBon SLAGErIJ VAn dEn TILLArT VAn € 10,kAdoBon cEELEn GroEnTE & FuIT VAn € 10,kAdoBon VAn Mook dE EcHTE BAkkEr VAn € 10,3E prIJS:
kAdoBon SLAGErIJ VAn dEn TILLArT VAn € 5,kAdoBon cEELEn GroEnTE & FuIT VAn € 5,kAdoBon VAn Mook dE EcHTE BAkkEr VAn € 5,-

We wens
en
iedereen
een
prettige
vakantie

Maandag 3 augustus gesloten
Dinsdag 4 t/m donderdag 6 augustus
8.00 - 13.00 uur
Vrijdag 7 augustus 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8 augustus 8.00- 14.00 uur
Maandag 10 t/m woensdag 19 augustus
GESLOTEN
Donderdag 20 augustus 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 21 augustus 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 22 augustus 8.00 - 16.00 uur

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant omstreeks half
september. De ingezonden foto’s worden bovendien op de websites: www.mooiheesch.nl,
www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl gepubliceerd.
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

Wij wensen je een fijne vakantie toe en we kijken uit naar vele mooie inzendingen.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Geertje van der Stappen en het Bahá’i-geloof
Eenheid en harmonie
Het Bahá’í-geloof is ontstaan in
1844 toen Bahá’u’lláh uit Perzië nieuwe inzichten en leringen
bracht. Zijn boodschap is de eenheid van God, eenheid van het
menselijke ras en eenheid van religie. In eenheid en harmonie met elkaar leven. Volgens zijn visie openbaarde God zich aan de mensheid
via een reeks van boodschappers
zoals; Abraham, Krishna, Boeddha,
Jezus en Mohammed. Hun leringen stelden de mens in staat zich
verder te ontwikkelen in hun eigen
tijd. Hoewel verouderd, zijn hun

Heesch – Geertje
van der Stappen uit
Heesch voelde zich
niet tot een geloof
aangetrokken en de
lezing over Bahá’igeloof, tijdens haar
Sociaal Pedagogische
Hulpverleningsopleiding in Nijmegen,
liet weinig sporen
na. Toch bleven er
zaadjes achter. Een
auto-ongeval met
materiële, maar geen
persoonlijke schade
leidde een proces in.
Met haar man en oudste zoon was
Geertje in Nigeria op bezoek bij
haar schoonfamilie toen hun auto
over de kop sloeg.
Hoe vervelend het ook was dat de
auto total loss was; de omstanders
waren, dankzij hun geloof, enkel
dankbaar dat Geertje en haar familie niets mankeerden. Het diepe
geloof van deze mensen, bij wie
God een basiszekerheid geeft,
zette Geertje aan het zoeken. Een
nieuwe lezing, over dit geloof weer
in Nijmegen, was de eerste stap.

Dochter Efé is eveneens enthousiast over het Bahá’í-geloof. Zij is
begeleidster van een jeugdgroep
in Heesch, geeft tijdens de zomerschool een kinderklas en bezoekt
jongerenavonden, waarbij over
een thema gesproken wordt. Efé
wil onderzoeken en keuzes maken
vanuit het hart en vindt er veel
vrienden die vanuit hetzelfde enthousiasme leven.
Praktisch
Al jong wordt geleerd hoe je met
elkaar kunt spreken, arm en rijk
naar elkaar toe kunt trekken, door

‘Geertje geeft haar visie
maar laat haar kinderen vrij’
boodschappen wel universeel en
worden door het Bahá’i-geloof ingesloten. Bahá’u’lláh is volgens het
Bahá’í-geloof de nieuwste boodschapper van een God die onkenbaar is, maar wel onze schepper.

Geertje met dochter Efé in gesprek 

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Zelf onderzoeken
Het zelf onderzoeken trekt Geertje.
Elke negentien dagen is er overal
waar bahá’ís wonen een feest met
een meditatief, consultatief en sociaal gedeelte. Er wordt gezellig
gekletst, of gesproken over activiteiten. Ook worden mededelingen
uit de Raad - de Plaatselijke Geestelijke Raad (PGR) - gedaan.

Een nieuwe periode breekt aan voor...
Flow van den Berg (12) - Nistelrode

“Iemand drukte op een knop in mijn hoofd
dat ik naar Bernrode moest gaan. Zo voelde
het meteen toen ik daar voor de eerste keer

De sfeer daar past
denk ik goed bij mij
was. Samen met een vriend ben ik ook naar
andere scholen wezen kijken. Hij vond dat
allemaal heel leuk, die grote scholen. Wat
hij wilde gaan doen, maakte voor mij geen
verschil. Ik wilde alleen maar naar Bernrode.
Ik ken al iemand die ook op Bernrode zit
en nu naar de tweede gaat. Hij is heel slim,

maar vindt het toch best moeilijk. Aan hem
heb ik gevraagd wat hij er van vindt en hoe
het daar is. Hij vertelde me goede verhalen.
De sfeer daar past denk ik goed bij mij. Er
gebeuren geen gekke dingen, zoals duwen
of pesten. Gelukkig maar, want daar kan ik
niet zo goed tegen. Dan spring ik er meestal
tussen en raak ik er alsnog bij betrokken.
Van mij mag het beginnen, de basisschool
heb ik wel een beetje gehad. Ik ben toe aan
een nieuwe school, heb er echt zin in. Van
mijn vrienden gaat er verder niemand naar
Bernrode. Wel een paar meisjes, dus we
kunnen wel samen fietsen. En iemand uit
mijn klas ken ik al een beetje, dus dat komt
wel goed.”

extremen van rijkdom en armoede
uit te bannen. Ook de ongelijkheid
van man en vrouw wordt benoemd
en rechtgetrokken. Er wordt gewerkt aan eenheid, rechtvaardigheid en voorspoed van iedereen.
Materiële vooruitgang dient gepaard te gaan met geestelijke ontwikkeling. Geertje geeft haar visie,
maar laat haar kinderen vrij in hun
keuze.
Het rotsvaste geloof van haar man
heeft Geertje aan het zoeken gezet. Haar kinderen gunt ze ook die
rijkdom van een eigen weg vinden.

Tekst en foto’s: Rob Aarts

Jolijn de Laat (20) - Heeswijk-Dinther

“Vorig jaar begon ik na de zomer aan de
HBO HRM (Human Resource Management). Daar koos ik toen voor omdat die
studie goed aansluit op de MBO Marketing
& Communicatie, waarvoor ik net mijn diploma had gehaald. Maar een maand later kwam ik er al achter dat het allemaal
iets te serieus was. Dat is niks voor mij, ik
wilde een creatievere studie. Na bijna een
jaar fulltime werken bij de Etos in HeeswijkDinther heb ik daarom nu gekozen voor
de HBO ABC op Avans in Den Bosch. ABC
staat voor Advanced Business Creation. Een
creatievere studie dus. Na een paar open
dagen en een hoop informatie op internet
was ik er eigenlijk al snel uit. Ik zie het als

een nieuwe uitdaging. Op kamers hoeft
niet, want zo ver is Den Bosch niet. En ik
zit thuis ook nog gewoon goed. Een vrien-

Ik zit thuis ook nog
gewoon goed
din van me doet dezelfde studie en gaat nu
naar het tweede jaar, dus ik weet wel een
beetje wat ik kan verwachten.
Nog een paar weekjes bij de Etos en een
weekje naar Fuerteventura met diezelfde
vriendin en dan gaat het beginnen. Ik heb
er zin in!”

Health, Beauty, Care
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Angelie Marneffe: ‘Yoga om diep in jezelf te
komen en grenzen te onderzoeken’
Nistelrode – Voor

yogadocente Angelie Marneffe is yoga een basisvoorwaarde om in balans te zijn met haarzelf en de omgeving. Wat het voor anderen
betekent, kan zij niet invullen, maar dat het je leven positief beïnvloedt kan Annie van Dinther beamen. Zij beoefent achttien jaar yoga, waarvan tien jaar
bij Angelie.

Annie van Dinther kreeg het advies
om yoga te proberen om met stress
om te gaan. Eerst in Uden, daarna
kwam ze bij Angelie terecht, als een
van de eerste leerlingen, toen nog
in de huiskamer van Angelie. Annie: “Als ik niet naar yoga geweest
ben, mis ik iets. Vooral na de les
voel ik me heerlijk. Maar ook, als ik
niet kan slapen, doe ik de oefenin-

‘Yoga is een
opstapje naar
een gezonder
leven en
bewustzijn’
gen voor ontspanning die ik van
Angelie heb geleerd. Het werkt. Ik
raak niet meer snel gestresst en ik
heb veel minder de neiging om alles op mezelf te betrekken.”
Eenheid
Yoga betekent letterlijk ‘eenheid’
of ‘samenbrengen’. Dat kan Ange-

lie volledig onderschrijven. Yoga is
voor haar als het leven zelf. “Elke
oefening kun je op je eigen niveau
doen. Breed trekken van oefening,
adem en aandacht om je bewustzijn te vergroten of klein door alleen de oefening te doen en je
adem te reguleren. Als je alles met
aandacht doet, heeft dat invloed
op hoe jij in het leven staat. Je
ademhaling tijdens de oefening is
de brug van binnen naar buiten en
omgekeerd. De aandacht versterkt
de werking van je bewustwording
van een blokkade of spanning.
De mindfulness-oefeningen die ik
daarbij doe, versterken dat.”
Opstapje
Yoga kan heel praktisch worden
toegepast. Bijvoorbeeld de verkoelende ademoefening bij hitte of de
zoemende bij-oefening voor ontspanning. Maar Angelie gaat verder: “Het respect voor je lichaam
en haar beperkingen, leiden naar
respect voor anderen en andere
niveaus. Je wordt selectief in dingen die wel en niet goed voor je
zijn. Daarmee is yoga een opstapje
naar een gezonder leven en naar
bewustzijn. Het leven in dit moment.” Hatha yoga, bekend om de

Angelie en Annie in de tuin in één van de yoga houdingen 

houdingen die aangenomen worden, gecombineerd met de juiste
ademhaling, worden door Angelie
in Praktijk Marneffe al tien jaar gegeven en al vijf jaar aangevuld met

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

mindfulness (aandachtgerichtheid)
en compassie. Annie van Dinther
kan dit volledig beamen. Vooral de
lessen in de zomer in de tuin zijn
bijzonder.

Een nieuwe periode breekt aan voor...
Jay Burgerhout (3) - Heesch

Later wil ik ook dj worden en muziek gaan draaien
“Ik heb vorige week met juffrouw MarieJet en juffrouw Joyce al een uurtje stoeltje
mogen passen in groep 1 van Basisschool
Emmaus. Toen heb ik al mogen spelen. Ik
heb er heel veel zin in, maar ik vind het wel
een beetje jammer dat ik van de peuterspeelzaal af ben. Daar had ik veel vriendjes.
Vorige week had ik mijn laatste dag en toen
mocht ik alle kinderen trakteren. Ik weet
nog niet zo goed waar ik in groep 1 het
meeste zin in heb. Thuis vind ik het leuk om
op de trampoline te springen, want ik kan

al veel trucjes. Met mijn benen en op mijn
kont. En ik heb een eigen zwembad waar ik
in zwem als het mooi weer is. Muziek luisteren vind ik ook heel leuk. Dat komt door
papa, want die is dj geweest. Thuis hebben
we een muziekkamer. Daar mag ik soms
mee muziek luisteren en scratchen op de
draaitafel! En op de iPhone van papa mag
ik soms ook met de muziekknoppen spelen.
Later wil ik ook dj worden en muziek gaan
draaien. Ik denk dat papa dat wel leuk
vindt.”

0412-614050
a.marneffe@hetnet.nl
www.praktijkmarneffe.nl

Tekst en foto’s: Rob Aarts

Liv van de Laar (3) - Vorstenbosch

“Op 1 juli ben ik voor de allerlaatste keer
naar peuterspeelzaal ’t Bijenkorfje gegaan.
Dat vond ik een beetje jammer, maar daarom had ik wel nog tijd om voor de zomervakantie al vier dagen mee te lopen in groep 1
van Basisschool Op Weg. Ik mocht al een
beetje oefenen en dat ging heel goed.

Voor ik op school begin, ga ik met papa en
mama en Kai op vakantie. We gaan naar

Ik heb al veel verschillende dingen mogen
doen, zoals kleien, puzzelen en spelen. Dat
vond ik allemaal heel leuk om te doen. Ook
om met de andere kinderen te spelen en
te kletsen vond ik leuk. Sommigen kende
ik al, want mijn vriendjes Teun en Mart zitten al in groep 1. En mijn broer Kai zit ook
op de basisschool, die gaat al naar groep 3.

een camping in Hoenderloo. En als ik dan
naar school mag, ben ik al bijna jarig!

Ik heb al veel verschillende
dingen mogen doen
Op 1 september, de tweede dag dat ik naar
school ga, word ik 4 jaar. Dat is toevallig op
dezelfde dag als mijn broer Kai.”
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Bernheze
Fiets3daagse

drIE dAGEn FIETSEn door GroEn En GASTVrIJ BErnHEzE

START EN INSCHRIJVING
Alle dagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het is niet
mogelijk van tevoren in te schrijven.
VERTREKPUNT
dInSdAG 11 AuGuSTuS: Café Restaurant De Toren,
Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther, 0413-296307
WoEnSdAG 12 AuGuSTuS: Pannenkoekenhuis
Heesch, Osseweg 8, 5384 NC Heesch, 0412-655545
dondErdAG 13 AuGuSTuS: Restaria Revival,
Schaapsdijk 36, Loosbroek.
AFSTANDEN
Ongeveer 35 en 55 km

Heerlijk fietsen, samen met anderen

KOSTEN
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- per dag.
Kinderen tot en met 11 jaar fietsen gratis mee.
De inschrijfkaart is ook het lot voor de
levensmiddelenloterij en voor de fietsloterij.

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - TRv bernheze houdt dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 augustus voor de achttiende keer de jaarlijkse bernheze Fiets3daagse. Door de groene en gastvrije gemeente bernheze en omliggende gemeenten zijn weer een aantal routes uitgezet van zo’n 35 en
55 km.
Deelnemers kunnen één, twee
of drie dagen genieten van
al het schoons dat de
omgeving te bieden
heeft. De routes
zijn duidelijk uitgeschreven. Zo
kunnen
de
routes ook na
de Bernheze
Fiets3daagse
nog gebruikt
worden.
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.

MOOIE ROUTES
EN GEZELLIGHEID

De nieuw uitgezette routes zijn ook
dit jaar erg de moeite waard. Elke
dag wordt gestart - en geëindigd in een andere plaats. Op dinsdag
wordt er vertrokken vanuit Heeswijk-Dinther, op woensdag vanuit
Heesch en op donderdag vanuit
Loosbroek. Met hun inschrijfkaart
dingen deelnemers dagelijks mee
naar leuke prijzen in de levensmiddelenloterij. Ook maken ze kans
op een fiets, die aan het einde van
de derde dag wordt verloot. Deze
hoofdprijs wordt aangeboden
door de fietsenwinkels: Fietsplezier
Michel van de Wetering in Heesch,
van Esch Tweewielers in HeeswijkDinther en jack Martens Tweewielers in Nistelrode.
De starttijd van de Bernheze Fiets3daagse is tussen 9.00 en 12.00
uur en de verwachte terugkomst
is, afhankelijk van de gekozen route, tussen 11.30 en 16.00 uur. De
laatste fietsers worden rond 17.00
uur terug verwacht. Deelname
kost € 7,50 voor de drie dagen of

€ 3,- per dag. Iedereen mag meedoen en kinderen tot en met 11
jaar doen gratis mee.

ROUTES

Bij inschrijving ontvangen deelnemers de uitgeschreven route van
de dag. Zij kiezen zelf of ze de 35
of 55 km route fietsen. Na afloop

‘DAT FIETST ER
WEL IN MENU’
3 GANGEN € 15,...lekker na het finishen

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45

www.pannenkoekenhuisheesch.nl

van de Bernheze Fiets3daagse zijn
de routes via de link ‘gratis fietsroutes’ te vinden.

INFO

Voor meer informatie:
Marga Cornielje 06-1464 3707 of
Peter janssen 06-2009 1151.

Dé Italiaanse speciaalzaak in Brabant
Authentieker ga je het niet vinden Eten, drinken & uitgaan 11
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Veelzijdig Gastronomia Italiana
KOFFIEBAR/-HOEK

U kunt bij Gastronomia Italiana een
heerlijk kopje Italiaanse kofﬁe komen
drinken. Er is ook verpakte kofﬁe te
Salumeria Italiana!
koop, zodat u ook thuis een heerlijk
Cacciatore, truffelworst,
kofﬁe kunt zetten en drinken.
Mortadella, vers kopje
gesneden!
Nduja uit
Calabrië !

Uniek! Verse, handgemaakte Cannoli
met schapenricotta uit Sicilië.

Gastvrij en vriendelijk op z’n Italiaans

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

Heesch - Gastronomia Italiana, de meest authentieke Italiaanse winkel van Nederland, zit
gewoon in Heesch; hoe bijzonder! Genieten van de echte Italiaanse keuken doe je het hele
jaar door in de delicatessenzaak van Gaetano en Yulita Mercurio, die alweer enkele jaren
mensen van heinde en verre verrassen met overheerlijke, eerlijke, verse en authentieke
producten.
Nieuw bij Gastronomia Italiana is de koffiebar; geniet ieder moment van de dag van
een heerlijk versgezet kopje koffie, espresso,
cappuccino of latte macchiato. Daarnaast is
er een nieuw wijnassortiment en zijn er diverse nieuwe oliën verkrijgbaar, waaronder
natuurlijk verschillende soorten olijfoliën.
Nieuw zijn ook de diverse crackers die met
een tapenade heerlijk smaken, maar ook prima ‘uit het vuistje’ gegeten kunnen worden.
Ook heeft Gastronomia Italiana een groot
assortiment vlees- en kaaswaren en als tip
is er de Maxi familia Pizza; een pizza voor
het hele gezin én die ook heerlijk smaakt bij
een bbq. Ook heerlijk zijn de versbelegde
broodjes en de typisch Italiaanse ‘piadina’s’.
Natuurlijk kan je voor een ijsje terecht bij
het altijd gastvrije en vriendelijke echtpaar
Mercurio, dat de klanten graag op een aangename manier wil verrassen met ijsjes in
niet alledaagse smaken. Heel handig is de
strippenkaart voor ijsjes die te koop is in de
winkel; je betaalt dan tien ijsjes en je krijgt er
maar liefst twaalf. Omgerekend kost een ijsje

SUDOKU
5

6

8

3

2

dan slechts € 0,85 per spatel; dit is anderhalve bol. Op deze manier ben je én goedkoper uit én je kind hoeft niet met contant
geld over straat. Kijk, hier is over nagedacht!
Ook in de vakantie voor zelf samengestelde
cadeaupakketten bij Gastronomia Italiana op
het juiste adres; helemaal door de klant zelf

ieder moment van de dag
een heerlijk italiaans
kopje espresso
samen te stellen, dus voor ieder budget passend. Tenslotte vind je in de vitrine van de
winkel seizoensgebonden hapjes met herkenbare producten die op authentieke Italiaanse wijze zijn bereid.
En... in december bestaat Gastonomia Italiana vijf jaar en dit gaat gevierd worden!
Wordt vervolgd, dus hou de krant goed in
de gaten!
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Super
Pizza!

Diverse
Mercato FormaggiSTRIPPENKAART
VOOR
verse
HEERLIJK ITALIAANS SCHEPIJS
pasta’s
€ 10,voor 12 spatels,
volgens
dusklassieke
2 gratis
receptuur
Provolone,
Caciocavallo,
t’ Dorp 70, Heesch Tel: 0412-474000
presto!
Burrata,
‘t Dorp 70
- 5384 MC Pecorino,
Heesch
info@g-italiana.nl
info@g-italiana.nl
A
www.g-italiana.nl
ercurio
0412-474000 Bel Paese,
www.g-italiana.nl
Gaetano & Yulita M
Openingstijden:
verschillende
Nu ook op maandag open! 16.00 - 20.00
buffelspecialiteiten
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00
Vers gesneden!
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Di. gesloten
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Gaetano en Yulita
Mercurio in Heesch

BEDANKT
HET WAS
SUPER.
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Met
groeten:
groeten :
Graag zien wijMet
u als klant
weer terug in onze
Annemarie
,
Marga
en Esther
Twan en Maria,
winkel.

2

6

Dus op naar
’t Dorp 70
esch Da
in
A He
presto!

Pizzeria Gastronomia
Kom gezellig eten of
bestel onze pizza
MAXI famiglia
voor
4 personen!
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Met vriendelijke
groeten
: Esther
Annemarie,
Marga en
Tijdens
deTwan
vakantie
normaal
en Maria
, geopend

Annemarie , Marga en Es

Twan en Maria ,
Tijdens
de vakantie
zijn wij
Annemarie
, Marga
en Esther

Tijdens de vakantie norm

normaal
geopend.
Tijdens
de vakantie
normaal geopend.

5

Winkel centrum ‘t Zuid in de molenstraat.
Winkel centrum ‘t Zuid in de molenstraat.
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Toekomstvisie ondernemers Heesch
de ontwikkeling van Bernheze als
stedelijk ontwikkelingsgebied en
het profiel gebaseerd op agrofood
is achterhaald; in de regio wordt
door andere gemeenten dit profiel
al jaren gebruikt.

geschoven heeft gekregen, naar
behoren uit te voeren. Bang voor
identiteitsverlies is ongegrond, volgens de heren.
Ook de huidige ambtenaren zijn
zelden uit Bernheze afkomstig en
hebben weinig of geen binding

Een samenvoeging van Heesch
bij Oss kent voor- en nadelen
Samenvoeging
Een samenvoeging van Heesch bij
Oss kent voor- en nadelen. Ook
in Oss zullen ongetwijfeld competenties moeten worden ingehuurd.
Geen probleem; de gemeentelijke
organisatie zou zelfs ‘Centre of
competence’ moeten zijn in plaats
van een ambtelijke organisatie.
Wel rijst de vraag hoe vriendelijk
het SP gerichte Oss voor ondernemers zal zijn.
Dort-Jan van Boxtel, Harm Lamers, Michiel Peters en Harold van Munster

Foto: Marcel van der Steen

Maar… de verstedelijking die gepaard gaat met het samengaan van
Heesch bij Oss, zal voor de jeugd
aantrekkingskracht hebben en jongeren zullen minder geneigd zijn
weg te trekken. Bovendien is massa
aantrekkelijk voor mensen met capaciteit en is inhuren van competenties financieel gemakkelijker.

Ondernemersvereniging Heesch legde drie opties voor aan haar leden: Harm
Lamers - De Bakkers Lamers, Harold van Munster - Van Munster Recyclers, Dort-Jan van
Boxtel – ESTEPE: 1. Bernheze blijft zelfstandig, maar met een intensieve samenwerking in
de regio 2. We zoeken als Bernheze een partner voor fusie en 3. Bernheze wordt opgesplitst
en per kern wordt een partner gekozen. Michiel Peters - Rabobank Oss/Bernheze leidde
namens de ondernemersvereniging de discussie.
Acceptatie
Heesch –

Flexibiliteit in regelgeving, competenties van omgevingsdiensten en
een soepel werkende ambtelijke

molen zijn voor de ondernemers
van Heesch doorslaggevend voor
de keuze die het belang van de on-

dernemer in Heesch dient. Bij een
zelfstandig blijvende gemeente
Bernheze twijfelen de heren over

Wellicht moet Bernheze accepteren dat het te klein is om de
verantwoordelijkheden die gemeenten van de Rijksoverheid toe-

met de plek waar zij werken. Identiteitsbewustzijn is dus niet afhankelijk van de gemeente waartoe
je behoort. Het is eerder een verbondenheid van de burgers die er
wonen.
Overweging
Voor de ondernemers is bedrijfshuisvesting een belangrijk gegeven waarop de beslissing voor de
toekomst genomen moet worden. Flexibiliteit in vestigingsmogelijkheden is belangrijker dan
het dorpsgevoel. Verstedelijking
brengt economische ontwikkelingen met zich mee die voor iedereen belangrijk zijn.
Ook de heffingen die een gemeente haar ondernemers oplegt zijn
een voorwaarde voor economische
groei. Voldoende redenen voor
deze ondernemers om de voorkeur
te geven aan een samenvoeging
van Heesch bij Oss, onafhankelijk
van de voorkeuren van burgers,
verenigingen of stichtingen.

& ZEKER ZO GOEDCOOP
Coop
maaltijdsalades
per schaal
bijv. caesarsalade van 3.99 voor 1.99

50%

KORTING

*

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml of
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

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

12.27
13.79

8.

99

< 25 jaar?
je legitimatie
max.
4 laat
kratten
per zien!
klant
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

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

KILO
Coop
shoarmareepjes
kilo

6.67
8.00

4.

99

Ola
Viennetta
of Hertog
roomijs mini
pak of bakje 125/ 200 ml

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015. Week 31

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

1.07
1.12

0.

99
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BoodschappenplusBus ook in Heesch,
Vorstenbosch, nistelrode en oss

Dirk Buijs brengt de boodschappen binnen bij Riek Guntlisberge

dere gezocht naar chauffeurs,
boodschappen- en dagtrip begeleiders, mensen die uitstapjes
willen programmeren of administratieve werkzaamheden
willen doen. Iedereen met een
beetje tijd over is geschikt. Affiniteit met de doelgroep is de
enige voorwaarde.

Dirk Buijs helpt Riek Guntlisbergen met winkelen

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

BERNHEZE - Al jaren is er voor (kwetsbare) ouderen succesvol een boodschappenPlusbus actief in
Uden, veghel, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Na de zomervakantie wordt het gebied uitgebreid
met de kernen vorstenbosch, Nistelrode, Heesch en Oss. Er wordt gezocht naar vrijwilligers die het
leuk vinden te fungeren als chauffeur, boodschappen- of reisleider, gastheer of gastvrouw of programmeur van dagjes uit.
Onder de vlag van Vivaan, centrum voor participatie, werd in
2007 al gestart met de BoodschappenPlusBus (BPB), een
initiatief dat meerdere doelen
dient. Eenzaamheidsbestrijding
is daarbij echter de belangrijkste.
“De BoodschappenPlusBus rijdt
in principe de hele week.

brengen en iedereen uiteindelijk
een leuke ochtend, middag of
dag heeft”, meldt Carmen.
Nieuwsbrief
De BPB is intussen ingeburgerd.
Iedereen kan er gebruik van
maken. Voor € 6,25 ben je een
half jaar aangesloten en wordt

‘We hebben wel voldoende vrijwi�ige�
nodig om het goed o� poten te ze�en’
Maandag en donderdag staan
in het teken van boodschappen
doen. De overige dagen worden
gevuld met dagtochtjes. Mensen worden daarbij altijd thuis
opgehaald en afgezet en er is
begeleiding die mensen, indien
gewenst en nodig, een helpende hand biedt. Zowel bij het
boodschappen doen als bij een
dagje uit”, vertelt Vivaan Consulent Servicediensten Carmen
van den Boom uit Heeswijk. Ze
benadrukt dat het sociale aspect
van het hele gebeuren de voornaamste doelstelling is. “Ook als
we boodschappen doen, wordt
er tijd vrijgemaakt voor een
kopje koffie of thee, zodat we
mensen met elkaar in contact

elke maand de nieuwsbrief toegezonden met alle uitstapjes,
kosten en tijden. Een ochtend
of middag boodschappen doen
kost € 3,50, inclusief consumptie. De uitstapjes en de kosten
ervan zijn afhankelijk van wat er
ondernomen wordt. “Soms maken we een rondrit of rondvaart,
gaan we naar een bezienswaardigheid, winkelen in een groot
winkelcentrum of naar een tuincentrum.
Het is echt heel divers”, aldus
Carmen. Hoewel er momenteel een aantal vaste adressen
is waar boodschappen worden
gedaan, laat Carmen weten, dat
dit geen vaststaand iets is.
“Indien mensen een voorkeur

vrijwilligers
Vrijwilligers mogen zelf aangeven hoeveel tijd zij er aan willen besteden. Uiteraard is deelname aan de uitstapjes voor de
vrijwilligers kosteloos, mits het
uitstapje inclusief eten is. Is dat
exclusief, dan komen deze kos-

ten wel voor rekening van de
vrijwilliger, waarbij er overigens
een gedeelte gedeclareerd kan
worden. Waar in de toekomst
boodschappen gedaan worden
in het nieuwe gebied, wordt
besloten in overleg met deelnemers van deze nieuwe dienst.
Aanstaande vrijwilligers, maar
ook ouderen die nu al weten
dat zij gebruik willen gaan maken van deze service en iedereen die graag meer informatie
heeft, maar ook ouderen in het
al bestaande gebied mogen zich
melden bij
carmen.van.den.boom@Vivaan.nl
of 0413-745578.

hebben voor een bepaalde winkel, dan hoeven zij dit slechts
aan te geven en proberen we
de route aan te passen”, meldt
ze. Ouderen uit de kernen Heeswijk, Dinther en Loosbroek die
nog geen gebruik maken van
deze service maar het graag
zouden willen, kunnen zich te
allen tijde aanmelden.
Nieuw gebied
De BPB voorziet in een behoefte. Honderden mensen maken
er gebruik van om óf de wekelijkse boodschappen op een
gemakkelijke manier in huis te
halen en daarvoor niemand in
familiekring voor hoeven ‘lastig
te vallen’ óf ze gaan gezellig op
stap óf doen beide. De service
is dusdanig succesvol dat na de
zomervakantie het gebied uitgebreid wordt. “We hebben een
bus erbij en gaan ermee starten
in Vorstenbosch, Nistelrode,
Heesch en Oss”, meldt Carmen
om er gelijk aan toe te voegen;
“We hebben wel voldoende
vrijwilligers nodig om het goed
op poten te zetten.”
Het concept wordt hetzelfde als
in de gemeente Veghel/Uden
en HDL. Er wordt onder an-

Tonny Nuijen is een vaste klant bij de BoodschappenPlusBus
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officiële opening Eetpunt HdL

HEESWIjK-DINTHER/LOOSBROEK - Samen eten is altijd gezelliger dan alleen. vanuit die visie is Eetpunt HDL locatie CC Servaes ontwikkeld, specifiek voor de inwoners die sociaal contact missen. Twee
weken geleden heeft DeMooibernhezeKrant al aandacht besteed aan het Eetpunt HDL en afgelopen
donderdag is het Eetpunt dan officieel geopend door wethouder jan Glastra van Loon.

voor iedereen. Maar als je alleen
woont, kies je vaker voor een
‘makkelijke’ maaltijd en schiet
het gezonde en verse eten er
met regelmaat bij in”.
Wethouder Glastra van Loon at
deze donderdag een hapje mee
en was zeer enthousiast over
het initiatief van dit Eetpunt. Hij
sprak vol lof over het goede initiatief; een combinatie van gezelligheid en een gezonde maaltijd.

Een veertigtal geïnteresseerden
was aanwezig - om voorafgaand
aan de maaltijd - kennis te maken met de Ontmoetingstuin.
Wim Dortmans vertelde enthousiast over de tuin en de tien vrij-

Mee-eten?
Elke donderdag om 17.00 uur
wordt er gegeten bij Eetpunt
HDL. De overheerlijke maaltijd wordt verzorgd door de
keuken van Laverhof en be-

De officiële opening van Eetpunt HDL

Foto’s Lianne Gabriëls

willigers die met regelmaat in de
tuin werken. “Maar zijn er nog
liefhebbers, we kunnen altijd
nieuwe vrijwilligers gebruiken”
gaf Wim aan.

Sinds maart heeft het Eetpunt al
een aantal vaste eters, die ook
op donderdag de dagbesteding
hebben bij CC Servaes en na afloop blijven eten. “Het belang
van gezond en vers eten geldt

staat uit soep, aardappels,
vlees/vis, twee soorten groenten en een toetje. Kosten,
€ 9,50. Drankjes zijn niet bij de
prijs inbegrepen.
Meer informatie bij Tonny v.d.
Ven: 0413-292511 of
06-20216398 of per mail
eetpunthdl@ccservaes.nl.

Laverhof deelnemer in programma ‘Waardigheid en Trots’
HEESWIjK-DINTHER - Laverhof is geselecteerd voor
deelname aan het programma ‘waardigheid en Trots
(w&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van staatssecretaris van Rijn van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en Sport.

best mogelijke kwaliteit van
zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest
van de sector. Die uitdaging
gaat Laverhof graag aan!”

krijgt om de zorg op een
andere manier te organiseren, zolang de zorg maar
aansluit bij wat de cliënt wil
en nodig heeft.

Peter Beijers, raad van bestuur van Laverhof: “Het
gaat om een vernieu-

Concreet betekent deelname aan het programma dat
Laverhof meer regelruimte

Peter Beijers: “Wij denken
met mensen mee, zodat zij
zelf keuzes kunnen maken

wingsprogramma, waarin
ambitieuze verpleeghuizen
worden uitgedaagd om de

Bestuurslid Gerrie Verstegen
“in 1961 ben ik geboren in Zeeland in een gezin van elf kinderen.
Op jonge leeftijd was ik al mantelzorger. vanaf 1982 werkte ik als
verzorgende in het verpleeghuis en nu alweer 9 jaar in de thuiszorg.
Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij blink Uit. ik heb gezorgd voor
een meisje van 4 jaar met autisme. Hierdoor had haar moeder even
haar handen vrij.
Mijn ervaring als mantelzorger, vrijwilliger en het werken in de zorg
gebruik ik bij het oprichten van Burenhulp. Het is belangrijk om goed
te kunnen luisteren en te begrijpen wat een ander meemaakt. Wat ik
verder ook belangrijk vind is, dat iedereen het op zijn eigen manier
doet, daar heb ik respect voor en daarmee kun je die persoon in zijn
waarde laten. Daarom zet ik me ook in voor burenhulp.”

en oplossingen kunnen bedenken. Dat het ministerie
van VWS onze manier van
werken wil ondersteunen,
zie ik als een bevestiging
dat we goed bezig zijn. Ik
ben trots op Laverhof!”

De Terminale Thuishulp Maasland vraagt

vrijwilligers, die tijdens de nachtelijke uren
hulp willen verlenen
aan de terminale patiënt zodat de naasten op adem kunnen
komen en de zorg beter kunnen volhouden.
“Er zijn’ voor die ander. Luisteren en praten over allerlei dingen
of heel praktisch: een beetje opfrissen, helpen met drinken of
helpen bij het lopen. Als vrijwilliger verricht je geen medische
handelingen. De vrijwilliger volgt eerst de basiscursus die
medio september start.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, Heesch,
0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.
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Aromatherapie Els Verdonk
uitbreiding met Massage bij kanker
HeesWIJK-DINTHeR – Kanker en de gevolgen daarvan hebben veel impact op lichaam en geest door de ziekte en de behandeling
die deze met zich meebrengt. Massage zal de ziekte niet genezen, maar geeft ondersteuning aan kwaliteit van leven voor de
mens tijdens het intensieve ziekteproces of daarna. Dankzij de opleiding Massage bij Kanker kan Els voldoen aan de vraag van
cliënten met kanker om een behandeling.
behandeling
Voordat massage wordt toegepast, vul je als cliënt een vragenlijst in; digitaal of op papier.
De uitgebreide vragenlijst geeft
inzicht in de aard van de kanker,
de behandelingen die ondergaan
worden of ondergaan zijn en de
bijwerkingen. De antwoorden
zijn belangrijk. Massage bij kanker dient rekening te houden

ontspanning, waardoor het een
gunstig effect heeft op vermoeidheid, pijn, misselijkheid en
slaap. De behandeling is helend
voor de geest door de aandacht
voor de hele mens in plaats van
de ziekte. In overleg wordt aromatherapie aanvullend ingezet;
de etherische oliën die gebruikt
worden, zijn veilig en aangenaam.

‘een massage waarbij aandacht is
voor jou als mens in zijn totaliteit’

Els Verdonk zet – in overleg – aanvullend aromatherapie in

De specialistische opleiding voor
massage bij kanker komt vanuit Amerika en wordt gegeven
in Utrecht. Als je kanker hebt,
of hebt gehad, ben je bijzonder
kwetsbaar, lichamelijk en geestelijk. Het lichaam is uit balans door

met oedeem, uitzaaiingen, verwijderde lymfeklieren en mogelijke aangepaste eisen voor
lichaamshouding. Ook de lichamelijke conditie is belangrijk om
duur en intensiteit van de massage te kunnen bepalen. Het gesprek tijdens je eerste behandeling, is medebepalend voor duur
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen en intensiteit van de massage.

de ziekte en de behandelingen.
Emotioneel ben je uit balans door
het verpletterende nieuws, de
achtbaan van beslissingen die
genomen moeten worden en de
behandelingen die hormonen van

zowel vrouwen als mannen in de
war sturen.
Een massage waarbij aandacht is
voor jou als mens in zijn totaliteit,
is een liefdevolle ervaring die ondersteunt en ontspanning geeft.

verantwoord
De effecten van massage bij
kanker is bekend bij de reguliere
zorg in een groot deel van Nederland. Het wordt niet ingezet
voor genezing van kanker, maar
ondersteunt het proces en geeft

Therapeute Els Verdonk is aangesloten bij het netwerk ‘Massage bij Kanker’. Regelmatige
bijscholing is verplicht en de
behandelingen worden (grotendeels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het diploma medische basiskennis volgens de Platonormen
zorgt voor vergoedingen, ook in
de toekomst.
Donkeren Dijk 32
Heeswijk-Dinther
0413-293501
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl

EHBo App voor smartphone Lcr per land je reisinformatie
Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie

Handige informatie per categorie of per land beschikbaar

BerNHeze – Zorg dat je weet wat je moet doen bij een ongeval! van
brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing.
Met deze EHbO app heb je alle EHbO instructies altijd op zak. in een
noodsituatie geeft de app je ook gesproken instructies. Download deze
handige app nu gratis via windows Phone, App Store of Google Play.

BerNHeze – wie op reis gaat naar de (sub)tropen wil zo goed mogelijk beschermd zijn tegen
ziekten die daar heersen. voor een goed advies kun je terecht bij jouw huisarts of vaccinatiebureau
in jouw regio. De adviezen die zij geven zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het LCR.
Het LCR is een onafhankelijke stichting die als
doel heeft de kwaliteit van de reizigersadvisering
in Nederland te verbeteren. De reizigersadvisering
houdt zich bezig met het voorkómen van ziekten
bij reizigers, door het adviseren over preventieve
maatregelen zoals vaccinaties, malariatabletten,
hygiënemaatregelen en overige adviezen, om
soms gevaarlijke infectieziekten te voorkomen.
Maar ook zijn er handige links op de website te
vinden over: op vakantie met kinderen tot 12 jaar,
medicijnen mee op reis (CAK), vliegangst, reistips
voor gehandicapten etc.
www.lcr.nl

ziekentriduüm in Terra Victa odiliapeel
Direct hulp in een noodsituatie?
Bel met de EHBO app 112 en geef
je locatie door aan de meldkamer.
Of navigeer snel naar de dichtstbijzijnde AED locatie of de dichtstbijzijnde EHBO post.
Help mee aanmelden en controleren
Een AED is een draagbaar toestel
dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. De overlevingskans van een slachtoffer
neemt toe als binnen zes minuten

wordt gestart met hartmassage en
zo snel mogelijk de AED wordt
gebruikt. Om ervoor te zorgen
dat je in een noodsituatie zo snel
mogelijk de dichtstbijzijnde AED
kunt vinden streeft het Rode Kruis
ernaar om alle AED apparaten in
Nederland in kaart te brengen.
Help je mee? je kunt in de EHBO
app eenvoudig AED apparaten
aanmelden en eventuele wijzigingen aan het Rode Kruis doorgeven.

ODILIAPEEL - in Terra victa in Odiliapeel wordt op dinsdag 25,
woensdag 26 en donderdag 27 augustus voor de 76e keer het
Ziekentriduüm gehouden. Mensen uit bernheze zijn hierbij van
harte uitgenodigd om drie dagen mee te vieren met het Ziekentriduüm Uden en omstreken.
Het gaat om drie dagen van
ontmoeting, ontspanning en
bezinning. Deze dagen zijn
inclusief een driegangendiner,
koffie, thee, een hapje en een
drankje. Kortom, er even geheel verzorgd tussenuit. Mensen die eerder zijn geweest

worden de komende weken
gevraagd of zij weer mee willen doen. Zij hoeven geen contact op te nemen. Drie dagen
kosten € 50,-, 2 dagen € 40,en 1 dag € 25,-. Deelnemers
dienen zelf te zorgen voor vervoer.

Mensen die interesse hebben
in enkele dagen van ontmoeting, ontspanning en bezinning en niet eerder mee zijn
geweest - of langere tijd geleden - kunnen zich tot 2 augustus aanmelden in Nistelrode bij
Francien van Asseldonk 0412611737 en in Vorstenbosch bij
Maria Kanters 0413-363344.
Algemeen informatienummer
Noud van der Heijden 0620538318 of Dora van der
Wijst 0413-268684.
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Een onverwacht dagje weg naar zooparc overloon
HEESCH - Geheel onverwacht werden we door ziekenvereniging
Horizon Heesch verrast met vier vrijkaartjes voor ZooParc Overloon.
Onze kinderen Tibbe (3) en Björre (9) werden helemaal hyper en
konden niet wachten tot we zouden gaan. De twee jongens hadden al
helemaal uitgestippeld welke dieren ze zeker wilden zien.
Bij aankomst begon onze dieren zoektocht. Jammer
genoeg waren de eerste dieren, de pinguïns, nog
niet aanwezig in het bassin in aanbouw. Dus
gauw verder. Daar zagen we de kangoeroes al in
de verte aan komen huppelen. In dit gedeelte zijn
mens en dier, zonder verdere afscheiding, samen.
Als je de kangoeroes zou kunnen bijhouden, zou
je ze kunnen aaien, echter, steeds bleek dat de
dieren sneller waren dan de bezoekers. Björre heeft
veel foto’s gemaakt van alle dieren die we gezien
hebben, zoals de rode neusberen, quessant schapen,
witwanggibbons, reuzemiereneters en nog veel
meer. Tibbe zag een reuzemiereneter aan voor een
olifant. Het leek er totaal niet op, met uitzondering
van de slurf dan. En als je dan echt geen olifanten
tegenkomt, wordt het moeilijk uitleggen aan een kind
van 3 jaar. Tot slot was er ook nog een speeltuin,
waar onze kinderen lekker in wilden ravotten. Voor we het wisten was
de dag om. De tijd was letterlijk voorbij gevlogen. Na een leuke knuffel
uitgezocht te hebben, gingen we weer richting huis.
Dank je wel Horizon Heesch voor deze leuke gezinsdag!
Familie van Pinxteren

Tibbe en Björre

Dinsdag 4 augustus
openen wij de deuren
van onze nieuwe winkel / opslag

In de loop der jaren zijn we uit ons jasje
gegroeid en na maanden van bouwen en
verbouwen is de eerste fase gereed.
Daarna gaan we verder met het slopen van het
oude gedeelte en word ook daar een nieuwe
opslagloods gerealiseerd.
De officiële opening laat nog even op zich
wachten totdat de gehele bouw is afgerond.
De winkel is groter & overzichtelijker geworden
en ons assortiment is aanzienlijk uitgebreid.

Voortaan hebben we alles op het gebied van:
• Diervoeders
• Speciaal voeders
• Honden & Kattenvoer
• Tuinartikelen

Maand
3 august ag
us zi
gesloten jn we
i.v.
de verhu m.
izing
naar het
nieuwe
pand

• Meststoﬀen
• Zaai- & Pootgoed
• Tuingereedschappen

Van Lieshout Dier&Tuin
Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403
www.cvanlieshout.nl

Komt u eens binnenlopen op hetzelfde vertrouwde adres,
om het resultaat te bekijken.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur
Zaterdag
van 8.00-12.30 uur
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Zandpaden
in Bernheze

bernheze heeft een groot buitengebied. Daarin liggen veel zandpaden. Soms niet meer dan een karrespoor
vol gaten en kuilen. Meestal echter goed begaanbare landwegen. Met schilderachtige vergezichten. En een
rijke natuur. je bent er écht buiten. DeMooibernhezeKrant zet ze op de kaart. Met regelmaat een ander
zandpad. Een plaatje met een praatje. Ga met ons mee op ontdekkingsreis.
Ga er lopen, fietsen, wandelen. Genieten van ons groen.

voor deze rubriek kunt u uiteraard ook zelf uw favoriete zandpad opgeven. Met úw verhaal.
Mail ons: info@demooibernhezekrant.nl. Dan sturen wij onze fotograaf op pad.

dEzE WEEk:

LEVEN BELEEF

oude Vorstenbossche dreef

Hallo, ik ben Niek. Een knap katertje van 9 weken oud. Ik ben
onlangs buiten gevonden,
samen met mijn twee zusjes en broertje. Nu wonen
we in het asiel, net als veel
leeftijdsgenootjes en we
zijn allemaal op zoek naar
een thuis. Ik ben een klein,
zwart-wit bolletje en heb
grote, groene ogen. Ik ben een
echte allemansvriend en vind het
heerlijk om geknuffeld te worden.
Ik ga hier dan ook echt voor liggen en wring me in allerlei
bochten, zodat je me lekker op m´n buikje en ruggetje kunt
kriebelen. Maar ik heb ook mijn speelse buien hoor. Dan sjees
ik door de kamer en jaag achter de balletjes en muisjes aan.
Ik ben helemaal klaar om te verhuizen, dus komt u me snel
halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en
www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum HoKaZo

Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - 0413-260546
admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl
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Summer Sale
StadSfietSen

Opruiming StadSfietSen, Overjarig, licht beSchadigd Of demO mOdellen

Oude Vorstenbossche Dreef

Tekst en foto: Frank Geenen

W

ie van Vorstenbosch naar
Veghel rijdt, doet dat nu
over de Watersteeg. Tot ruim een
eeuw geleden liep de verbindingsweg naar Veghel vanuit Vorstenbosch oostelijker, via de huidige
Oude Veghelsedijk, de verlengde
Oude Vorstenbossche Dreef naar
buurtschap het Ven.
Over een traject van 750 meter op
Bernhezer en Veghels grondgebied
vinden we nog een gedeelte van
deze historische verbindingsroute

als zandpad terug. Langs de zandweg staan aan weerszijden statige
eiken. De Oude Vorstenbossche
Dreef verbindt de Oude Veghelsedijk met het Achterste Ven.
De weg lag vanuit het dorp op de
naad van de hoger gelegen akkers
(Molenakker, Kapelakker) en de
lager gelegen rietbeemden, kruiste
het beekdal van de Leijgraaf en
liep vervolgens op de grens van
het hoger gelegen gebied Driehuizen en het lagere Hazelbergs

Broek via buurtschappen ‘t Ven en
de Hezelaar naar Veghel. De weg
is vermoedelijk aangelegd direct na
de vrede van Aken (1748) waarmee de Oostenrijkse successieoorlog werd beëindigd.
Deze strijd had ook in de zuidelijke
Nederlanden veel schade opgeleverd en met name de wegen en
bomen op het platteland van de
Meierij hadden veel geleden. Veghel kreeg daarom in 1749 de opdracht om de Vorstenbosschedijk
aan te leggen.

Gazelle Orange d/h nex7
€ 849,Trek T200 d/h c24
€ 729,Batavus Diva plus groen ne7
€ 807,Batavus Diva paars ne3
€ 629,Cortina Transport Blank alu H 57/61 ne3
€ 629,Cortina Urban 51cm D ne3
€ 699,-

nu € 721,nu € 589,nu € 647,nu € 499,nu € 499,nu € 499,-

Ik ben vanaf 27 juli met vakantie en maandag
10 augustus ga ik weer fris van start.
Natasja van der Meer

06-20 60 36 56

Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl
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Hoor jij erbij te zijn bij huiskamer-tuinconcert
van Tim Akkerman in Galerie Bernheze?

IJS**
LAAGSTE PR
KEN

VOOR HUISMER

Waar muziek en kunst in elkaar overlopen

D EEL !
VOORST
WEEKJUELINT/D
US
GU
AU
M2
31

Wilde perziken

2 KG

WEEKEND

1.99

Trio sla

K
PER STU

Breekbrood pomodoro
of picanto

WEEKEND

WEEKEND

0.59

Gemarineerde
kalfskarbonade*
Ca. 200 g

PER STU

K

360 G

0.99

XL Black pepper
braadworsten*

4 STUKS

4x 130 g

WEEKEND

WEEKEND

2.99

1.99

Ca.

14.99/kg

Vanaf woensdag 29-07-2015

Kinderbadponcho

Jongenszwembroek

4.

4.

99*

Kindertextielsneakers

99*

Damestextielsneakers

3.

3.

99*

Dekbedovertrekset

99*

Dames-t-shirt

Diverse prints. 1-pers.

12.

3.

99*

99*

* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

PRIJSVERLAGINGEN
Vegetarische schnitzels*
Vegetarisch geruld gehakt*
200 g

v an 1.69

2 STUKS

1.59

v an 1.69

1.

59

v an 1.69

175 G

Van kunst genieten is een kunst. Met een huiskamer-tuinconcert bij Galerie Bernheze krijgen de bezoekers een snelcursus in deze discipline. Kunst en muziek liggen dicht bij elkaar en Theo en Carla, van Galerie
Bernheze, pakken dit unieke moment aan om te delen. Hoort u bij de exclusieve avond met Tim Akkerman? Er zijn nog ongeveer 15 toegangskaarten
voor het all inclusive arrangement van 30 augustus te verkrijgen.
Nistelrode –

De galeriehouders zijn heel creatief in het
bedenken van prachtige initiatieven die de
mens kan laten genieten van kunst. Zoals de
teambuilding-uitjes voor bedrijven, waarbij
ze kunst en lekker eten combineren met hun
schilderworkshop arrangementen.
Naast werknemers te binden door teambuilding, zijn ondernemers zich steeds meer bewust dat ook de klanten verwend moeten
worden in een sfeervolle omgeving. Wanneer u in uw eigen bedrijf hoge kwaliteit en
goede service biedt, wordt dit ook verwacht
wanneer u uw beste klanten uitnodigt om
ze te bedanken voor hun loyaliteit. Dit biedt
Galerie Bernheze bij uitstek; all inclusive.
All inclusive
Tim Akkerman krijgt de hoofdrol; een Nederlandse muzikant en singer-songwriter.
Akkerman werd bekend als leadzanger
en gitarist van de Haagse band Di-rect. In
maart 2009 stapte hij uit de band om verder te gaan als soloartiest. Zijn repertoire is
niet meer te vergelijken met dat van Di-rect,
het past uitstekend bij de mooie galerie in
Bernheze.
Deze avond zal het u aan niets ontbreken;
goed gezelschap, een heerlijke wijnproeverij, exclusieve hapjes en twee optredens van
Tim Akkerman, waarnaast Small Talk voor

sfeervolle achtergrondmuziek zorgt. Exposities van kunstenaars in verschillende disciplines maken deze avond compleet.

Galerie Bernheze – 30 augustus van 18.00 – 22.00 uur voor € 30,- all in.
Aanmelden via theogalerijbernheze@gmail.com en laat ons weten waarom deze
kaartjes voor u gereserveerd mogen worden.

1.59

Vegetarische balletjes*
200 g

175 g

Carla met het schilderij van Tim Akkerman

Vegetarische groenteschijven*
10 STUK

S

200 g

v an 1.69

2 STUKS

1.

Here Maps

59

Op vakantie veel data verbruiken blijft in de meeste gevallen een dure grap.
En juist kaarten-apps, op vakantie extra handig, verbruiken veel data. Maar
Here Maps biedt de mogelijkheid om kaarten per land te downloaden. De
hele app is vervolgens offline te gebruiken, terwijl opgeslagen kaarten tot in
de kleinste details opgeslagen blijven.
Denk er voor vertrek wel aan om de kaart van het land van bestemming te
downloaden: die variëren van enkele honderden MB’s tot ruim een GB in
formaat. Eenmaal op de bestemming is enkel een GPS-verbinding nodig, en
die verbruikt geen data.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling. ** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

CHECK ONZE APP VOOR DE

OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Makkelijke app voor tijdens de vakantie

www.aldi.nl
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Rondje bijzonder Bernheze

Rondje bijzonder
Bernheze 46 km
Een overdosis natuur

Eetcafé Het Pumpke
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode
0412-612956
www.eetcafetpumpke.nl

Alle routes van Happen & Trappen hebben meer dan een
schuin oog voor de natuur, maar bij deze route wacht
u werkelijk een overdosis aan natuurschoon. Via De
Hooge Vorssel, De Maashorst, de Heeswijkse Bossen,
het Leijgraafdal en Bedaf maakt u kennis met Bernheze
en omgeving. Natuurliefhebbers worden hier op hun
wenken bediend.
FrAAIE FAzAnTEn
Deze culinaire route start bij party- en evenementencentrum De Vrije
Teugel in Uden, waar u volgens Brabantse traditie wordt ontvangen
met ‘een lekkere tas koffie en iets erbij’. Daarna is het tijd voor de
eerste etappe. Via verharde en onverharde wegen fietst u langs boerenland en door een bosrijke omgeving. U passeert fazanterie De
Rooie Hoeve, waar een grote collectie sierfazanten beheerd wordt
en waar een permanente expositie beeldhouwwerken en schilderijen te zien is. Interesse? De Rooie Hoeve is geopend op zaterdagen
en zondagen vanaf 12.00 uur (entree kost € 3,- per persoon).
Aan het einde van de eerste rit wacht u een kostelijk voorgerecht bij
restaurant De Leygraaf in Heeswijk-Dinther. Rechts naast De Leygraaf ligt de gratis toegankelijke Dier & Tuin Weide, een terrein van
maar liefst 5,3 hectare, waar alles gericht is op ‘natuureducatie’. Arriveert u vóór 12.00 uur bij De Leygraaf, neem dan zeker een kijkje
bij de Dier & Tuin Weide; De Leygraaf gaat namelijk pas om 12.00
uur open.
HET EcHTE BoErEnLEVEn
Tijdens het tweede deel van de route komt u langs De Meierijsche
Museumboerderij, die een uniek beeld geeft van het leven en wonen
op een boerderij aan het begin van de twintigste eeuw. Het museum
is geopend vanaf 14.00 uur. U fietst verder door een bosrijk gebied,
passeert het sprookjesachtige Kasteel Heeswijk en doorkruist het
platteland van Bernheze. In Vinkel arriveert u bij Boerderijterras het
Venster. Een smakelijk soepje zal u hier van genoeg energie voorzien
voor de volgende etappe.
U slingert door Vinkel en bereikt via het buitengebied Heesch. Na
een kort bezoek aan dit dorp, wacht u het prachtige natuurgebied
De Hooge Vorssel. Hier kunt u een bezoek brengen aan het arboretum – een bijzondere planten- en bomentuin. In Eeterij ’t Bomenpark kunt u behalve van het uitzicht, ook genieten van een overheerlijk hoofdgerecht.
VISuEEL En cuLInAIr conSuMErEn
De Hooge Vorssel gaat over in het volgende natuurgebied, De
Maashorst. Het mooie aan dit gebied is dat het nauwelijks doorgaande wegen kent en u er dus heerlijk rustig kunt fietsen. Bovendien is er een wirwar van fietspaden, weggetjes en verharde wegen.
U wordt blootgesteld aan een behoorlijke ‘dosis natuur’: bossen,
heide, begrazingsgebied, maar ook boerenbedrijven en akkerland. U
passeert Natuurcentrum Slabroek – gevestigd in een karakteristieke
langgevelboerderij – waar u zich uitgebreid kunt laten informeren
over De Maashorst.
Na al dat visueel consumeren is het weer tijd voor de inwendige
mens. In Nistelrode arriveert u bij Eetcafé ’t Pumpke, gelegen aan
het karakteristieke Raadhuisplein. Na het dessert volgt het laatste
deel van deze culinaire tocht. Die brengt u door een natuurgebied in
ontwikkeling: Bedaf laat u kennismaken met zandverstuivingen en
wijstgronden. Tot slot arriveert u weer bij het beginpunt.

De Maashorst Route

De Maashorst
Route
48 km

Een gevarieerd landschap
De Maashorst Route brengt ons naar het noordoosten
van Brabant. De Maashorst, De Hooge Vorssel en Herperduin volgen elkaar op en schotelen u een gevarieerd
landschap voor. Soms puur natuur, soms door de mens
gecreëerd, maar altijd weer een lust voor het oog...

Bomenpark eten & drinken
aan het water
Vorsselweg 3
5384 RW Heesch
0412-473074
www.bomenpark.nl

De Kriekeput
Schaijkseweg 3a
5373 KL Herpen
0486-415100
www.kriekeput.nl

uITGESTrEkTE HEIdEVELdEn
Een gezellig terras in een natuurrijke omgeving is een prima locatie om de dag te beginnen. Bij camping De Heische Tip in Zeeland
wordt u ontvangen met koffie en gebak. Al fietsend komt u snel in
natuurgebied De Maashorst. Met 4000 hectare vormt De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant. Fietsend over paden en weggetjes zult u genieten van de stilte, terwijl
een afwisselend landschap van bossen, heidegebieden, stuifzand,
landbouwgebieden en woonkernen aan u voorbij trekt. Voor u het
weet, heeft u de volgende pleisterplaats al bereikt: Eetcafé ’t Pumke
in Nistelrode. In dit gezellig drukke café wacht u een heerlijk voorgerecht.
De volgende etappe brengt u, via een omweg in het buitengebied
van Nistelrode, naar natuurgebied De Hooge Vorssel. Dit gebied
maakt deel uit van De Maashorst. Rond 1900 bestond het landschap hier voornamelijk uit uitgestrekte heidevelden. Het grootste
deel van het bos is rond 1940 op de drogere delen van de heide
aangeplant. Op de nattere gebieden zijn akkers aangelegd. Door
de lage grondwaterstand dreigt het bos te verdrogen en op allerlei
manieren probeert men dit te voorkomen.
duBBEL GEnIETEn
Aan de rand van De Hooge Voorssel ligt een zandwinplas. Het uitgegraven zand van deze plas was nodig voor de aanleg van de A50.
Maar belangrijker voor u is het gegeven dat aan deze plas Restaurant ’t
Bomenpark (in Heesch) schitterend is gelegen. Bij goed weer heeft
u een fijn uitzicht en zult u dubbel genieten van een voortreffelijke
soep.

Fitland Hotel De Vrije Teugel
Bedafseweg 22
5406 TM Uden
0413-263088
www.vrijeteugel.nl

AANMELDEN:
088-6332000
info@happenentrappen.nl
www.happenentrappen.nl

Als u Restaurant ’t Bomenpark verlaat, fietst u nog even in natuurgebied De Maashorst, maar al snel wacht het volgende natuurgebied: Herperduin. Zes kilometer lang fietst u door dit natuurgebied
met naald- en loofhout, heide, een moerasgebied met verschillende
vennen en heuveltjes met zandverstuivingen (vandaar de naam Herperduin). En alsof dit alles nog niet genoeg is, brengt de route u naar
restaurant De Kriekeput in Herpen. Daar zullen de gastheer en gastvrouw zich, met hun team, inspannen om voor u een welverdiend,
smakelijk hoofdgerecht te serveren.
SLInGErEnd door HET BoErEnLAnd
Van Restaurant De Kriekeput fietsen we via het dorp Herpen en
de Hertogswetering naar Schaijk. De Hertogswetering is een droge,
verlandde arm van de Maas en bestaat uit smalle en brede gedeelten. Aanvankelijk fietst u langs een smaller gedeelte, maar geleidelijk
gaat dat over in een veel bredere sectie, Hamelspoel–Putwielen.
Nog even slingeren door het boerenland om tenslotte, via Schaijk,
uit te komen bij restaurant café Nieuw Schaijk. Hier wacht een verfrissend nagerecht en kunt u nog even de benen strekken voordat
u aan de laatste etappe begint. Nog maar vijf kilometer bent u verwijderd van het eindpunt. De laatste etappe gaat zo snel mogelijk
terug naar De Heische Tip in Zeeland. Maar voordat u deze tocht
afsluit, fietst u nog een paar kilometer door De Maashorst en het
tot de Maashorst behorende begrazingsgebied De Brobbelbies. Een
aangenaam slotstuk.
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De kracht
van
Bernheze

29.835
inwoners
MOOIE
NATUURGEBIEDEN

De zin van Bernheze:
De mooiste gebieden voor fietsers, wandelaars
en sporters, daarnaast de snelwegen die voor
een goede verbinding zorgen in deze groene
gemeente met harde werkers en ondernemers
met lef en ze brengen waar ze willen zijn, zodat
we iets voor elkaar kunnen betekenen in deze
relatief kleine gemeente, zorgt de gemeente
voor een veilige leef- en werkomgeving,
waar je elkaar kent en wat voor elkaar wilt
betekenen en door de gedreven media, ook al
denken we soms verschillend – samen kunnen
we communiceren met één doel: De kracht van
Bernheze laten zien.

Heesch

Evenementen zoals Heesch Presenteert en
De Hisse Kwis
Prachtige gebouwen als ’t oude raadhuis,
het gemeentehuis en De Pas
volksfeesten als de kermis met de braderie
en carnaval.

Foto’s: Ad Ploegmakers, Marcel van der Steen en Michel Roefs

Algemene
voorzieningen
De algemene voorzieningen in
Bernheze zijn breed en volledig,
bijna alles is te vinden in de
gemeente zelf of de gemeente
werkt goed samen met het groter
ambtelijk apparaat. Politiek,
postkantoor of -agentschappen,
brandweer, politie, huisvesting,
media, basisscholen en
sportaccommodaties, verkeer en
vervoer.

Heeswijk-Dinther

Evenementen zoals de 24-uurs Solexrace en
De HaDee kwis
Prachtige gebouwen als de kerken,
Kasteel Heeswijk, Abdij van berne,
De Kersouwe, CC Servaes, bernrode en
willibrordscentrum
volksfeesten als de kermis met de braderie
en carnaval

Religie en levensbeschouwing

MOOI
GROEN
BERNHEZE

Met een breed aanbod; met respect voor de inwoners
met veel verschillende geloofsovertuigingen.

Cultuur en recreatie
Culturele accommodaties, muzikaliteit en vele
koren, toneel en cabaret, dans, concerten in & outdoor - theater, kunst en creativiteit,
bibliotheken, culturele organisaties, onder
andere Cube Bernheze, Bernheze Kunst Kring,
musea, gilden, scouting, Fotoclub Bernheze,
heemkundekringen, molens, monumenten,
ontmoetingsplaatsen, Sterrenwacht Halley en
volksfeesten als carnaval, kermis en Oranjefeesten.

SPORTPRESTATIES
OP TOPNIVEAU

MELODIEUZE
STEMMEN
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Dier

Actief verenigingsleven

Een agrarisch en bosrijk gebied, waar we vele soorten dieren herbergen,
vrij en in gevangenschap, maar die met respect behandeld worden.
Met veel betrokken organisaties die deze grondgebieden in de gaten
houden en belangstelling hebben voor het algemeen belang.

Buurtverenigingen, dorpsraden, kringloopwinkels, goede doelen
worden gesteund, natuur- en milieuorganisaties, vakorganisaties,
vrouwen verenigingen, ouderen vereniging (senioren vereniging),
gehandicapten vereniging, maatschappelijk werk, jongerencentrum
en zieken verenigingen vinden hun weg in de maatschappelijke
omgeving.

Nistelrode

Evenementen zoals Zomernachtfestijn en de Nisseroise Kwis
Prachtige gebouwen als de kerk, CC Nesterlé
Ontmoetingsplaatsen als Achter de Berg, de golfbaan The Duke
en het 7-eeuwenpark
Volksfeesten als de kermis & Pinksterfeesten Nistelrode en carnaval

KUNSTZINNIG
BERNHEZE

Actief ondernemersklimaat
Ondernemersverenigingen, samenwerkende ondernemersvereniging
(SOB), Bernhezer Business Event, weekmarkten, winkelvoorzieningen
en centra, centrum management, nieuwsvoorzieningen en veel goede
doelen en sponsoractiviteiten worden gesteund.

Loosbroek

Evenementen zoals Mega Trekkertrek spektakel, dorpsfeest
Op z’n Lôsbroeks en Lôsbroekwist
Prachtige gebouwen als de kerk, De Wis en al meer dan
100 jaar het uitgaanscentrum Lunenburg
Volksfeesten als de kermis met de festiviteiten eromheen en
carnaval met de verlichte optocht

Vorstenbosch

Evenementen zoals Kapellen festijn
Prachtige gebouwen als de kerk, De Stuik,
de Kloosterkapel en De Molen
Volksfeesten als de kermis & Vorstenbosch Pakt Uit,
carnaval en de Vorstenbossche Kwis

INTERESSANTE
INITIATIEVEN

Als middelpunt tussen drie grote gemeenten:
Uden 41.175 inwoners, Oss 89.880 inwoners, Veghel
37.796 inwoners, is Bernheze met 29.835 inwoners
voorzien van professionele samenwerkingen en veel
zelfstandige initiatieven.

Zorg
Wat als zorgelijk begon dit jaar, groeide uit tot zorg voor iedereen; met
gehandicapten-, kind- en jeugd-, gezondheids- en ouderenzorg, maar
ook gehandicaptenvoorzieningen, vluchtelingenwerk en onderwijs.
Daarnaast ontspruiten initiatieven als burenhulp en coöperaties om in
de ontbrekende zorg te voorzien.

...in zijn
volledigheid
5 kernen één krachtige gemeente
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Bernheze tijdens
de vakantie

Met date gratis naar romeo & Juliet
in de kersouwe
Vrijdag 31 juli 2015
MATZER Theaterproducties trakteert op vrijdag 31 juli toneelbezoekers
en concertgangers in De Kersouwe op een intiem en explosief popconcert, waarbij Shakespeares tekst geheel tot muziek is verworden. Als extra zomerse actie kunnen bezoekers een
date gratis meenemen naar dit concert.

HEESWIjK-DINTHER -

LOOSBROEK

Jesse en Damian
bijna 7 en 7 jaar

“Ik ga op vakantie naar België!”, roept jesse blij. “En ik naar
Luxemburg”, roept vriendje
Damian enthousiast. “Ik ga lekker veel voetballen en zwemmen”, zegt jesse weer vrolijk.
De twee jongens vinden het
leuk om samen te voetballen,
maar gaan elkaar niet missen
als ze allebei apart op vakantie
zijn. Met het lekkere weer gaan
jesse en Damian namelijk nog
veel samen voetballen. En na de
vakantie zitten ze weer gezellig
samen in de klas op de Albertusschool. “Dan zitten we in
groep 4!”, zegt Damian.

Een intiem en explosief popconcert gebaseerd op
William Shakespeares klassieke tekst.
Bestel je kaart op www.kersouwe.nl
en ontvang bij de kassa je 2e kaart gratis.

Neem je date gratis mee naar

Geregisseerd door Madeleine Matzer en gecomponeerd door Gouden Kalf-winnaar Helge
Slikker is er nu Romeo and juliet: Het concert. Samen met Lottie Hellingman (Gejaagd
door de wind & Murder Ballads), Filip jordens (Hommage à Brel), Dave Menkehorst
(Sir Yes Sir en Sunday Sun) en jens Dreijer (Postmen & Maydien) voegen zij nu een
nieuw hoofdstuk toe aan hét liefdesverhaal uit de literatuurgeschiedenis.
‘Messcherpe samenzang (...) Slikker en zijn mede-muzikanten zorgen ervoor dat
deze versie van Romeo en julia eigentijds klinkt’, aldus een recensie in het Brabants
Dagblad.
Aanvang 21.00 uur. Kaarten kosten € 15,- (excl. €1,- serv. toeslag). Op vertoon van
een toegangskaart aan de kassa van De Kersouwe, is de tweede kaart gratis. Kaarten
via www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk of Uitpunt Veghel.

LIEFdE Voor ponY’S

www.mooinisseroi.nl

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Muzikale middag ‘Aangenaam
klassiek’ op kasteel Heeswijk
HEESWIjK-DINTHER - Op zondag
2 augustus speelt in de serie ‘Aangenaam Klassiek’ het strijkkwartet
van het valkenswaards Kamerorkest o.l.v. jos de Hoon.
Het optreden staat gepland om
15.15 en 16.15 uur in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk en wordt
verzorgd door Bekkie Doornweerd
en Marijke Vandeloo - viool, jos de
Hoon - altviool en Deborah Huisman - cello. Ze spelen delen uit
strijkkwartetten van W.A. Mozart
(1756-1791), Fr. Schubert (17971828) en john Edoso (1960?-),
vermoedelijk Nederlandse componist van kamer- en orkestmuziek.
Tussentijds geeft musicoloog jos

de Hoon een toelichting op de muziek en de instrumenten.
Kortom: een gevarieerd programma op Kasteel Heeswijk, dat uiteraard open is voor het publiek. Een

Voorkom identiteitsfraude met
handige Id-cover
BerNHeze – weet je het nog? vroeger ging je op vakantie en gaf je bij aankomst in je hotel je paspoort af
en kreeg je deze, nadat je vakantie er op zat, terug. Nu is dat volkomen ondenkbaar. Ruim 2.000.000 mensen
zijn ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude; de snelst groeiende vorm van misdaad. Steeds meer
organisaties vragen om een kopie van je legitimatie, bijvoorbeeld als je een huurcontract afsluit. Helaas zijn
er mensen die misbruik maken van deze kopieën.
je lid wordt van een sportschool
hoef je dus geen kopie af te geven.
Als iemand een kopie wil maken
vraag dan altijd waarom dat moet.

Zomerkriebel�? �etskriebel�

Op vakantie
De overheid adviseert paspoorten
niet af te geven of te laten kopieren door accommodatieverschaffers; zij mogen je paspoort wel
inzien en het nummer noteren. je

ACTIE!

een kopie van iD
BeWijs en Bsn nUMMer
Doorstrepen

Trek racefietsen en
mountainbikes

20-30% korting
Abdijstraat 28 - Heeswijk Dinther - 0413-29 30 54 - info@vanesch-tweewielers.nl

www.vanesch-tweewielers.nl

toegangsbewijs voor het concert
kost € 4,– per persoon. De combinatie van een kasteelentree +
rondleiding + concert kost € 7,50
per persoon. Het museum is geopend vanaf 12.00 uur.

Deurwaarder
Identiteitsfraude houdt in dat iemand anders gebruik maakt van
jouw gegevens. Met een kopie
kan iemand op jouw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen. je zult
dan rekeningen ontvangen voor
zaken die jij niet hebt aangeschaft.
Als je die rekeningen niet betaalt,

krijgt niet de fraudeur maar jij de
deurwaarder op de stoep! Een
aantal organisaties mag een kopie
van jouw identiteitsbewijs maken,
zoals je werkgever en de bank.
Maar ook andere organisaties vragen om een kopie, waarbij je niet
verplicht bent om die te geven. Als

kunt, voordat je op vakantie gaat,
een kopie maken van je ID bewijs
en je BSN nummer doorstrepen op
dit kopie. Ook kun je een ID cover
aanschaffen, die alle gegevens, die
onbelangrijk zijn voor de accommodatieverschaffer, afschermt.
Te koop bij o.a. de ANWB en ook
online te bestellen.
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Tekst en foto: Hieke Stek

HeesWIJK-DINTHeR – Het enige wat je mee moet nemen om het kunstZINnige,
luchtige, literaire festival Het VerhAal mee te beleven, is goede zin! Verder is alles geregeld: van ontbijt-/brunchpakket tot authentiek diner en alles wat daar
tussen zit is puur genieten. Genieten van letters, woorden, zinnen, gedichten,
verhalen, zang, kunst, muziek, workshops, foto’s en van de natuur. En dat alles
zomaar gratis, langs de meanderende verbinding tussen Heeswijk en Veghel:
de Aa. Op de fiets, in de kano of fluisterboot, wandelend of met de auto. Je kunt
zelf bepalen waar je begint, stopt en eindigt. Jong en oud is van harte welkom.
Kom naar Het VerhAal luisteren en kijken op 30 augustus!
Mathieu Bosch:

“Wat een feest om zoveel mooie en bijzondere gasten te mogen ontvangen op dit festival. Dat we mensen langs de Aa met zo’n gevarieerd
programma gratis kunnen trakteren op luchtige literaire, culturele en
kunstZINnige verrassingen, dankzij ontvangen subsidies, vind ik geweldig. Er zijn een aantal locaties waar opgetreden wordt, maar ook tussen
de locaties – langs de Aa – liggen VerhAal-parels. Het is één groot podium waarop we allerlei kunstvormen bij elkaar hebben gebracht, met de
Aa omringd door haar prachtige natuur als decor. We zijn er trots op om
als BernhezerKunstKring, in samenwerking met Kunstgroep De Compagnie, de Bibliotheken Bernheze en Veghel, VVV de Maashorst het mooie
Aa-dal op deze manier te kunnen promoten en verbindingen hebben
kunnen maken met natuur, kunst, educatie en cultuur.”

Rob van Herpen:

De twee eindpunten van het VerhAal; Brownies & Downies en Kasteel Heeswijk verzorgen de horeca.
Samen met de Kilsdonkse Molen
verzorgen zij een ontbijt-/brunchpakketje voor de eerste 300 ‘Vroege Vogels’.
Op deze drie locaties is zo’n pakketje met broodjes, fruit en een
flesje Aa-water te koop voor het
symbolische bedrag van € 3,-!
Daarnaast wordt er door Brownies
& Downies en Het Kasteel Heeswijk vanaf 15.00 uur een origineel
diner voorgeschoteld op de locatie
Kilsdonkse Molen.

DINER € 25,(geschikt voor
3 à 4 personen)
Één verse biologische
Aa-dal kip van Rob Juijn die
op authentieke wijze op 70
cm diep in de grond gegaard
wordt. Gegarneerd met
couscous, groente, brood en
saus. Aanschuiven zondag
vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur.
Als u vóór 20 augustus
reserveert op
www.verhaal.nu ontvangt u
een fles wijn GRATIS!

ONTBIJT-BRUNCH-PAKKET € 3,In een handig opvouwbaar tasje krijgt u broodjes, fruit en Aa-dal water mee voor onderweg.

Zij maken van Het VerhAal ook jouw verhaal!
ScHrIJFSTErS
Annejet van der Zijl: Zomergast NPO 2
op 23 augustus!
A.L. Snijders: koning van de korte verhalen
Rosita Steenbeek: schrijfster
Kelly Meulenberg: workshop schrijven

Mas Papo

dIcHTErS:
Anne vegeter: Dichter des Vaderlands
Myriam Storck
Tjitske jansen
Sabine Kars
Hans Manders
Ad van Schijndel
Mas Papo
Kastje naar de muur
120 woorden -én Gedichten-podium

@HetVerhAalnu
www.facebook.com/
hetverhAal

www.hetverhaal.nu
Vrijwilliger zijn bij
Het VerhAal voor een dag?

De organisatie van het luchtige,
literaire Festival Het VerhAal, is op
zoek naar jou! Heb jij tijd om een
dag, op zondag 30 augustus, mee
te helpen als vrijwilliger om het
festival mede tot een succes te maken? Er is een geweldig programma samengesteld, waar de Aa als
een ‘blauwe’ draad doorheen meandert. Dat kunnen we als organisatie niet alleen verwezenlijken. Er
zijn veel meer handen nodig om
het Festival Het VerhAal te kunnen
dragen. Wil jij jouw handen uit de
mouwen steken en je als vrijwilliger-voor-1-dag opgeven?
Stuur dan een mail naar:
info@verhaal.nu.

Klim in de pen voor het
120-woorden-verhaal
Wij dagen je uit om een verhaal van precies 120 woorden
te schrijven. Schrijf een mooi, sprookjesachtig, ontroerend,
spannend, fantasierijk, grappig of serieus verhaal voor het
120-woorden-podium. jouw inzending krijgt een mooi podium
in Het VerhAal! je mag het zelf voordragen, maar als je dat niet
fijn vindt kunnen we als organisatie daar iemand anders voor
inschakelen. Laat het niet durven voordragen geen drempel zijn
om in de pen te klimmen. Laat jouw fantasie maar stromen en
stuur jouw 120-woorden-verhaal op naar: info@verhaal.nu.
Geef daarbij even aan of je zelf wilt voordragen of niet.

Laat u vooral ook verra
ssen
op de route tussen de lo
caties!

kunST
Fotoclub bernheze
Pierre Cops:
letters gieten van brons
Kunstwerken Kikki en joost
Tom van bon Skryf: met
zinnen-strooi-machine

Anne Vegter

MuzIEk
De band Zout
Duo ‘Zingen zinnen’
De band Nachtschade
Duo Contra Contra

Ingrid & Dieter Schubert

ondErWEG
waterballen
boekenmarkt
bende van nix:
zonder woorden
Reuzescrabbelspel
Molenspreuken
Pastoor joost janssen:
met johannes de Doper act
Honderden kunstwerkjes
van scholen
beklimmen kerktoren van
Dinther met uitzicht op de Aa

VErHALEnVErTELLErS/VoorLEzErS
Adrie Gloudemans
Lopend vuur
Mark van de veerdonk
ingrid & Dieter Schubert:
voorlezen voor kinderen
Annejet van der Zijl

Volg ons

Monique van de Ven en
Carlijn van der Steijn:

“Voor de vormgeving & communicatie van Het VerhAal zijn wij; Carlijn en Monique, van Buro Tweevoud verantwoordelijk. We hebben hiervoor een
Facebookpagina ontwikkeld met de bedoeling het
evenement te delen en te liken. Doen hoor, want
dit unieke festival mag niemand missen! Ook via het
twitteraccount @hetverhaalnu kun je op de hoogte
blijven. Aan de programmering van de route wordt
nog hard gewerkt en is in de week voor het festival
te downloaden: www.verhaal.nu.”
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Klantgerichtheidprogramma ‘IK werkt voor jou’
laat klanten van Karwei Heesch aan het woord
Heesch – Karwei Heesch timmert flink aan de weg. De nieuwe, verbouwde winkel oogt goed en trekt sinds de heropening in april veel
extra klanten. Direct na de heropening is gestart met een intensief
klantgerichtheidsprogramma. “We wisten dat we iets moesten doen
met klantgerichtheid. Het programma ‘IK werkt voor jou’ sprak ons
erg aan, dus toen zijn we er vol ingestapt. Een hele opgave voor onze
medewerkers naast de drukte, maar we zijn ontzettend trots op het
enthousiasme waarmee zij dit programma adopteren!” aldus Marc
Leijen. Samen met zijn vrouw Mariëlle runt hij Karwei Heesch als
franchisenemer.

Marc

Margreth

Ik hoop dat onze medewerkers
aan het eind van dit programma

Vriendelijk lachen
Het besef dat klantgerichtheid meer
is dan alleen vriendelijk lachen naar
de klant, is na de introductie van
het programma wel doorgedrongen bij iedereen. Mariëlle vertelt:
“Wij zijn altijd heel klantvriendelijk
geweest. Klantgerichtheid is echter
wel meer dan alleen die lach. Dat
is voor mij ook spontaan, vlot en
deskundig met klanten omgaan.

nóg tevredener zijn over hun eigen
functioneren in de winkel. Over
het algemeen is iedereen al erg blij
om bij Karwei Heesch te werken,
maar na dit programma zijn ze zich
hopelijk nog bewuster van hoe ze
met klanten omgaan.” Meer informatie over het klantgerichtheidsprogramma ‘IK werkt voor jou’
staat op www.ikwerktvoorjou.nl.

klantgerichtheid
is meer dan
vriendelijk lachen

Marti

Mariëlle
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Op zaterdag
1 augustus is onze styliste
aanzwezig om je
stylingadvies te geven,
ook krijgt elke klant een
gratis bigshopper!

LAAN
RES
CE

Zaterdag 1 augustus
van 09.00 - 18.00 uur
• Lekkere ijsjes van
IJssalon de Verleiding
• Zomerse armbandjes
van Angel = I = Like

ZW

IJ

Angela

Marc. “Want dan ineens vertelt je
klant wat hij van je winkel vindt.
Maar het is ontzettend leerzaam,
dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen.” Medewerkers gaan zelf
actief aan de slag om de genoemde punten aan te pakken. “Als

Met elkaar oplossen
“Een van de dingen die tijdens het
klantenpanel naar voren kwam, is
dat klanten het fijn vinden als je
met ze meeloopt om aan te wijzen
waar de gevraagde spullen liggen” vertelt Angela van Herpen,
allround medewerkster. “Als dit zo
expliciet wordt aangegeven door
klanten, ga je hier toch met elkaar
over nadenken. Nu ligt er een plan
hoe we dit samen oplossen, ook

als een collega door drukte zelf
niet kan meelopen.” Marti van
Griensven, eindverantwoordelijk
voor sanitair, vult aan: “Het is fijn
dat we nu zelf de verantwoordelijkheid krijgen om verbeterpunten
aan te dragen en om daar echt iets
concreets mee te doen.”

N

Uniek bij ‘IK werkt voor jou’ is dat
échte klanten van Karwei Heesch
aan het woord komen. Tijdens een
klantenpanel en via enquêtes in
de winkel vertellen zij waar ze tegenaan lopen en wat er beter kan.
“Dat is wel confronterend” vertelt

medewerkers mee mogen denken
is het verantwoordelijkheidsgevoel
stukken hoger. Het programma
geeft praktische handvatten om
klantgerichtheid in je eigen zaak te
verbeteren, daar ligt wel de kracht
van het programma.”

Mede mogelijk gemaakt door:
IJssalon de Verleiding en
Angel = I = Like

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

9-9

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

karwei.nl
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Grenzeloos BErnHEzE
de wereld als speeltuin
hij liet het ware Egypte zien. Nam
ze mee naar zijn bescheiden huisje
van klei en waar ze meeaten. Inge:
“Toen werd ik me pijnlijk bewust
van het verschil tussen onze westerse normen en waarden en het
Midden-Oosten. Een dame op een
fiets is in Egypte bijvoorbeeld duidelijk minder gebruikelijk dan in
Nederland. De keer dat ik dat gedaan heb, was ‘t goed dat ik geen
Arabisch verstond. In veel landen
werkt ‘het’ anders dan hier. Neem
nu jordanië. Dat was een van mijn
mooiste reizen, met de historische
stad Petra als hoogtepunt. De
privéchauffeur die we inhuurden
sprak met Frank over eerwraak en
discriminatie. Ik heb me slapende
gehouden, maar was geschokt
over wat ik hoorde.”

Inge van den Akker raakt niet uitgepraat over haar ervaringen

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – De opleiding toerisme was een heel bewuste keuze voor
de reislustige inge van den Akker uit Heesch. Mooi dat de opleiding
toerisme vereiste dat je ging reizen. Gelukkig is ook Frank, haar echtgenoot verzot op reizen.
Inge en Frank kenden elkaar nog
maar pas toen ze voor het eerst in
Griekenland vakantie gingen vieren. Niks liggen aan het strand, ze
wilden de cultuur en mensen leren
kennen. Daarna kwam Turkije aan

de beurt. Terwijl de ouders dachten dat ze braaf aan het zwembad
lagen, had Inge andere plannen
gesmeed. Met een huurauto werd
Turkije verkend.

luCHtpost la Colline

wensenlijst
De wensenlijst was lang en die
wordt niet korter. Voor Griekenland
en Turkije was de studiebeurs met
bijbaan voldoende, maar eenmaal
afgestudeerd, werden de grenzen
verlegd. Egypte was fascinerend
en werd diverse keren aangedaan
voor de Nijl, Luxor, Cairo en andere plekjes. De taxichauffeur leerden ze in die jaren goed kennen en

Als moeder
De reizen gingen naar onder andere Brazilië, Thailand, Zuid-Afrika
en in 2005 naar Nieuw-Zeeland.
Wat een vrijheid en wat was de
natuur prachtig op Tongariro Crossing (Amon Amarth in Lord of the
Rings). Terug uit Nieuw-Zeeland
bleek Inge zwanger. Reizen zou
nu een totaal andere dimensie krijgen. Doelbewust en met doorzettingsvermogen werden voortaan
met kleine Rijf reizen gemaakt. En
ook de tweede telg, dochter juno,
ging al snel mee. Met elf maanden
in de draagzak op onderzoek naar
Amerika, vooral de westkust. Met
een camper naar het Moab park en

hiken met juno op de rug. Rijf liep
heel stoer mee, schatten zoekend
die moeder Inge stiekem meenam
en neerlegde. Flessen water in de
rugzak en zo werd de natuur be-

‘Het is een ve�ijking
om met de kinderen
rond te trekken’
wonderd. “Het is een verrijking om
met de kinderen rond te trekken.
De wereld te herontdekken door
hun ogen en ze mee te nemen
in jouw verhalen over verborgen
schatten. Omgekeerd is hun perspectief anders en zien ze dingen
die wij niet zien. We wisselen cultuur af met spelen in het zand. Ik
maak veel plannen vooraf, maar
met een grote dosis flexibiliteit. We
passen ons tempo aan en bereiden
de kinderen voor op wat ze gaan
zien. Ze krijgen zoekopdrachten
mee in musea en zo wordt hun
wereld steeds groter. De meer
avontuurlijke landen zitten nog in
onze wensendoos. Daar wachten
we nog even mee.”

wij, Hans en Marie-josé Egelmeer, geboren in resp. vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met La Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Als ik ’s morgens de gordijnen opentrek, me uitrek en uitkijk over het omringende heuvelland, denk ik: ‘wat geweldig
om hier te wonen’. Golvende graanakkers, landweggetjes bezaaid met buxuszaad, uitgestrekte wijngaarden,
zonnebloemen en lavendel. Geen herrie, geen verkeer. Enkel het geluid van een zacht grommende tractor (boeren
zijn volop aan het oogsten), een keffende vos en een geschrokken fazant.
Tussen de bergdorpen - in alle rust - dorpen als Sallettes en Eyzahut. Gehuchten die men hier aanduidt met ‘villages
perchés’ (op een heuvel). Oud stenen huizen, vriendelijke lichtblauwe luiken. Voor het huis rozen, steentijm en
valeriaan. Terwijl vlinders en bijen zich verdringen om waterput, salie en jasmijn. En omdat er niets verandert, er verandert immers nooit
iets op het Franse platteland, achterom de moestuin. ‘just à côté’. De trots van elke plattelander. Waar altijd over gesproken kan worden.
‘Te droog, te nat’, ‘te vroeg, te laat’. En als men wat groente over heeft dat uitwisselt met een
ander voor als die weer eens wat over heeft. Zo hebben wij in de loop van de tijd, als we geen gasten hebben, “want daar valt
niet tegenop te telen”, de nodige kropjes sla, boontjes en radijs mogen ontvangen. Wat we dan weer goed dachten te maken
met stoofpeertjes en noten. Werden we meteen door een verschrikte buurman gewaarschuwd dat de eerste (waarschijnlijk) niet
te eten waren. Eigenwijs als we zijn, maar eens uitgeprobeerd en gekookt in rode wijn met suiker en kaneel. Het geheel geurde
fantastisch, maar uiteindelijk hebben we de peertjes maar laten staan. Buurman kende de bomen al wat langer…
Het is eind juli. Loom, landerig en strakblauw. De Fransen zetten ’s ochtends en ’s avonds na tienen alle vensters en luiken tegen
elkaar open. Overdag alles dicht, om elk graadje meer buiten de deur te houden. Rond het middaguur zoeken ze tafel en stoelen
buiten, ‘et voilà’ op de koelste plek in boomgaard of tuin. Om in de schaduw onder de bomen met gemengde sla, verse olijven,
kaas of droge worst, (stukje brood om restjes en achtergebleven dressing op te dippen), uitgebreid het ‘repas’ (de maaltijd) te
gebruiken. En dan is het heel normaal om tijdens de lunch alvast een wijntje, met vooruit een ‘carafe d’eau’, te nemen om daarna,
zolang de zon op de luiken brandt en het werk het toelaat, van een welverdiende ‘après midi’ te genieten. Heb vooral geen haast, men leeft hier niet om te werken, het echte
leven begint ’s avonds pas. ’s Avonds wanneer de late zon de bergen kleurt en de temperatuur terugzakt tot een aangename 23, 24 graden. Dan laten de ‘cigales’ (krekels) zich
horen. Weg stress, weg lawaai.
Maar we leren het al, horen het gasten net nog zeggen. Niets mooiers dan om deze tijd, ruim 30 graden in de schaduw, biertje in de hand, benen wijd,
met een dikbelegde ‘croque monsieur’, of ‘pain bagnat’ (stokbrood, sla, ham, kaas, ei of tonijn), aan te schuiven in het plaatselijke café in Pont om
de Tour te volgen. Drie weken helemaal niks. Lekker onderuit. Alleen Bauke, Lau en Robert. ‘Pour le plaisir’. Hier wordt geen tijd verdaan, hier wordt
genoten. Vrouw en kinderen naar het water. Zonnebadend, dammetje bouwend. Pappa bestelt er nog wel eentje. Heerlijk. ‘Bonne santé’.
www.lacolline.nl.
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luCHtpost
alte WeinstuBe treis-karDen
Gruss von der Mosel
Twee jaar zijn we inmiddels de wirt en wirtin van de Alte weinstube in Treis-Karden. En langzaam
maar zeker krijgt het concept, zoals we het ons hadden voorgesteld, gestalte. we willen, behalve
het bieden van overnachtingen met ontbijt, ook het terras en het gastlokaal tot een leuke
ontmoetingsplek maken; voor de gasten, voorbijgangers en natuurlijk de inwoners van TreisKarden.

Grenzeloo

Wat de inwoners van Treis-Karden betreft: het begint erop te lijken dat
we inmiddels over stamgasten kunnen spreken. De overnachtingsgasten
komen vanuit de hele wereld. Natuurlijk zijn de Nederlanders, Duitsers
en Belgen het grootst in aantal, maar ook Amerikanen, Israëliërs, Denen,
Russen, enz. zien we voorbijkomen. Toch even vermelden dat we het
altijd fijn vinden om Brabanders te begroeten. Om dit te stimuleren
hebben we een bordje op het terras met de tekst: ‘Hier spricht man
Brabants’. Daar kan toch geen Brabander omheen…
De wijnkelder is inmiddels ingericht en staat vol met goede
Moezelwijnen van verschillende wijnbouwers, uit zowel Treis-Karden als
de wijde omgeving. Menig wijnproeverij heeft al plaatsgevonden, al dan
niet met de ‘Winzerplatte’. Het terras heeft een opknapbeurtje gehad,
met onder andere nieuw terrasmeubilair.
Als enthousiaste inwoners van Karden doen wij natuurlijk ook met de kerstmarkt mee en dan komt
toch wel naar voren dat we onze wortels in Nederland hebben; want we verkopen er – met enorm
succes - Nederlandse erwtensoep, stroopwafels en poffertjes. Al met al hebben we hier een tamelijk
druk, maar gezellig bestaan.
De afgelopen twee jaar zijn al vele Bernhezenaren bij ons geweest, wat we natuurlijk gruwelijk leuk
vonden en we hopen dat we er nog veel meer kunnen begroeten in de toekomst. Voor 11 juni 2016
staat inmiddels een Platzkonzert door de Dûrzakkers gepland op het plein in Karden, dus dan wordt
Karden een klein beetje Nisseroi.
Schöne Grüssen und alles Gute wünschen euch Thea und Cees.
Houdoe….
Thea en Cees
Alte Weinstube Burg Eltz
56253 Treis-Karden

luCHtpost
inge De Vries
Amerika!! Het land waar dromen uitkomen. Nou, daar wonen we dus.
Niet om dromen te verwerkelijken, maar gewoon omdat het kan, zo
voor een paar jaartjes. we wonen net buiten de stad boston in de staat
Massachusetts, want dit is een leuke stad. Het is één van de oudste steden
van Amerika, niet alles is gebouwd in van die Amerikaanse blokken, de stad
is niet enorm groot en er is altijd wat te doen.
Jurian en ik hebben hier allebei een baan. Jurian is
wetenschapper op MIT (Massachusetts Institute of Technology)
en ik ben grafisch ontwerper voor VHB, een ingenieursbureau.
We wonen in een appartement in een schattig, oud houten
huis, lichtgroen, want dat kan hier, met een tuintje. Als echte
Nederlanders hebben we natuurlijk fietsen, geen helmen en als
we iets verder weg willen, pakken we de metro.
We wonen hier nu anderhalf jaar. Het was wel even wennen,
want ook al is Amerika in veel opzichten heel vergelijkbaar met
Europa, alles is toch net even anders. Vooral als je hier woont
merk je dat goed. Alle dagelijkse/normale dingen zijn anders. Hier wordt bijvoorbeeld nog betaald
met cheques, hangen de elektriciteitskabels boven de grond en zijn veel huizen gebouwd van hout.
Iets wat ons de eerste dag al opviel is dat alles hier precies zo is als in de films. De houten huizen
en stenen appartementsgebouwen, de brede straten en de ‘overdreven’ vriendelijke mensen. Als je
ooit GTA hebt gespeeld, alles is hier precies zoals in het spel, behalve het jatten van auto’s en het
omverrijden van fanfares.
Wat de Amerikanen zelf betreft, ja ze zijn ‘overdreven’ vriendelijk of zijn wij Nederlanders enorm
nuchter? Wij hebben hier geleerd dat Amerikanen niet ‘nep vriendelijk’ zijn, ze menen het echt. Een
praatje in de rij voor de kassa, iemand een complimentje geven op straat, de buschauffeur begroeten
met ‘how are you?’ dat is hier de normaalste zaak van de wereld. En eigenlijk is dat best gezellig,
dus wij doen gezellig mee.
We hebben hier ook Nederlandse vrienden leren kennen. Op een of andere magische manier trekken
Nederlanders elkaar hier aan. Wat krijg je dan? Heineken en bitterballen tijdens het WK, oranje
mensen op straat op 27 april en strooigoed op 5 december. Want ook al wonen we in Amerika, de
Nederlandse feestjes gaan gewoon door. En natuurlijk komt iedereen op de fiets.
Binnenkort komen we weer een paar dagen naar Nistelrode, dat zijn tripjes waar we altijd erg naar
uitkijken. Maar nu, genieten we van de heerlijke zomer en hangen we de toerist uit in het mooie
Boston.
‘See ya’

Etiquette in het buitenland
Als je op vakantie gaat bereid je je altijd goed voor. Hoeveel kleren
neem je mee, ben je de zonnebrand niet vergeten en voor de nodige
ontspanning pak je ook nog wat boeken in. wat ook niet onverstandig
is, is om even te checken wat de lokale gewoontes zijn. wat doe je en
wat moet je zeker níét doen. Zo voorkom je situaties die goed bedoeld
zijn, maar zeker niet zo overkomen.
Per land zijn de handgebaren, cadeautjes geven en de eetgewoontes
anders. je wijsvinger tegen je duim, betekent hier oké, maar in bRAZiLiË
is het vulgaire taal en erg onbeschoft; steek liever je duim op. Dit moet
je in iRAN weer juist niet doen, dit gebaar heeft dezelfde betekenis als
de middelvinger bij ons. Zorg ervoor dat je goed voorbereid op reis gaat!
Gebruik je rechterhand
Terwijl het in NEDERLAND een teken is van veel plezier, is het in jAPAN
echt wel raar om je mond niet te bedekken terwijl je lacht. Als je op zakenreis bent en je lacht zonder je hand voor je mond te doen, gaan ze er
waarschijnlijk van uit dat je niet al te intelligent bent.
Linkshandigen zullen wel even moeten wennen tijdens hun tripje in MAROKKO, NEPAL, iNDiA, TURKijE en ZUiD-AFRiKA. In deze landen is het
van oudsher een gewoonte om je linkerhand te gebruiken voor toiletbezoeken, terwijl je je rechterhand juist voor alle andere dagelijkse dingen
gebruikt. Hier zul je wel flink aan moeten wennen, maar aanleren is een
vereiste, want geloof ons: je wordt erg raar aangekeken als je eten van
een schaal pakt met links.
Eten en drinken
Per land kunnen de manieren hoe je je eetgerei neerlegt nogal afwijken.
In viETNAM moet je vooral niet je eetstokjes in je rijst steken als je uitgegeten bent. Het roept een oude herinnering op: de manier van het
schoonmaken van urnen lijkt hier namelijk op. Dat kun je je gastheer echt
niet aandoen. Terwijl je thuis altijd hebt geleerd om je bord leeg te eten
uit respect naar de ontwikkelingslanden toe, ben je in CHiNA juist weer
respectloos wanneer je ook de laatste rijstkorrels eindelijk op hebt. Niet
alleen buiten Europa zijn er andere gewoontes dan hier. In Italië is er een
aantal belangrijke ‘koffieregels’. Cappuccino drink je alleen ‘s ochtends.
De koffie is dik en vettig, daar heb je na het diner geen gaatje meer voor
over. Er zijn zelfs restaurants te vinden die weigeren om cappuccino na
het diner klaar te maken, omdat het als een regelrechte belediging naar
de kok toe wordt gezien. Neem liever zo’n kleine espresso. Voor dit luttele beetje heb je vast nog wel een gaatje.
Bron: www.columbusmagazine.nl
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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.
Glorie aan de Koekoek!
“…De Koekoek heeft vandaag de leste keer geroepen…”,
een nummer vertolkt door mijn ome Ad en geschreven door
mijn ome Willem de Laat, die afgelopen week zelf de Koekoek
op bezoek heeft gehad. Ze zullen nu samen wel weer mooie
nummers schrijven en muziek maken met de mensen om hen
heen.
Met nog geen drie weken geleden een mooi afscheid van mijn
oma, valt dit nu rauw op ons dak. De kermis in onze familie
verplaatst zich nu wel heel snel naar een ander niveau, ergens
boven ons en enkel herinneringen blijven bestaan.
Deze gebeurtenissen doen
je beseffen dat het allemaal
zo betrekkelijk is en leren
je weer focus in het leven
te krijgen. Waarom ben
ik hier? Waarom doe ik
waar ik mee bezig ben?
Het geloof in jezelf en mijn
missie hier in Kenia, dat is
waar ik voor sta en ga.
Laat ik eerlijk zijn, het is
af en toe frustrerend te
zien hoe hard we hier
in Kenia nodig zijn met
hetgeen we doen met
FreeKenya, en we simpelweg nu niet voldoende financiën
hebben om in die behoefte te voorzien. Het Resource Center
dat, naast een demonstratietuin in landbouwactiviteiten, ook
als een ‘trainingscenter’ dient, gaan we nu ook als een ‘Market
place’ inzetten. Via FreeKenya creëren we een platform voor
jonge boeren naar de afzetmarkt zoals hotels en restaurants.
Het concept werkt, maar we hebben nog financiën nodig om dit
professioneel op te zetten en zelfredzaam te maken.

luCHtpost
groeten uit DuBai
´Kansen die voorbij komen grijpen en geen
spijt hebben van de beslissingen die we niet
hebben genomen.´ Om deze reden wonen
wij, Linda Mezenberg, Arno Raaijmakers en
Lise uit Nistelrode, nu al meer dan een jaar
in Dubai. vorig jaar kreeg Arno een baan
aangeboden in Dubai en deze kans konden
we niet laten schieten!
We hebben beiden een passie voor reizen,
inmiddels al aardig wat van de wereld gezien
en dit was voor ons de kans om onze kijk op de
wereld te verbreden, door te wonen en werken
in een totaal andere wereld. Wonen en leven
in een islamitisch land. Dubai is, van de zeven
emiraten in de Verenigde Arabische Emiraten, afgekort V.A.E., het meest vooruitstrevende emiraat.
De eerste vragen die wij al direct op ons afkregen was, of Linda daar wel rechten had en zou kunnen
leven zoals ze hier gewend was. Het beeld van vrouwen die niet mogen autorijden en gesluierd
de deur uit moeten, is in Dubai zeker niet van toepassing. Natuurlijk passen we ons aan de lokale
normen en waarden aan, maar voor ons zijn er geen grote verschillen met het leven in Nederland.
Het leven hier bevalt ons enorm goed. De aanpassing is gemakkelijk verlopen, omdat de meeste
mensen hier in hetzelfde schuitje zitten en als expat komen en dus weten wat nieuwelingen
ervaren. Door o.a. activiteiten van de Nederlandse vereniging hebben we snel nieuwe mensen leren
kennen en nieuwe vrienden gemaakt waar we de nodige tijd mee doorbrengen. Het grote verschil
met Nederland is, dat je hier negen maanden per jaar buiten kunt leven vanwege de aangename
temperatuur. Zwembad om de hoek, zee op tien minuten afstand en allerlei faciliteiten voor expats
en hun kinderen, zorgen ervoor dat wij als gezin veel leuke dingen samen kunnen doen. Bijna ieder
weekend een vakantiegevoel dus.
Dubai ligt slechts op ongeveer 6,5 uur vliegen. Hierdoor hebben we al veel familie en vrienden op
visite gehad om hen te laten zien waar wij nu leven. We genieten van deze bezoekjes. Daarnaast is
deze afstand voor ons ook prima te overbruggen om iedereen in Nederland op te zoeken. Altijd leuk
om je familie, vrienden en andere bekenden weer tegen het lijf te lopen in het mooie Nisseroi. Toch
is ons idee om nog een tijdje in Dubai te blijven wonen. We hebben het veel te goed naar onze zin
hier om dit avontuur nu al te gaan afsluiten!
Groeten
Arno, Linda en Lise

Op een groter niveau ben ik met exportmogelijkheden
bezig van kruiden en gezonde voeding; ‘superfoods’,
zoals de gedroogde bladeren van moringa, dat een hoge
voedingswaarde heeft en de natuurlijke zoetstof stevia. Daar
is wereldwijd grote vraag naar en dit biedt wel degelijk een
oplossing voor de armoede hier van jonge boeren als ze
produceren daar waar vraag naar is.
Zo’n groot avontuur aangaan gaat met pieken en dalen, maar
ik geloof nog steeds in het goede van onze organisatie en onze
individuele inspanningen. Nu even in een dalletje, maar naast
het geloof in de grote mogelijkheden die in het verschiet liggen,
hebben we juist nu een duwtje in onze rug nodig.
Velen zullen op vakantie gaan of zijn om even bij te komen
en te genieten van een andere omgeving. Laad de accu goed
op om weer de kracht te hebben om in jezelf te geloven met
de dingen die je doet en kom weer veilig terug in Bernheze.
Vanavond treedt mijn vrouw Thelma op met haar band om
toch de kermis in de familie te behouden en alles positief te
benaderen via muziek. Glorie aan de Koekoek!
Fedde, Thelma en Freek
FreeKenya Foundation / www.facebook.nl/freekenya /
NL90RABO127833374

Makkelijke app voor tijdens de vakantie
Google Translate
De uitstekende vertaal-app van Google lijkt een logische
keuze op reis, en dat is het ook. Vooral dankzij handige
opties die in de loop van de jaren zijn toegevoegd, zoals
vertaling via de camera en de microfoon. Google Translate
kan na een foto moeiteloos Spaanse menukaarten naar het
Nederlands vertalen, of opnemen wat een taxichauffeur in
Kuala Lumpur zegt en het direct vertalen.

*
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nieuwe nATuurspelletjestas
natuurcentrum de Maashorst
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst heeft een nieuwe activiteit voor kinderen
en hun (groot)ouders ontwikkeld, die op iedere willekeurige plek in de natuur gebruikt
kan worden: de NATUURspelletjestas. In de tas zitten een boekje met de beschrijving
van twintig spelletjes en de benodigde materialen.

Met één tas kunnen maximaal
zes kinderen aan de slag. De
huurprijs is € 5,- per tas per dagdeel en er kan gestart worden
tussen 10.00 en 15.00 uur. Ook

natuurspelletjestas leuk voor in De
vakantie
scholen en BSO’s kunnen er gebruik van maken.
Het natuurcentrum biedt een
uitgebreid pakket aan activiteiten die kinderen en volwassen
kunnen doen in de natuur. Verreweg de meeste activiteiten
zijn bedoeld om uit te voeren
in Natuurgebied De Maashorst,
veelal op bestaande routes. Om
tegemoet te komen aan de wens
van veel bezoekers is er ook

een activiteit beschikbaar dat behalve in De Maashorst - ook
op andere plaatsen uitgevoerd
kan worden. Te denken valt aan
een park of een ander bosgebied, als er maar veel bomen en
struiken zijn om rond te struinen.
De spelletjes in de tas zijn leuk
voor jong en oud en dus zeer geschikt voor een verjaarspartijtje
of buurtfeest.
De spelletjes zijn zeer gevarieerd:
wedstrijdjes, knutselen met natuurlijke materialen, tikspelletjes,
zoekopdrachten, teveel om op te
noemen. Het wordt aanbevolen
om de NATUURspelletjestassen
van tevoren te reserveren, zeker
als er meer dan één tas nodig is.
Dit kan tijdens de openingstijden
van het centrum.
Bezoek hiervoor en voor meer
informatie de website
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Bernheze tijdens
de vakantie
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

ZOMER

Frisse
maaltijdsalades

TIP

pke
Je vakantie begint bij ‘t Pum
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

2e kopje
tis
koffie gra

LOOSBROEK

Gino Bosch
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15 jaar

Diverse huisgemaakte soepen zoals:

• Tomatensoep
• Goulashsoep
• Champignonsoep
DE SCHAAPSKOOI

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi

“Elk jaar gaan we naar Benidorm
in Spanje. We hoeven maar de
weg over te steken en we zitten op het strand. Ik ga veel tijd
doorbrengen aan de zee, gewoon voetballen en zwemmen.
Eerst gingen we altijd met het
gezin, maar nu gaat ook een
deel van de familie mee. Sommige neefjes en nichtjes zijn van
mijn leeftijd. Dat is wel gezellig. Verder ga ik nog wat leuke
dingen doen met vrienden. We
gaan kamperen en misschien
een keer naar Hemelrijk.”
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‘Een ontbijtje maken voor de gasten
vind ik zo leuk om te doen’
pATrIcIA En JurGEn oVEr Hun B&B ‘dE LooSBroEkSE HooIBErG’
LOOSBROEK – Aan de bosweg 2 in Loosbroek staat een spiksplinternieuwe bed & breakfast met de toepasselijke naam ‘de Loosbroekse
Hooiberg’. Het onderkomen, waar de twee appartementen in gevestigd zijn, oogt door zijn langwerpige houten palen en mooie rieten
dak erg karakteristiek.

Patricia en Jurgen

Eigenaar jurgen, die in zijn dagelijkse leven een bouwbedrijf
runt, vertelt dat vroeger veel
groepen gebruikmaakten van
de accommodatie die toen op
het terrein stond: “Totaal niet te
vergelijken met wat wij nu aanbieden hoor. De groepen waren
toen gehuisvest in een varkensstal.”
Patricia en jurgen hebben die
oude accommodatie veertien
jaar geleden gesloopt en jurgen heeft zelf in 2014 de twee

Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers

luxe
vakantieappartementen
gebouwd. “Het leek ons leuk
om er iets bij te doen”, vertelt Patricia, die parttime bij de
Rabobank werkt en die sinds
vier maanden met haar man ‘De
Loosbroekse Hooiberg’ runt.
“Enkele weken geleden hebben we een leuk internationaal
gezelschap gehad, Iers en Duits.
Die mensen kwamen naar Loosbroek voor een bruiloft en hebben bij ons gelogeerd; erg leuk!”
De appartementen, waar per ap-

partement vijf tot zes personen
kunnen overnachten, beschikken over een ouderslaapkamer
met een tweepersoonsbed en

is er ook een moderne badkamer aanwezig. “Gasten kunnen
dus ook zelf voor hun ontbijtje
zorgen en hun eigen avondmaal
bereiden; men hoeft niet steeds
naar een restaurant. Maar een
ontbijtje voor de gasten maken
vind ik toch wel erg leuk om te
doen” lacht Patricia enthousiast.
In ‘De Loosbroekse Hooiberg’
kunnen gasten kiezen voor een

PATRICIA EN JURGEN HEBBEN DIE OUDE ACCOMMODATIE
VEERTIEN JAAR GELEDEN GESLOOPT
een kinderkamer met een stapelbed en een eenpersoonsbed.
Er is een volledig ingerichte keuken met koelkast, vaatwasser,
oven en magnetron en uiteraard

verblijf van een nacht, maar ze
kunnen ook een langere periode genieten van de mooie omgeving én de gastvrijheid van
Patricia en jurgen, die nu nog

vooral gasten ontvangen die
doorverwezen worden naar hun
B&B door andere accommodatieverschaffers.
Het echtpaar gaat, samen met
zoon en dochter, met de caravan op vakantie dit jaar. “Nu
willen ze nog mee”, lacht Patricia, “volgend jaar kan dat goed
anders zijn en misschien krijgen
we het dan zo druk met onze
B&B dat wij ook niet meer aan
vakantie toekomen in het hoogseizoen.”
voor meer informatie:
www.loosbroeksehooiberg.nl
Voor een reserveringsaanvraag:
info@loosbroeksehooiberg.nl.

de bodem onderzoeken bij natuurcentrum de Maashorst
Natuurcentrum De Maashorst heeft in het kader van ‘Het jaar van de bodem’ een tentoonstelling
ingericht over wat er allemaal in en op de grond te vinden is: zand, planten, stenen, kleine en grotere
beestjes, paddenstoelen... Er staat een microscoop en er zijn leuke spelletjes te doen.

Het jaar 2015 is het jaar van de
bodem. De bodem is de basis
voor veel dingen die vaak als
vanzelfsprekend gezien worden.
Voedsel, natuur, energie, wonen, drinkwater... alles begint bij
de bodem. De bodem is daarmee het fundament van ons bestaan. Daarom besteedt ook het
natuurcentrum aandacht aan dit

op zoek naar
BoDemDiertjes
belangrijke thema. De tentoonstelling bevat informatie over
planten, diertjes, paddenstoelen, spelletjes en vitrines met diverse stenen en zand. Kinderen
mogen dierenjasjes passen. Als
ze in de spiegel kijken, kunnen
ze zichzelf zien als (bodem)diertje. De tentoonstelling is de hele
zomer te bekijken, ook in de vakantie. En het blijft niet bij kijken
alleen: aan de balie is een tasje
te huur voor € 3,- met daarin
materialen en een mapje met
opdrachten. Hiermee kunnen

kinderen zelf in het bos op zoek
gaan naar en aan de slag gaan
met bodemdiertjes en stenen.
De tentoonstelling is te zien gedurende de openingstijden van
het centrum. Bezoek hiervoor
de website
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
De tasjes zijn dagelijks te huur
tot uiterlijk 15.00 uur.
Natuurcentrum De Maashorst
Erenakkerstraat 5
Nistelrode
0412-611945
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zomer, mooi weer, het graan rijpt langzaam af op de akkers

NISTELRODE - Dorsclub de Stofvreters wacht ieder jaar weer op het moment waarop de oogst ingezet
kan worden. vrijdag 24 juli was het zo ver, de eerste maaidag werd begonnen met het maaien van
de rogge bij zorgboerderij en minicamping Lindenhoeve op Menzel. De zelfbinder weer uit de schuur
en aan de gang, de schoven vallen gebonden op het land en worden te drogen op stuiken gezet. Als
ze voldoende droog zijn, zullen ze, tot de winter, worden opgeslagen in een korenmijt op het land
achter de Lindenhoeve.
De Stofvreters zullen dan deze
winter weer een dorsdag organiseren, in samenwerking met
de Lindenhoeve, terug in de tijd.

Dorsen was vroeger immers een
winters werk. Wilt u zo lang niet
wachten? Op zondag 30 augustus zijn de activiteiten van de

dorsers ook te bekijken tijdens
het oogstfeest dat georganiseerd wordt door Buurtvereniging Heesch-Vinkel. Het Histo-

risch Oogstfeest op Huis Deelen
in Heesch/Vinkel is voor jong en
oud. Toegang en parkeren zijn
helemaal gratis.
Op de foto’s jan van Lieverloo
en jan Verhoeven bezig met het
maaien van de rogge, Frans van
der Doelen en Pieter van der
Meer zetten de schoven aan de
stuik om ze verder te laten drogen.

Wandeling naar de schapen
op Slabroekse heide
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 23 augustus om 10.30
uur een wandeling naar de schaapherder en de kudde op de Slabroekse heide. ivN-gidsen vertellen over wat er onderweg en op de heide, die volop in bloei staat, te zien is.

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

VOF De Groot - Huiden & Vachten
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties!
Ook in de vakanties geopend!

Openingstijden
Dinsdag 12.00 - 17.00
Vrijdag 11.00 - 17.00
Zaterdag 11.00 - 17.00

Oude Baan 1a
5386 KS GEFFEN
www.huidenenvachten.nl
Facebook.com/
huidenenvachten

Al eeuwenlang grazen er schapen op de
heide. Vroeger werd de heide begraasd
door een schaapskudde om mest te leveren
voor de landbouw. De schapen verbleven
’s nachts in de potstal, op een ondergrond
van heideplaggen. Zo werd een mestlaag
geproduceerd die daarna weer werd uitgereden over het akkerland. Behalve voor de
mest uit de potstal was de wol natuurlijk
ook erg belangrijk.
De uitvinding van kunstmest en machines
om het land te bewerken maakten de schapen en hun mest overbodig. Doordat de
heide niet meer begraasd werd, verdween
die langzamerhand.
Lekkernij
De schapen lopen nu weer op de hei, net
als vroeger en zo is de heide weer terugge-

komen. Schapen eten het gras uit de hei en
grazen heidestruiken af. jonge boompjes
vinden ze een lekkernij. Het gras overwoekert zo de heide niet, de heidestruiken lopen telkens opnieuw uit en uitbreiding van
het bos wordt voorkomen.
De schaapherder vertelt tijdens deze wandeling over zijn dieren en de IVN-gidsen
vertellen over de functie van schapen vroeger en nu. Om zeker te zijn van deelname
is het zinvol om van tevoren telefonisch of
via de website van het natuurcentrum te
reserveren.
De wandeling duurt circa 1,5 uur. Deelname kost € 3,- voor volwassenen en € 2,voor kinderen. Reserveren kan via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of telefonisch: 0412 611945.
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Geen zongarantie...
wel laagsteprijsgarantie!

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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Bijzondere bijstand voor schoolkosten

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

Aanvragen bij Optimisd kan tot 1 november

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps)
onderwijs maken vaak aanzienlijke kosten, bijvoorbeeld voor boeken/leermiddelen, schooltas, schoolreisje/
schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld. voor mensen die rond moeten komen
van een minimuminkomen of net daarboven is het moeilijk om deze kosten te betalen. Daarom verstrekt
Optimisd, de sociale dienst van bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel en veghel, elk jaar een tegemoetkoming in deze schoolkosten.
Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 185,per kind van 4 tot 18 jaar dat basis- en/of voortgezet onderwijs
volgt in het schooljaar 2015/2016.
Voorwaarde is dat uw inkomen
niet hoger is dan 120% van de
bijstandsnorm (€ 1.567,71 netto

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op

Vanaf 1 september is het Minimaloket ook open op donderdag van
18.00 tot 20.00 uur. U kunt ook
contact opnemen met het Wmoloket van Bernheze.

centrum Heesch weer open voor verkeer

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Situatie gewijzigd

Maak altijd een afspraak!

Doe mee aan de fotowedstrijd
in januari 2016 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente
bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie bernhezer foto, stuur die
dan vóór 7 september 2015 aan ons op.

Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd, hou dan rekening
met de volgende criteria.
1. Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd.
2. Per persoon mogen maximaal
twee foto’s worden ingeleverd.
3. Medewerkers van de gemeente
Bernheze zijn uitgesloten van
deelname.
4. De foto’s moeten genomen zijn
in deze gemeente en/of moeten
herkenbaar zijn voor de Bernhezer samenleving.
5. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in jPEG/jPG-

kering Participatiewet (WWB) ontvangt, dan stuurde Optimisd u in
de maand juni of juli automatisch
een aanvraagformulier voor het
nieuwe schooljaar toe.

naar de gemeente?

uw foto in de gemeentegids?

Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een waardebon van
€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats).

per maand voor een gehuwde en
€ 1.097,39 netto per maand voor
een alleenstaande ouder). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan
€ 11.790,-.
Als u een vergoeding hebt gehad
volgens deze regeling over het
schooljaar 2014/2015 of een uit-

www.optimisd.nl of neem contact
op met Optimisd, Frisselsteistraat
6 in Veghel. Op werkdagen is het
telefonisch spreekuur van 9.00 uur
tot 11.00 uur, telefoon 0413-75
03 90. U kunt zonder afspraak terecht bij het Minimaloket van Optimisd op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur.

formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal
1,2 MB.
6. De gemeente Bernheze kan de
foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de
gemeentegids. Bij deelname aan
de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw
foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures of nieuwsbrieven.
7. Als u personen fotografeert, is
het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie
van de foto’s.

Het kan niemand ontgaan zijn; het
centrum en de omgeving van de
fontein in Heesch zien er heel anders uit. Het verkeer maakt nu gebruik van de zuidkant van ’t Dorp.
Aan de noordkant is een groot
plein gemaakt.
Met het plaatsen van de verkeersborden zijn de werkzaamheden
in ’t Dorp bijna klaar. We moeten
na de vakantieperiode nog enkele
werkzaamheden uitvoeren. Zo
moet de fontein nog afgemaakt
worden en maken we fietsenstal-

lingen en banken. In het najaar
volgt dan het groen.
Parkeersituatie gewijzigd
De parkeersituatie op ’t Dorp is veranderd. Aan beide kanten van het
nieuwe plein, in de Beellandstraat
en ter hoogte van Takko mag nog
maar een half uur geparkeerd worden in de blauwe zone. Ook zijn
voor deze parkeerplaatsen de ontheffingen komen te vervallen.
Wilt u een kort bezoek aan de winkels brengen, dan kunt u een half
uur parkeren op ’t Dorp. Duurt

het langer, maak dan gebruik van
bijvoorbeeld het parkeerterrein
achter de Eijnderic. Maak altijd gebruik van de blauwe parkeerkaart.

Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s vóór 7 september 2015 naar
a.abrahamse@bernheze.org. Zet
duidelijk naam, adresgegevens en
telefoonnummer van de fotograaf
in uw e-mail.

oFFIcIËLE BEkEndMAkInGEn
voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- W. Benda
geboren 14-01-1962
- H.H. Kaluza
geboren 02-11-1959

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

besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende

personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- j. Kozlova
geboren 28-06-1986
- V. Koslovas
geboren 16-01-1986
Besluitdatum: 11-06-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben

voor de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
deze personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft vergunning/
ontheffing verleend aan:
- Mini Heesch voor het organise-

ren van de kindervakantieweek
Mini Heesch van 24 t/m 28 augustus 2015 op het Bomenpark
aan de Vorsselweg, 5384 RW
Heesch. De beschikkingen zijn
verzonden op 17 juli 2015.
- Stichting Zomernacht Festival
Nistelrode voor het organiseren
van een zomernachtfestival op
29 augustus 2015 van 18.00 tot
2.00 uur op het Raadhuisplein,
5388 GM Nistelrode. Tijdens
het evenement is het Raadhuisplein (van Laar tot Tramplein) in
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Nistelrode afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 23 juli 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- Fanfare St. Willibrord Heeswijk
voor het organiseren van fietstocht Toer Mee op 6 september

2015. De melding is op 22 juli
2015 geaccepteerd.
- L. Drijfhout van Hooff voor het
organiseren van een bruiloft op
1 september 2015 op de locatie,
Nieuwlandsesteeg 7, 5388 TE
Nistelrode. De melding is op 23
juli 2015 geaccepteerd.

- C. van Grunsven voor het organiseren van een tuinfeest op
29 augustus 2015 op de locatie
Deken van der Cammenweg 31,
5384 LV Heesch. De melding is
op 23 juli 2015 geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

verleende terrasvergunning
Aan C.A.P.j. Schel is een vergunning
verleend om terrasmeubilair te plaatsen op het voor publiek toegankelijke
(verharde) gedeelte van de weg, gelegen bij Brasserie ’t Oude Raadhuis,
’t Dorp 61, 5384 MB Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van toepassing

wet ruimtelijke ordening

plan ligt met ingang van 30 juli
2015 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden
via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPLooong-ow01).
Reageren: Gedurende de inzagetermijn kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het
indienen van een zienswijze. Deze
kunt u richten aan de gemeenteraad
van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. Als u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt u een afspraak

maken met de heer E. van Dijk van
de gemeente Bernheze.
vastgesteld wijzigingsplan
Hondstraat 9 vorstenbosch
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan Hondstraat
9 ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Het plan betreft de sloop van de
kippenstallen aan de Hondstraat 9
en de oprichting van twee woningen.
inzage: Het wijzigingsplan ligt met
ingang van 30 juli 2015 6 weken
op afspraak ter inzage in het ge-

meentehuis, De Misse 6, Heesch.
Het plan is digitaal raadpleegbaar
en te downloaden via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.
IMRO.1721.BPHondstraat9-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de
inzagetermijn kunnen uitsluitend
belanghebbenden beroep instellen die tijdig hun zienswijzen op
het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Degene die beroep
heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlo-pige voorziening wordt ingediend. In dat
geval treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

het adres Peelstraat 6a, 5476
LD Vorstenbosch. Naar aanleiding hiervan is besluit Maatwerk opgesteld.
De procedures 1a, 4a en 7a zijn
van toepassing.
- j. Clemens heeft een melding
Activiteitenbesluit
ingediend
voor het veranderen van een
aannemersbedrijf op het adres
Bedrijvenweg 16 in Nistelrode

- Hanegraaf – Ploegmakers Melkvee v.o.f. heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het veranderen van een rundveehouderij op het adres Laverdonk 9a, 5473 KX HeeswijkDinther
- VOF Van Grinsven – Smulders
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van de inrichting op

het adres Watersteeg 12, 5467
KW Vorstenbosch
- Guus Peters Afwerkbedrijf heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het oprichten
van een inrichting op het adres
Wijststraat 20, 5384 RB Heesch
- R. van Beekveld technische
groothandel bv heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van

een technische groothandel op
het adres De Morgenstond 39,
5473 HE Heeswijk-Dinther
- VM Fijnmetaal heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van
een fijnmechanisch bedrijf op
het adres Meerweg 6, 5384 Sj
Heesch
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 17
Sloop garage, nieuwbouw garage en verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 21-07-2015
- Abdijstraat 51
Intern verbouwen en functie
wijzigen hoofdgebouw
Datum ontvangst: 24-07-2015
Loosbroek
- Dorpsstraat 9c
Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 23-07-2015
- Houtstraat 3
Bouw loods en milieuneutraal
veranderen
Datum ontvangst: 24-07-2015
vorstenbosch
- Kapelstraat 26
Bouw woonhuis met bijgebouw
Datum ontvangst: 24-07-2015
Procedure 6 is van toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Vleutloop 50
Oprichten woning met
bijgebouw en carport
Verzenddatum: 16-07-2015
- john F. Kennedystraat 11
Bouw tuinhuisje
Verzenddatum: 23-07-2015
- Leekenstraat 9
Wijzigen gebruik woning t.b.v.
zorg
Verzenddatum: 21-07-2015
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6a
Brandveilig gebruik ‘boertel’
Verzenddatum: 20-07-2015
vorstenbosch
- Watersteeg 1

Geheel intrekken van de op
29-11-2005 verleende revisievergunning krachtens de Wet
milieubeheer, thans OBM
Verzenddatum: 27-07-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Nistelrode
- Kantje 38
Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 20-07-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.

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

Ontwerpbestemmingsplan
Loo ong. Nistelrode
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening de
terinzagelegging bekend van het
ontwerpbestemmingsplan Ruimtevoor-Ruimte Loo ong. te Nistelrode. Het ontwerpbestemmingsplan
voorziet in de realisatie van een
ruimte-voor-ruimtewoning
aan
Loo ong. (naast nr. 37) in Nistelrode.
inzage: Het ontwerpbestemmings-

wet Milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Djuri van den Broek heeft een
melding Activiteitenbesluit (verzoek maatwerkvoorschriften)
ingediend voor de inrichting op

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Vorsselweg 3
Plaatsen zonweringsysteem
Datum ontvangst: 17-07-2015
- Dr. Saal van Zwanenberglaan
48
Dak renovatie
Datum ontvangst: 24-07-2015
- ’t Dorp 54
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. parkeerplaatsen
Datum ontvangst: 22-07-2015
- Grenadiersstraat 3 (kavel 11)
Bouw vrijstaande woning
Datum ontvangst: 17-07-2015

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:

besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 30b
Interne verbouwing met constructieve aanpassing van feestzaal
Verzenddatum: 22-07-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

procEdurES
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de
stukken. Neem voor het indienen van een

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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inForMAtie
voor de

kernen

‘Nog meer gemak en
gezelligheid in Heesch’

Markt Nistelrode
Vakantie
Openingstijden

www.centrumheesch.nl

de puntjes op de i
HEESCH - Eindelijk is het dan bijna
zover dat de herinrichting van het
hart van Heesch klaar is. Er moeten links en rechts nog wat puntjes op de i gezet worden, maar
daar hebben we vanaf komend
weekend nauwelijks last van.
De banken om even te gaan zitten worden daarna nog geplaatst
en de fietsenstallingen krijgen nog
een plekje. Er zal natuurlijk gekeken worden naar de plaats van
de banken in de buurt van een
fietsenstalling. Liefst zonder het
uitzicht van voorbijgangers op de
zorgvuldig ingerichte etalages van
de winkels te belemmeren.
Mooi, het weer roept de zonliefhebbers naar buiten en de vakantieverblijven in de omgeving worden goed bezocht.

Terrasje pikken
Kent u dat ook? Als ik vakantie
heb, wil ik een terrasje pikken met
een lekker drankje, ijsje of hapje.
Dat kan natuurlijk op een van de
banken gedaan worden, met de
fiets vlakbij in het fietsenrek, maar
fijner nog is om dat te doen op

zaak. Daar zijn leuke en veelbelovende antwoorden op gekomen.
Wordt vervolgd dus.
Eind goed al goed
Naar verwachting is in september
de fontein klaar. Met licht en water
is dat een mooie toevoeging aan

‘Fijne ZOMerdaGen OP het terras in het
centrum van heesch’
een terrasje. Kijken naar de andere
mensen op het terras en – als het
kan – nieuwe contacten leggen.
Stichting Centrum Management
Heesch heeft de ondernemers aan
het nieuwe plein gevraagd wie interesse heeft in een terras voor de

D66: Fact

het centrumbeeld. Ondertussen
wordt door de werkgroep Ambiance met de gemeente gekeken
naar het aspect veiligheid.

De hele vakantie aanwezig

Kaashandel Cilius Duijster
Afwezig op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus

Afwezig op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus

Maar nu eerst vakantie.

Free?

Afwezig vrijdag 31 juli
wij wensen alle lezers van DeMooibernhezeKrant
een fijne vakantie

Erik van Santvoort
BERNHEZE - bij complexe vraagstukken is het van belang om zicht te hebben op
alle onderliggende aspecten en bijbehorende feiten. Feiten zijn belangrijk, heel
belangrijk, maar niet alles. wat nog belangrijker is, is het kunnen overstijgen
van de feiten. Feiten zijn de meest simpele weergaven van de werkelijkheid.
Het is de taak van een raadslid om niet puur feiten gedreven te handelen, maar
bewust te zijn van de complexe werkelijkheid en de verschillende invalshoeken
te erkennen.
Een voorbeeld hiervan is het proces
Krachtig Bernheze. Hier wordt niet
alleen gekeken naar feiten, maar
ook naar de mening en beelden
van de inwoners. Met dit inzicht
wordt de context helder en krijgen
de feiten betekenis. Of het nu gaat
over Krachtig Bernheze, armoede
of onderwijs, betekenis geven is

belangrijk om besluiten te kunnen
nemen en deze ook uit te kunnen
leggen. Om besluiten uit te leggen
heb je als raadslid dus ook de input
van inwoners nodig, communicatie
over en weer.
Binnen D66 hechten we veel waarde aan onderbouwd handelen met

Bernheze tijdens
de vakantie

oog voor de context. Daarvoor
hebben we continu uw input nodig! Via www.bernheze.org kunt u
zien welke onderwerpen er spelen
in Bernheze.
En via bernheze.d66.nl kunt u contact met ons opnemen om uw mening over actuele thema’s te delen.

ERKEND VAKHANDELAAR
KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

politieloket in de vakantie gesloten

VORSTENBOSCH

Het politieloket in het gemeentehuis is van 18 juli 2015 tot en met 30 augustus 2015 gesloten.
In deze periode kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900-88 44.
www.politie.nl.

Tegen inlevering van deze bon:

25% korting op een

chocolade of taarten
workshop van € 32,-

Geldig van 27 augustus tot 20 september.
Minimale deelname 8 personen.
Boeken via www.creatiefenlekker.nl
of via 06-48546757
Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nl

Tot 7 september zamelt
de gemeente elke week
uw restafval in
Zet uw container voor 7.00 uur
aan de straat, dan wordt hij zeker geleegd. De inzameling van
gft-afval verandert in die periode
niet. Kijk voor actuele informatie
op de Afvalstoffendienst app of
op uw afvalkalender.

ZOMERACTIE
Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 359,- nu 299,-

HS 45 60 cm

van 379,- nu 329,-

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

Mien van de Braak
77 jaar

“Met een paar goede kennissen
gaan we een paar dagen naar
Harderwijk. Die kennissen ken
ik al zo’n veertig jaar. Waar we
heen gaan is altijd verschillend.
Het wordt onze eerste keer
in Harderwijk. We gaan lekker fietsen en wat bezichtigen.
Verder doe ik veel vrijwilligerswerk, zoals het bloemschikken
voor de kerk. Tot de zomerstop
blijf ik ook fietsen met de KBO.
Deze zomer doe ik het lekker
rustig aan, met zo nu en dan
een bakkie koffie en een ijsje.”
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Puzzel
plezier

Cijferpuzzel

Als je de cijfers opschrijft in letters passen ze bij deze
woorden. Weet jij welk cijfer bij welk woord hoort?
bosw ... er
Herfs ... r
Hetz ... de
Onbe ... lig
Pa ... t
Ri ... water
Reu ... terk
St ... bok
ver ... tig

6

0
10
1
1
3
2
1 4 8

REbUS
Leon Kerkhof tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud – Leon Kerkhof
ruijs Tuintechniek – Marcel ruijs

fot

GRATIS
WOONADVIES

aan huis

BernHeZer
BusIness
event 2 15
LOCATIE: LAngEnhuIzEn
AgrArIsCh LOOn- En
grOndvErzETBEdrIjf

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT 4 O S S VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L
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ce
ar

lB

on

te

samen sterk In BernHeZe

Elkaar versterken, dat bereik je door samen te werken.
Al 19 jaar werken Leon Kerkhof van Leon Kerkhof VOF
Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud uit Nistelrode
en Marcel Ruijs van Ruijs Tuintechniek uit Heesch
trouw samen. Leon is het eerste aanspreekpunt en
organiseert de werkzaamheden. Marcel ontwerpt en
zorgt dat de goedgekeurde beregeningsplannen uitgevoerd worden. Beide heren ervaren hun jarenlange
samenwerking als bijzonder prettig, gestoeld op wederzijds vertrouwen. Nieuwe opdrachten danken beide bedrijven in 90% van de gevallen aan de mond tot
mond reclame. Een goede samenwerking, planning
en optimale uitvoering van het gehele tuinproject ligt
aan dit succes ten grondslag.
Ontmoet en inspireer elkaar tijdens het Bernhezer
Business Event op 21 november 2015.

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
Heesakkers Lichtvisie
I.v.m. de vakantie zijn wij gesloten
van 3 t/m 25 augustus.
Wij wensen iedereen een zonnige
en relaxte vakantie toe en zijn
u weer graag van dienst op 26
augustus. Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

te huur
Kraam Rommelmarkt
Stichting Bernhezer Bal houdt
op zondag 18 oktober een
rommelmarkt in Party Centrum
’t Maxend in Nistelrode. Kraam
huren € 10,-.
Meer informatie 0412-611251 of
info@bernhezergehandicaptenbal.nl.

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Susanne Hilders
Angelie Marneffe
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Nistelrode
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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Pedicure Nistelrode
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
tel. 0412-612118
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.
Een kopie maken?
De vakantie komt eraan en het
is makkelijk voor de thuisblijvers
wanneer zij een kopie van uw
reispapieren hebben.
Een kopie maken?
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

gevraagd
Oude/kapotte mobieltjes
voor Stg. Opkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

te koop

7

BOERENKOOLPLANTEN
en SPRUITPLANTEN
Libert van Boxtel, Berlicum
06-22381999.

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

8

9
3

64 jaar

“Met zijn vieren gaan we naar
de Moezelstreek in Duitsland.
Waar we heen gaan is iedere
keer verschillend. In het voorjaar
ben ik al naar Madeira geweest,
dus nu houden we het dichter
bij huis. Ik ga lekker mijn rust
nemen. Ik vind het heerlijk om
te fietsen en te wandelen. Dat
kan prima in deze omgeving.
We hebben hier mooie natuur,
zoals de Maashorst. We hebben
het niet slecht getroffen!”

Puzzel
plezier

5
1

Leo Somers

rebus

4

8

vorstenbosch

Nieuwe DessotapijttegelS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

6

6

4

4

aangeboden

Bernheze tijdens
de vakantie

Meer info of afspraak:
0413-293260.

4
2

8

Puzzle #200210

juli(is) gaat, august(us) komt
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zie oplossing pagina 63

FIJNE VAKANTIE!

Tekst?

Van maandag 3 augustus t/m vrijdag 21 augustus hebben wij de zomer
in onze bol! Vanaf maandag 24 augustus staan wij weer voor u klaar.
Voor dringende zaken zijn we uiteraard bereikbaar.

Wij wensen u een fijne vakantie toe!
Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95

Monique van de Ven
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

37

Woensdag 29 juli 2015

TiPMOOibERNHEZE: Uit de uitslag van de eerste enquete van TipMooibernheze.nl het burgerpanel blijkt dat de lezers van DeMooibernhezeKrant
graag een interview met Herman Hermans in de krant gepubliceerd willen zien. Een wens die we graag inwilligen want Herman kan uren vertellen over
het Nistelrode van vroeger en van nu en natuurlijk de geschiedenis van de brouwershoeve en het Raadhuisplein. Herman woont al 50 jaar in Nistelrode
en was 49 jaar bij de fanfare betrokken, bijna al die tijd als bestuurslid. Herman is eigenaar van de grond waar eens de brouwershoeve stond.

HErMAn HErMAnS:

“Ben je een Nisseroise wanneer je 50 jaar in Nistelrode woont?”

de Brouwershoeve was een pand met een verhaal,
de toekomst ligt open voor een nieuw verhaal

NISTELRODE - De stamboom van de familie Hermans gaat terug naar boxmeer, Herman zocht het terug tot
het jaar 1600. Hermans Hermans woont samen met zijn vrouw jet, nog steeds in Nistelrode. Hij verveelt
zich niet, want na een heel bewogen leven met veel uitdagingen, geniet hij van zijn gezin, zijn tuin en zoekt
graag naar zijn voorvaderen.
De Brouwershoeve is, niet meer,
het Raadhuisplein heeft een
beachvolleybalveld waar eetcafé
’t Pumpke een mooie zomerverblijf voor de jeugd gerealiseerd
heeft. Toch willen vele inwoners
- en natuurlijk de eigenaar van de
grond zelf ook - graag een andere
bestemming voor de locatie. Een
mooi hotel, met 17 bouweenheden en 1000 m2 commerciële bestemming; er ligt een goedgekeurd
plan en nu de economie weer in de

lift zit, misschien ook wel een haalbaar plan. Herman durft er nog
niet in te geloven, daarom kijken
we nog maar even terug in de tijd.
Hermans werd in 1944 geboren in
Volkel, maar op zijn vierde levensjaar verhuisde hij naar Boekel. Als
leerling kok kwam hij op z’n 16e jaar
bij hotel restaurant De Postzegel
in ’s-Hertogenbosch terecht. In
de Karrestraat begon hij zijn carrière met sla wassen en afwassen.
Hierna ging hij door naar cate-

raar Maison van den Boer en via
het restaurant van ex-wielrenner
‘Boeijen’ Oelbroeck in St. Anthonis
kwam hij bij het toenmalige hotel
Beekveld in Dinther, ofwel locatie
De Toren in Dinther.
EErST TrouWEn
Allerheiligen 1965 - Bij Eetcafé
’t Pumpke in Nistelrode hing Sjef
Wouters de sleutels aan de kapstok
en gaf Bavaria te kennen: ‘Nu is het
klaar, de sleutels hangen aan de
kapstok en om 19.00 uur is de fanfare hier om te oefenen. Zorg maar
dat iemand die deur openmaakt.’
jack Hermans, de vader van Herman en tevens werkzaam als agent
bij Bavaria, belde zijn zoon op of hij
hem uit de brand kon helpen. Herman toog naar Nistelrode en ging
er niet meer weg.
In Dinther had Herman jet leren
kennen en na een half jaar als invaller in Nistelrode, gingen Herman
en jet naar bierbrouwer Bavaria
om te kijken of de mogelijkheid er
was het pand voor langere tijd te
huren. “Zijn jullie getrouwd? Nee?
Dan eerst trouwen”, zei Bavariaman Swinkels. En zo geschiedde.

De Brouwershoeve in oude glorie, 1971

EEn pAnd MET EEn VErHAAL
De boerderij van Tontje d’n Brouwer - naast ’t Pumpke - werd verkocht aan de gemeente en het
geplande winkelcentrum dat er
moest komen, kwam er niet. De
gemeente zat er mee in de maag
en Herman die op zoek was naar
meer ruimte voor zijn verenigingen, bruiloften en alle activiteiten,
zag in deze boerderij de benodigde
ruimte. Met veel vrienden, klanten
en specialisten werd de Brouwershoeve geboren en ’t Pumpke kreeg
een nieuwe bestemming, van discotheek naar snackbar naar eetcafé in 1990.

Herman bij zijn kas met zijn vele planten

De Brouwershoeve groeide uit
naar een partycentrum en in 1978
gaf Herman het stokje over. Herman en jet gingen met het gezin in
1978, drie dochters en een zoon,

aan de Blauwesteenweg wonen.
Na acht jaar, toen de vier kinderen
allemaal een horecaopleiding volgden, kwam er een uitdaging in Gemert die hij wel zag ziten en waar
met hulp van de kinderen ‘Keizersbosch’ - een kegelbaan met restaurant - werd overgenomen. Dit
deden ze nog enkele jaren, maar
hun hart lag in Nistelrode; waar ze
ook altijd bleven wonen.
In 1978 namen Theo en Pepi janssen de Brouwershoeve over en om
de geschiedenis van de Brouwershoeve af te maken; Theo janssen bleef tot ongeveer 1992. De

Denkt Herman überhaupt wel ooit
aan herbouw? Herman verwachtte
deze vraag en is stellig: “Altijd. In
deze tien jaren heb ik elk jaar weer
actie ondernomen, op net zoveel
verschillende manieren. Als het
aan mij ligt, beginnen ze morgen
met bouwen. Er is een hoop gebeurd en er waren altijd omstandigheden waarom het niet kon,
niet doorging.” Herman heeft zich
neergelegd bij de situatie, maar
lijkt niet van plan te stoppen met
zijn pogingen. Hij gaat ervan uit
dat de omstandigheden, die het
tot nu niet mogelijk maakten of
die vertraging opleverden, uitstel

‘Er is intu�en alweer contact
met de gemeente geweest
en de deur staat weer o� een kier’
huidige uitbater van partycentrum
’t Maxend, Peter van den Akker, runde De Brouwershoeve tot
2005. Tot het prachtige, intussen meerdere malen verbouwde,
nostalgische monument op die
noodlottige dinsdag 3 mei 2005
afbrandde. De Brouwershoeve was
niet zomaar een pand; het was een
pand met een verhaal.
ToEkoMSTMuzIEk
We komen op het punt aan waarin we de reden van dit interview
aansnijden. Waarom staat er nog
steeds geen nieuwbouw op locatie
Brouwershoeve. Wil Herman hier
nou helemaal niet aan meewerken? Of kan het hem niet schelen?
Herman heeft een dikke ordner
met informatie over het project
nieuwbouw Brouwershoeve, die
hij graag deelt. We gaan echter
niet terug in de tijd, DeMooiBernhezekrant wil vooral vooruit kijken
en weten: wanneer kunnen we actie verwachten?

met als gevolg weer afstel, op een
gegeven moment een positieve
wending zullen krijgen.
“Er is intussen alweer contact met
wethouder van Boekel geweest en
de deur staat weer op een kier”,
besluit Herman. Intussen wijs door
ervaringen, wacht hij rustig af tot
deze verder opengaat en intussen
hoeft hij zich niet te vervelen. Zijn
gezondheid is goed en hij werkt
graag in zijn tuin. Daar waar hij
met veel zorg Cleopatra tot een
prachtige plant laat groeien. Ook
rijdt hij met zijn kleinkinderen naar
het paardrijden, naar zijn zoon jack
die in München woont of hij maakt
leuke reizen, er is altijd wel iets te
doen.
Maar dat; waar zijn geschiedenis in
Nistelrode begon, zal hij niet vergeten en zich er hard voor blijven
maken.
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Niet iedereen
massaal in juli
en augustus
op vakantie

Een kerkhof vol overled
HEESWIjK-DINTHER – De protestantse gemeente van Dinther c.a. telt ruim honderd zielen. Een kleine gemeente die
trots is op kerk en kerkhof. Een kerkhof waar hele families
begraven liggen en waar eenmaal in de drie weken tijdens ’t
seizoen gewerkt wordt. Het team onderhoudt het kerkhof en
de pastorietuin. Vandaag zijn Klaas Morcus en Govert juijn
op het kerkhof om de haag te knippen en ons rond te leiden.

BeRNHeZe – Mensen worden ziek, ongeacht de tijd van het jaar, ook sterven mensen in alle seizoenen. Begrafenisondernemer maar ook het kerkhof moeten - zelfs in vakantietijd - zorgen dat de gang naar de laatste
rustplaats waardig en met aandacht kan plaatsvinden.
De toewijding waarmee de mensen de begraafplaatsen onderhouden en
het plezier dat zij hebben in het samenwerken aan een verzorgde en mooie
laatste rustplaats hebben wij proberen weer te geven. Vrijwilligers zijn
vooral senioren die in teams samenwerken. Vakantie of ziekte van de een,
wordt opgevangen door de ander, maar de meesten hebben niet zo’n behoefte meer om vakantie elders te vieren. Bernheze zelf biedt voldoende
om te genieten. Ook de mensen van IBN werken in teams en werken in de
Teksten: Martha Daams
vakantieperiode in wisselende samenstelling door.

HEESWIjK-DINTHER – Het kerkhof van de St. Servatiuskerk in Dinther
bruist van nijverheid als de mannen van de kerkhofcommissie aan het
werken zijn. Zeker nu de hagen geknipt worden en een buitje regen het
onkruid tevoorschijn tovert.
De 28 vrijwilligers, die in twee
ploegen elke veertien dagen het
kerkhof onderhouden, zorgen niet
alleen voor keurige paden tussen
de graven, maar halen ook kleding
op, doen kleine onderhoudsklussen in en rond de kerk en houden
samen een praatje bij de koffie. De
dankavond voor alle vrijwilligers
van de parochie met een borreltje en dankbaarheid is leuk, maar
daar is het ze niet om te doen.
“Het is de enige mogelijkheid om
de kerk in stand te houden in een
kleine parochie als deze”, zegt jo
van Hemmen, waar Piet van den
Akker aan toevoegt: “Het krimpende aantal parochianen levert

minder op aan kerkbijdragen en
dus moesten we creatief worden”.
De vrijwilligers, allemaal ouder dan

Familie
Klaas Morcus komt van elders,
maar woont al vijftig jaar hier en
draagt de kerk een warm hart toe.
Hij werkt graag mee aan het onderhoud. De kerkleden heten veelal Buijs, juijn of Van Kampen en
vormen een hechte gemeenschap,
volgens Govert. Soms komen bij de

Foto: Michel Roefs

ken. Maar soms is het aanpoten.
Eenmaal per jaar worden de oude
graven geruimd waarvan de grafrechten niet meer betaald worden.
De zware grafzerken zijn bijna niet
te hanteren en elke keer verdwijnt
er een stukje historie. Slechts enkele graven, zoals van bouwpas-

‘De buurman leent zĳn tuinman uit’
60, hebben deze keer een buitenkansje. De buurman leent zijn tuinman uit, die met de motorknipper
de haag helpt fatsoeneren.
De mannen praten en hebben af
en toe gruwelijk veel plezier met
elkaar. Ze voelen zich thuis, dat
blijkt als ze voor de koffie worden
geroepen door iemand op sok-

Opvallend is dat in 2015 bij het
delven van een graf, de fundering
van de oorspronkelijke schuurkerk weer tevoorschijn kwam. Een
ereplaats voor mevrouw C. WalzKort, die nu op de fundering begraven ligt.

‘Een kerkhof waar
veel familieleden
li�en’

oud en nieuw in niste

Hectiek op het kerkhof

V.l.n.r. Albert van der Valk, Jo van Hemmen en Bert van Hasselt van de kerkhofcommissie

Govert vertelt: “De gemeenteleden betalen hun vrijwillige bijdrage
aan de kerk en mogen daarvoor
‘eeuwig’ op het kerkhof blijven
liggen. Het kerkhof dateert uit
1821 en het oudste graf uit 1851.
Vroeger stond hier een katholieke
schuurkerk toen de St. Willibrorduskerk en St. Servaeskerk in handen van de protestanten waren. In
1809 werden de kerken weer aan
de katholieken teruggegeven en
kwam de schuurkerk in handen
van de protestanten.”

toor jansen en de hem opvolgende
pastoors, blijven gehandhaafd.
De hagedisjes laten zich er niet
door storen en gaan onverstoorbaar hun gang. En de overledenen,
die rusten op een plek waar zorgzame mensen de omgeving koesteren.

V.l.n.r.: Kees van Pouderoijen, Arno Govers en Martijn Wagemakers

NISTELRODE – De gemeentelijke kerkhoven in Nistelrode kennen geen
vrijwilligers anders dan de mensen die het graf van een dierbaren onderhouden. Martijn wagemakers, Arno Govers en eerste medewerker
Kees van Pouderoijen zijn hier regelmatig te vinden voor onderhoud,
meestal samen met andere collega’s van ibN.
Op het nieuwe kerkhof staan de
vele grafstenen keurig in het gelid en het kerkhof ziet er goed uit,
ondanks de beperkingen binnen
het bestek van de gemeente.
betrokken
Martijn vindt het werken op het
kerkhof meestal wel leuk en Arno
is in zijn nopjes als hij met de motorknipper de hagen en het struikgewas te lijf kan gaan. Hij praat

niet veel, maar wijst op groen dat
wel een knipbeurt zou mogen
hebben, maar dat moet volgens
Kees wachten tot september. Arno
is ook een kei in het ‘repareren’
van ingezakte graven. Hij steekt
het gras los, klapt het om en vult
de grond aan, daarna wordt het
gras teruggelegd of ingezaaid.
De mannen doen wat ze kunnen
en hebben regelmatig ‘hulp’ van
de konijnen die er rondhuppelen;
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en familieleden en herinneringen

Afscheid nemen hoort bij het leven
Niemand ontkomt er aan en toch overvalt het de
nabestaanden bijna altijd. Uitvaartzorg staat ook vooraf aan
het afscheid voor je klaar, om te helpen bij de keuzes die
gemaakt moeten worden. Gezien de mogelijkheden eindeloos
zijn, is het helemaal niet raar om contact op te nemen om de
mogelijkheden te bespreken. Het ontlast de nabestaanden
en zij helpen je om het pijnlijke onderwerp bespreekbaar te
maken.
Meer vragen? Neem contact op voor een nadere toelichting.

‘Leg uw uitvaartwensen vast
in ons gratis wensenboekje’

Voor een uitvaart
V.l.n.r. Govert Juijn en Klaas Morcus werken graag op het kerkhof

kerkenraad daarom hele speciale
verzoeken voor het begraven van
familieleden van elders binnen. De
kerkenraad houdt met haar beslis-

singen dan rekening met het hechte karakter van de gemeenschap.
De vrijwilligers op het kerkhof
halen onder het schoffelen door

met karakter

Foto: Michel Roefs

graag herinneringen op aan familieleden die hun laatste rustplaats
hebben gevonden in de schaduw
van de oude bomen.
Past. van Winkelstraat 42b
5374 BK Schaijk - 0486 414519
info@uitvaartzorgvantilburg.nl
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

elrode

Schoeffelen en koffiedrinken bij de pastoor
VORSTENBOSCH – Wekelijks zitten zeven mannen bij pastoor Ouwens in Vorstenbosch aan de koffie met een kuukske.
Het zijn de mensen die het kerkhof onderhouden en nog wat andere klusjes doen. De leeftijd varieert van 68 tot 83 jaar en
hun beroepen lopen al net zo sterk uiteen; van timmerman tot agrariër en van buschauffeur tot opzichter.
De vaste onderhoudsbeurt wordt
op maandagochtend gedaan, alleen nu de hagen geknipt moeten
worden, worden er wat uurtjes extra besteed, maar altijd is er ruim
de tijd voor koffie, gezet door pastoor Ouwens en gedronken in de
pastorie.
Spontaan
De mannen hebben zich spontaan
aangemeld voor de onderhouds-

Foto’s: Michel Roefs

daar zijn ze minder blij mee. Wel
blij zijn ze met het contact met de
mensen die komen voor een groet
aan een overledene of een ‘kennismaking’ met een nieuw familielid.
Professionele hulp
Voor het delven van de graven
en het ruimen wordt een extern
bedrijf ingeschakeld. De overblijfselen die aangetroffen worden in
de geruimde graven, worden respectvol herbegraven op een apart
gedeelte van het kerkhof. Nieuw
en oud, een wereld van verschil in
beleving, maar de rust op beide
begraafplaatsen is intens.

‘’t Moet gebeuren dus
nie prakizeren maar
de schoeffel pakken’
club. De een om nog wat voor zijn
overleden vrouw te kunnen betekenen en de ander uit verantwoordelijkheidsgevoel. “’t Moet gebeuren, dus nie prakizeren, maar de
schoeffel pakken en aan de gang
gaan.” De vrouwen thuis zeggen
er niet veel over dat de mannen
keihard werken; zowel aan ’t onderhoud als aan het ophalen van
grafverzakkingen.
Bert van den Berg houdt ’t kapelleke op Bedaf bij, pal naast zijn
huis, maar straks na zijn verhuizing
loopt hij de 600 meter extra. Van

V.l.n.r. Bert van de Ven, Wim Dortmans, Bert van den Berg, Jo van der Spank, Noud van der Rakt, Jo Manders.
Niet op de foto: Martien van Asseldonk en Nico Maas
Foto: Michel Roefs

Asseldonk werkt al 50 jaar parttime
voor de parochie. Als buschauffeur
werkte hij in de weekends en had
in de week soms vrij. Vroeger was
hij betaalde kracht voor het kerk-

hof en de moestuin bij de nonnen.
Nu is hij vrijwilliger.
Tevreden
De mannen horen regelmatig: ‘het

kerkhof ziet er altijd netjes uit’.
Pastoor Ouwens is ook dik tevreden. Het koffieschenken voor deze
mensen hoort er wat hem betreft
bij.
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Bij de Bernhezer familieberichten in onze krant vind je
berichten van overlijden, geboorte en jubilea. Het plaatsen
van de aankondiging is geheel gratis en kan - indien
gewenst - ook gratis worden voorzien van een foto; denk
bijvoorbeeld aan foto’s van Sarah of Abraham bij 50 jaar of
een afbeelding van het geboortekaartje. Felicitatie berichten
en overlijdensadvertenties kunnen ook geplaatst worden, zo
wordt het overlijden van geliefde familieleden bekendgemaakt
in Bernheze, zonder daar bijzonder hoge kosten aan kwijt te
zijn. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en zorg dat u
gezien wordt in DeMooiBernhezekrant.nl.

Adrie van der Pas, voorzitter en Tiny Gevers,
secretaris van Stichting Begraafplaats Heesch

Door Bernheze Voor Bernheze!

de geschiedenis ligt op het kerkhof

Jos van de Veerdonk aan het werk

Foto’s: Ad Ploegmakers

Stichting Begraafplaats
Heesch is blij met
Jos van de Veerdonk
De teams van kerkhof en pastorietuin helpen elkaar waar nodig. V.l.n.r.: Frans Sigmans, Bert van Erp, Jan Bronts, Piet
van Menzel, Martien Kanters, Henk Bronts, Ria van der Wijst, Antoon van der Locht, Frans van der Wielen. Zittend: Piet
Bosch en Mari van der Heijden.
Foto: Michel Roefs

LOOSBROEK – Hoewel het ‘goei weer is om niks te doen’, werken de mannen en vrouw van
het kerkhofonderhoud en de pastorietuin in Loosbroek volop om alles netjes houden. Niet
alleen omdat ze op het kerkhof geen tegenspraak krijgen of omdat ze onderling veel lol en
kameraadschap hebben, maar ook omdat het moet gebeuren.
Piet Bosch begon in 1989 met onderhoud van het kerkhof en Frans
van der Wielen startte in 1990 met
de parochietuin. Nu is Frans net
terug van een half jaar ‘ziektewet’
en blij dat hij mee kan klussen. Hij
doet de lichtere klusjes. Wat de
een niet kan, doet de ander en
zo knipt de een de haag, harkt de
ander alles bij elkaar en zorgt een
derde met de kruiwagen voor afvoer. Voor iedereen is er genoeg te
doen.
Geschiedenis
Kerkhof en grafstenen vertellen
van mensen die waren. De graven
van pastoors, drie oorlogsgraven

en het kindergedenkteken worden ook onderhouden, volgens Ria
van der Wijst. Over verdriet kunnen het gedenkteken en de graven

Na 40-50 jaar worden graven
in overleg geruimd, weet Henk
Bronts. Veel zerken en beelden
zijn van beton, dat is zwaar werk!

‘We hoeve bĳna niks te doen
als buurten met zoveul man’
boekdelen schrijven. De mannen
van tussen de 62-85 jaar van het
onderhoud zwijgen daarover als
het graf. Met elkaar hebben ze
praatjes genoeg en: “we hoeven
bijna niks te doen als buurten met
zoveul man”. Ondertussen ziet het
kerkhof er pico bello uit.

Onder de graven die geruimd worden, worden de overblijfselen van
het geruimde graf herbegraven.
Familieleden kunnen op de plek
van het geruimde graf hun plekje
in overleg reserveren. Daar willen
de teamleden even mee wachten.
Het is hier nog goed toeven.

HEESCH – bijna elke dag is jos van de veerdonk te vinden op het kerkhof van Heesch. Al elf jaar is hij de vaste kracht die de stichting inhuurt
via ibN. bij groot onderhoud, zoals het knippen van hagen, krijgt jos
hulp van extra mannen die knippen en ruimen.
Op het kerkhof kan jos zijn tijd en
werkzaamheden grotendeels zelf
inrichten. Soms springt Martin Arts
bij om bij te sturen, maar verder
is het heel rustig op het kerkhof;
dat vindt jos fijn. Af en toe komt
iemand het graf van een dierbare
verzorgen, maar ook zij hebben
niet veel behoefte aan een praatje.
Stichting
Dertig jaar geleden kreeg het kerkhof een eigen post op de begroting
van de kerk en weer later werd een
stichting opgericht om gelden te
beheren en onderhoud te regelen.
Via IBN werd jos ingezet voor het
reguliere onderhoud. Het delven
van graven, het maken van de bekisting en het ruimen van graven
wordt gedaan door een extern
bedrijf. Evenals het soms met de
hand graven, vanwege de situatie
ter plekke. Het stichtingsbestuur,
met onder andere Adrie van der

Pas, Tiny Gevers en Antoon van
Herpen, zorgt voor heel veel zaken
daar omheen en pakt in nood een
schop voor het vullen van een gat
waar een graf inzakt tijdens een
hoosbui.

‘Heel rustig o� het
kerkhof’
Ook urnentuintjes hebben een
plekje op het kerkhof. Steeds meer
mensen geven de voorkeur aan
een crematie. Het kerkhof dat te
klein dreigde te worden, kan daarmee nog een aantal jaren volstaan
met de huidige ligging.
Meer op
www.begraafplaatsheesch.nl.
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Veel persoonlijke manieren om afscheid te nemen
Zoals de laatste rustplek van je dierbare rust uit moet stralen en het fijn is dat deze plek goed
onderhouden wordt, is het ook belangrijk dat het afscheid van een dierbare is zoals je het graag
zou willen. Deze ingrijpende, droevige en emotionele gebeurtenis was vroeger een taboe en
taboes stop je weg, zo ver je kunt. Gelukkig is daar de afgelopen jaren verandering in gekomen.
Mensen proberen de dood een plek in hun leven te geven. Je kunt tegenwoordig op diverse
manieren afscheid nemen van een geliefde en daarbij je eigen wensen en behoeften kenbaar
maken. Afscheid nemen kan maar een keer en dus wil je dat alles rondom dit afscheid tot in
detail klopt. De overledene opbaren thuis in de woonkamer is bijvoorbeeld veel persoonlijker
dan in een mortuarium afscheid nemen. Kisten zijn in allerlei kleuren verkrijgbaar en om
kinderen bij het rouwproces te betrekken, kunnen zij de kist versieren met tekeningen, foto’s,
wensen, brieven of knuffels.
De meeste uitvaartverzorgers denken mee met de nabestaanden, luisteren goed naar hen zeker als er jonge kinderen erbij betrokken zijn - én kijken naar ieders wensen.
Vraag naar de mogelijkheden er kan veel meer dan je denkt.

burgerpanel
TipMooibernheze:
cremeren of begraven?
BERNHEZE – Een vraag in de tweede enquête van het burgerpanel van
TipMooibernheze was: Helaas is ons niet het eeuwige leven gegeven.
wil je na je dood begraven of gecremeerd worden?
Hoe denk je dat de inwoners er over denken. Uitslag:
Begraven
Gecremeerd
Ik laat de keuze aan de nabestaanden over
Anders
weet niet

de schoffelclub van
Heeswijk, een gezellige bende

Van de ondervraagden gaf de helft
aan gecremeerd te willen worden.
Maar zoals je kunt zien in de diagram weet 16% van de panelleden
het niet en ook zegt 16% de keuze
over te laten aan de nabestaanden.

De groep ondervraagden is een afspiegeling van de gehele bevolking
in Bernheze. Dit is getoetst op allerlei factoren; zoals leeftijd, gezinsopbouw, woonplaats en culturele
activiteiten.

Iedere inwoner van Bernheze kan
zich inschrijven voor dit burgerpanel en ontvangt dan regelmatig
een enquête. Door middel hiervan
kunnen inwoners meedenken en
meepraten over de gemeente.

TipMooiBernheze is een initiatief
van Bernheze Media in samenwerking met onderzoeksbureau TOPonderzoek, dat inwonerspanels
uitvoert.

Wil je meedoen?
Anoniem - Gratis - binnen 3 seconden.
Ga dan naar www.tipmooibernheze.nl en meld je aan.

Leden van de ‘schoffelclub’ aan ’t werk. V.l.n.r.: Harrie van Zutphen, Frans van de Boom, Ben van der Heijden, Grard
van Zoggel, Jos van den Besselaar, Ad van Rixtel en Toon Jacobs

HEESWIjK-DINTHER – Een keer per maand komt de onderhoudsclub van de St. willibrorduskerk in Heeswijk bij elkaar voor onderhoud en andere klusjes, met koffie en een borreltje na. De oudste klusser is jos
van den besselaar met 87 jaar, nu de alleroudste - met 90 jaar op de teller - is gestopt. Het jonkie, Pietje
van der velden telt slechts 66 lentes. Ze komen voor de gezelligheid en nemen het werk meteen mee.
Schoffel, hark en schop zijn voortdurend in beweging, net als de
monden. Er wordt heel wat afgelachen en altijd is er wel een
worstenbroodje vanwege de
verjaardag van een van de twintig mannen. Een keer werd het
bericht gebracht dat een van de
mannen niet zou komen vanwege
zijn verjaardag.
Toen zijn ze dicht bij elkaar gaan
staan en hebben hem op het
kerkhof via de telefoon toegezongen. Maar…., het was zijn vrouw
aan de telefoon. Toen moesten ze

in de herhaling om het worstenbrood veilig te stellen.
Gezelligheid
Ben van der Heijden, coördinator
van het onderhoudsteam, bena-

Ondertussen vinden ze het jammer dat de jeugd niet meer veel in
de kerk komt. De club neemt het
werk stiekem heel serieus. Als het
nodig is worden graven geruimd
en de overblijfselen met respect

‘Schoffel, hark en schop
voortdurend in beweging’
drukt dat niets moet. De mannen
komen voor de gezelligheid. Vooral Ad van Rixtel (Knilles in zijn jonge jaren) houdt van een geintje.

onder het nieuwe graf herbegraven. Het jaarlijkse fietstochtje en
de kaartmiddag zijn dan ook dik
verdiend, volgens Ben.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen
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Informatieavond bouw patiobungalows Heesch drukbezocht

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Stichting SiR-55 en Muller-wagemakers v.O.F. zijn van plan
om in samenspraak met de toekomstige bewoners te komen tot de ontwikkeling van vier à vijf patiowoningen in Heesch. Ruim honderd belangstellenden bezochten op dinsdag 21 juli in restaurant De waard in
Heesch een eerste informatieavond hierover.
“Door de samenwerking met
Muller-Wagemakers aan te gaan,
hebben we met de locatie aan de
Kerkstraat een unieke woonlocatie
voor medioren en senioren”, aldus SIR-55 contactpersoon Henk
Broekman. Afhankelijk van de

wensen van de toekomstige bewoners kunnen er op deze locatie vier
of vijf patiowoningen worden gerealiseerd. “Dit CPO-project maakt
deel uit van een groter project van
nog 18 huurwoningen in het plan
’t Vijfeiken”, aldus Karin Wage-

makers van Muller-Wagemakers
V.O.F. uit Oss. Volgens Aad van
Leeuwen, van Stichting SIR-55,
kunnen de toekomstige bewoners
van het CPO-project vanaf de start
meedenken en -bepalen hoe de
woningen eruit moeten komen te
zien. Door gezamenlijk in te kopen
kunnen tevens kosten worden bespaard.
Het project wordt begeleid door
Stichting SIR-55; een landelijke

consumentenorganisatie die al
25 jaar groepen mensen ondersteunt die in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) hun
woonwensen willen realiseren. De
heer Wolkers van Omni Architecten BV in Schijndel zal - samen met
de toekomstige bewoners - komen
tot een ideale woning op maat. De
aannemer tracht om in de tweede
helft van 2016 te starten met de
bouw van het gehele plan. Vanwege de enorme opkomst werd van-

uit de zaal al gauw gevraagd of er
nog meer ruimte is voor dergelijke
CPO-projecten, iets waar de aanwezige wethouder Peter van Boekel graag op in wilde gaan. “In het
centrum van Heesch is maar beperkt bouwgrond aanwezig, maar
ik geef mezelf de opdracht mee
om op zoek te gaan naar geschikte
locaties voor een vervolgproject.”
Aanmelden kan via www.sir-55.nl
of door te mailen naar
info@sir-55.nl.

Bijzonder voorzichtig voor bijzondere fontein

Fontein wordt ingepakt met plastic omdat het de hele week gaat regenen. De tegels die ze erin gaan lijmen, mogen tijdens het drogen niet nat worden.

Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
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Jeugdvoorstellingen

Makkelijke app voor tijdens de vakantie

natuurtheater de kersouwe

BZ Reisadvies
Deze app van de Rijksoverheid is voor de zekerheid. De app
laat omstandigheden en reisadviezen van zo’n beetje alle
bestemmingen ter wereld zien. Bovendien zijn handige zaken als ‘wat te doen bij paspoortverlies’ ook offline in de
app te raadplegen. Bij dergelijke noodgevallen laat BZ Reisadvies per land zien hoe de reiziger contact met de Nederlandse ambassade of het consulaat kan opnemen.

HeesWIJK-DINTHeR - Elke woensdagmiddag in
de zomervakantie kunnen kinderen - én grote
mensen - genieten van een jeugdvoorstelling
in Natuurtheater de Kersouwe.

POLITIETIPS
voor de inwoners van de gemeente Bernheze
BERNHEZE - babbeltrucs, mensen die zich voor agenten uitgeven, zogenaamd zielige mensen die jouw
sieraden stelen; het gebeurt niet alleen in de grote stad maar ook in bernheze! wijkagent Loek Snijders,
werkzaam in Heeswijk-Dinther, wil de inwoners van bernheze, én de toerist die in de vakantieperiode
bernheze komt bezoeken, waarschuwen voor een aantal hele nare zaken die ook jou kunnen overkomen.
babbeltrucs
Dit overkomt vooral
wat oudere mensen.
In Bernheze is er op
dit moment helaas
een
aantal
personen
actief die
op deze
manier
waardevolle
Loek Snijders
spullen uit
de woning van een persoon op
leeftijd meeneemt. Een vriendelijke en meelevende dame belt aan
en stelt zich voor als iemand van
de Thuiszorg. Ze steekt een mooi
verhaaltje af en geeft de persoon
in kwestie de indruk een luisterend oor te bieden en vervolgens
ook hulp te kunnen geven in de
vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.
Maar dan komt er een tweede
persoon de woning binnen en
steelt waardevolle spullen terwijl
de ‘vriendelijke’ dame de bewoner afleidt met een gesprek. De
bewoner merkt in veel gevallen
de tweede persoon niet eens op,
maar als de dame aankondigt het
gesprek af te willen ronden en
vervolgens het huis verlaat dan is
de bewoner wel al zijn/haar waardevolle bezittingen kwijt.
Tip van Loek: “Laat nooit zomaar
iemand binnen, doe ook nooit
de deur meteen wijd open; zo’n
kettinkje aan de deur bevestigen
waardoor de deur niet meteen
open kan, is een goed idee. Vraag
ook altijd naar een legitimatiebewijs van degene die zegt uit
naam van een bedrijf of instelling

jou een bezoek te brengen én bel
vervolgens het bedrijf/de instelling op; je zult merken dat de ‘ongenode gast’ er dan vaak als een
haas vandoor gaat”.
Diefstal voornamelijk
in het buitengebied
Helaas is op dit moment een aantal personen, waarschijnlijk uit

Als er ontkennend op wordt gereageerd dan loopt die persoon met
kwaad in de zin rustig weg, maar
heeft intussen al goed gezien wat
van waarde is, om dat vervolgens,
op een ander tijdstip mee te nemen.
Tip van Loek: “Stuur mensen meteen het erf af of de bedrijfshallen
uit en laat ze niet rondkijken”.

Toneelvereniging Mariahout speelt
woensdag 5 augustus de betoverende voorstelling ‘De prinses op
de erwt’ en woensdagmiddag 12
augustus brengt Theatercollectief
Koekepeer interactief theater met
de voorstelling ‘Bah! Liefde!’ Beide
voorstellingen beginnen om 15.00
uur en de entree is € 4,50 per persoon.

Nepagenten
Er zijn nepagenten die bij je woning aanbellen: dit gebeurt helaas
op grote schaal door heel Nederland en zal in de gemeente Bernheze vroeg of laat ook wel een
keer gebeuren. De ‘agent’ draagt
vaak normale kleding en zegt
van de recherche te zijn. Ook is
deze persoon in het bezit van een

‘Tra� niet in zielige verhalen van mensen
die jou om een gunst vragen; negeer ze
en loo� door’
Uden, zowel overdag als ’s nachts
actief in het buitengebied van de
gemeente Bernheze. Men gaat
overdag dan kijken wat er allemaal aan waardevolle spullen in
schuren en op erven staat. Met
enige regelmaat wordt een agrarisch ondernemer aangesproken
door een persoon of hij nog wat
oud ijzer heeft of oude landbouwmachines om op te kopen.
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neplegitimatiebewijs. Deze persoon, of meerdere personen, komen dan binnen in je woning om
een praatje met je maken over
hoe je je waardevolle spullen het
beste kan opbergen. Maar voordat je het in de gaten hebt, hebben zij het gesprek afgerond en
ben jij al je waardevolle spullen
kwijt. Dit gebeurt helaas ook vaak
bij oudere mensen.
Tip van Loek: “Vraag ook in dit
geval altijd naar legitimatie; dit is
helaas niet altijd voldoende omdat, zoals gezegd, de nepagenten
ook vaak een neplegitimatiebewijs
bij zich hebben. Vervolgens kan je
het beste vragen van welk corps
men is, waar men precies werkt
en bel dan vervolgens het algemene nummer van de politie. De
nepagent of nepagenten kiezen
dan in de meeste gevallen eieren
voor hun geld en maken zich uit
de voeten”.
Mensen die de weg vragen
Dit gebeurt vaak door mensen
uit Oost-Europa die in groepjes
rondtrekken. Ze vragen de weg
naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.
jij legt dat netjes uit en vervolgens
krijg je van een van die personen
een knuffel of een omhelzing als
dank. Tijdens die omhelzing halen
ze, razendsnel, die dure ketting
van jouw nek en hangen er een
goedkoop, vaak plastic, exemplaar voor terug.
Tip van Loek: “Trap niet in zielige
verhalen van mensen die jou om
een gunst vragen; negeer ze en
loop door”.

slim
als
zijn opa.
M a a r
vooral
wil hij
net zo vrij
zijn als zijn
oom Geraldus.
Die is naar zichzelf
op zoek gegaan. In een ver land.
Hij heeft van alles gevonden: Een
paarse steen in plakjes. Apen met
vuurrode, dikke billen. Ome Geraldus heeft alles en hij kan alles.
En toch heeft hij laatst een groot
geheim verteld. Aan Siem alleen.
Hij mist nog iets. Liefde. En liefde
heeft hij nog nergens kunnen vin-

SIEM PAKT ZIJN RUGZAK
EN BEGINT AAN EEN
AVONT UUR MET ÉÉN DOEL

DE PRiNSES OP DE ERwT
wOENSDAG 5 AUGUSTUS
In een land hier niet zo ver vandaan... Zo begint dit sprookje. We
zien een prins, die op zoek is naar
een prinses om mee te trouwen.
Maar hoezeer hij ook zoekt, een
geschikte prinses vindt hij niet.
Ondertussen is het allerkleinste
dorp van het land in rep en roer...
de oogst is mislukt en er moet snel
iets gebeuren anders raakt het
eten op... En dan is er ook nog dat
meisje; lief, mooi én verstandig;
maar is zij eigenlijk wel een prinses? Gewone meisjes trouwen immers niet met een prins.
Tot slot is daar nog dat hoge bed
en een erwt... wat zou daar de bedoeling van zijn? Zal de prins zijn
prinses vinden? Zal het dorp gered
worden en wat gebeurt er met het
meisje?
Het is allemaal te zien in ‘De Prinses op de erwt’, de kinderproductie
van Toneelvereniging Mariahout
voor iedereen van 4 jaar en ouder.
bAH! LiEFDE!
wOENSDAG 12 AUGUSTUS
Ontmoet Siem. Siem is negen jaar
oud. Siem wil later net zo sterk
worden als zijn vader. En net zo

den. Siem wil hem heel graag helpen, alleen weet hij zelf ook niet
zo goed wat liefde dan precies is.
Is liefde zijn vader die het vuilnis
buiten zet, terwijl hij er geen zin in
heeft? Is het misschien zijn tante
die hem op elk familiefeest stevig
beetpakt om hem een natte zoen
op zijn wang te geven? Of is liefde
veel meer een gevoel in je buik, zoals wanneer je een scheetje moet
laten? Siem pakt zijn rugzak en
begint aan een avontuur met één
doel: zijn rugzak vullen met liefde.
Voor ome Geraldus.
TC KOEKEPEER
TC Koekepeer is een nieuw theatercollectief, opgericht in 2014. TC
Koekepeer wil nieuwe, moderne
sprookjes maken met thema’s die
zowel kinderen als hun ouders
aanspreken. Het doel is om, samen
met kinderen, op zoek te gaan
naar antwoorden op vragen, waar
de kinderen - voordat ze eindelijk
in slaap vallen - over nadenken.
Het middel is interactief theater,
een bonte verzameling herkenbare
typetjes en humor, in zowel taal
als beeld. Kortom: een enerverend
dagje uit voor het hele gezin, waar
nog lang over nagepraat zal worden.
Kaarten zijn te bestellen via
www.kersouwe.nl.
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Bibliotheek

BoEkEn

tip
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LAAT jE VERRASSEN MET
DE vAKANTiETAS

Een dvd
lenen voor
maar € 1,-

BERNHEZE - bijna vakantie? Eindelijk tijd om ongestoord boeken
te lezen. weinig tijd om zelf boeken uit te kiezen of last van
keuzestress? Laat je dan nu verrassen door de vakantietas in alle
Noord Oost brabantse bibliotheken.
Deze bijzondere tas is gevuld met een verrassende selectie uit het
assortiment. Dit zijn de spelregels:
GRATIS voor volwassen bibliotheekleden
• Uitleentermijn van vier weken
• Reserveren of ruilen van boeken in de tas is niet mogelijk
Nog geen lid van de Bibliotheek? Dan kun je eenmalig voor € 7,50
gebruikmaken van de verrassende vakantietas. Deze actie is geldig t/m zaterdag 31 augustus.

Voor de jeugd

Supereekhoorn
en de
Verschrikkelijke
Snotman

VakantieBieB-app
Op zoek naar een mooi boek
voor in de zomervakantie?

BOEKEN

Geschreven door Dave Lowe

tip

Sinds het verschijnen van de
boeken uit de serie ‘Het leven
van een loser’, zijn de zogenaamde graphic novels voor
kinderen heel erg populair geworden. Kenmerkend voor deze
boeken is de afwisseling van
tekst met hilarische illustraties.
Deze boeken zijn ook heel geschikt voor kinderen die niet
graag - of moeite hebben - met
lezen. Ook voor jongere kinderen verschijnen er steeds meer
van deze boeken.
Supereekhoorn en de Verschrikkelijke Snotman is een eerste
deel van de avonturen van ‘Supereekhoorn’. Wouter is een

Hĳ verandert elke keer
dat hĳ nootjes eet,

dirkje Bakkes,
brandnetelspecialist
Geschreven door Tosca Menten en
getekend door Elly Hees

heel normale tienjarige jongen,
tot hij op een dag wordt gebeten
door een radioactieve eekhoorn.
Vanaf dat moment verandert hij,
elke keer dat hij nootjes eet, in
een knagende superheld: Supereekhoorn! Maar Wouter is
niet de enige die last heeft van
vreemde bijwerkingen. Aan de
andere kant van de stad is er
een man die ook besmet wordt
en in een glibberige slechterik
verandert.

Tosca Menten, de schrijfster van
Dummie de Mummie, heeft weer
een leuk verhaal geschreven. Ze
wordt niet voor niets de grappigste
kinderboekenschrijver van Nederland genoemd! Dit keer gaat het
over Dirkje Bakkes, de brandnetelspecialist.

Dit boek spreekt tot de verbeelding van ieder kind. Wie
wil er tenslotte geen superheld
zijn? Het verhaal zit vol humor
en spanning. Achterin het boek
word je al lekker gemaakt voor
het volgende deel.
Want, zodra het boek uit is,
weet je zeker dat je meer wilt
lezen over de spannende avonturen van Wouter.

Download nu gratis een grote selectie Nederlandse e-books via de
VakantieBieB-app van de bibliotheek. Er zit altijd iets voor je tussen. De app is t/m 31 augustus te
downloaden via de App Store en
de Google Play Store.
Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl.

BoEkEn
BOEKEN

tip

Voor de jeugd

in ‘n knagende superheld

Deze engerd, die helemaal bedekt is met snot, wil de hele stad
leegroven. Met hulp van zijn
buurvrouw, gaat Wouter als Supereekhoorn met hem de strijd
aan.

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken hebben een ruime en gevarieerde collectie dvd’s, die ook
op een regenachtige dag zorgen
voor zomers avontuur. Tot dinsdag
1 september is een dvd voor twee
weken te huur voor maar € 1,- .
De actie is geldig in alle bibliotheken van Oss, Uden, Veghel, Bernheze en Landerd. De bibliotheken
wensen u een mooie zomer, met
veel lees- en kijkplezier.

Dirkje Bakkes leidt een ellendig
bestaan. Hij heeft geen ouders
meer en woont bij zijn oom Griep
en tante Fop die zelf geen kinderen hebben omdat ze kinderen
stom vinden. Oom Griep heeft een
brandnetelplantage en iedere dag
moet Dirkje brandnetels trekken
en sorteren. Oom Griep wil graag
een reuzenbrandnetel kweken. Die
verkoopt hij dan voor een miljoen
euro en dan hoeft hij nooit meer
te werken. Hij probeert het al jaren, maar het lukt niet. En dan, op
een dag, kweekt Dirkje per ongeluk een reuzenbrandnetel en daarna gaat het gruwelijk mis......
Veel kinderen vanaf 9 jaar zullen
vast weer smullen van dit fantasievolle en humoristische verhaal.
Het staat vol hilarische, spannende
en aangrijpende momenten zoals
alleen Tosca Menten het kan verzinnen.

tip

Voor volwassenen
Bernheze tijdens
de vakantie

Voor volwassenen

rose
In Rose vertelt Rosita Steenbeek
het levensverhaal van haar grootmoeder, dochter van een joodse
moeder en een Duitse vader, die
in 1929 haar hart verliest aan een
Nederlandse dominee.

NISTELRODE

Cobail en Sia Sakbal
3 jaar en 60 jaar

“We zouden eigenlijk naar Indonesië gaan, maar dat gaat
niet door. Ik ben wel al vaker
in Indonesië geweest. Een deel
van mijn familie woont daar
nog op de Molukse Kei-eilanden. Ik ben geboren in Nederland, maar ik moet natuurlijk
wel weten waar mijn roots liggen. Er zijn meerdere mensen in
Nistelrode die daar vandaan komen. Deze zomer blijf ik lekker
in Nederland. Ik ga andere leuke
dingen doen. Ik ga bijvoorbeeld
gezellig wat tijd doorbrengen
met mijn kleinzoon Cobail.”

In de jaren dertig waaiert Roses
joodse familie uit over de wereld,
op de vlucht voor Hitlers antisemitische bewind, maar sommigen
weigeren Duitsland te verlaten.
Op 10 mei 1940 valt het Duitse
leger Nederland binnen en op 14
mei, haar verjaardag, ziet Rose
de bommen op Rotterdam vallen.
Haar man sluit zich aan bij het verzet en wordt opgepakt.
Door spelingen van het lot komen leden van Roses familie aan
verschillende kanten van het front
terecht.
Rose is een zeer indrukwekkend
familieverhaal dat leest.
Rosita Steenbeek is op zondag 30
augustus te gast tijdens het nieuwe
literaire festival Het VerhAal. Zij zal
spreken in Bibliotheek Veghel, van
14.00 tot 16.00 uur. De toegang
is gratis!

de Grenzeloze
Onlangs verscheen een nieuw
deel in de populaire Q-serie
van de Deense auteur jussi Adler-Olsen. volgens de uitgever
is het ‘misschien wel de spannendste thriller van de afgelopen jaren’.
Over De grenzeloze:
Wanneer
rechercheur
Carl
Mørck tijdens zijn hazenslaapje
in de kelder op het politiebureau
in Kopenhagen wordt gebeld
door een collega op het eiland
Bornholm, die hem een oude,
onopgeloste zaak in de maag
probeert te splitsen, wijst hij
deze resoluut af. De consequenties daarvan zijn niet te overzien.
Onder druk van zijn assistente
Rose begint hij, als hoofd van de
afdeling ‘onopgeloste zaken’ Q,
toch aan het onderzoek.
Zeventien jaar eerder verdween
een jonge vrouw van haar
school en werd dood teruggevonden, boven in een boom
hangend. Mørck, nuchter als
hij is, moet alles op alles zetten
om deze raadselachtige zaak op
te lossen. Terwijl oude kwesties
en geheimen Carl, zijn collega’s
Rose en Assad en de nieuwkomer Gordon onderuit dreigen te
halen, worden zij op alle mogelijke manieren op de proef gesteld.
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Gevarieerd en
muzikaal
programma
‘Op z’n Lôsbroeks’
Loosbroek - In Loosbroek wacht de
bezoeker zondag 30 augustus een gevarieerd en muzikaal programma tijdens het
dorpsfeest ‘Op z’n Lôsbroeks’.
De Stichting Kerncommissie en stichting
De Kreuge vormen deze zomer een gelegenheidsduo met de organisatie van ‘Op
z’n Lôsbroeks’. Een dag met een zeer goed
gevuld programma variërend van een oldtimertocht en een dorps-BBQ tot de presentatie van diverse Loosbroekse bedrijven
tijdens ‘Loosbroek presenteert’. En dat al-

Vanaf 12.30 uur presenteren diverse Loosbroekse ondernemers zich in de feesttent
op het Dorpsplein tegenover De Wis. Op
het podium van de feesttent worden de
bezoekers verrast door een aantal jonge,
zeer muzikale talenten uit Loosbroek.
De Loosbroekse basisschooljeugd blikt
tegelijkertijd in De Wis vooruit tijdens de
expositie ‘Loosbroek over 40 jaar’. De kinderen hebben de toekomst van Loosbroek
op verschillende, bijzondere manieren in
beeld gebracht.
Om 14.00 uur staat één van de wethou-

De bezoekers van de feesttent worden door een
aantal jonge muzikale talenten verrast
les uiteraard ‘op z’n Lôsbroeks’. Stichting
Kerncommissie Loosbroek bestaat dit jaar
veertig jaar. Om dit te vieren zocht de
stichting de samenwerking met stichting
De Kreuge, organisator van onder andere
de jaarlijkse dorps-BBQ. Samen organiseren zij de festiviteiten op 30 augustus onder de noemer ‘Op z’n Lôsbroeks’.
Oldtimer rit
Het gevarieerde programma start op 30
augustus om 10.30 uur met een oldtimer
rit met solexen, bromfietsen en tractoren.
Vele oude voertuigen, die het bekijken zeker waard zijn, trekken door Loosbroek en
omgeving.

ders van de gemeente Bernheze uitgebreid stil bij het jubileum van Stichting
Kerncommissie.
Dorps-BBQ
Restaria Revival verzorgt vanaf 16.00 uur
een BBQ. Het aansteken van de BBQ is
tevens het startsein voor allround coverband Q-size. De band heeft zijn sporen
verdiend in het rockcircuit en staat garant
voor een gezellige middag.
Inschrijven voor de BBQ is mogelijk t/m
24 augustus bij Restaria Revival. De overige onderdelen uit het programma zijn
vrij toegankelijk.

kbo heesch

KBO Bernheze
schildering bloemen
Lotnummer: 425
gebreide bedsokken
Lotnummer: 474
speldenkussen en spelden
Lotnummer: 496
schildering pelikaan
Lotnummer: 497 borduurpakketje
Lotnummer: 556 met noteninkt
getekende klompen in lijstje
Lotnummer: 621 kanten broche
Lotnummer: 730 potje peren
Lotnummer: 767 babyslofjes
Lotnummer: 850 gebreide
pannenlappen
Lotnummer: 975 kaarten

KBO Dinther op
te halen prijzen
Heeswijk-Dinther - Op 18 juli
organiseerde KBO Dinther voor
het eerst KBO Creatief. Met succes! Op die middag was het niet
mogelijk onderstaande prijzen tijdens de loterij uit te reiken.
Deze - nog tot 1 september 2015
bij Kees Kuijpers op te halen - prijzen zijn:
Lotnummer: 411
geurzakje en pannenlappen
Lotnummer: 422

Heb je prijs, bel dan eerst even
naar 0413-296143.

Uitslag laddercompetitie KBO
bridge Heesch
Heesch - De uitslag van de elfde
laddercompetitie van de KBObridgers in Heesch werd woensdag 22 juli bekendgemaakt. De
plaatsen één en twee werden opnieuw ingenomen door Mies Spierings en Albert van Uden.
Zij hadden dit jaar al een attentie
voor hun prestaties ontvangen.

Kans voor iedereen

Vakantiebestemmingen
top 5 voor e-rijders
bernheze – Duitsland, België en Frankrijk zijn de meest populaire
vakantielanden bij de Nederlanders die kiezen voor een autovakantie.
Daarnaast staan ook Oostenrijk en Italië hoog genoteerd op de lijst.
Maar wat zijn nu eigenlijk de beste landen om met je elektrische auto
vakantie te vieren? Allego, aanbieder van laadoplossingen, zocht het uit.
1. Estland: de overheid in Estland
heeft 165 snelladers geplaatst en
is hierdoor één van de weinige
landen met een landelijk dekkend laadnetwerk. De laadpalen
staan onderling niet meer dan 60
kilometer uit elkaar.
Uitstekend!

Om anderen ook een kans te geven is er afgesproken dat dat maar
eenmaal per jaar kan. Nu was de
volgende op de ladder aan de
beurt. Jan Gloudemans, met een
gemiddelde van 61.41%, ging nu
met de prijs naar huis. Van twaalf
scores worden de beste acht genomen en daarvan wordt het gemiddelde bepaald. Henk van Driel
zat met 50.236 het dichtst bij de
50.00% en kreeg een luxe bridgepen. Voor de slechtste score lag
het boekje Beter Bridge klaar. Deze
middag werd extra aangekleed
met wat lekkers en een consumptiebon.
Voor meer info over deze bridgemiddag: Willy Muytjens 0412613417.

2. Noorwegen: veel Noren rijden
elektrisch en er zijn 1.691 oplaadpunten waarvan 145 snelladers, wat relatief veel is voor een
bevolking van maar 5 miljoen
mensen. Dat veel Noren elektrisch rijden komt voornamelijk
vanwege de aantrekkelijke privileges die de Noorse overheid
de bevolking biedt. In de Noorse
steden mogen elektrische auto’s
gratis parkeren en over de busbanen rijden om files te vermijden.
3. Nederland: op vakantie gaan in
eigen land met een elektrische
auto is geen probleem. Nederland is één van de koplopers op
het gebied van elektrische mobiliteit. Op zeer veel plaatsen
in Nederland zijn laadpalen te
vinden. Ook op het gebied van

snelladers hoeft de vakantieganger zich geen zorgen te maken,
Nederland beschikt momenteel
over 358 snellaadpunten.
4. Frankrijk: een voortrekker op het
vlak van elektrische mobiliteit.
De Franse autofabrikanten kwamen als één van de eerste met
verschillende elektrische modellen op de markt. Frankrijk heeft
4.514 oplaadpunten waarvan
140 snelladers. Met name de
dekking in Zuid-Frankrijk is uitstekend. Om gebruik te maken
van een laadpaal moet je een
abonnement nemen met laadpas bij het desbetreffende laadnetwerk. Men moet de reis goed
plannen voordat men op pad
gaat.
5. Verenigd Koninkrijk: het Verenigd Koninkrijk gaat de aankomende 5 jaar 500 miljoen pond
investeren in de infrastructuur
voor elektrische mobiliteit. Het
land heeft nu 1.858 oplaadpunten waarvan 323 snelladers,
waardoor men er prima met vakantie kan.
Bron: www.ecomobiel.nl
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Brommerliefhebbers verenigd in Lodéro
geven gas tijdens Loosbroek presenteert
LOOSBROEK – Hoe

ouder hoe liever is het motto van Lodéro leden. Als ze
het over hun brommers hebben, beginnen ze te leven. Op zondag 30
augustus kan iedere liefhebber van oldtimer brommers, solexen en
tractoren zijn hart ophalen in Loosbroek.

len. De tractoren die terugkomen
van de toerrit zullen pronken op
de Schaapsdijk en ook de brommers met hun eigenaren – van
heinde en ver - kom je daar te-

’30 augustus
oldtimer
bromfietsen
en tractoren
in Loosbroek’
gen. Oldtimer brommers, solexen
en tractoren hebben een grote
schare fanatieke aanhangers. Gelukkig is Peters aanhangwagens
uit Heesch daar een van. De volgauto wordt door hen voorzien van

Leden van Lodéro hebben er zin in

De organisatie van Loosbroek
Presenteert – de kerncommissie
Loosbroek – vroeg Lodéro om
iets te organiseren voor oldtimer
bromfietsen, solexen en tractoren. Henk Dekkers, Willy van Lunenburg en Kees Sigmans doken
in de mogelijkheden en zetten
ritten uit in de prachtige omgeving van Bernheze. Er werd een rit
van 43 en 45 km uitgezet voor de

een aanhanger voor pech onderweg.
inschrijven
Inschrijven op 30 augustus vanaf
9.30 uur. Vertrek van de solexen
om 10.30 uur en voor de bromfietsen om 11.00 uur. De tractoren vertrekken om 11.30 uur.
Meedoen kan voor € 7,-, inclusief broodjes, consumpties en een
vaantje.
Lodéro, in 2015 opgericht als een
sub-club van de ‘Bromvliegers’,
telt zeventien leden met in totaal veertig brommers. Ze komen
uit Loosbroek, Eerde (D’eerd) en
Rosmalen en zo is de naam van de
club tot stand gekomen.
Meer informatie over de Lodéro
Slim Telecom Rit of over de club:
henkdekkers1955@live.nl /
06 12121162.

Tekst: Martha Daams Foto’s: Michel Roefs

bromfietsen en solexen en ritten
van 16 en 19 km voor de tractoren, met als eindpunt natuurlijk Loosbroek. Met de gemeente
werd contact opgenomen voor
vergunningen en informatie over
wegwerkzaamheden en de EHBO
werd benaderd.
De Lodéro Rit
De Lodéro Slim Telecom Rit wordt

mogelijk gemaakt door sponsoren
met Slim Telecom als hoofdsponsor. Vobra en Van Esch Tweewielers laten zich ook niet onbetuigd
en nog steeds sluiten sponsoren
zich aan. Van Boxtel Zand en
Grind zet zijn truck uit de jaren
’50 en zijn nieuwste truck voor
bezichtiging neer en er zijn gesprekken met Schoones om de
Dakar truck naar Loosbroek te ha-

Garage van der Pas
de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist

Ervaar het verschil!

APK All-in

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

19,

Garage
€
Kleine beurt: vanaf €105,*

van der Pas

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Broekkant 1 - 5476 KS Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

95

*

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
Bosschebaan 80 - heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl
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Tijdens de vakantieperiode sluiten wij om 17.00 uur.
Er is geen avondopenstelling.

wij zijn gesloten van 1 t/m 23 augustus 2015.
wel zijn wij via mail bereikbaar: info@autobedrijflangens.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
500 zeer
apart 1.4
40.00
km airco ..........2004
2007
Citroen
Berlingo
multispace
Fiat
PandaC1
4200 km. ................................2011
2009
Citroen
Ford
FiestaC31.3i
kW .............................
2004
Citroen
1,451ligne
business
Ford89.000
Focus C-Max
km 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
2010
Ford
Fusion
16V 5-drs.
....................... 2006
Citroen
C31.4
airdream
selection
Honda
Civickm
1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
91.000
2012
Honda
Civic
dikke uitlaat
2001
Citroen
C3sportwielen
Picasso 10.000
km .......2012
Mazda
6 1.8 Clima
77.000
km. ................
2003
Ford Fiesta
1,6 sport
78.000
km
2009
Mini Cooper ............................................. 2007
Ford Focus 1,8 16v station titanium
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
97.000 km
2009
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Ford Focus Titannium 1,6 d station
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
nw model
2011
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Kia
Picanto
superpack
clima
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
11.000
km2.0i aut. 141.000 km. airco ..2014
Opel
Omega
1999
Mini
Cooper
Opel Vectra 1.6 16V .................................2007
1998
OpelZafira
Astra1.9D
20d......................................
sport station
2000
Opel
2006

AIRCOCHECK

Opel
DTH 1.8
.................................2002
2003
OpelZafira
Astra2.0
coupé
Opel
Elegance
km. ......2007
2002
OpelZafira
Astra2.2i
h station
1.680.000
16v airco
Opel
DTH 1,6
.................................
OpelZafira
AstraY20
station
16v airco navi 2005
Peugeot
206km
2.0 16V GTI .........................2009
2001
120.000
Peugeot
206 1.4i
km.connect
............ 2006
Opel Corsa
1,3 16V
cdti 85.000
5drs navi
Peugeot
20689.000
cc 1.6 16V
edition
km quiksilver 55.000km ..2004
2011
Peugeot
206 rally1.2-16v
car 20i 16v
heel apart
Opel Corsa
50.000
km en snel..2004
2012
Peugeot
Break60.000
1.6 ............................
1999
Peugeot306
Expert
km
2008
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Captur 1.5 dci 32.000 km 2013
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Renault Modus 33.000 km
2011
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
schuifdak iets aparts
2013
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Toyota
Corolla
verso
1.8
16v
Toyota Aygo airco 20.000 km. ..................2004
2008
VolkswagenGolf
Touran
1.9 85
TDIkW
77Kw
Volkswagen
cabriolet
2.0 aut ...1994
trendline
Volvo
XC70 d5 automaat ..........................2010
2005
VolvoYahama
XC 70 XJR
5-drs1300
automaat
Motor
grijs zwart .........2005
2003

• Onderhoud • Service

• BMW 535D touring high exe navi, m-pakket 313
pk, head-up display, 122.000 km, 2011
• Fiat Punto 1.4, 16v, airco, clima, 5-drs.,
144.000 km, 2007
• Ford Focus, station, 2.0i, 16V, airco, lm wielen,
trekhaak, 205.000 km, 2002
• Ford Transit 2.2 TDCI L1 H1, airco centr. vergr.,
electr. ramen + spiegels, trekhaak, 99.000 km,
2011
• Ford Transit 2.2 TDCI 110 PK trekhaak,
komt binnen
2 schuifdeuren, Zilvergrijs , electr. ramen + spiegels
64.000 km, 2007
• Kia Piccanto 1.1I airco, centr. vergr. sportvelgen
stuurbekr. 2008

• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Opel Combo 1.3 CDTI airco, el. pakket, 55.000 km
2013
• Opel Corsa 1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen,
18.000 km, 2014
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010
t
verkoch
• Peugeot Partner 1.6 HDI, airco, el. pakket,
2012
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 7 High Line 1.6 Tdi 110 PK, navi,
Pdc v + a, climatronic Privacyglas, 43.000 km,
2013

www.autobedrijflangens.nl

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

Vele Morgans en 49 MG’s gingen met elkaar op pad in het prachtige Brabant

NISTELRODE - ‘Dat Morgans met MG’s toch goed samengaan is vooral te danken André Nouwens, waarvan we het afgelopen jaar veel te vroeg afscheid moesten nemen’. Zo begon
de vijfde meeting tussen de Morgans met MG’s met een minuut stilte voor André. Een bijzondere dag met een zonnige start bij Eetcafé ’t Pumpke, terwijl de koffie geschonken werd,
rolden de Morgans en de MG’s het plein op. Een uurtje later, toen de vele prachtige modellen bezichtigd waren, konden de deelnemers gaan genieten van een fraai stukje brabant.

HAndIG!
Een actueel overzicht van de
scooter boetes en boetebedragen die het OM (per 1 januari
2015) incasseert.
Zorg dat je scooter snel aan de
eisen voldoet, de scooterspecialisten helpen je graag:
1. Ondeugdelijke band: € 95,2. Ondeugdelijke banden:
€ 140,3. Ondeugdelijke vering/
schokdemping: € 140,4. Niet goed leesbare kentekenplaat: € 90,5. Ondeugdelijk bevestigde
trappers/voetsteunen: € 95,6. Ondeugdelijke claxon of bel:
€ 60,7. Ondeugdelijke stuurinrichting: € 160,Zorg dat je een boete voorkomt,
je scooterspecialist kan je veel
geld besparen.

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22

n

VERKOOP

n

FINANCIERING

n

WERKPLAATS

n

WINTERSTALLING

n

VERHUUR

www.vos-oss.nl
• Opslag van
winterbanden
• Voor caravan
onderhoud en
kleine reparaties
kunt u ook bij ons
terecht
• Gespecialiseerd in
uitlijnen
• Sportvelgen

openingstijden pas Banden en Accu’s Heeswijk-dinther
week 32 - 3 t/m 8 augustus: open van 8.00 tot 12.00 uur
week 33 - 10 t/m 15 augustus: gesloten
week 34 - 17 t/m 22 augustus: open van 8.00 tot 12.00 uur
voor spoedgevallen zijn wij te bereiken op 0413-291777.
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• wĳ werken voor alle verzekeringsmaatschappĳen

• 10 tot 20% korting op
uw verzekeringsschade

• bĳ ons geen standaard eigen risico
• gratis leenauto

• bĳ ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
matte koplampen herstellen, krassen polĳsten en lakschade herstellen
• ook kunt u bĳ ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto
Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl

Voeten op het dashboard
levensgevaarlijk

ZOTTE

ZATERDAG

Geliefde zithouding in de auto bij 6% van de vrouwen
NEDERLAND - Als de buitentemperatuur stijgt, zoeken autorijders op
allerlei manieren verkoeling. Met name de gewoonte om de voeten
op het dashboard te leggen, slippers te dragen of met blote te voeten te rijden, brengt behoorlijke risico’s met zich mee. Uit onderzoek
van DEKRA onder 1.000 autorijders blijkt dat vrouwelijke bijrijders
(6 procent) veel vaker hun voeten op het dashboard of bij het open
raam leggen dan mannen (3 procent) dat doen.
“Als de bijrijder zijn voeten omhoog heeft bij een ongeval, kan
de airbag zich niet goed ontvouwen en duwt deze de voeten tegen de voorruit. De veiligheidsgordel glijdt omlaag naar de buik,
wat tot dodelijk letsel kan leiden.
De zwaarste verwondingen ontstaan bovendien doordat het
hoofd tegen de knieën knalt”,
waarschuwt Markus Egelhaaf,
die bij DEKRA verkeersongevallen onderzoekt.
Meer dan de helft van de autorijders (55 procent) kiest een risi-

covrije afkoelmethode: raampje
open zodat de wind in het gezicht waait, of de airconditioning
vol aan.
Slippers of blote voeten
Zomers schoeisel brengt ook risico’s met zich mee. Twee procent
van de ondervraagden draagt
graag slippers achter het stuur.
Egelhaaf: “Badslippers en teenslippers kunnen aan de pedalen blijven hangen als je je voet
verplaatst, net als schoenen met
hoge hakken trouwens. De be-

rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

wij zijn de hele maand augustus geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Zaterdag gesloten.

stuurder kan dan niet snel en
krachtig remmen. Ook bestaat
het gevaar dat de schoen bij hard
remmen van het pedaal glijdt.”
Blootsvoets rijden is evenmin een
veilig alternatief. “Het intrappen
van het rempedaal kan pijnlijk
zijn. Als je je voet dan in een reflex terugtrekt, rem je niet goed”,
aldus Egelhaaf.
Bron: Dekra

Het adres
voor
uwautozaken!
autozaken!
Het adres
voor al
al uw
Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen
of
mailen.
De
gehele vakantie

ACTIE:

gratis
zomercheck
Crommenacker
automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Crommenacker
Automobielen app.

Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

brouwersstraat 19- 5473 Hb Heeswijk-Dinther - 0413-294124

WWW .

autobedrijfronnieheesakkers . NL
AUTOBEDRIJF

• Nieuwe Erven 20
• 5384 TB Heesch
• T. (0412) 45 22 65
• M.(06) 54 61 43 62

RONNIE HEESAKKERS

• APK
• Onderhoud
• Reparaties
• in/verkoop auto’s

HEESCH
Ford Transit 2.2, febr. 2015
Mazda 5 2.0 GTM, 7-personen 2011
Mini Cooper 1.6 16V, 2004
Opel Mokka benz. 1.6 Enjoy, sept. 2014

5.119 km
64.091 km
124.382 km
7.288 km

Peugeot 2008 1600 VTI 120 pk.,
jan. 2014

15.695 km

Renault Twingo 1.2 16V, 2011

47.434 km

Suzuki Swift 1.2, 16V, 2014

3.367 km

Toyota Auris 1.8, Hybride, 2011

48.255 km

Toyota Aygo 1.0, 12v VVT, 2012 (3x)

35.540 km

Toyota iQ 1.0, VVT-i, 2011

14.388 km

Volkswagen Golf Sportven, 1.2 TSI,
AUTOMAAT, jan. 2015

2.137 km

Volkswagen Tiguan diesel, 2.0 TDI,
4motion, 2014

20.412 km
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Een uitdaging voor onze lezers, puzzel mee!
Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die elke maand terugkomt.
ondEr dE InzEndErS MET dE JuISTE opLoSSInG WordT EEn WAArdEBon VAn € 50,- VErLooT.
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina.
Stuur het goede antwoord voor 31 augustus naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Bedrijfspuzzel juli 2015
1

Oplossing:

WIn

EEn
WAAr
dEBon
nAAr
kEuzE

vERTiKAAL
1. Tankstation met gele en groene kleuren
5. Naam bedrijf gelijk aan de straat waaraan deze ligt
7. De sportschool van Nistelrode, nieuwe naam
HORiZONTAAL
2. Dit bedrijf is de hele vakantie geopend
3. Gezellig eetcafé in het centrum van Nistelrode
4. Lunchroom & Cafetaria aan plein 1969 in Heeswijk-Dinther
6. Winkel waar je alles kunt kopen voor haken en breien
8. Specialist in service, vakmanschap en een persoonlijke benadering
9. Een (register)accountantskantoor in Nistelrode

Zomerfit
2 maanden
voor
60 euro

HUPNAAR

8 weken lang onbeperkt sporten
met personal coach en voedingsadvies
In juni betaal je geen inschrijfgeld.

HUBO!

www.halte-5.nl

Eerlijk voelt heerlijk

Binnenzonwering
op maat?
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Laat je adviseren door Hubo

De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333

Spaar voor
handdoeken
van Fairtrade
katoen
1 badhandoek
70x140 cm of
set van 2 handdoeken
50x100 cm

bon
Knip de n
uit e !
er
pro fite

20%
OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING

KEUZEKORTING*

Bedrijfspuzzel winnaar week 26

2 909999 999921

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

Nistelrode
info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

17-02-14 11:41

De bedrijfspuzzel winnares Riet Bronts en kreeg uit handen van Bas van den
Over haar prijs, een waardebon van € 50,- van De Orangerie Nistelrode
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STEM

www.beautysalontop100.nl/vote/266
BAGAGEBAND

BARBEQUEN
BUITENLAND
CARAVAN
HOTEL
KAMPEREN
SLIPPERS
STRAND
TAAL
TENT
VAKANTIE
VAKANTIEHUIS
VLIEGTUIG
V.l.n.r.: Didi, Marlon en Melissa
VOUWWAGEN
VRIJETIJD
noMInATIE BEAuTY
SALon Top 100 BEAuTÉ ToTALE dIdI
WATERIJS
Wie weet is het al opgevallen; BT Didi is genomineerd als salon voor de Beauty Salon Top 100 verkiezing van
ZONNEBADEN
2015. Ze zijn de top 100 ingeklommen en staan vooralsnog in de top 10. Dankzij de verzamelde stemmen zijn
ZONNEBRIL
we zover gekomen.

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente make-up,make-up
wimperpermanent
permanente
Nieuwe Erven3a
7 5384
TAKT Heesch
Heesterseweg
5386
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

www.bbyr.nl

Beauté totale Didi is een innovatieve salon, altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, waardoor
niet alleen naar huidverbetering wordt gekeken, maar ook naar het algehele welzijn van de klanten. Professionaliteit, het streven naar perfectie en het verder durven kijken dan vandaag de dag, is wat Beauté Totale
Didi bijzonder maakt: een open minded, persoonsgerichte en innovatieve salon voor persoonlijke verzorging,
welzijn en huidverbetering.
wil jij ook winnen?
Stem voor 15 augustus zodat BT Didi in deze top 10 blijven, want dan worden ze beoordeeld door een kundige
jury en ontvangen ze een mystery guest. Dit, in combinatie met de recensie van haar klanten en het aantal
behaalde stemmen, bepaalt de uiteindelijke plek in de Top 10 van de Beauty Salon top 100.
Op 12 september vindt dan de uitreiking plaats tijdens een knallende feestavond.

beauté Totale Didi - Laar 57e 5388 HC – Nistelrode - Tel:0412-61 2671 www.btdidi.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Vakantie
wOORDZOEKER
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Makkelijke app voor tijdens de vakantie
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BAGAGEBAnd
BArBEQuEn
BuITEnLAnd
cArAVAn
HoTEL
kAMpErEn

SLIppErS
STrAnd
TAAL
TEnT
VAkAnTIE
VAkAnTIEHuIS

VLIEGTuIG
VouWWAGEn
VrIJETIJd
WATErIJS
zonnEBAdEn
zonnEBrIL
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

Wie zijn zomer in stedelijk gebied in het buitenland doorbrengt, kan het beste reizen met het openbaar vervoer.
Normaal gesproken is dat onwennig in het buitenland,
maar Citymapper maakt het OV in grote steden simpel en
overzichtelijk. Alle opties van reizen van A naar B staan
netjes onder elkaar, gegroepeerd op alle reisopties, maar
ook enkel trein, tram, bus of metro.
Elke stap wordt netjes uitgelegd, en de app kan iedere
overstap tijdig met een push-bericht aankondigen. Bovendien zijn reisplanningen makkelijk offline op te slaan, en te
delen met anderen. Zo voelt reizen in vreemd openbaar vervoer simpel en vertrouwd. Let wel: de app is toegespitst op
grote steden, dus controleer of jouw reisbestemming daar
bij zit.

ZOMERVAKANTIE
2015
Reizen
naarRegina!
Regina!
Reizen
naar
Reizen naar Regina!
Dortmans reizen naar Oostenrijk organiseert de reizen naar
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ininfo
Biberwier
Oostenrijk
Voor
kunt u altijdin
bellen,
ook ’s avonds en op zondag:
in Biberwier in Oostenrijk

BOEK NU UW
8-daagse busreis naar
ZOMERVAKANTIE 2015
Hotel Alpina Regina
Dortmans
in Biberwier in Oostenrijk
Dortmans

Voor info kunt u altijd bellen, ook ’s avonds
en op
zondag:
Maarten
& Anja
Dortmans

Voor info kunt u altijd bellen, ook ’s avonds en op zondag:
Lariestraat
27 5473 VK Heeswijk-Dinther
Vertrek:
augustus
Maarten
&8Anja
Maarten
&Dortmans
Anja 0413-294739
Dortmans
Telefoonnummer:
Lariestraat
27
5473
VK18
Heeswijk-Dinther
12 september
(Oktoberfeest
september)
8-daagse busreis
naar
Lariestraat
27 5473
VK
Heeswijk-Dinther
E-mail:
dortmans@reizennaaroostenrijk.nl
Telefoonnummer:
0413-294739
Telefoonnummer:
0413-294739
Website:
www.reizennaaroostenrijk.nl
Hotel Alpina Regina
20
september
(Almabtrieb
21
september)
REIZEN NAAR
OOSTENRIJK
E-mail:E-mail:
dortmans@reizennaaroostenrijk.nl
dortmans@reizennaaroostenrijk.nl
in Biberwier in Oostenrijk
Website:
www.reizennaaroostenrijk.nl
Website:
REIZEN NAAR
OOSTENRIJK
REIZEN
NAARkunt
OOSTENRIJK
Voor info
u altijd bellen, ook ‘s avonds enwww.reizennaaroostenrijk.nl
op zondag:
Voor info kunt u altijd bellen, ook ’s avonds en op zondag:

Dortmans

Dortmans

REIZEN NAAR OOSTENRIJK

Maarten & Anja Dortmans
Lariestraat 27 5473 VK Heeswijk-Dinther
Telefoonnummer: 0413-294739
E-mail: dortmans@reizennaaroostenrijk.nl
Website: www.reizennaaroostenrijk.nl
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Jeugd- en gezinsvierdaagse
in Heeswijk-dinther

Wandelaars uit Bernh

Rien, Carla en Carin Lunenburg uit Heesch

HEESWIjK-DINTHER - De jeugd- en gezinsvierdaagse in Heeswijk-Dinther wordt dit jaar van woensdag 5
t/m zaterdag 8 augustus gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit 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.
Dit jaar wordt de jeugd- en gezinsvierdaagse voor de 52ste keer gehouden. Het thema is ‘jungle’. Iedere ochtend wordt er gewandeld
en is de start om 9.00 uur. De 5 km
is ook voor rolstoelers toegankelijk.
De organisatie mag jaarlijks zo’n
150 rolstoelers bij de vierdaagse
verwelkomen. Ook is het mogelijk
om één dag mee te lopen, de kosten hiervoor bedragen € 4,-.
De wandelingen voeren de deelnemers door de bosrijke omgeving
en langs de verschillende bezienswaardigheden van Heeswijk-Dinther. Iedere dag is er ongeveer halverwege de wandeltocht een rust
georganiseerd waarvan de consumpties bij het inschrijfgeld zijn
inbegrepen.

Bernheze tijdens
de vakantie

Nevenactiviteiten
De nevenactiviteiten die georganiseerd worden zijn:
* dinsdagavond: start jeugdvierdaagse met een inschrijfavond
waarna de kinderen kunnen
deelnemen aan een kinderbingo.
* woensdagmiddag: bezoek aan
Natuurtheater de Kersouwe
waar een jeugdvoorstelling te
zien is.
* donderdagmiddag: een picknick
voor alle deelnemers waarna er
een activiteitenmiddag op het
programma staat.
* vrijdagmiddag: door de deelnemers wordt een playbackshow
neergezet en vrijdagavond
wordt er als afsluiting een the-

ma spelletjesavond gehouden.
* zaterdag zijn de starttijden afwijkend in verband met de officiële bloemenhulde en het
defilé, zodat iedereen daar tegelijkertijd aanwezig kan zijn.

jo van der Putten uit Heesch

Ook tijdens de nevenactiviteiten,
met uitzondering van Natuurtheater de Kersouwe, zijn alle consumpties inbegrepen bij het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld voor
de hele week bedraagt € 10,- en
de deelname aan de picknick is
gratis.
Voor inlichtingen: 0413-293010,
06-13718900 of
www.jeugdvierdaagse.nl
Ad van veggel uit Heesch

bianca van Gruythuysen uit
Loosbroek

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

HEESWIjK-DINTHER

Sjors van den Boom
13 jaar

“Ik ga deze zomer helpen bij de
Solexrace. Ik help mee met de
opbouw. Vorig jaar ben ik daar
mee begonnen via mijn buurjongen. Ik vind de Solexrace
een mooi evenement. Alles vind
ik er leuk aan. Ik ben blij dat ik
deze zomer weer mag meehelpen. Ik zou zelf wel mee willen
doen, maar dat mag nog niet.
Ik ga deze zomer niet op vakantie. In plaats daarvan ga ik leuke
dingen doen met vrienden, zoals zwemmen en uitgaan.”

Wandelavonddriedaagse
kloosterhof en Laarstede

Sanne Heijmans
uit Nistelrode

Nistelrode – De jaarlijkse wandelavonddriedaagse voor de bewoners
van de Kloosterhof en Laarstede in
Nistelrode, afdeling kleinschalig
wonen, vindt plaats op dinsdag 4,
woensdag 5 en vrijdag 7 augustus.
Na het succes van de afgelopen jaren wordt dit nu ook weer mogelijk
gemaakt door de inzet van familie
en de vele vrijwilligers uit het dorp.
Er wordt gestart vanaf de Kloosterhof rond 18.00 uur, uiteraard als
het mooi weer is.

Stefan van den broek, Kylian van Schijndel en
Militair berton van Gaal uit Nistelrode
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eze bij de Nijmeegse Vierdaagse

Anja Pennings en Peter Pennings uit Nistelrode

Ben van Breda uit Heesch

Eva en Ingrid Sigmans, Sanne en Anja vd Wielen uit
Loosbroek en Floor en Carmen van den Boom uit Dinther

Diana Rovers uit Heesch

Dennis en Emma van den Heuvel
uit Dinther

Bart Dortmans, Sjan Geenen en Karin
Dortmans uit Vorstenbosch

José Selten en Anita van Hoek uit Heesch

Wim Ketelaars uit Heeswijk-Dinther

Jan en Ine van Houtum uit Heeswijk-Dinther

Jan Verstegen uit Heesch wordt
onthaald door zijn grootste fan!
(Kleinzoon Sven) Hoera voor Opa!

Femke en haar vader Gloudemans
uit Heesch

José en Rianne van Erp uit Vorstenbosch

Mia van den Hurk uit Heesch

Oma Josien Verstegen uit Heesch

Petra van Zoggel uit Heesch

Thea en Tien uit Loosbroek
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LEKKER
ZOMERS ÉN
VOORDELIG!
DE E L

20,-

best of electronics!

R
VOO

Er is al een A-merk inbouwkoeler vanaf 299,Nu met digitale
waardebon
t.w.v. 25,- voor
vleesthuisbezorgd.nl!

VOOR
D

20,-

EEL

PHILIPS
FOODPROCESSOR

189,-

HR7762/00

169‚-

799‚-

ETNA
TAFELMODEL KOELKAST
MET VRIESVAK

99,95

BRAUN
STAAFMIXER
MQ300 Soup

LIEBHERR
INBOUWKOELER

EKV 0842

34,95

24,

IK 1910

95

Oók voor INBOUW
naar EURONICS!

• Inbouwadvies op maat, bij u thuis
• Passende inbouwoplossingen

79,

95

DELONGHI
ESPRESSO
VOLAUTOMAAT

• Vakkundige bezorging en installatie;
uw oude apparatuur nemen wij mee!

ECAM22.323.B

599,-

VOOR
D

449‚-

50,-

EEL

949,-

899‚MIELE INBOUWAFWASAUTOMAAT
G 4292 SC Vi

E
VOORDE

150,-

799‚BOSCH INBOUWAFWASAUTOMAAT
SMV 86 M 50

GRATIS
ijsmachine!
d
delonghi.nl
elon
el
lo ghi
hi nl
nl

Er is al een A-merk afwasautomaat vanaf 399,Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427

VOORHEEN
HARENSE SMID

L

Aanbiedingen
zijn geldig tot en met
zondag 2 augustus 2015.
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50 jaar geworden en nu terugkijkend
LucHTWASSErS MAAkTEn ruIMTE Voor VErAndErInG
de varkens met een kleinschalige
zorgboerderij. De hulpboeren werden toen nog gebracht en Marga
begeleidde ze met hun taken bij de
biggetjes.

VORsTeNBOscH – De bitterballenstruik die John
voor zijn vijftigste verjaardag kreeg van de hulpboeren van Zorgboerderij Van
der Wijst, is het resultaat
van de fijne verstandhouding die John en de ‘hulpboeren’ hebben. Het idee
kwam van John zelf die,
voor de grap, in plaats van
pompoenpitten wel bitterballen in de grond wilde
stoppen om een bitterballenstruik te kweken, want
‘bitterballen zijn lekkerder
dan pompoenen’.
De historie van de carrière van john
in de zorg is nog kort. Hij was varkensboer en nam al vóór zijn 23e
de taken van zijn ouders over in
de intensieve varkenshouderij. Zijn
vrouw Marga, Z-verpleegkundige,
leerde hij pas daarna kennen en in
1990 trouwden ze. Het ging goed,
totdat in 1997 de varkenspest uitbrak en de stallen acht maanden
leegstonden. john startte opnieuw,
nu met een topfokkerij met fokberen en Marga startte in 1999 bij

investering
De nieuwe wet- en regelgevingen
eisten grote investeringen zoals
luchtwassers. De Bedafse bergen
zijn prachtig als uitzicht, maar ze
beletten john om de activiteiten
uit te breiden, een slechte uitgangspositie voor grote investe-

sen die er al werkten de tijd om
zich aan te passen aan paarden
en andere activiteiten. Het kostte
john en Marga een jaar om de

‘Bitterballen zijn lekkerder
dan pompoenen’
ringen. Keer op keer gaf john aan
te willen stoppen met de varkens,
maar elke keer stelde hij dit uit. Het
werk was vertrouwd, de hulpboeren van Marga vonden de biggetjes leuk en de toekomst met een
nieuwe opstart was onzeker. Uiteindelijk ging het roer in 2006 om!
De hulpboeren werden voorbereid
en de varkens werden niet meer
aangevuld. Geleidelijk aan raakten
de hulpboeren vertrouwd met de
paardjes in de wei en john met de
andere indeling in tijd en ruimte.

John van de Wijst heeft geen moment spijt
Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Positief
Dieren zijn voor mensen met een
verstandelijke handicap heel belangrijk. Gelukkig kregen de men-

nieuwe bedrijfsvoering door te
voeren en en in 2009 gingen de
laatste varkens weg. De positiviteit
van cliënten, hun ouders en john
en Marga waren de belangrijkste
ingrediënten die het project lieten
slagen. In 2012 gingen de stallen
weg en werd geïnvesteerd in verharding van de weg en de aanschaf van busjes.
john: “Er is nog genoeg te ontwikkelen en er zijn nog tal van uitdagingen, maar ik heb geen moment spijt van mijn beslissing. Het
omgaan met de hulpboeren, de
gezelligheid en de ontmoetingen
met ouders geven me veel voldoening.”

Welpen Bamviertjes maken sluwe Vikingen lief

oud vrouwtje geeft de kinderen, in
ruil voor een nieuwe hut voor de
oude vrouw, het recept voor het
alternatief van trollensnot en elfenvleugels. Ook weet ze een drankje

Heerlijk in de bossen Scouting dingen doen

Tekst: Roy van den Busken

BERKEL-ENSCHOT/HEESCH – De welpen bamviertjes van Scouting Heesch hebben het geheim van gemene
Erik opgelost. Erik de viking had de meiden, samen met stoute bart en wickie de viking, uitgenodigd voor
het zomerkamp dat van 19 tot 24 juli plaatsvond in berkel-Enschot.
Een week voor aanvang van het
kamp kregen de kinderen tussen
6 en 9 jaar bezoek van Wickie
en Bart. Ze attendeerden de welpen op een trollenplaag in ’t ruige
noorden. De hulp was hard nodig,
want het lukte ze nog niet helemaal met de trollen.
Halverwege de week komen de

vijftien welpen erachter dat er iets
niet klopt aan het verhaal van Erik.
Hij houdt Kobalt de trol en Rosalina het elfje vast.
Uit de neus van de trol haalt hij
trollensnot om crèmepjes te maken
en de elfenvleugels zijn belangrijk
voor parfum. De kinderen vinden

dit niet kunnen en moeten het probleem op proberen te lossen.
Met een aantal typische scoutingactiviteiten, zoals primitief koken
en een sportdag, krijgen de welpen
het vertrouwen van Erik. De Viking
geeft de extra opdracht om geld te
verdienen met andere zaken. Een

Andere speltakken
Ook de zes andere speltakken van
Scouting Heesch waren de afgelopen tijd op kamp. Wil je meer
weten van de belevenissen van die

ook anDere zes speltakken van scouting heesch
Waren de aFGelOPen tijd OP kaMP. Wil Je Meer Weten
ga Dan naar www.scoutingheesch.nl
waarmee mensen aardig gemaakt
kunnen worden. De welpen testen
de combinatie van het crèmepje
met het drankje op een willekeurige Viking. Het blijkt te werken.
Een dag later is ook Erik de klos.
Stoute Erik wordt lieve Erik.
Nu verdient hij zijn geld met andere, vredelievende zaken. Hij breit
truien van afgeschoren vikingbaarden.

groepen? Lees dan de blogboeken
op www.scoutingheesch.nl.
Daarnaast is een bestuurslid als razende reporter aanwezig geweest
bij de kampen.
Meer daarover vind je ook op de
facebookpagina van Scouting
Heesch.
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De biecht & de zonde
Een dagje zorgeloos zondigen in de Maashorst

– De fietsroute van 30-40 km is niet zomaar een route in de Maashorst. Heeft u
belangstelling om met een fietsroute een prachtige expositie te bezichtigen en daarbij culinair te genieten? Dan heeft de Maashorst in samenwerking met de VVV, Brabantse Hoeve,
de Pastorie, De Vrije Teugel en Eetcafé ’t Pumpke een extra verrassing voor u in petto.

BerNHeze

Gezellig met vrienden of familie
een dagje zorgeloos zondigen in
de wondermooie Maashorst. Deze
fietsroute voert u langs allerlei religieuze hoogtepunten vol historie.
De Zeelandse Pastorie, het Museum voor Religieuze Kunst en
natuurlijk de vele kerken die deze
regio rijk is.
Onderweg kunt u afstappen voor
lekkernijen die de zonde meer dan
waard zijn. Bourgondisch borrelen met traditioneel trappistenbier
en hemels genieten van echte
streekproducten. En er is natuurlijk genoeg tijd om uw zonden te
overdenken. Op een van de gezellige terrassen op de route of op de
biechtstoel in ‘De Goeikamer’. Wat
u bezoekt, welke zonden u begaat
of waar u opstapt en eindigt, is
helemaal aan u. Dus spring op de
fiets en proef het prachtige parochieleven!
Naast het genieten van de prachtige historische hoogtepunten, de
heerlijk gerechten en van uw gezelschap hebben de ondernemers
ook nog interessante acties, fietsverhuur, een fietsroute - verkrijgbaar voor € 0,50 – en een kortingskaart.

Laat u verleiden en als u toch gaat zondigen, zondig dan goed
Kunnen we je verleiden?
• La Trappe: isid’or, blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel of de witte Trappist
Proef de stilte van dit integer gebrouwen trappistenbier!
• Bij de Vrije Teugel: borrelplateau met overheerlijke streekproducten.
• de Brabantse Hoeve heeft ‘n zalige zonde uit de Maashorst; vers gebak met
kersen en cranberry’s.
• de pastorie serveert heilige bonensoep en 10% korting op de gehele rekening.
• Bij Eetcafé ’t pumpke is de ware ‘zonde’: ambachtelijk speltbrood met carpaccio.
Sprookjesijs volgens oud ‘Nisserois’ recept.

Brabantse Hoeve
Zeelandsedijk 29
5408 SL Volkel
0413-275 070
www.brabantsehoeve.nl

De Pastorie

Kerkstraat 51
5411EA Zeeland
0486-852 300
www.depastoriezeeland.nl

De Vrije Teugel
Bedafseweg 22
5406 TM Uden
0413-263 088
www.fitland.nl

Eetcafé ’t Pumpke
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode
0412-612 956
www.eetcafetpumpke.nl
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Theaterprogramma 2015-2016
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Taaftere

Thijs van de Meeberg

Duzend Stappen

Vleesgeworden (try-out)
VR

ZA

Muziektheater Los
Total Los

ZA

Muziek
19.09
Aanvang 20.30 uur
€ 8,00

Cabaret
12.12
Aanvang 20.15 uur
€ 10,00

Muziek/Cabaret
02.04
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Tangarine

Rob & Emiel

Camerettenfinalistentournee

In Stereo

Da’s sterk

Muziek
15.10
Aanvang 20.30 uur
€ 17,00

Illusie
30.01
Aanvang 20.15 uur
€ 16,00

Jubileumeditie, 50 jaar!
Cabaret
ZA
Aanvang 20.15 uur 16.04
€ 15,00

Het Volk

Sjaak Bral

Simone van de Eertweg

DO

ZA

Het Volk in Dothan

De moord op Blonde Dolly
ZA

ZA

Toneel
21.11
Aanvang 20.30 uur
€ 12,50

Cabaret
20.02
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Kiki Schippers

Kasper van Kooten

ZA
Cabaret
28.11
Aanvang 20.15 uur
€ 10,00

VR
Cabaret
11.03
Aanvang 20.15 uur
€ 16,00

Wie kijkt?

Puur!

ZA

Muziek
28.05
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Bonte avond

Nesterl
zó dich é,
Kom, g tbij.
& ontmeniet
oet!

Kaartjes via www.nesterle.nl

Taaftere en Tangarine
NISTeLrODe – Cabaret, muziek en toneel wisselen elkaar het hele jaar af. Naast bekende cabaretiers zoals Kasper van Kooten, (met nieuwe voorstelling bonte Avond) biedt Nesterlé ook
een podium aan aanstormend talent zoals Kiki Schippers en de finalisten van het Camerettenfestival. Dit seizoen kondigt Nesterlé met trots een muzikale topper aan: het duo Tangarine,
de welbekende huisband van De wereld draait Door.
Theatertickets zijn verkrijgbaar via www.nesterle.nl. De website is geheel vernieuwd en het ticketsysteem geoptimaliseerd. via haar Facebookpagina en een maandelijkse nieuwsbrief
houdt Nesterlé haar gasten op de hoogte van komende evenementen. Nesterlé heeft ‘elkaar ontmoeten in huiskamersfeer’ hoog in haar vaandel staan onder het motto:

nESTErLÉ zÓ dIcHTBIJ. koM, GEnIET & onTMoET!
TAAFTErE TrApT HET SEIzoEn AF
MET duzEnd STAppEn

Mario van der Linden gaat ditmaal
back to the roots in Nesterlé op 19
september. Hij opende onlangs
nog het muzikale gedeelte van de
hommage aan Ad de Laat met een
eigen nummer over de tijd dat hij
met Ad muziek maakte. Op 19
september treedt hij op met zijn
groep Taaftere met de voorstelling
Duzend Stappen. Taaftere speelt
en zingt eigen nummers in het

Brabants dialect. Duzend Stappen
is een programma vol gezelligheid
en humor maar soms ook ontroerend. Verschillende nummers nodigen uit om mee te zingen
Verschillende invloeden zijn te horen, variërend van folk en pop tot
jazz en texmex. Voorproefjes staan
op de website www.taaftere.com
en op YouTube.

TAnGArInE: BEkEnd VAn dE WErELd drAAIT door
Wie kent ze niet? Het duo, bestaande uit de tweelingbroers
Arnout en Sander Brinks bouwde
bekendheid op in het televisieprogramma DWDD en reist nu door
heel Nederland met hun theatertour. Op 15 oktober a.s. treden
deze geweldige muzikanten op in
Nesterlé met hun voorstelling In
Stereo.

ling In Stereo wisselen Arnout en
Sander grappige en ontroerende
anekdotes over het leven als tweeling af met intieme en uitbundige
liedjes, van onder andere het nieu-

we album Move on.
Ontdek het verschil tussen twee
individuen die altijd verbonden
zullen zijn.

Op de plaat klinken ze prachtig,
op tv als huisband van De Wereld
Draait Door waren ze steengoed,
maar in het theater is Tangarine
écht een belevenis. Het succes van
de tweelingbroers Arnout & Sander is niet onopgemerkt gebleven
en daar genieten ze met volle teugen van.
Tijdens hun uitverkochte zegetocht
langs de Nederlandse popzalen
wisten ze keer op keer elk publiek
te raken. Maar het gaat bij Tangarine veel verder dan muziek alleen,
er is een verhaal. Waar komen ze
vandaan, hoe groeiden ze samen
op en hoe is het om zo onafscheidelijk te zijn? Tijdens de voorstel-

bekijk het hele programma op www.nesterle.nl. Hier worden gedurende het seizoen nog voorstellingen en evenementen aan toegevoegd. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nesterle.nl.
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‘creatief bezig zijn met je handen is zo belangrijk’
wiM KROS vAN CREATiEF CENTRUM HEESCH iS CREATiEF iN HART EN NiEREN
ringen, op lay-outs plakt. Bij het
plakken maak je gebruik van creatieve technieken, zoals stempelen,
ponsen en stansen, maar natuurlijk
ook knippen, snijden en plakken.
Dus niet zomaar dat ene bonnetje
uit dat leuke restaurantje in Pisa
naast een foto plakken; scrappen
gaat veel verder en dat is te zien in
Creatief Centrum Heesch.
Trots
“Mensen zijn, naast het scrappen,
ook nog steeds bezig met het maken van kaarten, een enorm populaire hobby in Nederland, en ook
hier geldt: geen standaardkaartjes
maar echte kunstwerkjes”, legt
Wim uit.
Hij vindt het erg jammer dat er bijna geen aandacht meer wordt besteed aan handenarbeid op zowel
lagere scholen als op het voorgezet
onderwijs. “Terwijl het zo belangrijk is voor je fijne motoriek en je
oog-hand coördinatie om te knutselen. Zelf mooie dingen maken;
daar zijn mensen trots op.”
Wim Kros temidden van zijn enorme assortiment

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Creatief

Centrum Heesch, met het grootste assortiment scrapbookbenodigdheden en artikelen om kaarten te maken in de Benelux, is de hele
zomervakantie open. Wim Kros, die al 40 jaar op meerdere fronten creatief
is, vertelt over zijn passie.
“Het ‘scrappen’ is overgewaaid
uit de Verenigde Staten waar het
immens populair is”, vertelt Wim.
Volgens hem is er in een mensenle-

ven een aantal momenten waarop
er gescrapt wordt: als men trouwt,
bij de geboorte van een kind, na
een vakantie en als er een klein-

kind wordt geboren. Scrappen is
een leuke hobby, waarbij je foto’s
van bijzondere momenten, samen
met scrapdecoraties en versie-

Tentoonstelling
Creatief Centrum Heesch is zoveel
meer dan een winkel voor scrappen
en kaarten maken. Er zijn ook veel
boeken over knutselen en creatieve handvaardigheden verkrijgbaar,
er is een expositie over scrap layouts en kaarten maken én er is een
tentoonstelling over ‘familiegeschiedenis nieuwe stijl’ met onder
andere echte gebruiksvoorwerpen

Een nieuwe periode breekt aan voor...
Lars Bosch (12) - Heeswijk-Dinther

uit de vorige eeuwen.“Hier ben ik
nu zo’n drie jaar mee bezig”, vertelt een enthousiaste Wim. “Bij het
inplakken van de gevonden stamboomgegevens komen ook weer
de genoemde scrapbooktechnieken van pas; zo ontstaat een waardevol album, niet alleen voor jezelf
maar ook voor het nageslacht.”
Het Creatief Centrum Heesch
is geopend op:
Woensdag t/m zaterdag:
10.00 – 17.00 uur
Zondag: 11.00 – 17.00 uur
www.creatiefcentrumheesch.nl

Lekker knutselen
tijdens de vakantie?
Creatief Centrum Heesch biedt
de lezers van DeMooiBernhezeVakantieKrant de gehele maand
augustus vier nummers van
het tijdschrift ‘KnutselKids’ (ter
waarde van € 25,80) aan voor
slechts € 4,95.

Tekst en foto’s: Rob Aarts

Martijn Roefs (18) - Nistelrode
krijg je problemen in de maatschappij voorgeschoteld, waarvoor je zelf een creatieve
oplossing moet bedenken. je gaat brainstormen, krijgt een idee en vervolgens ga
je het ontwikkelingsproces doorlopen en je
product of dienst op de markt aanbieden. Er
komt dus ook een stuk organisatie en mar-

“Na de zomer ga ik naar het Zwijsen College en kom ik in een havo/vwo-klas. Dat
systeem is sinds dit jaar weer ingevoerd.
Dan kun je na een jaar kiezen welke rich-

Het Zwijsen College gaf
me een goed gevoel
ting je op wilt. Ik ben ook naar Bernrode
en het Rodenborch College wezen kijken,
maar het Zwijsen College gaf me een beter
gevoel. En ik heb er goede verhalen over
gehoord. Dat al mijn vrienden naar Bernrode gaan, maakt me niet uit. Op het Zwij-

sen College kon ik ook nog kiezen voor Fast
Lane vwo. Dan kun je eerder examen doen
en je vwo-diploma in vijf jaar halen, maar
dat vond ik allemaal een beetje onduidelijk.
Samen met twee klasgenoten van Het Palet heb ik daarom voor de havo/vwo-klas
gekozen. Spannend vind ik het niet zo. Ik
heb juist heel veel zin in een nieuwe school,
maar eerst komt de zomervakantie. Met
mijn ouders en mijn broer ga ik naar een
camping in Lazise Italië. Ligt aan het Gardameer. Vorig jaar kwamen we daar al langs,
maar toen was er geen plaats meer. Alles
zat vol. Toen zeiden we al tegen elkaar:
daar gaan we volgend jaar terug. Dat gaat
dit jaar dus gebeuren.”

“Na zes jaar op het TBL in Oss heb ik eindelijk mijn vwo-diploma binnengesleept. Ik
ben ook wel weer toe aan iets nieuws. Na
de zomer begin ik aan mijn Bachelor Industrial Design aan de Technische Universiteit
Eindhoven.
Bouwkunde was ook een optie, aangezien
ik niets voel voor zwaar technische studies
zoals technische wiskunde of ruimtevaartwetenschappen. Economische studies vielen eigenlijk al meteen af. Uiteindelijk is
het Industrial Design geworden, omdat dat
enerzijds de perfecte mix is tussen techniek
en economie en anderzijds de mix tussen
creativiteit en techniek. Bij Industrial Design

Uiteindelijk is het
Industrial Design
geworden, omdat dat
enerzijds de perfecte mix
is tussen techniek
en economie en anderzijds
de mix tussen
creativiteit en techniek
keting bij kijken. Dat maakt het voor mij zo
bijzonder. Zenuwachtig ben ik er niet voor,
eerder enthousiast.
Natuurlijk is het even kijken waar je moet
zijn, hoe je week er uit gaat zien, maar dat
is altijd bij iets nieuws. Het enige nadeel dat
ik tot nu toe zie, is dat mijn wekker eerder
afgaat.”
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BERNHEZE – De computerspelletjes, de iPad en tv helpen kinderen met het
leren van taal en rekenen. Zelfs hand- en oogcoördinatie worden hiermee
gestimuleerd. Intussen zijn de wetenschappelijke onderzoeken al legio terug te
lezen; zij vertellen wat er gebeurt met kinderen die teveel naar beeldschermen
kijken. Hier gaan we niet op in, deze zijn niet echt opbeurend. Er zijn vele
manieren om de nekspieren en hersenen op een goede manier te stimuleren.
DeMooiBernhezeKrant levert je - in samenwerking met Klasse RT - een mooie
pagina die je maar op hoeft te hangen; thuis, in de caravan of in de tent en de
kinderen kunnen aan de slag. Lees ze even door voor je op vakantie gaat, dan kan
je de benodigdheden meenemen.

Spelend leren
op vakantie
Leuke en leerzame spelletjes die ervoor zorgen dat tijdens
het spelen de beide hersenhelften goed samenwerken.
Onbewust stimuleert dit de concentratie en het leren.
Dubbele doedels:
Teken op het strand
(of op papier) een
symmetrische vorm
met twee handen
tegelijk. Hoog, laag,
wijd, smal rond,
hoekig, etc. Hoe meer
beweging hoe beter.
De dubbele doedels
kun je ook vrij in
de lucht maken of
samen met een ander, terwijl
je tegenover elkaar staat. Je
spiegelt wat de ander doet.
Krabbenrace:
Ga op
handen en
voeten staan
en ‘loop’
zijwaarts als
een krab.
Ook grappig:
achterwaarts
of in een snel tempo voorwaarts.
Maak er een wedstrijdje van als je
met meerdere ‘krabben’ bent.

Kruisloop:
Breng je hand of elleboog naar
de tegenoverliggende knie en
weer terug. Daarna met de
andere hand en knie. Probeer
het ook eens met je hand naar
je voet. Of
aan de
achterkant.
Leuk om dit
op muziek
te doen
of op de
trampoline.

Tijgeren naar het water:

Ga op je buik liggen en kruip
als een krokodil naar het water.
Je kunt natuurlijk ook zo uit het
water het strand op kruipen.
Klapspelletje:
Dit spel doe je met tweeën of meer. Ga tegenover
elkaar aan tafel zitten. Begin langzaam en voer
het tempo rustig op. Achtereenvolgens doe je de
volgende figuren met beide handen tegelijk:
• Met twee handen op de tafel slaan
• In de handen klappen
• Met twee handen op de tafel slaan
• Op de knieën slaan
• Met twee handen op de tafel slaan
• De schouders gekruist aantikken
• Met twee handen op de tafel slaan
• De schouders gelijk aantikken (rechterhand/
rechterschouder)
Dit herhaal je tot iemand zich vergist.
Vingertoppen lopen:
Met je duimen alle vingertoppen
aanraken. Zet de duim van je
ene hand op de wijsvinger van
de andere hand. Zet daarna de
andere duim op de wijsvinger van
de ene hand. Laat de eerste duim
en wijsvinger los en zet ze over
de andere twee heen op elkaar.
Herhaal dit en ga zo verder. Daarna met alle vingers:
Duim en wijsvinger, duim en middelvinger, duim en
ringvinger, duim en pink. En….weer terug!
Bal op balansplank:
Leg op een grote (brood)plank een balletje. Houd de
plank met twee handen vast en probeer het balletje
op de plank te houden. Blijf het balletje met je ogen
volgen.

Liggende acht:
Teken op het strand (of op papier) een liggende 8 met de
ene hand, met de andere hand en met twee handen tegelijk.
Begin in het midden
en maak de beweging
links omhoog. Houd
je hoofd stil; alleen
je ogen kijken met
je hand(en) mee. De
liggende 8 kun je ook
in de lucht doen. Volg
dan met je ogen een
opgestoken duim van
jezelf of een ander.
Spiegeltekening:
Als je rechtshandig bent, maak
je eerst de helft van de tekening
met je rechterhand. Daarna maak
je de spiegeltekening aan de
linkerkant met je linkerhand af. Ben
je linkshandig dan begin je met je
linkerhand en maakt je rechterhand
de andere helft af.

Jongleren:
Houd in elke hand een balletje vast. Gooi nu één bal in de
lucht en geef tegelijkertijd de andere bal door naar de (nu)
lege hand. De bal die in de lucht is, wordt gevangen met
de andere hand. Wissel eens van
richting of gooi het balletje eens
tegen een muur. Eerst met de ene
hand en daarna met de andere
hand. Jongleren kun je met allerlei
materialen: balletjes, doekjes,
bierviltjes, pittenzakjes, etc.

Deze leerzame zomerspelletjes zijn samengesteld door:
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Een nieuwe periode breekt aan voor...
Sylke Buijs (11) - Loosbroek

“Ik vind het best jammer dat ik de basisschool verlaat. We hadden een hele leuke
klas, een vriendenklas, maar nu gaan we

Ik heb er zin in om na de
zomervakantie te beginnen
allemaal onze eigen weg. Zelf ga ik naar
Het Hooghuis. Ik ben er klaar voor om de
volgende stap te zetten. We hebben het
schooljaar in groep 8 op een leuke manier
afgesloten. In de eindmusical mocht ik als
dj een hoofdrol spelen. Nee, dat vond ik eigenlijk niet zo spannend. Net zoals ik het

niet zo spannend vind om naar een nieuwe
school te gaan, ik heb er juist zin in. Ik ga
samen met twee meisjes en vijf jongens
uit mijn klas, dus alleen ben ik niet. En Het
Hooghuis lijkt me sowieso een hele fijne
school. Het is lekker dichtbij en niet al te
groot. Ik ben ook naar het Fioretti College
wezen kijken, maar dat was juist wel heel
groot en het is een stuk verder fietsen. Dat
maakte de keuze voor mij niet zo moeilijk.
De eerste kennismaking met mijn nieuwe
klas heb ik al gehad en ook dat beviel erg
goed. Ik heb er zin in om na de zomervakantie te beginnen. En mijn vrienden van
de basisschool blijf ik nog wel zien op de
voetbalclub.”

Tekst en foto’s: Rob Aarts

Suus Derksen (3) - Heesch

“Spelletjes doen, buiten spelen, gymmen.
Dat mag ik allemaal gaan doen. Ik heb heel
veel zin om naar Basisschool Emmaus te
gaan. Ik ben er al vaker geweest, want mijn
zus Lian zit ook op die school. Die gaat volgend schooljaar leren lezen en schrijven in
groep 3. Als mama Lian op school op gaat
halen, ren ik vaak snel naar binnen en ga
ik meteen in de kring van de klas van Lian
zitten en meekletsen. Dat vind ik gezellig.
Dan moet mama speciaal naar binnen komen om mij op te halen.
Nu mag ik in oktober eindelijk zelf naar de
basisschool, samen met mijn vriendin Evy.
Maar ik mag eerst nog een paar keer proef-

draaien. Ik heb niet aan Lian gevraagd hoe
zij het op school vindt, want dat wil ik lekker zelf uitzoeken. Dadelijk naar school?

Ik mag eerst nog een
paar keer proefdraaien
Nee, dat duurt nog even, eerst is het vakantie! We gaan nog naar camping De Leistert
in Roggel. In een bungalowtent voor zes
personen.
Maar ik heb een eigen tent! In een binnentent heb ik mijn eigen slaapplek.”

Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 Heesch - heesch@mitra.nl - 0412- 45 46 30

Bij ons te huur

HEINEKEN COOLTAP

met toebehoren
en statafels

Loop de slijterij binnen om de mogelijkheden te bespreken!
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Een nieuwe periode breekt aan voor...
Lucas Dobbelsteen (17) - Loosbroek

Tekst en foto’s: Rob Aarts

Eva Buys (17) - Vorstenbosch
Dat het een sociaal beroep zou worden,
was voor mij al snel duidelijk. Door het vak
biologie kwam ik erachter dat mijn interesse
vooral uitgaat naar het menselijk lichaam.
Ik heb verschillende open dagen bezocht,
maar geen een studie leek me leuker dan
verpleegkunde. Soms heb ik wel getwijfeld,
want de werktijden zijn onregelmatig en
je hebt een grote verantwoordelijkheid. Je
hebt iemands gezondheid in handen. Toch
wil ik niks liever.

Met mijn vriendinnen
ga ik eerst nog
naar Blanes
“Stilzitten zit er voor mij niet in deze vakantie, want ik ben veel aan het werk. Maar
voor ik aan mijn nieuwe opleiding begin,

Ik heb er veel zin in
ga ik eerst nog een weekje met mijn vrienden genieten in het Spaanse Lloret de Mar.
Daarna begin ik met studeren aan Avans
Hogeschool in Den Bosch. Ik heb gekozen
voor de opleiding Bedrijfseconomie/Accountancy. Voor deze studie heb ik in vijf
jaar en zonder al te veel moeite mijn havodiploma gehaald op het Zwijsen College in
Veghel. Het kiezen van een studie kostte

meer moeite. Ik heb heel lang getwijfeld.
Samen met een klasgenoot heb ik nogal
wat proefstudeerdagen bezocht. Dat heeft
ervoor gezorgd dat ik deze keuze heb gemaakt. Behalve deze studie ben ik in Den
Bosch en in Eindhoven ook nog wezen kijken bij Bedrijfskunde MER en commerciële
economie. Omdat de studie in Den Bosch
is, blijf ik lekker thuis wonen. Thuis is het
gezellig en eigenlijk is het net zo makkelijk.
Elke dag op de fiets naar Heeswijk en vervolgens met de bus naar Den Bosch lijkt me
niet zo’n ramp. De stap naar HBO zal denk
ik groot zijn. Een beetje spannend is het wel,
maar ik ben vooral heel benieuwd hoe het
zal zijn. In ieder geval heb ik er veel zin in.”

GROEI

GENIET

EXCLUSIEF VOOR GROEIPASHOUDERS
EN VOORDEELPASHOUDERS

GROEI
GROEI

GENIET
GENIET

Eden collection
Diverse soorten sterke, groene kamerplanten.
VOOR GROEIPASHOUDERS
O.a.EXCLUSIEF
keuze uit Rhipsalis,
Chlorophytum,
EXCLUSIEF
VOOR GROEIPASHOUDERS
EN Peperomia.
VOORDEELPASHOUDERS
Senecio
en
Pot Ø 10,5 cm.
Per stukEN
3,99VOORDEELPASHOUDERS
2 voor 5,Eden collection
Eden
collection
Diverse
soorten sterke, groene kamerplanten.
Diverse
soorten
sterke, groene
kamerplanten.
O.a. keuze
uit Rhipsalis,
Chlorophytum,
O.a.
keuzeenuitPeperomia.
Rhipsalis, Chlorophytum,
Senecio
Pot Ø 10,5 cm.
Senecio
en
Peperomia.
Pot
Ø
10,5
cm.
Per stuk 3,99 2 voor 5,Per stuk 3,99 2 voor 5,-

ZotteZomerprijs

2voor 5,ZotteZomerprijs

NOG
GEEN GROEIPASHOUDER?
ZotteZomerprijs

5,22voor5,-

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com
OOK VIA
Set van voor
7 solarlampjes
WEBSHOP
Hoogte 33 cm. Van 11,95 voor 8,50
NOG GEEN GROEIPASHOUDER?
NOG
GEEN
Kijk voor
infoGROEIPASHOUDER?
op www.lifeandgarden.com

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

Set van 7 solarlampjes
Set
van 733solar
Hoogte
cm. lampjes
Van 11,95 voor 8,50
Hoogte 33 cm. Van 11,95 voor 8,50

ZotteZomerprijs

OOK VIA
WEBSHOP
OOK
VIA
WEBSHOP

ZotteZomerprijs

Lavandula
Elegance Purple
Ideaal voor het maken
van heggen of vakbeZotteZomerprijs
planting. Pot Ø 10,5 cm.
ZotteZomerprijs
ZotteZomerprijs
Lavandula
ZotteZomerprijs
Per
stuk 1,49
Lavandula
Elegance
Purple
8Elegance
voor 8Purple
,- het maken
Ideaal voor
Ideaal
voor hetof maken
van heggen
vakbevan
heggen
Amstelveen
Handweg 121, 020-6419441 Bladel Industrieweg 3, 0497-381795 Breda IABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885 Doetinchem Mercuriusstraat 28,
planting.
Potof
Øvakbe10,5 cm.
0314-364740
planting.
Ø 10,5 cm.Etten-Leur Lage Vaartkant 11, 076-5034956 Gieten (Multimate) Oelenboom 2, 0592-262951 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 0517-431755 Heesch Bosschebaan 23,
Per stuk Pot
1,490412-407030
Hulst Absdaalseweg 70, 0114-313738 Leidschendam Veursestraatweg 292D, 070-3203300 Oostburg Nieuveltweg 56, 0117-452279 Opende De Wending 14,
Per
stuk
1
,
49
8 voor 8,0594-659013
Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031 Sint Maartensdijk Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Veldhoven De run 4202, 040-2533871

8voor 8,8voor
voor 8,-

8,50

8,5050
8,

8 voor 8,-Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572.

Amstelveen Handweg 121, 020-6419441 Bladel Industrieweg 3, 0497-381795 Breda IABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885 Doetinchem Mercuriusstraat 28,
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Zuid-Scharwoude
Potjesdam
1, 0226-314572.
Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572.

www.lifeandgarden.com

6

6
6

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

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

Als ik nu niet aangenomen zou zijn op deze
HBO, dan zou ik de MBO verpleegkunde
gaan doen en daarna doorstromen naar
HBO. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging, dus heel spannend vind ik het allemaal niet.

“Voor de zomer heb ik mijn havodiploma
gehaald op het Zwijsen College met het
pakket Natuur&Gezondheid. Daar ga ik na
de zomer mee door op Avans in Den Bosch,
want ik ga Verpleegkunde studeren.

Het is alleen wel jammer dat veel vrienden en vriendinnen nu een andere kant op
gaan. Er zijn wel bekenden die hetzelfde
gaan doen, maar één meisje (Bo van Zutphen) gaat ook naar Avans in Den Bosch.
Met mijn vriendinnen ga ik eerst nog naar
Blanes. Dus het wordt vast een leuke zomer!”
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Feest in de hei: solexweekend bijna van start
WIn VrIJkAArTEn Voor 24-uurS SoLEXrAcE
Het aftellen is begonnen. Op 21 augustus start de 24-uurs Solexrace in
Heeswijk-Dinther. De Solexrace is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een driedaags festival
met uiteenlopende muziekstijlen en andere typische festivalelementen.

HEESWIjK-DINTHER -

Los gaan op de laatste hits van nu,
van onder andere Lil Kleine en Mental Theo? Of liever luisteren naar
echte (Nederlandse) klassiekers of
muziek uit de jaren ’90? Op de Solexrace van Heeswijk-Dinther kan
het allemaal. Een vol programma
(check www.24uurssolexrace.nl)
met talent uit de regio, zoals Baby

Lil Kleine

Blue en Say Keys, maar ook internationaal grote namen als Band &
Breakfast en Darkraver. Voeg daar
een flinke dosis feestmuziek (van
bijvoorbeeld WC Experience en
Snollebollekes) aan toe en je weekend kan niet meer stuk.
zondAGAcTIE: SpAAr MEE!
Spaar bij tankstations Theo van
der Heijden (Heeswijk), Autofood
(Geffen) en jos van Boxtel (Middelrode) voor € 10,- korting op
het entreeticket voor zondag 23
augustus. Met een volle stempelkaart betaal je aan de kassa maar
€ 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen
zelfs gratis naar binnen. Er is die
zondag van alles te beleven: de
brascross, finish 24-uurs Solexrace, demonstraties van Schoones
Dakarteam en voor de jeugd een
uitdagend kinderprogramma van
jong Nederland HDL. Ieder kind

O� de Solexrace van
Heeswijk-Dinther
kan het a�emaal
dat zich bij een van de leiders van
jong Nederland meldt, maakt kans
op een weekendje weg met het

hele gezin of een dagje met de
klas naar de Beekse Bergen. Alleen
naam en e-mailadres doorgeven

is al voldoende. Het gehele (muziek)programma is te vinden op
www.24uurssolexrace.nl.

Prijsvraag
DeMooibernhezeKrant geeft samen met de 24-uurs Solexrace
2 X 2 WEEkEndkAArTEn WEG,
IncLuSIEF EEn rIT VAn JE droMEn In EEn dAkArTruck.
Geef antwoord op de volgende vraag: wat kost een kaartje voor de avond met onder anderen
Snollebollekes, Lil Kleine, wC Experience, Picadilly’s en Mental Theo optreden in de voorverkoop (exclusief servicekosten)?
Mail het antwoord voor 5 augustus 17.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet
ben jij één van de winnaars.

Jeugdclubkampioenschappen Tc Telro

Bernheze tijdens
de vakantie

HEESCH

Sally Bongers

35 jaar
“We gaan op vakantie met de
caravan naar de provincie Zeeland. Dat wordt de eerste keer.
We gaan elk jaar op vakantie
en we blijven altijd dicht in de
buurt. Er valt genoeg te beleven
in Nederland. We gaan met ons
eigen gezin en schoonzus, zwager en hun kinderen. De laatste
paar jaar gaan we samen en dat
deden we vroeger toen we nog
geen kinderen hadden ook al.
Allebei hebben we een eigen caravan. Het zal vooral veel zwemmen worden. Als het zonnetje
schijnt is het wel te doen, maar
het moet niet te heet zijn.”

Foto: Debby van Nistelrooy

NISTELRODE - Ieder jaar tijdens de eerste week van de schoolvakantie zijn bij tennisclub TC Telro in Nistelrode de clubkampioenschappen voor de
jeugd. Zo ook afgelopen week. Een week met zon en regen, maar toch bijna 100 jeugdspelers die meestreden om de finaleplaats en een felbegeerde
beker. Uitslagen op www.toernooi.nl. Meer foto’s op www.mooinisseroi.nl.

Een ontwerp voor iedere
portemonnee

www.stylinda.nl
Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24

Bernheze sportief
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Golfen op nederlands mooiste golfbaan
‘Als je goed
wilt golfen
train je meer
dan twintig
uur per week’

Ynno van Erp

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

zelf weten. Een tijdje terug kwam
hij uit voor het Nederlands team
waarmee hij golftripjes maakte
naar Spanje en Ierland. Want Ynno
vond het niet alleen leuk om met
zijn opa te gaan golfen; hij bleek er
ook nog eens goed in te zijn.

Toen Ynno van Erp tien jaar was nam zijn opa hem voor het eerst mee naar
de golfbaan. “Toen vond ik de golfbaan hier al mooi en golf vond ik ook nog eens een leuk
Inmiddels heeft Ynno voor school
spelletje”, zegt de Nistelrodese golfer van The Duke zo’n tien jaar later.
gekozen en golft hij op een minder
NISTELRODE -

ja, de golfbaan van The Duke behoort volgens Ynno zeker tot een
van de mooiste banen van Nederland. De bosrijke omgeving,
het gigantische clubhuis dat veel
weg heeft van een groot Engels
landhuis en het meer - dat uiter-

aard deel uitmaakt van de golfbaan - maken van de Nistelrodese
golfclub een natuurrijke en rustgevende locatie.
Maar golfen is niet zo maar rustig een balletje slaan, weet Ynno.

“Golfen is zwaar en intensief. Met
golfen loop je tijdens een wedstrijd
gemiddeld zo’n zes kilometer. je
bent voor wedstrijden hele dagen
weg. En als je goed wilt golfen,
train je meer dan twintig uur per
week”, vertelt hij. Ynno kan het

www.mooiheesch.nl

hoog niveau. Het fanatisme blijft.
“Met mijn team ben ik kampioen
geworden. Volgend seizoen spelen we tweede klasse”, zegt Ynno.
Bij golf in teamverband draait het
om wedstrijden tussen één speler
van het ene team en één van het
andere team. Het gaat er om om

de golfbal in de hole te slaan met
zo weinig mogelijk slagen. Als je
minder slagen nodig hebt dan je
tegenstander, dan win je de wedstrijd. Al die individuele wedstrijden bij elkaar opgeteld zorgen
ervoor of dat je uiteindelijk wint of
verliest.
Voor golf zijn veel trainingsuren,
discipline en inzicht nodig, zegt
Ynno, die na een tijdje in Eindhoven blij is om weer in Nistelrode te
golfen. “In Nistelrode is het gezellig. Hier blijf ik de rest van mijn leven golfen”, besluit hij.

dE opLoSSInG

inForMeert, Boeit en interesseert

paardrijden

ruiters en amazones van
de Valianten succesvol

Bernheze tijdens
de vakantie

HEESWIjK-DINTHER/LOOSBROEK - vanaf april - zomerseizoen - werd
er door onze leden gestreden op de selectiewedstrijden van de nieuwe
kring, kring Noord Oost brabant. Deze kring is ontstaan na samenvoeging van kring Uden en kring Cuijk. Een extra uitdaging dus om kringkampioen te worden en om in aanmerking te komen voor afvaardiging
naar het brabants Kampioenschap dat 15 en 16 augustus plaats zal
gaan vinden in Zijtaart.
Pony’s dressuur:
BB: Niels van Rietbergen met
Sanghorst Country Boy 4e
CB: Ilse van Rietbergen met Ribbon’s Mr Gregor 4e
A L1: Lieke van Gorkum met
Blacky 1e kringkampioen
C M1: Romy van Roessel met
Sharon 2e - reservekampioen
Maar liefst elf ruiters en amazones
van De Valianten zijn in deze missie geslaagd. Lieke van Gorkum is
met Blacky kringkampioen geworden in de dressuur klasse A L1. Reservekampioen werden Romy van
Roessel met Sharon in dressuur
klasse C M1 en Geertje van Aarle
met Gomes in springen klasse BB.
Wij willen onze leden feliciteren
met hun mooie prestaties en wensen alle afgevaardigden heel veel
succes toe op de Brabantse Kampioenschappen!
Hierbij alle afgevaardigden en hun
prestaties:

Pony’s springen:
AB: Lieke van Gorkum
met Blacky 3e
BB: Geertje van Aarle
met Gomes 2e - reservekampioen
DB: Geertje van Aarle
met Boebas 5e
CB: Romy van Roessel
met Sharon 4e
DZ: Shai Rooijmans
met Carlos 4e
Paarden springen:
L: Reno Molijn
met Enfant D’Izzy 12e
L: Didi Dekkers
met Power Full 13e

NISTELRODE

Corola Burgmans

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

41 jaar

“Deze zomer gaan we een
weekje naar Frankrijk. We gaan
naar Millau in Zuid-Frankrijk,
vlakbij Marseille. Daar ligt één
van de grootste bruggen van
Europa. Eigenlijk ben ik geen
Frankrijk-mens, maar ik ga het
wel zien. Ik ben nog nooit in
Frankrijk geweest. Mijn man
heeft geboekt. Ik hou meer van
Italië. Tot onze vakantie moet
ik nu nog een paar weken werken. Wat ik verder ga doen in
mijn vakantie, komt vanzelf
wel. Misschien een dagje naar
zee of naar Knokke in België.
Dat vind ik ook altijd mooi.”

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Fijne vakantie
30 juli
Dierencommunicatie
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
31 juli
Muziek op ‘t terras:
Jeroen Princen
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 6

Inschrijfavond Jeugd- en
Gezinsvierdaagse
Locatie: De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
Avondwandel driedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof en Laarstede
Locatie: Start Kloosterhof
Nistelrode
Pagina 52
5 augustus

Romeo en Juliet: het concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

De prinses op de erwt
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 43

1 augustus

Avondwandel driedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof en Laarstede
Locatie: Start Kloosterhof
Nistelrode
Pagina 52

Muziek op ‘t terras:
2 Groove
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 6
50 jaar bestaan Van ‘t Rijk
Locatie: ‘t Rijk Nistelrode
Pagina 6
Zomershow Karwei
Locatie: Cereslaan 9 Heesch
Pagina 24
Kijkavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Sterrenwacht Halley
Heesch
2 augustus
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Strijkkwartet van het
Valkenswaards Kamerorkest
Locatie: Kasteel
Heeswijk Heeswijk-Dinther
Pagina 22
3 augustus
Vrij bridgen bij De Klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
4 augustus
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 52

8 augustus
Muziek op ‘t terras: 2 AM
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 6
Vleermuizenwandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 52
Kermis
Locatie: Loosbroek

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10
KBO-Dinther: Kaartmiddag
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
13 augustus
Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10
15 augustus
A tribute to Queen
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

9 augustus
Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
Kermis
Locatie: Loosbroek

Stilte wandeling
Locatie: Start D’n Eekhoorn
Heeswijk-Dinther
16 augustus

6 augustus

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Muziek op ‘t terras:
Acoustelicious
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 6

Workshop Krachtvoorwerp
maken bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

10 augustus

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Boodschappenbus
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Loosbroek

Jeugd en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 52

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Fiets3daagse Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 10

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Loosbroek

19 augustus

7 augustus
Avondwandel driedaagse
kleinschalig wonen
Kloosterhof en Laarstede
Locatie: Start Kloosterhof
Nistelrode
Pagina 52
KBO-Dinther: Kaartavond
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 52

In week
33 &
we met 3v4 zijn
en verscahkantie
er géén k ijnt
rant

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

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

11 augustus

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
12 augustus
Jeugdvoorstelling:
Bah! Liefde!
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 43

18 augustus
Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Jeugdvoorstelling
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

20 augustus
Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
21 augustus
Filmklassiekers in het bos
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
Pagina 62
22 augustus
Muziek op ‘t terras: Suara
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 6
Workshop Opstellingen bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
Pagina 62
23 augustus
Schapenwandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 30
Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
De Klokkenluider van de
Notre Dame
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
Pagina 62
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats
Bomenpark Heesch

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

