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Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 23
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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DeMooiBernhezeKrant
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13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

VRIENDENBIERTJE!

Lekker op het strand met een
biertje in je hand of natuurlijk
een bouwvakborrel die niet
zonder kan. Er zijn tal van mooie
gelegenheden te bedenken om
een lekker biertje te drinken!
Bijvoorbeeld ook na het lopen
van de vierdaagse, waarbij je
ook nieuwe vrienden maakt, of
bij aankomst al je vrienden en familie je staan op te wachten
na het leveren van deze mooie prestatie! Het bottelen
van bier, bierproeverijen en speciale bierfestivals worden
er georganiseerd om tegemoet te komen aan de wensen
van de bierliefhebbers. In Heesch stond vroeger ook een
bierbrouwerij en naar aanleiding hiervan hebben we in
2011, op 11 november om 11.11 uur om precies te zijn,
ons eerste eigen biertje gepresenteerd aan de toenmalige
burgemeester! Nog steeds is het 3-Leliën bier een speciaal
Heesch biertje, maar inmiddels zijn we ook bezig met een
hele mooie opvolger dat op (koop)zondag 10 september
wordt geïntroduceerd!
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RECEPT VOOR OP
Voor vier VAKANTIE & CAMPING
personen
Aardappelschotel
Ben je gebakken of gekookte aardappels een beetje zat? Maak
dan eens deze aardappelschotel met sperziebonen en paprika.
Lekker, simpel en snel te bereiden! Serveer er nog een stukje
kip, een gehaktbal of een schnitzel bij en smullen maar. Voeg
eventueel nog extra kruiden naar smaak toe zoals Italiaanse
kruiden, organo, kerrie of knoflookpoeder. Tijd: 25 min.

Maar eerst nog even terug
naar het thema ‘Vriendschap’!
Deze week wordt op 30 juli
de Internationale Dag van
de Vriendschap gevierd! Een
initiatief van de Verenigde
Naties. De dag is in het
leven geroepen om de rol te
benadrukken die vriendschap
speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.
De dag wordt jaarlijks op 30 juli gehouden. Met name
in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië is het vieren van deze
dag populair. Wat betekent Vriendschap voor u? Wij
hebben met onze medewerkers een ‘Speciale Bon Fromage
Vrienden-app’, een groep van huidige- maar ook oudmedewerkers waarin met regelmaat berichtjes worden
gestuurd! Ook de komende maand vliegen er weer wat
medewerkers op uit om zich te gaan specialiseren op hun
studies of om werkervaring op te doen op, onder andere,
Hawaï! Maar, zoals wij zeggen, eens een kaasmeisje of
kaasjongen altijd een kaasmeisje of kaasjongen... We blijven
contact houden! En dat is ook de intentie van een goede
vriendschap; je hoeft elkaar niet elke dag te zien of te
spreken maar er wel voor elkaar te zijn als het nodig is! En
dat kan ieder voor zichzelf invullen.
Wij hanteren overigens tijdens de zomervakantie onze
normale openingstijden in Oss en Heesch.
Wij wensen iedereen een hele fijne Dag van de
Vriendschap en een heerlijke zomer(vakantie)!
Bon Fromage Team Oss – Heesch
Bron afbeelding: Marouschka Romme

Boodschappenlijstje

Winnaars
boek
Baking
Soda

In DeMooiBernhezeKrant van
5 juli was er een lezersactie
waarmee het boek ‘Baking
Soda’ te winnen was.
Edith Janssen uit Heeswijk-Dinther en P. van de
Ven uit Vorstenbosch zijn de
winnaars. Zij hebben intussen
een mail ontvangen.
Veel leesplezier!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

900 gr aardappels
500 gr sperziebonen
2 rode uien
2 paprika’s
300 gr tomatenblokjes
zout en peper
2 theelepels paprikapoeder
2 theelepels basilicum
Olijfolie

Werkwijze
Schil de aardappels en snijd deze in blokjes. Meng de paprikapoeder, basilicum, zout en peper met de blokjes. Giet een
scheutje olijfolie in een pan en bak de aardappelblokjes ongeveer een kwartier totdat ze bijna zacht zijn.
Intussen zet je een pan water op en kook je de sperziebonen
ongeveer acht minuten. Snijd de paprika’s en uien in stukjes.
Als de aardappels bijna klaar zijn voeg je de gesneden
paprika’s, uiten en de tomatenblokjes toe. Voeg de laatste
minuten ook de sperziebonen toe. Als de aardappelschijfjes zacht zijn, is de aardappelschotel klaar.

SLAGERIJ MEAT STORY
is in week 31-32-33 (31 juli t/m 19 augustus)
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag

t Story
Team slagerij Mea
vakantie
wenst u een fijne
Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther - 0413-289350
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Column Hieke Stek

Bernhezer Business Event 2017
DINER ARTISTIEK

Het VerhAal

BERNHEZE - Ontmoeting, gezelligheid, heerlijk eten en spektakel:
dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het Bernhezer Business
Event 2017 op zaterdag 4 november bij Van Tilburg Mode & Sport
in Nistelrode.
Het belooft een spectaculaire
avond te worden met als thema
‘Diner Artistiek’. Een avond voor
en door ondernemers met traditiegetrouw de uitreiking van de
ondernemersprijzen als een van
de hoogtepunten.
Locatie en invulling avond
De sfeervolle locatie ‘Op ’t Erf’
bij Van Tilburg Mode & Sport,
zal worden omgetoverd tot een
diner- en feestzaal. Zoals het
thema ‘Diner Artistiek’ al een
beetje verraadt zal er tijdens het
heerlijke diner het een en ander
gebeuren.
De organisatie wil hier echter
nog niet al te veel over kwijt; alleen dat het een avond zal worden om nooit te vergeten! Na
het diner is er voldoende gelegenheid om te ontmoeten.

De organisatie
De organisatie is in handen van:
Wilson Bosch (Bosch & van Oers
bouwkundigen), Remon Dijkhoff
(Gebr. Dijkhoff BV), Heidi Verwijst (Bernheze Media), William
Verkuijlen (Complement Reclame), Robbie van der Wijst (RWP
Audio • Video • Lighting), Ton
Willemse (Elektrototaalmarkt.nl)
en Jozette van den Helm (Zicht,
risico- en verzekeringsadviseurs).

Op 27 augustus wordt het literaire festival Het VerhAal vervolgd.
Op de oevers van de Aa ontmoet u mensen die met passie hun
verhaal met u willen delen in woord en beeld. Iedereen heeft
hiervoor een eigen vorm gekozen en die kunt u komen bekijken,
beluisteren en beleven.

BBE2017

Het verhAal fluistert
Het verhAal luistert
Het verhAal glanst
Het verhAal danst
Het verhAal versnelt
Het verhAal vertelt
Het verhAal zingt

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

Het verhAal klinkt
Het verhAal doet
Het verhAal ontmoet
Het verhAal deelt

Zoals het thema Diner Artistiek al een beetje
verraadt zal er tijdens het heerlijke diner
het een en ander gebeuren

Wisentexcursie

Het verhAal verbeeldt
Het verhAal komt
U toch ook?
Met dichterlijke groet
Hieke stek

VAKANTIE

NISTELRODE - De wisent is een indrukwekkend dier en prachtig om te zien.
Deze dieren wonen niet zomaar in De Maashorst. Ze hebben een taak en voeren
die op hun eigen specifieke manier uit. De imposante dieren zijn erg gesteld op
hun rust en privacy. Er mogen daarom geen wandelaars of fietsers het wisentgebied in.
Speciaal opgeleide wisentgidsen hebben wel toestemming om met een beperkte groep
het gebied in te gaan. Dus zorg dat je erbij bent op zondag 6 augustus!
Auto’s kunnen geparkeerd worden op de grote parkeerplaats
van Natuurcentrum De Maashorst. Er wordt gestart in het
natuurcentrum met korte informatie. Hierna vertrekt de groep
van maximaal 20 personen naar
de wisenten. Kinderen mogen
mee vanaf tien jaar, onder begeleiding van een volwassene per
kind.
Er wordt veelal gewandeld over
ongelijk terrein en omdat het
enige tijd kan duren voordat de
wisenten gespot kunnen worden
verdient het aanbeveling om in
goede conditie te zijn. De wandeling duurt naar verwachting
tussen de twee en drie uur.
Honden zijn niet toegestaan! Na
afloop krijg je een kop koffie of
thee in het natuurcentrum. Deelname is op eigen risico.

gemeentedichter

tip

Gemeentedichter van Bernheze

Gratis literair festival
Veghel - Heeswijk-Dinther
27 augustus 2017
11.00 tot 19.00 uur

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Foto: Jos van der Wijst

Aanmelden kan via www.natuurcentrumdemaashorst.nl tot en
met vrijdag 4 augustus 10.00 uur. Het programma begint om
10.30 uur en de kosten zijn € 7,50 per deelnemer en dit is inclusief
koffie of thee.

Kom
gerust
langs!

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat
100
A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100A,
5473 AT
Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12,
5258
NB
Middelrode,
073-7820167
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig HartpleinT6A,
Den
Dungen, 073-7820106
0735275
- 782BM
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Voorkom legionella,
ook in eigen huis!

Spanning is wie je
denkt te moeten zijn

NEDERLAND - Het aantal legionellabesmettingen in Nederland
neemt toe. Mogelijk speelt het
veranderende klimaat met warm
en nat weer hierbij een rol.

ONTSPANNING IS WIE JE BENT

meeste mensen die besmet raken met legionella worden niet
echt ziek. Ouderen, mensen die
roken of mensen met een verminderde afweer hebben meer
kans om ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan
iemand overlijden.
De legionellabacterie is niet van
mens op mens overdraagbaar.

Checklist! Hoe voorkom je een
legionellabesmetting?
- Stel de temperatuur van je
boiler of cv-ketel minimaal af
op 55 graden.
- Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs
het water dagelijks.
- Gebruik alle kranen in huis
minimaal een keer per week.
Sluit ongebruikte kranen af.
- Spoel ná de vakantie de leidingen in je huis goed door.
Spoel je douche- en sproeiapparatuur twee minuten
met warm- en twee minuten
met koud water door. Doe dit
met open raam of dompel de
sproeikop onder water.
- Spoel op dezelfde manier de
leidingen door als jij tijdelijk
ergens verblijft zoals in een
hotel of caravan tijdens je vakantie.
- Laat de tuinslang en andere
sproeiapparatuur leeglopen
na gebruik. Hang deze op een
koele plaats weg.
- Maak plantensproeiers leeg
en vul deze vlak voor gebruik.

Wat zijn de klachten bij een
legionella longontsteking?
Snel opkomende hoofdpijn,
spierpijn, geen eetlust en later
ook koorts. Daarnaast komen
voor: hoesten, kortademigheid
en soms ook braken of diarree.
De klachten ontstaan meestal
vijf tot zes dagen na besmetting.
Ga naar de huisarts als je deze
klachten bij jezelf herkent.

Meer informatie
Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
op de website van de stichting
veteranenziekte:
www.stichtingveteranenziekte.nl.
Heb je daarna nog vragen?
Neem dan contact op met het
team Infectieziekten van de
GGD Hart voor Brabant,
088-368 6421.

Wat is legionella en wat kun je
zelf doen om mogelijke besmetting te voorkomen?
De legionellabacterie groeit
vooral in stilstaand water tussen
de 20 en 50 graden. Mensen
kunnen een besmetting oplopen
door nevel (kleine druppeltjes)
in te ademen uit een waterbron
die besmet is met legionella. De

HET AANTAL
LEGIONELLABESMETTINGEN
IN NEDERLAND
NEEMT TOE

MENUKAART

BERNHEZE - Door regelmatig
een moment van ontspanning te
pakken geef je je lichaam kans
te herstellen van de dagelijkse
stress. Een goede manier om
vervelende stressgerelateerde
klachten te vermijden en meer
energie te krijgen.
Ga zelf op zoek naar kleine momenten van ontspanning die je
iedere dag opnieuw energie kunnen geven. Vijftien tips die bijna
kosteloos uit te voeren zijn, ervan
uitgegaan dat je boeken hebt om
te lezen en internet hebt.
Veel ontspanning toegewenst.
1. Lekker badderen met een
mooi boek
2. Met een heerlijk kopje
koffie in de tuin zitten
3. Een boswandeling
(met de hond)
4. Bij droog weer een
audioboek mee, kies een
andere speeltuin dan waar
je kind altijd speelt en
terwijl je luistert hou je je
kind in de gaten.
5. Met een deken op de bank
tv kijken
6. Vraag je vrienden of familie

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Je kunt heel positief beïnvloedt
worden door ontspanning en het
is helemaal niet moeilijk.
Al vanaf een paar minuten per
dag kan dit positieve gevolgen
voor je gezondheid en geluksbeleving hebben.

Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht?
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

>
>
>
>

€ 12,50
€ 16,00

8.

Tijd voor
ontspanning

>

Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

7.

te eten en kook met volle
aandacht
Een uurtje skaten, fietsen,
wandelen, steppen als de
zon lekker schijnt
Heel bewust een fijn
moment beleven.
Even niets moeten
Een stuk fietsen in de natuur
of naar plekken waar je je
goed voelt of die je mooi
vindt
Je favoriete serie – zoek er
een uit die favoriet wordt
- kijken in bed met een
lekkere kop thee
Je hoofd leegschrijven en
daardoor lekker ontstressen.
Slapen na een rustgevende
meditatie.
Een warm voetenbad nemen
Laat je inspireren op
www.sochicken.nl; broeden
op een leuker leven.

Sylk

Huidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther

Heren
Wassen en knippen

0413-293913
06-27515641

€ 19,00

info@sylk-beaut
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a
Heesch
0412 - 47 49 95
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29
Uden
0413 - 28 89 46
info@haarmodefritz.nl

voor EEN grati�
D�� advertenti� i� goe�
sel� per persoo�
behandelin� va� d� ok

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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Martien en Toos van Boxmeer gaan op

fietsvakantie

‘We kijken vooraf nooit waar we uitkomen, maar laten ons verrassen’
LOOSBROEK – Vakantie vieren beleeft iedereen op
zijn of haar eigen manier. Terwijl de een het heerlijk
vindt om af te reizen naar het verre buitenland voor
een strandvakantie waarbij het eten en drinken klaar
staat, stappen Martien en Toos van Boxmeer uit
Loosbroek deze periode een aantal keren op de fiets
en maken zij meerdaagse tochten in weer en wind in
eigen land, waarbij zij overnachten bij mensen thuis
die, net als zij, aangesloten zijn bij Stichting Vrienden
op de Fiets.

Het
vertrouwen in
de mensheid
is groot

Ze hebben beiden een ‘boerenachtergrond’, noemen zich ‘buitenmensen’ en voor vervoer van
A naar B stappen ze, ongeacht
het weer, altijd op de fiets. Niet
alleen in het voorjaar en de zomer, maar gedurende het hele
jaar en al hun hele leven. “Zelfs
na onze trouwdag vertrokken we
enige weken later voor een soort
huwelijksreis op de fiets”, lacht
het stel. Hoewel met de komst
van hun kinderen dit soort vakanties even ‘on hold’ werd gezet, want ‘kinderen houden niet
zo van fietsvakanties’, roest oude
liefde niet.
Intussen worden al lang voor
korte vakanties de tweewielers
van ‘stal’ gehaald. Ook deze zomervakantie. Martien en Toos
zijn al vele jaren, tot volle tevredenheid, aangesloten bij Vrienden op de Fiets. “Dat is een
stichting die een netwerk heeft
van gastadressen waar mensen
die op eigen kracht, meerdaagse
tochten maken, tegen een vrien-

Martien en Toos van Boxmeer zijn eigenlijk al weer klaar voor vertrek 

denprijs een of soms meerdere
dagen kunnen overnachten. Na
aansluiting ontvang je een boekje met circa 6.000 adressen van
Groningen tot Maastricht.
Bij het uitzetten van een fietsroute bedenk je vooraf hoeveel kilometers je wilt maken en in welke plaats je eindigt. Vervolgens
neem je, wel enige tijd vooraf,
contact op met deze particulieren
om te overleggen of je welkom
bent”, legt het echtpaar uit.
Vooral dit laatste is belangrijk
te melden want: “Het is geen
vereiste om mensen in huis te
nemen. Je kijkt natuurlijk naar
je eigen agenda. Aansluiting bij

Vrienden op de Fiets verplicht
je verder ook niet om zelf gastgezin te zijn”, legt het echtpaar
uit. Martien en Toos ontvangen
wel mensen thuis. De ervaringen
die zij daarbij, maar ook met hun
fietsvakanties (lees overnachtingen bij particulieren in het hele
land) opdeden, is reden voor
enthousiaste verhalen. “Van een
grote boerderij tot een appartement en van een flat tot een
tuinhuisje. We hebben al van alles gezien en meegemaakt. Doorgaans zijn mensen thuis, maar
tot onze verbazing lag ook wel
eens de sleutel ‘onder de mat’.
Het vertrouwen in de mensheid
is groot”, stelt het echtpaar vast.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

De bedoeling is niet alleen om
te zorgen voor een schoon bed,
maar ook een ontbijtje in de ochtend. “Dat vult iedereen anders
in. Meerdere broodsoorten en
beleg, soms zelfs croissantjes en
yoghurt. Je wordt echt altijd verwend”, zeggen Toos en Martien.
Ze hebben deze periode al een
paar ‘boekingen’ en stappen binnenkort zelf ook weer op de fiets.
Het echtpaar eensgezind:
“Wij kijken vooraf nooit online
waar we uitkomen, maar laten
ons verrassen. Het is en blijft
spannend maar ook altijd leuk.”
Voor meer info kijk op
www.vriendenopdefiets.nl.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van ons mam
en onze lieve oma

Marietje Verhoeven-van Oort
Uw aanwezigheid, de mooie kaarten en woorden hebben ons
goed gedaan.
Speciaal woord van dank aan de verpleging en vrijwilligers van
Kloosterhof te Nistelrode die ons mam de laatste jaren zo liefdevol
hebben verzorgd.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Heesch, juli 2017

Diploma-uitreiking EHBO
vereniging Joh’s Roncalli
HEESCH – Alle cursisten van
EHBO-vereniging Joh’s Roncalli
uit Heesch zijn geslaagd voor de
basiscursus Eerste Hulp Bij Ongevallen.
Onder leiding van instructrice
Sanne van Driel en met hulp van
Eduard van der Biezen en Marion Aarts (Lotusslachtoffers) werden de kandidaten de afgelopen
maanden opgeleid om hulp te
kunnen verlenen bij ongevallen.
De cursus liep volgens de nieuwste richtlijnen, waarin ook het
reanimeren/AED aan volwassenen en kinderen, verbandleer en
eerste hulp aan kinderen op het
programma stond.
Na het succesvol afleggen van
de examens zijn de diploma’s op
10 juli feestelijk uitgereikt.
Heb jij ook interesse in een cursus EHBO? Bij voldoende aanmeldingen zal er aan het einde

van dit jaar of begin 2018 weer
een nieuwe cursus starten. Voor
meer informatie en opgeven kun

je terecht bij: Martien van de
Wetering via 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Afsluiting kerkplein St. Servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 5 augustus zal het kerkplein van
de St. Servatiuskerk in Dinther afgesloten zijn voor alle verkeer.

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

Dit geldt zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer. De
afsluiting zal gemarkeerd worden met rood-witte linten. De afsluiting
duurt 24 uur en de toegang is gedurende deze tijd voor iedereen
verboden.

Om rekening mee te houden
Deze mededeling wordt geplaatst zodat je er rekening mee kunt houden. Bij dringende gevallen kun je contact opnemen met Mari van
Zutphen via 06-51229214 en/of met Martien van Genugten van het
Cultureel Centrum Servaes via 06-45240278.

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

Voor u, naast u, met u

Zomersluiting polikliniek
Bernhoven in Oss

vertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

VIERGENERATIES
Zo klein en
zo’n groot
wonder

OSS - De polikliniek van Bernhoven in Oss (Plein Zwanenberg) is
tijdens de zomervakantie gesloten van 31 juli tot en met 18 augustus. Tijdens deze periode wordt voor patiënten die voor een afspraak
naar de specialist moeten, een afspraak gepland op de hoofdlocatie
van Bernhoven in Uden.
In deze periode kunnen patiënten in Oss wel terecht voor bloedafname, radiologie, lichttherapie
en de verbandkamer.

Deze afdelingen zijn van 31 juli
tot en met 18 augustus alleen in
de ochtend geopend van 7.30
tot 12.00 uur.

NISTELRODE - Op 1 juni is Aimée Fiene Isa Zwijnenburg geboren in Waalwijk, vernoemd
naar haar overgrootoma Fien
van Lanen uit Nistelrode, geboren op 30 juni 1931. Aimée is de
dochter van Nadia van Lanen,
geboren op 21 december 1985
in Nistelrode, in haar ouderlijk
huis waar haar moeder Ans van
Lanen, geboren op 28 augustus
1958 in Nistelrode, nog steeds
woont.
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Wij stellen aan je voor:
de Hisse Helden Live band!
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van2718juli
t/m
242juli
2014
Aanbiedingen
t/m
augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Zomercake
nu

3,95

Vakantie
assorti broodjes

2,50

Frisse cake met
stukjes perzik
HEESCH - Zaterdag 30 september vindt ‘Hisse Helden Live’
plaats in CC De Pas. Door wie
deze avond muzikaal begeleid
wordt maken we, zoals beloofd,
nu aan jullie bekend.
We beginnen met de gitaristen;
dit zijn Ronnie Wesseling, bekend van de Hisse band Syndicate, en Temmie van Uden van de
band Outline, bekend in Heesch
maar zeker ook in Geffen. Op

Een band met veel
muzikale ervaring,
maar die in deze
samenstelling voor
het eerst op het
podium staat

Zoals je kunt zien een band met
veel muzikale ervaring, maar die
in deze samenstelling voor het
eerst op het podium staat.
Kaarten zijn te koop op
www.de-pas.nl, zowel losse
kaartjes als het vriendenpakket.
Wanneer je kiest voor het vriendenpakket wordt er een statafel
voor je gereserveerd op de beste
plaats in de zaal, zitten er consumptiebonnen bij en heb je een
eigen ober die zorgt voor drinken
en een hapje. Voor meer informatie over het vriendenpakket
ga je ook naar www.de-pas.nl.
Binnenkort zullen we de overige artiesten bekend maken dus
houd onze Facebookpagina in
de gaten.

de toetsen Dirk van Kronenburg,
bekend van The Basement en
vanaf heden The Velvet Roses,
en Sander Wijnen, bekend van
MZZL en De Huilende Mannen.
De basgitaar wordt bespeeld
door Sander van den Helm bekend van tja... je kunt beter vragen waarvan niet! En op drums
is er Jochem Goossens, onder
andere bekend van de Picadilly’s.

8 stuks

Mueslikoeken,
gevulde koeken
& kokoskoeken

Geldig va
n
27 juli t/
m
16 august
us

4+2

GRATIS
Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Vakantie Nistelrode:
Van zaterdag 29-7;
13.00 uur t/m zondag 13-8
Vakantie Vorstenbosch:
van vrijdag 4-8;
18.00 uur t/m maandag 21-8

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Aangepaste openingstijden in de zomerperiode:
Week 31
Maandag 31 juli:
Dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 augustus:
Vrijdag 4 augustus:
Zaterdag 5 augustus:

gesloten
open van 8.00-13.00 uur
open van 7.30-18.00 uur
open van 7.00-16.00 uur

Week 32
Maandag 7 augustus:
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 augustus:
Vrijdag 11 augustus:
Zaterdag 12 augustus:

gesloten
open van 8.00-13.00 uur
open van 7.30-18.00 uur
open van 7.00-16.00 uur

Week 33
Maandag 14 augustus:
Dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus:
Vrijdag 18 augustus:
Zaterdag 19 augustus:

gesloten
open van 8.00-13.00 uur
open van 7.30-18.00 uur
open van 7.00-16.00 uur

U kunt uw bestelling ook online plaatsen via www.vanmook.echtebakker.nl/webshop
Wij wensen iedereen een zonnige zomerperiode toe! Team Van Mook, de Echte Bakker

Openin
Bouwvak gstijden
vakantie
31 +32 + week
33
Maandag
31 juli t/
m
zaterdag
19 augus
tus

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

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

Volop parkeergelegenheid
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KBO BERNHEZE

KBO Bernheze

Verslag reis naar
Oostenrijk met
KBO
NISTELRODE/VORSTENBOSCH
- KBO Vorstenbosch en Nistelrode organiseerden met Reisbureau EMA een 8-daagse reis
naar Oostenrijk-Lingenau-Bregenzerwald van 9 tot en met 16
juli. Hieronder kun je het verslag van deze mooie reis lezen.
Zondagmorgen in alle vroegte
stapten de eerste gasten in Nistelrode op de bus, hierna werden
de KBO-leden van Vorstenbosch
opgehaald en in Eindhoven stapten ook nog wat vakantiegasten
in. Met chauffeur John en begeleidster Sjan was de groep compleet. Om 18.30 uur kwamen de

deelnemers aan bij hotel Gasthof
zum Lowen. Deze accommodatie ligt midden in het centrum
van Lingenau. Het is een zeer
goed verzorgd ***hotel met een
sfeervol restaurant, elke morgen
een ontbijtbuffet en ‘s avonds
wordt er een driegangenmenu
geserveerd.
Lingenau is gelegen in de regio
Bregenz, zuidoostelijk van de
Bodenzee centraal in het Bregenzerwald. Op dag drie gingen de senioren ‘s morgens om
8.00 uur als verrassing ontbijten
op een hoge berg in een echte
bergblokhut! Daarna stond een
rit met de panoramagondel van
de Mellaubahn op het programma. Op een hoogte van 2.240
meter kon je pas zien hoe mooi
de dorpen, de dalen en de bossen zijn. Daar kon je genieten

Samen genieten
van de schitterende natuur en de
spectaculaire vergezichten.
Ook een ontspannen boottocht over de Bodenzee was
een onderdeel van de reis naar
Oostenrijk. De Bodenzee is een
grensmeer, zowel Duitsland, als
Zwitserland en Oostenrijk grenzen aan het meer.
Natuurlijk waren ook de avonden vol gezelligheid én muziek
want chauffeur John zorgde met
zijn eigen muziekinstrumenten
ervoor dat iedereen een topavond had. De dansvloer werd
goed gebruikt door de vele dansliefhebbers en de gezelligheid
zat er dan ook in tot in de late
uurtjes.
Zondagmorgen na het ontbijt
gingen de koffers in de bus,
werden de deelnemers aan de
reis uitgezwaaid en gingen zij
op weg naar het thuisfront. In
Nistelrode bij Partycentrum ‘t
Maxend wachtte een goed verzorgd afscheidsdiner.
Iedereen bedankt voor deze
prachtige en gezellige vakantie
en John en Sjan in het bijzonder!

Creativiteit
te Kijk
HEESCH - De werkgroep ‘Creatief te Kijk’ heeft een platform
gebouwd voor KBO-leden met
een creatieve hobby die hun
werk graag eens willen ten-

Brabantse Leuke Luitjes
genieten van de zomer
Strand, zwemmen, fietsen en wandelen. Brabantse Leuke Luitjes doen het graag in de zomer. En dan
pakken ze ook graag een terrasje of genieten van een picknick. Lekker buiten! Wil je dit graag samen
doen, maar weet je nog niet met wie? Kom je uit Brabant en ben je 60-plus? Meld je dan aan op
www.leukeluitjes.nl. Leuke luitjes zijn dichterbij dan je denkt!

VAK
A

toonstellen. De werken worden
gepresenteerd aan de wanden
in CC De Pas, de bibliotheek en
zorgcentrum Heelwijk.
Een veertigtal leden biedt regelmatig haar werk aan. Soms is het
nodig om enige bescheidenheid
van de creatievelingen te overwinnen! Van alle aangemelde
werken worden foto’s gemaakt
die de werkgroep beoordeelt en
zij stelt een selectie per ruimte
op. Er is ook een viertal vitrines
beschikbaar die gevuld kunnen
worden met driedimensionaal
werk. Een drietal vitrines in CC
De Pas, een in de bibliotheek en
een in zorgcentrum Heelwijk.

Kom je in de
buurt, ga dan
eens kijken
Per vier maanden worden de geselecteerde werken gewisseld.
Nieuwe werken worden meestal
op thema geselecteerd.
Als de keuze is gemaakt gaat er
een bericht met een foto van het
werk naar de maker. Twee weken voor de wisseling hebben
de makers het bericht in de bus.
De verzekerde waarde wordt
vastgesteld, waarna de werken

Fr. Balvers, ‘muziek’

expositie-klaar worden gemaakt
en worden opgehangen.
De werkgroep bestaat uit Jan
van de Akker, Marina Weigergangs, Johan Attevelt, Thea
Leemhuis en Harrie Otjens.
Deze vrijwilligers hebben al die
jaren vele exposities ‘kijkklaar’
gemaakt, waarvoor hulde! Recent heeft er weer een wisseling
plaatsgevonden. Kom je in de
buurt, ga dan eens kijken. Van
de tentoonstelling staat een diapresentatie op de website
www.kbo-heesch.nl.
Ben je ook creatief of wil je helpen met de exposities? Neem
dan contact op met Marina
Weigergangs via 0412-452432
of met Jan van de Akker, 0412451671.

Vrij bridgen tijdens
zomermaanden bij
BC de Klotbeek

NTI

tip

E

wonen, krijgen namelijk elkaars
mailadres om contact te leggen.
Je houdt zelf de regie en kunt zelf
bepalen of en wanneer je samen
iets leuks gaat doen.

WAT IS WWW.LEUKELUITJES.NL?
Op www.leukeluitjes.nl kun je in
contact komen met mensen in de
buurt (60+) die dezelfde hobby’s
hebben als jij. Je bent echt niet
de enige die graag van het mooie
weer geniet. En samen is vaak
toch leuker. Anderen gingen je
voor, schreven zich in op
www.leukeluitjes.nl en vonden
een nieuw maatje om op pad te

gaan. Misschien jij straks ook?
HOE WERKT HET?
Aanmelden is simpel en gratis; alleen je postcode en je mailadres
heb je nodig. De postcode is nodig om te bekijken wie er dichtbij
woont en je mailadres is belangrijk om contact met de ander te
leggen. Mensen met dezelfde interesses die bij elkaar in de buurt

ALLE HOBBY’S
Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en
fietsen zijn populair, maar ook
voor andere hobby’s kun je op
www.leukeluitjes.nl een buurtgenoot vinden. Wat vind jij leuk?
Kaarten, fotograferen, samen
koken en eten, of naar het theater gaan? Het is allemaal welkom. Meld je aan en dan wordt
er gekeken of er een buurtgenoot
is die hetzelfde als jij leuk vindt.
Gezellig!

HEESWIJK-DINTHER – Liefhebbers kunnen op alle maandagen in
juli en augustus deelnemen aan vrij bridgen. Het is een prima gelegenheid voor iedereen om in de zomermaanden toch actief bezig
te zijn.
Hierbij wordt de mogelijkheid
geboden om meesterpunten/
NBB-punten te verzamelen, hetgeen voor veel bridgers heel belangrijk is. Data: 31 juli, 7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en
28 augustus.
Plaats en speelgelegenheid:
CC Servaes Heeswijk-Dinther.

Inschrijven van 19.00 tot 19.30
uur. Start 19.45 uur.
Uitslag rond 22.30 uur.
Kosten: € 2,- per persoon
en € 4,- per paar (voor nietKlotbeekleden). Inlichtingen en
aanmelding: 0413-294456 of
bcklotbeek@gmail.com.
www.bcdeklotbeek.nl.
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Nieuw en duurzaam aircosysteem
bij Autobedrijf Timmermans

NISTELRODE – Al sinds 1985 kun je terecht bij Autobedrijf Timmermans
voor alle reparaties aan je auto, APK keuringen en voor een nieuwe
occasion. Duurzaamheid wordt ook in de auto-industrie steeds belangrijker,
zowel in de ontwikkeling van de auto’s als de manier waarop Timmermans
werkt. Daarom gebruiken de monteurs vanaf nu ook het nieuwste en
duurzaamste aircogas en aircosysteem om zo de aarde te sparen.
TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO: AD PLOEGMAKERS
Vanaf 2017 mogen auto’s alleen
nog maar uitgerust zijn met het
nieuwste aircosysteem waarin
het duurzame R1234YF aircogas
gebruikt wordt. Het gas wordt
snel afgebroken als dit in aanraking komt met de buitenlucht,
wat dus een lage belasting van
het milieu is. Dit in tegenstelling
tot het oude r134a aircogas dat
nu vaak nog gebruikt wordt. Dit
gas wordt slecht afgebroken en is
dus een grotere belasting van het
milieu.

de schadelijke gasuitstoot verminderd wordt. “We hebben het
nieuwe gas en bijbehorend systeem aangeschaft met het oog
op de toekomst. Niet alleen om
het milieu te sparen, maar ook
omdat veel nieuwe auto’s al

Het wordt aangeraden om jaarlijks de airco te laten controleren,
omdat er altijd wel sprake van
verlies is. En het verlies van het
oude gas, het r134a gas, is dus
schadelijk voor het milieu. Daarom is het van groot belang om
deze lekkages op te lossen, zodat

uitgerust zijn met het nieuwste
systeem”, vertelt Jordy. “En om
onze klanten in de toekomst de
volledige aircoservice aan te bieden, mag deze investering niet
ontbreken.”

Giorgio
aal
Groenend

dustrie. Er komen steeds meer
elektrische- en hybride auto’s
bij. En juist bij die auto’s is het
belangrijk dat het aircosysteem
goed is, want dat zorgt er ook
voor dat de accu van de auto niet
oververhit raakt.

‘Duurzaamheid wordt ook in de
autoindustrie steeds belangrijker’

Niet alleen het nieuwe aircogas
en het nieuwe systeem dat daarbij hoort is een voorbeeld van de
verduurzaming van de auto-in-

Jordy
ans
Timmerm

‘Het duurzame aircogas

is een flinke investering
geweest, maar met het

oog op de toekomst is het
belangrijk dat het wel
gebruikt wordt’

Naast het gebruiken van het
nieuwste en meest duurzame aircosysteem wordt er bij Timmermans op meerdere manieren aan
het milieu gedacht. “We scheiden
al ons afval en het plan is ook om
over te stappen om ledverlichting
in onze garage.” En natuurlijk
kun je ook met je elektrische- of
hybride auto terecht bij Autobedrijf Timmermans.
“Het duurzame aircogas is een
flinke investering geweest, maar
met het oog op de toekomst is
het belangrijk dat het wel gebruikt wordt”, zegt Jordy. “Om
het aantrekkelijk en betaalbaar
te houden, wordt er een basistarief gebruikt voor het aanvullen
van het gas plus het aantal extra
grammen gas dat er toegevoegd
moet worden.”
Heb jij vragen over dit nieuwste
systeem of wil je een afspraak
maken? Neem dan contact op
met Autobedrijf Timmermans via
0412-612221 of neem een kijkje
op
www.autobedrijf-timmermans.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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Opel Zafira 2.0 DTH .................................
2003
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.autotrader.nl
- www.trekhaken.nl
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006

Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
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ernhezer F
DIT LUSTRUM GAAN WE VIEREN!

GESPONSORD DOOR:

‘t Dorp 108 - Heesch
0412-451523
info@fietsplezierheesch.nl
www.fietsplezierheesch.nl

Laar 27 - Nistelrode
0412-611231
info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

Abdijstraat 28 - Heeswijk Dinther
0413-293054
info@vanesch-tweewielers.nl
www.vanesch-biketotaal.nl
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iets3Daagse
TRV-Bernheze.nl

BERNHEZE - Op dinsdag 8 tot en met donderdag 10 augustus organiseert
TRV-Bernheze voor de twintigste keer de Bernhezer Fiets3Daagse.
Door de mooie, groene en gastvrije gemeente Bernheze en
omliggende gemeenten heeft
TRV-Bernheze weer een aantal
prachtige routes uitgezet van circa 40 of circa 60 kilometer.

Hierbij kun je op je gemak genieten van al het moois dat deze
omgeving te bieden heeft.

voldoende horecagelegenheden
waarvan je vanzelfsprekend ook
gebruik kunt maken!

Vanwege het jubileum heeft de
organisatie dit jaar in elke route
een toeristische bezienswaardigheid ingepland die je, soms
tegen betaling van een geringe
vergoeding, kunt bezoeken.
Als blijvende herinnering
wordt er alleen op de eerste dag een foto van alle
deelnemers gemaakt.
Deze foto kun je op
de derde fietsdag
ophalen.

Zoals gebruikelijk zijn de routes
uitgeschreven, waarbij je zelf
kunt kiezen of je 40 kilometer
of 60 kilometer wilt fietsen én
of je een, twee of drie dagen
meefietst. Ook wisselen van afstand per dag mag!

Halverwege de
route vind je
een stempelpost en ben
je in de gelegenheid om
voor de inwendige mens
te zorgen. Ook
onderweg passeer je natuurlijk

Het inschrijfgeld is € 3,- per dag
of € 7,50 voor drie dagen.
Kinderen tot en met 11 jaar fietsen gratis mee.
Iedere deelnemer dingt met zijn/
haar inschrijfkaart dagelijks mee
naar leuke prijzen in de levensmiddelenloterij en maakt kans
op een prachtige fiets, die aan
het eind van de derde dag wordt
verloot.
Deze mooie prijs wordt mogelijk gemaakt door onze trouwe
sponsoren Fietsplezier in Heesch,
Van Esch in Heeswijk-Dinther en
Fietsplus Rini in Nistelrode.

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

ER WORDT DIT JAAR GESTART
OP DE VOLGENDE PLAATSEN:
DINSDAG 8 AUGUSTUS: Boerderijterras Het
Venster, Vinkelsestraat 84 in Vinkel
WOENSDAG 9 AUGUSTUS: Eetcafé ’t Pumpke,
Raadhuisplein 7 in Nistelrode
DONDERDAG 10 AUGUSTUS: Cultureel Centrum
St. Servaes, Raadhuisplein 24 in Heeswijk-Dinther
Je kunt elke dag starten tussen 9.00 en 12.00 uur en
je dient uiterlijk om 17.00 uur te finishen.
AFSTANDEN
40 en 60 kilometer
INSCHRIJFGELD
€ 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.

Wij zien je graag in groten getale
op een of meerdere dagen om van
deze jubileumtocht een groot succes
te maken.
En duimen voor goed weer!
Foto’s: Marcel van der Steen

STARTLOCATIES:

CC Servaes
Vinkelsestraat 84 - Vinkel
0412-455992
info@boerderijterrashetvenster.nl
www.boerderijterrashetvenster.nl

Raadhuisplein 7 - Nistelrode
0412-612956
info@eetcafetpumpke.nl
www.eetcafetpumpke.nl

Raadhuisplein 24
Heeswijk-Dinther
0413-294077
info@ccservaes.nl
www.ccservaes.nl
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DRÔME FRANKRIJK
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in Zuid-Franse
Pont de Barret, starten in 2017
met een nieuw gastenverblijf
in het 15 kilometer verderop
gelegen Dieulefit.
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Grenzeloo

Staal en carbon
Hoorde bij ‘Een Vandaag’ dat oud-wielrenner Walkowiak,
de oudste nog in leven zijnde tourwinnaar, was overleden.
Hij won de ronde in 1956. De zege gold destijds als
een grote verrassing. De toen 29-jarige Fransman reed
voor een kleine ploeg en dankte zijn gele trui aan een
lange ontsnapping, waarmee hij maar liefst achttien
minuten tijdwinst wist te pakken. Favorieten als Frederico
Bahamontes en Charlie Gaul keken vooral naar elkaar.
Walkowiak raakte de trui kwijt in de Pyreneeën, maar
toonde ‘courage’ en heroverde het geel in de laatste
Alpenrit. De voormalige fabrieksarbeider had een voorliefde
voor uitzichtloze vluchtpogingen en te vroege demarrages.
Een kwaliteit die hem nu zijn enige tourzege had bezorgd.
Niettemin werd zijn overwinning slecht ontvangen. Men
had liever een ‘grote meneer’ als overwinnaar gezien. Na
enkele weinig succesvolle jaren trok Walkowiak zich in
1960 dan ook gedesillusioneerd terug uit de wielrennerij en
begon een café in zijn geboortestreek. Toen zijn clientèle
hem zelfs in zijn eigen café begon te piepelen sloot ie de
tent en keerde weer terug naar de autofabriek in Montluçon
in het Zuid Westen van Frankrijk waar het allemaal ooit
begonnen was.
Een heroïsch en ook wel
een beetje triest bericht
over een kleine renner
met een groot hart, die
de grote jongens één
keer te slim af was. Het
deed me denken aan de
verhalen van een Belgisch
wielerclubje dat we een
paar jaar geleden te gast
hadden. Fietsmaten van Tom Boonen. Net terug van een
hoogtestage op Mallorca. Beetje uitdrijven op la Colline
om daarna de Mont Ventoux te beklimmen. Fantastisch
materiaal, een en al carbon en aerodynamica. Fietsen van
€ 15.000,-. Eentje nam hem zelfs mee naar de slaapkamer...
Guy, goede vijftiger, oud-wielrenner, politieman en manusje
van alles, was de mecanicien van het stel. Hij was de
enige met een conventionele fiets. “Staal en aluminium,
dat voelt ge, het buigt mee in de afdaling, dat carbon is
me veel te robuust.” Ooit nog met Briek Schotte over de
kasseien ‘gestoempt’. Won voor het eerst in St. Niklaas.
Daarna volgden Zottegem en Aalst. Toen was het afgelopen.
Geen ‘platte prijs’ meer gereden. De jongens plaagden
hem ermee. “Hee Guy, vertel nog es over dieje keer dat ge
geparkeerd stond op de Paterberg.” Hij was ontsnapt maar
kreeg ene ‘leegloper’. “Moeten forceren om bij te komen.”
“En toen is em er op de Oude Kwaremont vanaf geraakt.”
Altijd veel ‘courage’ getoond. Parijs–Roubaix en LuikBastenaken-Luik waren zijn wedstrijden, kansloze
ontsnappingen en ‘chasse-patate’ (vergeefs naar de
kopgroep demarreren) waren zijn handelsmerk. “Veel
moeten afzien.” Dat ‘stoempen’ had hem ook zijn knieën
gekost. Het vat raakte leeg. Nu trainde hij politiehonden en
verzorgde het materiaal van de club. Deed wel mee. Als ie
binnen de twee uur boven was had ie het goed gedaan.
De beste klimmers uit de groep mikten op 1.15 uur. Hadden
niet voor niets zuurstof getankt in Spanje. Gelletje hier,
pilletje daar (ontstekingsremmers volgens Guy) dan moest
het lukken. Maar niet overdrijven. Tom was er ook bijna
aan onderdoor gegaan. “Dikke nek, dope en blessures.”
Sterk teruggekomen dat wel. Paar jaar terug opnieuw
‘Vlaanderen’ gewonnen. “De hoogmis van het Belgische
wielrennen”, aldus Guy.
Snel genezen deden ze wel zijn jongens. Eentje was ‘plat
op zijn gezicht gegaan’. “De kiezel uit zijn wangen gepit.”
Daarna een ‘wonderzalf’ uit zijn auto gehaald. Wilde het
recept niet prijsgeven. Drie dagen later he-le-maal gaaf
meneer. Beetje roze nog dat is alles, geen korstje, geen
littekens niks.
www.lacolline.nl.

Eindversl
NISTELRODE – Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen in
DeMooiBernhezeKrant is Wim
Raaijmakers op dinsdag 30 mei
op de fiets vertrokken naar Santiago. Hieronder het eindverslag
van zijn fietstocht.
“Donderdagochtend 22 juni zijn
we vertrokken vanuit Sahagun en
volgens de planning hebben we
nog ruim 400 kilometer te gaan
naar Santiago. We hebben voor
vandaag een wat langere tocht
(110 kilometer) gepland omdat er
amper heuvels in zitten, zodat we
morgen, wanneer er enkele zware klimmen wachten, minder hoeven af te leggen. Leuk was het
bezoek aan de stad León, waar
we wederom een echtpaar uit
Zuid-Afrika ontmoetten dat ook
onderweg naar Santiago was.
De klim naar Cruz de Ferro, van
880 meter naar 1.504 meter
hoogte over een afstand van bij-
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os BERNHEZE
Bas van der Sangen
gaat stagelopen op Malta
HEESWIJK-DINTHER - Nederland trekt jaarlijks
ruim 15 miljoen toeristen aan, dus er zijn vast voldoende stageplekken te vinden in de toerismebranche in ons land. Bas van der Sangen (22) uit
Heeswijk-Dinther kiest voor een buitenlands
avontuur en gaat stagelopen op Malta. “Ik heb er
heel veel zin in!”

Als Bas naar Malta gaat,
moet hij niet alleen
afscheid nemen van zijn
bijbaan als postbezorger
bij PostNL en het
badminton bij Argus, maar
ook van zijn te lange haar.

TEKST EN FOTO: MATTHIJS VAN LIEROP
Het was een heel gedoe voor Bas
om zijn stage te regelen, maar
gelukkig was het begin juli allemaal rond. Aanvankelijk had hij
na een zelfopgezette zoektocht
een stage gevonden elders op
Malta, maar zijn opleiding Human Resource Management op
Avans in Den Bosch keurde die
stage in een laat stadium af. Gelukkig vond Bas via Avans alsnog
een stage bij Radisson Blu, een
luxe hotelketen. Eind augustus
vertrekt hij voor zeven maanden
naar Malta, een eiland met zo’n
500.000 inwoners onder de voet
van Italië.
Piece of cake
Bas heeft veel zin in zijn stage.
“Dit is nu mijn kans en niets
houdt mij tegen. Later doe ik
zoiets niet meer”, zegt hij. Bij
Radisson Blu gaat Bas zich bezighouden met de bezetting van de
organisatie zodat de juiste men-

‘Het is een
luxe hotel,
dus mijn haar
zal korter
moeten, maar
dat vind ik
niet erg’

sen altijd op de juiste plek zitten.
De voertaal is Engels, maar dat is
voor Bas geen probleem. “Engels
is mij altijd goed afgegaan.”
Ontdekking
Een stage op Malta is voor Bas
een mooie kans om te ontdekken of hij later internationaal wil
werken. “Ik ben zeven maanden
weg. Dat is niet niks, dus ik zal
mezelf zeker eens tegenkomen,
maar ik ga gewoon kijken of het
bevalt om in het buitenland te
werken.
Ik heb er in ieder geval heel
veel zin in”, zegt Bas. Het hotel
waar hij stage gaat lopen ligt in
Saint Julian’s, een populaire uitgaansplek aan zee, niet ver van
hoofdstad Valetta. Sowieso is
alles dichtbij op Malta, want het
eiland is met een oppervlakte van
316 vierkante kilometer slechts
vier keer groter dan de gemeente
Bernheze.

Naast zijn stage is Bas
ook van plan om te gaan
genieten op Malta. “Het
is een mooi, heuvelachtig
eiland met veel natuur,
dus ik ga zeker wat aan
sightseeing doen. Er zijn
slechtere plekken om
zeven maanden door te
brengen!”

ag fietstocht naar Santiago de Compostella
na 30 kilometer, kostte de nodige zweetdruppels maar toen we
uiteindelijk de top bereikt hadden
gaf dat ook weer een enorme kick
om verder te gaan.

ago te gaan, bereikt.
Dit gaf ons allen een erg goed
gevoel om zonder pech en tegenslag, in 28 fietsdagen, deze
afstand overbrugd te hebben.

Symbolisch bij Cruz de Ferro is dat
hier op de top een groot ijzeren
kruis staat waar je een steen kunt
achterlaten, waarmee je al je zorgen en lasten achterlaat. Toeristisch is dit ook aantrekkelijk, want
op het moment dat wij daar waren kwam er een volle bus Chinese toeristen voor een fotosessie.

HET IS GELUKT OM HET

Twee dagen hebben we ons nog
door de heuvels geworsteld van
middelmatige hoogte om op
maandag 26 juni aan de laatste
65 kilometer te beginnen vanaf
Melide naar Santiago. In de loop
van de middag, om 15.00 uur
precies, bereikten we het standbeeld van St Jacob op het plein
voor de kathedraal. Hiermee was
ons doel, om fietsend naar Santi-

BEDRAG VOOR DE DUOFIETS
BIJEEN TE VERZAMELEN
Op dat moment had ik 2.540 kilometer op mijn teller staan. Hierbij ook mijn complimenten aan
mijn schoonzus Marianne en aan
Jo, mijn vrouw, die bijna onvoorbereid toch zo’n 1.000 kilometer
mee hebben gefietst. Ook dank
aan mijn collega’s, die eerder ook
600 kilometer meegefietst hebben. Uiteindelijk heb ik zes dagen
alleen gefietst, maar ook dat was
wel prettig.
Deze fietstocht heeft me enorm
veel voldoening gegeven, is een

gigantische belevenis geweest en
bijzonder leuk zoveel verschillende medefietsers/wandelaars ontmoet te hebben om uiteindelijk
de kathedraal van St. Jacob te
bereiken.
Verder wil ik alle mensen bijzonder bedanken die mij gesteund
hebben via het blog, via Facebook, maar ook die mij financieel gesteund hebben om mijn
sponsordoel te behalen. Met jullie
steun is het gelukt om het gewenste bedrag voor een nieuwe
duofiets voor de bewoners van
Mariaoord bijeen te verzamelen.
We hebben nu een bedrag van
maar liefst € 7.284,90 opgehaald.
Voor hen die nog willen doneren
blijft het banknummer, NL 14
RBRB 0939 8108 59 deze week
nog geopend.”
Nogmaals allemaal mijn hartelijke
dank!
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Jeugdreporter Nikki in gesprek met een

dierenarts
HEESCH – Nikki van den Berg (8) wilde heel graag eens een dierenarts interviewen en op een zonnige dinsdagmiddag ging die wens in vervulling. Zelf houdt
Nikki erg veel van dieren en wilde daarom eens van een dierenarts horen hoe het
er in een praktijk aan toegaat. Ze was wel wat zenuwachtig voor het interview
met dierenarts Kim Arts van Dierenartsenpraktijk Bernheze, maar haar zenuwen
leek ze na de eerste vraag alweer te zijn vergeten.
Bij binnenkomst kreeg dierenarts Kim eerst een tekening en
wat lekkers als bedankje, daarna brandde Nikki los. Ze ontdekt
dat Kim dierenarts is geworden
omdat ze altijd heel veel van
dieren heeft gehouden. Op de
basisschool wist Kim nog niet zo
goed wat ze wilde worden, maar

de baasjes op een fijne manier
afscheid kunnen nemen van hun
dier.”
Maar een dierenarts heeft niet
alleen maar te maken met zielige dieren, hoewel Kim wel heel
vaak bloed ziet. Kim’s dagelijkse
werkzaamheden bestaan voor-

Het allerleukste vindt Kim het wanneer
ze mag opereren, omdat het resultaat
vaak veel voldoening geeft
tijdens de middelbare school wist
ze dat ze graag dierenarts wilde
worden. En of Kim alle dieren
kan helpen? “Nee, niet altijd.
Soms kunnen we er alleen voor
zorgen dat de dieren minder pijn
hebben.” “En help je dieren ook
als ze bijna doodgaan?”, vraagt
Nikki. “We helpen dieren soms
met sterven, zodat de dieren
zonder al te veel pijn en ongemakken kunnen sterven en zodat

al uit honden, katten en andere huisdieren bekijken van neus
tot staart om te beoordelen of
ze helemaal gezond zijn. “Als
we dieren bijvoorbeeld inenten, doen we eerst een gezondheidscheck.” De gekste patiënt
die Kim ooit heeft gehad was een
schildpadje. “Het schildpadje had
een wondje op zijn wang, die heb
ik schoongemaakt en kunnen genezen. Maar heel bijzondere die-

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een
bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

ren komen hier niet, bijvoorbeeld
reptielen en papegaaien sturen
wij door naar een dierenarts die
daarin gespecialiseerd is.”
Het allerleukste vindt Kim het
wanneer ze mag opereren, omdat het resultaat vaak veel voldoening geeft. “Een tijdje terug
kregen we een baasje met een
hondje dat veel binnen plaste.
Het hondje bleek blaasstenen te
hebben, dus ik heb het hondje
daarvoor moeten opereren.
En meteen na de operatie plaste
het hondje niet meer binnen!”,
vertelt Kim enthousiast. En natuurlijk vindt ze het ook hartstikke leuk wanneer er kittens of
puppy’s komen voor een inenting.
Na het interview krijgt Nikki nog
een rondleiding door de praktijk van Kim, waar ze haar ogen
uitkijkt. Met een voldaan gevoel
keert Nikki met haar moeder
huiswaarts en ze heeft de komende tijd genoeg stof om over
te vertellen!

Piraten in De Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Woensdagmiddag 2 augustus bestormen heuse piraten
Natuurtheater De Kersouwe tijdens het ‘Grote Piraten Avontuur’. Een spannende familiemusical vol spetterende muziek, zeewaardige avonturen en een flinke
vloedgolf humor. Aanvang 15.00 uur, entree € 4,50 (inclusief servicekosten)
Het grote Piratenavontuur
De vader van Jules is op mysterieuze wijze verdwenen terwijl hij
op zoek was naar de schat der
zeven zeeën. Sinds die dag doet
Jules er alles aan om aanwijzingen te verzamelen en erachter te
komen waar zijn vader is. Als hij
tijdens een warme zomeravond
op zijn zusje moet passen wordt
zij ontvoerd door de gemene piraat Pirossa. Hij denkt dat zij de
sleutel is om de beroemde schat
te vinden. Samen met de stoere
piraat Elize moet Jules de piratenwereld induiken om zijn zusje
te redden.
Deze stoere familievoorstelling
is geschikt voor kleine piraatjes
vanaf vier jaar. De speelduur is
60 minuten.

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

Dierenarts Kim met interviewster Nikki
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

Woensdagmiddag jeugdtheater
in De Kersouwe
De hele zomervakantie is er elke
woensdagmiddag om 15.00 uur
een leuke, spannende, gezellige, vrolijke familievoorstelling
te zien. Woensdagmiddag 26
juli kun je genieten van Theater-

groep Mariahout; zij speelt het
sprookje ‘Rapunzel’. Een week
later op 9 augustus komt ‘Super
Willem’, die alles kan en voor
niemand bang is... of toch wel?
Woensdag 16 augustus verzorgt
Villa Verdraaid een voorstelling
met circus en theater. Op 23
augustus ‘BOOMWHAKALAA!’

van Drumdrumdrum met energieke liedjes met spetterende
percussiesolo’s!
Heerlijk vermaak voor een complete woensdagmiddag plezier
voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie en
voor kaartverkoop op
www.kersouwe.nl.
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De zomer afsluiten met Zomernacht Festival
NISTELRODE – Samen met je vrienden de zomer afsluiten, bijpraten nadat iedereen op vakantie is geweest onder het genot van een drankje en gezellige muziek. Daar zorgt
de organisatie van het Zomernacht Festival voor, die dit jaar wordt ondersteund door vier nieuwe leden. Al voor de 26e keer wordt het festival georganiseerd. Op 26 augustus
vult het Raadhuisplein zich weer met muziek en gezelligheid om zo de zomer af te sluiten. De entree is gratis.
Anne van Uden, verantwoordelijk voor de marketing, pr en
vormgeving van het Zomernacht
festival, is een van de nieuwe organisatoren. “Vorig jaar stond ik
te praten met Jonas, die toen nog
bij de organisatie zat. Of het wat
voor mij zou zijn.
En een week later was het geregeld!” Met veel plezier kijkt
Anne dit jaar mee met de organisatie, zodat ze het vak goed van
haar voorganger kan leren. Ruud
van Dijk, Stan van Roosmalen en
Twan van der Lee zijn samen met
Anne de vier nieuwste aanwinsten van de organisatie.
“Omdat het Zomernacht Festi-

val al lang bestaat, draaien veel
mensen van de organisatie al
heel lang mee. Nu is het tijd voor
vernieuwing, daar zorg ik samen
met Ruud, Stan en Twan voor.”
De nieuwe leden ondersteunen
dit jaar Luuk Dobbelsteen, Mark

organisatie ook genoeg ruimte
voor. “Het is een hele open en
super enthousiaste organisatie.
Ik kan al mijn creativiteit kwijt in
het Zomernacht Festival!” vertelt
Anne enthousiast.

Door de combinatie van oude en nieuwe leden
ontstaat er een leuke mix van oude en nieuwe ideeën
van Nuland, Ruud Wijdeven en
Willie de Groot, van wie een deel
volgend jaar de organisatie zal
verlaten. Door de combinatie van
oude en nieuwe leden ontstaat er
een leuke mix van oude en nieuwe ideeën, en daar is binnen de

De organisatie is ongeveer een
jaar bezig met alles te regelen.
Eenmaal per maand komt zij samen, maar als het festival dichterbij komt wordt er ook vaker
vergaderd. Op zaterdag 26 augustus barst het feest weer los
op het Raadhuisplein, met onder andere Tony Junior, de coverband Hottub Heroes en The
Velvet Roses. En ook één van de
organisatoren zal aantreden als
artiest: Luuk Dobbelsteen vormt
samen met Tom Baltussen dj duo
Flabbergasted.
Vorig jaar waren zij de ‘special
guest’ en dit jaar kunnen zij natuurlijk niet ontbreken.
Wil jij op de hoogte blijven van
de line-up of wil je meer informatie over het festival?

Zomernacht 2016

Tekst: Tamlyn van Lanen

Ga dan naar de Facebookpagina
Zomernacht Festival Nistelrode.

zOMERNACHT

FESTIVAL
tony junior

THE HOTTUB
HEROES

FLABBERGASTED

THE VELVET ROSES

VANAF 19:00 UUR

ZATERDAG 26 AUGUSTUS
WWW.ZOMERNACHTNISTELRODE.NL

Alle
maaltijdsalades
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Mineola’s, nectarines,
perziken of
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Markant frisdrank

cola, sinas, lemon lime, cassis, ijsthee of clear drink
3 flessen à 1500 ml
alle combinaties mogelijk

2.22
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1.

99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 24 t/m zondag 30 juli 2017. Week 30.
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LAAT JE OP VAKANTIE VERRASSEN
DOOR DE BIBLIOTHEEK!

Boekentip
Voor de jeugd

BERNHEZE - De zomervakantie is voor veel mensen dé tijd om ongestoord een goed boek te kunnen lezen. Ga jij bijna op vakantie maar
weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen? Of laat je je graag inspireren door de keuze van de bibliotheek?
Tot en met 31 augustus kun je in de bibliotheken van Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode) weer een vakantietas lenen. Hou
jij van stoere rechercheurs die ingewikkelde moordzaken oplossen, wil je de bestsellers van afgelopen jaar lezen of droom je liever op je
strandlaken weg bij een romantisch verhaal? De bieb heeft verschillende tassen samengesteld met de vijf mooiste, indrukwekkendste of
spannendste boeken in elk genre en...in elke tas zit ook een extraatje!
De tas mag je vier weken lenen. De vakantietas is gratis voor leden van de bibliotheek en als
je geen lid bent van de bibliotheek, kun je voor
slechts € 7,50 een vakantietas lenen.
De vakantietassen staan tot en met 31 augustus voor je klaar.

in de bibliotheek
s
g
n
la
m
ko
en
n
se
as
Laat je verr
d te beginnen!
om jouw vakantie goe

Stoffige
streken /

Femke Dekker met
tekeningen van
Marieke Nelissen

Vakantiebieb

Het grote voorleesboek voor
rond de drie jaar / samengesteld
door M.L. Hagen
BERNHEZE - Hét zomercadeautje van de bibliotheek, de VakantieBieb, is inmiddels geopend en sluit weer op 31 augustus.
Iedereen - dus ook wie geen lid van de bibliotheek is - heeft
hiermee toegang tot een omvangrijke selectie van Nederlandse
e-books gedurende de hele zomer. Het is een initiatief van de
bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en
kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen.

Lezen in de vakantie is leuk en slim

In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de
vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en het AVI-niveau)
blijft erdoor op peil.

Mooie e-books voor 6-18 jaar

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books
voor diverse leeftijdsklassen, zoals ‘De Grijze Jager’ (‘De vroege jaren’, ‘Het toernooi van Gorlan’) van John Flanagan, ‘Dolfje Weerwolfje’ (‘Boze drieling’) van Paul van Loon, ‘Klem!’ van Mirjam
Oldenhave of ‘Verdacht’ van Carry Slee.

Ook ruime keuze voor volwassenen

Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of
spannende en informatieve e-books zoals ‘De gevleugelde’ van
Arthur Japin, ‘De eerste vrouw’ van Susan Smit, ‘Neem een geit’
van Claudia de Breij of ‘Hittegolf’ van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet

De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde
e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het
downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor je vakantie.

Goed toegankelijk voor iedereen

Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de
e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Een lekker voorleesboek om mee
te nemen op vakantie. Het is een
bundel met korte voorleesverhalen
van allemaal bekende kinderboekfiguren zoals Dikkie Dik, Klein wit
visje, Muis en natuurlijk kan Nijntje
niet ontbreken. Naast verhalen van
bekende auteurs staan er in deze
bundel ook verhalen van minder
bekende schrijvers.
Ze gaan over de dierentuin, de
speeltuin, ruzie maken en logeren.
Ook staan er versjes en zoekplaten
in; er is voor ieder wat wils. De illustraties zijn vol kleur en aantrekkelijk om te zien. En is je kind iets
ouder, dan kun je kiezen voor het
grote voorleesboek voor rond de vier, vijf, zes of zeven jaar.
Daarmee is het een fantastische serie boeken waaruit het heerlijk voorlezen is.

‘Stoffige streken’ is alweer
het vierde deel in de serie
‘Verhalen uit de Heksenkeet’.
De Heksenkeet is een spannend huis met krakende
trappen en piepende deuren,
waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo
verwonderlijk want de vier
bewoonsters zijn niet alleen
heks, maar ook nog eens
knettergek. En dan gaat er
nog wel eens iets mis. In dit
deel is heks Stella net lekker
aan het badderen als haar
hondje Troela er een enorme bende van maakt. Stella
houdt absoluut niet van viezigheid dus ze begint meteen
driftig te poetsen. Net iets
te driftig want...de stofzuiger zuigt Troela naar binnen!
Hoe moet Stella haar daar
weer uit krijgen?
‘Verhalen uit de Heksenkeet’
is een serie voor beginnende
lezers. De zinnen zijn kort en
de kleurrijke illustraties staan
vol grappige details. Met
aanstekelijke humor in tekst
en beeld laten Femke Dekker
en Marieke Nelissen kinderen
de magie van het lezen ontdekken.

De ongelooflijke Ravi Ravioli /
Jozua Douglas met tekeningen van Elly Hees
Dit boek is het tweede deel in de serie ‘Costa Banana’ en onafhankelijk te
lezen van het eerste deel. Fico en Rosa zijn geen gewone kinderen. Hun
vader is president van Costa Banana. Fico zal later ook president worden
en mag alvast meedenken over de wetten en regels. Rosa wordt door haar
vader niet zo serieus genomen.
Als president Fernando de spectaculaire magische show van hypnotiseur
Ravi Ravioli op televisie ziet, nodigt hij hem meteen uit. Fernando wil meer
weten over de ongelooflijke kunsten van de hypnotiseur. Al gauw raakt
de president helemaal in de ban van Ravi en doet alles wat hij zegt. Maar
is Ravi Ravioli wel te vertrouwen? Rosa en Fico gaan op onderzoek uit en
doen een vreselijke ontdekking.
‘De ongelooflijke Ravi Ravioli’ is een avonturenboek met heel veel actie
en de nodige overdrijvingen en dus met heel veel humor. Jozua Douglas
wordt al de grappigste kinderboekenschrijver van Nederland genoemd. Iedere fan van Roald Dahl zal
ook smullen van zijn boeken! Hij won met dit boek de pluim van de Kinderjury 2017.
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Razende reporter Julia interviewt
bibliothecaris Annika
Samen met haar moeder en zusje Emma heeft Julia een heleboel
vragen voorbereid, die ze stelt
alsof ze een echte journaliste is.
En dat Julia zelf heel graag leest,
is ook terug te horen in het interview. Want wat is nou eigenlijk de leukste gebeurtenis in een
boek wat Annika ooit gelezen
heeft? “Dat is een lastige vraag,
want ik lees zoveel verschillende
boeken! Maar het leukste vind

‘Lezen is denken met
andermans hoofd’
ik het wanneer de werkelijkheid
heel anders blijkt te zijn aan het
eind van een boek, zoals professor Sneep in het laatste boek
van Harry Potter, die ineens toch
geen slechterik blijkt te zijn!” Een
favoriete categorie van boeken
heeft Annika niet, het liefst leest
ze allerlei soorten boeken door
elkaar. Van fantasy tot historische
romans, van een biografie tot een
fantasy verhaal. “En ook poëzie
vind ik heel leuk om te lezen.”
Het allerleukste aan haar beroep
vindt Annika de kinderen. “Kinderen zijn meestal heel eerlijk in
hun reactie en hebben altijd de
leukste en meest onverwachte vragen. Ik kan vanwege mijn
werk ook als een van de eersten

vonden zij natuurlijk best een
beetje raar!” Annika heeft Onderwijskunde gestudeerd, waar
ze onder andere heeft geleerd
hoe ze het beste lesplannen op
kan stellen. “Dat gebruik ik nu
nog als ik bijvoorbeeld een workshop op een basisschool geef.”
Annika wordt aan de tand gevoeld door Julia

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Julia Simonse is twaalf jaar en wil later heel graag schrijfster
worden. Hiervoor heeft ze de cursus ‘schrijf je eigen verhaal’ gevolgd
bij Annika Verhallen, die bij de bibliotheken in Bernheze werkt. Daarom
wilde Julia Annika eens aan de tand voelen over haar werk en de
verhalen die zij het mooist vindt.
de nieuwste kinderboeken lezen.
Dat was als kind al een droom;
boeken lezen voor mijn werk.”
En waarom is Annika eigenlijk bij

de bibliotheek gaan werken? “Ik
vond lezen en schrijven altijd erg
leuk, met name kinderboeken.
In mijn studententijd woonde ik

op kamers en ik herinner me nog
goed dat ik als verjaardagscadeau
een bepaalde serie kinderboeken
vroeg aan mijn huisgenoten. Dat

Julia wil later zelf graag schrijfster
worden en vraagt zich af of Annika ooit een boek heeft geschreven. “Ik ben er wel heel vaak
aan begonnen, maar ik heb nog
nooit een boek afgemaakt. Maar
ik kreeg van een schrijver de tip
om er tijd voor in te plannen en
tegen mezelf te zeggen: en nú ga
ik dat boek schrijven!”
Annika eindigt met een mooi gezegde: “Lezen is denken met andermans hoofd.” En daar is Julia
het helemaal mee eens.

P

Buitenspeeldag/
Burendag

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

De zomer is de mooiste tijd van het jaar voor buitenactiviteiten en het beter leren kennen van je
buurtgenoten. De gemeente en ONS welzijn dragen daar graag hun steentje aan bij. In juni met
het organiseren van de nationale Buitenspeeldag
en in september met het stimuleren van de jaarlijkse Burendag.
Nol Braks, sociaal werker ONS welzijn: “De Buitenspeeldag was ook afgelopen juni weer een groot
succes. Op diverse plaatsen in onze gemeente waren ouders en buurtbewoners in de weer om een
leuke middag te verzorgen voor kinderen uit de
straat. Opblaasbare kastelen, schminken en vooral veel waterspelen. Het was dan ook fantastisch
weer. Voor mij, de nieuwe wijkwerker van ONS
welzijn, een mooie gelegenheid om kennis te maken met bewoners van de buurten waar ik niet dagelijks kom.
Ik sprak met een moeder die net verhuisd was vanuit Den Bosch en die zei: “Geweldig dat dit hier
kan. Ik voel me op deze manier erg snel thuis.”
Nol vertelt verder. “Net als de Buitenspeeldag zal
ook de Burendag, dit jaar op zaterdag 23 september, weer een groot succes worden, daarvan ben ik
overtuigd. Met een beetje geluk hebben we prachtig weer. Burendag is een dag waarop je gezellig
samenkomt met buurtgenoten voor koffiedrinken,
barbecueën, buurten en/of andere activiteiten. Laat
je creativiteit spreken en maak er een feest van. Het
Oranjefonds stelt middelen ter beschikking. Het is
mogelijk om als buurt een aanvraag tot maar liefst
€ 400,- in te dienen. Kijk voor meer informatie en
opgave op www.burendag.nl.
En als je dan toch aan het buurten bent, overleg
dan alvast om volgend jaar ook met de Buitenspeeldag (woensdag 13 juni 2018) mee te doen!”

Gra

ker
r
a
p
tis

E
O
VR

O
V
GE

en!

!
S
L
E
G
r:

0 uu
0
:
2
1
ot

*

0
5
,
5
€
lms t
fi
e
l
l
TIE a

AN

AK
V
R
E
OM

EZ

SD
N
E
D
TIJ

xtr

g of e

oesla
. 3D t

*(ex

en
ingen

ver

ma

am
progr

YBI oscoop Vegh
R
T
S
i
ice B
NDU

h
Voor

I

INDU

STRY

Serv

:

tijden

2 09
8
3
1

4

L0
E
B
F
O

.NL -Laan 52a
P
O
O
CB
OSC
el, N

lm

ete fi

mpl
et co

ser
ne re
i
l
n
o
,

)

eslag

te to
a leng

90

ok en
cties,
acebo n al onze a
F
p
o
ns
va
Volg o de hoogte ls!
p
o
pecia
blijf
s en s
e
r
è
i
prem

18

Woensdag 26 juli 2017

Eerste infopaneel akker- en weidevogels
onthuld in de Bleken
‘WIJ ZIJN TROTS OP DEZE MOOIE BLOEMENRAND’
HEESWIJK-DINTHER- Afgelopen week werd in het kader van agrarisch natuurbeheer het eerste infopaneel akker- en weidevogels onthuld op de akkerrand van Edwin van der Pas en Mariejet Ebbers aan
de Bleken in Heeswijk-Dinther.
Edwin van der Pas en Mariejet
Ebbers runnen al decennia lang
een melkgeitenhouderij aan de
Bleken. Zij zijn aangesloten bij
Agrarische Natuurvereniging de
Maashorstboeren. Deze nemen
maatregelen om tot behoud of
verbetering van de kwaliteit van
natuur en landschap te komen in
nauwe samenwerking met andere belanghebbende partijen. “Ik
ben, net als de meeste collega’s,
een natuurliefhebber en vind het
belangrijk om mijn steentje bij te
dragen. Ik heb bijvoorbeeld ook
al langer uilenkasten hangen”,
steekt Edwin van wal.

ook. “We hebben allemaal zes,
negen of twaalf meter van onze
grond ermee gezaaid. Elk bloemenmengsel heeft een bijzondere aantrekkingskracht op een
bepaald soort insecten en vogels.

Het is bij lange na niet het enige wat hij, en collega-boeren,
doen. Zo werd in het kader van
de verscheidenheid van dieren,
planten en micro-organismen,
oftewel biodiversiteit, op verzoek
van Agrarisch Natuurbeheer
Oost Brabant (ANB Oost-Brabant) door Edwin en een aantal
collega’s een strook van hun land
ingezaaid met diverse bloemenmengsels. Het heeft intussen een
prachtig, kleurrijk plaatje opgeleverd en is daarbij nog zinvol

Dat hij daar enige grond voor beschikbaar moest stellen, is geen
probleem, want: “Wij hebben
een vergoeding gekregen die tegemoet komt aan het verlies aan
opbrengst over het aantal ingezaaide meters. Wij boeten dus
niets in en de natuur en wat er
in leeft is met deze rand gebaat”,
stelt hij. Iets wat bevestigd wordt
door diverse partijen die aanwezig waren bij de onthulling,
zoals de werkgroep Weidevogel
Bescherming Bernheze, die sinds

Ik heb een ‘bijenrand’ waar, zoals de naam eigenlijk al aangeeft,
veel bijen op af komen. Er zijn bijvoorbeeld ook ‘vlinderranden’ en
‘leeuwerikranden’. Het resultaat is
uiteindelijk een mooie bloemenzee met onder andere klaprozen
en korenbloemen en akker- en
weidevogels vinden er beschutting”, vertelt Edwin enthousiast.

Herman Wijdeven, Gijs van den Brink en Mariejet en Edwin van der Pas

een aantal jaren actief is. “Deze
rand geeft akker- en weidevogels
bescherming bij het uitbroeden
van hun eieren en grootbrengen
van de kuikens”, laten Femke
Brouwer en Laura van Venrooij
weten. “De wulp, kievit, kwartel,
gele kwikstaart, patrijs en leeuwerik zie je steeds minder. Dankzij dit initiatief hebben zij meer

kans van overleven”, stelt ook
veldmedewerker Jan Ottens, die
namens het ANB Oost-Brabant
boeren benaderde.
Na een kort woordje waarin zij
allen het belang van de bloemenrand onderstreepten, was het
de eer aan voorzitter van ANB
Oost-Brabant Herman Wijdeven,

ZOMERKORTING
STAPELEN
EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!*
ONLINE IS ALLE SALE 50% AFGEPRIJSD.**
* M.u.v. accessoires **Op de originele verkoopprijs

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Gijs van den Brink van Stichting
Beheer Natuur Landelijk gebied
en eigenaren Edwin en Mariejet
om het eerste infopaneel te onthullen. Laatstgenoemde meldde
tevreden: “Wij zijn trots op deze
mooie bloemenrand omdat dit
het landschap verfraait en een
bijdrage levert aan de flora en
fauna.”
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NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | GRATIS VERMAAKSERVICE | GRATIS PARKEREN

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL
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EETCAFÉ ’T PUMPKE PRESENTEERT
EEN LEKKER
ZOMERPROGRAMMA

LIVE MUZIEK OP TERRAS
Vrijdag 28 juli
Zaterdag 29 juli
Vrijdag 4 augustus
Zaterdag 5 augustus
Vrijdag 11 augustus
Zaterdag 12 augustus
Zondag 13 augustus
Vrijdag 18 augustus
Zaterdag 19 augustus
Zondag 20 augustus
Vrijdag 25 augustus
Zaterdag 26 augustus
Zondag 27 augustus

EETFEEST NISSEROI

BOUWVAKBORREL
ACOUSTIC ENERGY
PUMPKE LIVE
NIKENIA MARTIS
ACOUSTIC ENERGY
EETFEEST MET DJ
NIKENIA MARTIS
PUMPKE LIVE
LINDARK
NIKENIA MARTIS
FACTOR 3
ZOMERNACHTFESTIVAL
LIVE MUZIEK

De entree is gratis!
Op zaterdag 12 augustus zal vanaf 14.00 uur op het Raadhuisplein voor de
tweede keer het Eetfeest Nisseroi plaatsvinden.
Tijdens Eetfeest Nisseroi kun je genieten van heerlijk eten en
drinken van verschillende foodtrucks! Elke foodtruck heeft
zijn eigen specialiteit, zodat alle gerechten goed op elkaar
aansluiten. Zo kun je genieten van vers bereide en heerlijke
koffie, lekkere seizoensgebonden soep, op locatie gemaakte
friet, diverse vegetarische- en vleesgerechten en een heerlijk
toetje: voor ieder wat wils!

Pumpke Live bestaat uit Mart van den Hanenberg,
Charles Sonneveldt, Peter Danen en Tibor Kawardini.

Raadhuisplein 7 - Nistelrode - 0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl - www.eetcafetpumpke.nl

Sponsorcommissies in Bernheze

BERNHEZE – Sponsoring is voor clubs in Bernheze heel belangrijk; voor kleding, materiaal of extraatjes. Maar geld
geven aan clubs is niet vanzelfsprekend. Sponsorcommissies spannen zich in om dat voor elkaar te krijgen. Zij zijn
onmisbaar voor hun club. Tijd om deze commissies zelf eens voor het voetlicht te halen.
TEKST: MATTHIJS VAN LIEROP

Binding met de club Vorstenbossche Boys
VORSTENBOSCH - Vorstenbossche Boys is een kleine club in een
hechte gemeenschap waar veel mensen binding hebben met de voetbalclub. Als voorzitter van de sponsorcommissie zoekt Thijs van der
Aa dan ook naar sponsoren die zich verbonden voelen met de club.
De sponsorcommissie van Vorstenbossche Boys bestaat uit
Thijs van der Aa, Erwin van der
Zanden, Gerrit van der Zanden,
Peter van der Zanden, Chris van
de Ven en Ad van der Sanden. De
leden gaan op zoek naar sponsoren voor op de borden en voor
de shirts. “We hebben sponsoren uit Vorstenbosch, maar ook
daarbuiten”, vertelt Thijs. “We
hebben ongeveer tachtig spon-

sorborden langs het veld.” Naast
de borden en de shirts worden
namen van sponsoren ook zichtbaar gemaakt op een scherm in
de kantine.
De economie in Nederland is flink
verbeterd. Een aantal jaren terug
was de economische situatie in
Nederland een stuk minder rooskleurig, maar Thijs heeft bij Vorstenbossche Boys geen verschil
gemerkt.
Doordat de club op zoek gaat
naar sponsoren met binding met
de club lukt het altijd om sponsoren te vinden. “Ik ben nu twee

en een half jaar betrokken bij de
sponsorcommissie en ik heb niets
te klagen”, vertelt Thijs.

bordje. Dit zijn vaak onze trouwste supporters.”
Om alle sponsoren en vrijwilligers
te bedanken wordt er een keer

‘De ‘Club van Vijftig-leden’ zijn vaak
onze trouwste supporters’
Niet alleen bedrijven sponsoren
Vorstenbossche Boys, maar ook
van particulieren krijgt de club
veel steun. “Zo hebben we de
‘Club van Vijftig-leden’ met een

per jaar een kaderfeest georganiseerd in de kantine van de club.
Graag dankt Thijs nogmaals de
sponsoren van Vorstenbossche
Boys.
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Sponsorcommissies in Bernhe
Korloo houdt niet alleen de hand op
LOOSBROEK - De sponsorcommissie van korfbalvereniging Korloo vindt het belangrijk dat de club niet
alleen op zoek gaat naar sponsoren, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt. “We zijn heel blij
met de hulp van de ouders”, zeggen Steffie Schouten en Dianca Goijaarts.

Dames 1 van Korloo

Foto: Korloo

Bij Korloo is het heel gewoon
dat leden zelf de kleedlokalen
schoonmaken en de club helpen.
“We willen niet alleen onze hand
ophouden”, zeggen Steffie en
Dianca. De club organiseert jaarlijks een speelgoedbeurs (rommelmarkt) in gemeenschapshuis
De Wis om de clubkas te spekken. Bij zo’n rommelmarkt is de
medewerking van de leden natuurlijk erg belangrijk. Vandaar
dat de sponsorcommissie ook zo
blij is met actieve deelname van
leden.
De sponsorcommissie van Korloo
zoekt naar sponsoren voor de
shirts en voor de borden naast
het veld. “We hebben grote en
kleine borden”, zegt Dianca.
Korloo maakt ook gebruik van
sponsorkliks, waarbij Korloo een
bedrag krijgt van bedrijven die
via de website van Korloo worden gevonden. Naast shirt- en
bordsponsors heeft Korloo het
‘Hart van Korloo’, bestaande uit
personen en bedrijven die de club
een warm hart toedragen door

middel van sponsoring. “We genieten van een hoge gunfactor in
Loosbroek.”
In april 2016 kregen alle teams
van Korloo nieuws shirts met een
fellere roze kleur. Voor de sponsorcommissie was die periode
een heel drukke, maar het resultaat mocht er zijn.
Korloo is blij met de samenwerking met ‘grote buurman’ WHV.
De korfbalclub heeft geen eigen
kantine, maar maakt gebruik van
het clubhuis van de voetbalclub.
“We hebben WHV ook echt nodig”, zeggen Steffie en Dianca.
De sponsoren, waaronder Thema
Timmerwerken van het eerste
elftal, worden uitgenodigd op de
jaarlijkse feestavond van Korloo
om de sponsors te bedanken.
“Geld geven aan clubs is namelijk niet vanzelfsprekend”, zegt
de sponsorcommissie. Nieuwe
sponsoren zijn bij Korloo altijd
welkom.

RKSV Prinses Irene is trots op hoofdsponsor Van Tilburg
NISTELRODE - De sponsorcommissie is onmisbaar voor een sportvereniging, zo ook die van voetbal- en korfbalvereniging Prinses
Irene. Vrijwilligers zetten zich in voor het werven van sponsoren.
Terwijl de velden er stil en verlaten bij liggen tijdens de zomerstop
is voor de sponsorcommissie de drukste periode van het jaar weer
begonnen.
Op de dag dat dit gesprek
plaatsvond, had Roland van
Schijndel die ochtend weer een
sponsor gevonden voor Prinses
Irene. “Op dit moment zijn we
heel actief”, vertelt hij. Nieuwe
teamindelingen voor het komend
seizoen zijn weer bekend en dus
gaat de sponsorcommissie op
zoek naar shirt- en bordsponsors. Samen met onder andere Cor van Schadewijk, Marcel
Buuts, Erik Schuurmans en Eveline Toonen zorgt Roland voor de
sponsoring. “We regelen sponsors voor de borden, de tenues
en banners op de website”, zegt
Roland. Binnenkort wordt er ook
in het clubhuis reclame gemaakt
op televisieschermen. Dat is iets
nieuws. Bedrijven die een bepaald bedrag sponsoren worden
lid van de businessclub.
De vrijwilligers van de sponsor-

commissie bellen en benaderen sponsoren. Nu de economie
weer aantrekt, gaat dat volgens
Roland weer makkelijker. Prinses Irene telt veel trouwe sponsoren, waaronder hoofdsponsor
Van Tilburg Mode & Sport. “We
zijn trots op Van Tilburg”, vertelt
Roland, die nu ongeveer twee
jaar deel uitmaakt van de sponsorcommissie. Bij het werven
van sponsoren houdt de sponsorcommissie ook rekening met
hoe de shirts eruitzien, want het
liefst zijn de shirts van alle teams
hetzelfde. Nu in de zomerstop
komen de leden van de sponsorcommissie vaker bij elkaar om
zaken te bespreken, omdat juist
nu de drukste periode is aangebroken. Ondanks de drukte in de
zomerperiode is Roland blij met
de sponsorcommissie. “Ik vind
het ontzettend leuk om te doen”,
besluit hij.

V.l.n.r.: Marcel Buuts, Erik Schuurmans, Cor van Schadewijk, Eveline Toonen en Roland van Schijndel
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Uitgelicht

eze
Meer sponsoring voor beter jeugdbeleid
bij tennisvereniging De Balledonk
HEESWIJK-DINTHER - Tennisvereniging De Balledonk uit Heeswijk-Dinther heeft de sponsorcommissie
nieuw leven ingeblazen. Met een vernieuwde sponsorcommissie is de club nadrukkelijk op zoek naar
nieuwe sponsoren. Met meer inkomsten uit sponsoring wil de club de contributie verlagen zodat tennis
toegankelijker wordt voor met name de jeugd.

Gerrit van den Berg

Jan Habraken

“Alle plaatsen zijn nog lang niet
opgevuld”, zo geeft Gerrit aan.

voucheractie voor de tennisvereniging loopt”, zegt hij. De tennisclub gaat ook gebruikmaken
van de Clubkas Campagne van
Rabobank waarbij leden door op
hun vereniging te stemmen de
clubkas kunnen spekken. “Dit
jaar gaan we zeker meedoen”,
besluiten Gerrit en Jan enthousiast.

De sponsorcommissie komt een
keer per maand bij elkaar om te
vergaderen en houdt de administratie nauwlettend bij.
De tennisvereniging is niet zomaar op zoek naar meerdere
sponsors, maar met een bewust
doel. “De jeugd heeft de toekomst”, zegt Gerrit. “Dankzij
meer sponsorgelden kan de contributie voor nieuwe jeugdleden
omlaag.”
Gerrit en Jan bij de naam van een van de sponsoren

De tennisclub biedt, net zoals
voetbal-, korfbal- en hockeyclubs, bordsponsoring aan en
heeft daarnaast andere mogelijkheden op de sportaccommo-

datie voor sponsoring. Zo bieden
ook de entreezuil, de klokzuil,
de roterende zuil en de hekken
voor borden rondom de tennisvelden ruimte voor reclame. Ook

Foto: Matthijs van Lierop

worden namen van sponsoren
getoond op het scherm in het
clubhuis, op de website en in het
verenigingsblad Ees. En er kunnen nog heel wat sponsoren bij!

Jan Habraken vindt het ook belangrijk dat TV de Balledonk de
sponsors veel gunt. “Als we iets
nodig hebben, gaan we dat halen bij onze sponsors. Inkopen
doen we dus bij onze sponsoren,
zoals COOP waar nu nog een

Vasthoudende vrijwilligers

MHCH vindt sponsoring een bijzonder gebaar
HEESCH - Het sponsoren van een vereniging is niet vanzelfsprekend, maar wel iets bijzonders. “Mensen verbinden hun naam aan een bepaald doel”, zegt Ton de Visser, voorzitter en lid van de sponsorcommissie van hockeyclub Heesch.

Dames 1 met hun sponsor Tomcars

Hockeyclub Heesch behoort met
zo’n 450 leden tot de grotere
sportverenigingen van de gemeente Bernheze. De club heeft
bord- en shirtsponsors en daarnaast zijn de namen van sponsoren te zien op een scherm in
het clubhuis. Met het clubhuis,
dat wordt vernieuwd, wil de club
ook kijken naar mogelijkheden
om de kantine nog interessanter te maken voor sponsors. Als
voorbeeld noemt Ton dat de bar
de naam van een bedrijf zou
kunnen krijgen.
De hockeyclub krijgt niet alleen
financiële steun van bedrijven.
De club wordt ook gesponsord
door ‘club van 50’, een vijftigtal particuliere sponsoren die de
vereniging een warm hart toedraagt. “Sponsors zijn belangrijk
voor onze club, want daardoor

kunnen we extraatjes bieden
aan onze leden. De sponsorcommissie is een essentieel deel
van het geheel”, zegt Ton, die
samen met Hans Metzlar en Ingrid Meijers de sponsorcommissie vormt. De hockeyclub zou
de sponsorcommissie nog graag
uitbreiden met meerdere leden.
Voor Ton zijn sponsoren en vrijwilligers geen vanzelfsprekendheid. “Sponsoring is een bijzonder gebaar van een ondernemer,
want mensen verbinden hun
naam aan een bepaald doel.”
Ton vindt het dan ook belangrijk dat een club een goed imago
heeft waar mensen graag hun
naam aan verbinden.
Sponsoren en vrijwilligers worden ieder jaar uitgenodigd op
de nieuwjaarsreceptie om hen te
bedanken.
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JUBILEREND SCOUTING HEESCH

redt toverschool
op zomerkamp
MOOK/HEESCH - Vanwege het 70-jarig bestaan van Scouting Heesch
trokken ongeveer 120 jeugdleden en hun begeleiders naar Mook voor een
gezamenlijk zomerkamp. Zij werden door Proskopon, directeur van toverschool Arce Cubitum, opgeroepen om hem te helpen het grote toverschooltoernooi te winnen. Alleen bij winst mocht de school blijven bestaan.

Op 15 juli begint het jubileumkamp voor de gidsen, scouts en
rowans en sherpa’s. Zij fietsen
naar labelterrein ’t Herrendal in
Mook, waar ze voor het eerst het
kasteel zien. Naar binnen kunnen
ze nog niet, want het kasteel is
vervloekt. Diederik, het hulpje
van Proskopon, had met runen
per ongeluk een vloek uitgesproken. De leden vinden de runen
aan het eind van de spooktocht.
Met een ritueel wordt de vloek
weer ongedaan gemaakt. Dit
maakt de weg vrij voor de welpen om de volgende dag ook
naar het kasteel te komen. Echter, Proskopon weet niet meer
waar zijn kasteel is. Door middel
van een live-verbinding vertellen
vloggers Jos Bos en Cas Struikgewas de locatie.
Alle speltakken krijgen tijdens
de officiële thema-opening een
eigen mentor en vakgebied toegewezen. De mentor kan de problemen bij de eigen leeftijdsgroep
oplossen en helpen de leerlingen
klaar te stomen voor het toernooi. Bij het kasteel staat de trou-

we draak Oreon op de uitkijk. Jos
Bos en Cas Struikgewas houden
de ouders tijdens het kamp op de
hoogte. De filmpjes zijn te bekijken op de Facebookpagina van
Scouting Heesch.
De volgende ochtend gaat het
helemaal fout. De heks van de
eeuw, Viktoria, brengt de prijs
van het toernooi. De toverschoolbeker mag door niemand
aangeraakt worden zonder drakenleren handschoenen. Diederik houdt zich hier niet aan. Zo
verandert de beker in allerlei kleine bekertjes. De scoutingleden
gaan speuren en vinden ze terug.
Nadat de strenge terreinopzichter Moros de bekertjes gestolen
had, worden, met behulp van
de moeilijke Flifla-toverspreuk,
de bekertjes tot één grote beker
omgetoverd.
Een dag na het grote gezamenlijk
diner kan het toernooi beginnen.
Viktoria moet de school punten
toekennen. Als er duizend punten gescoord zijn, wint de school
van Proskopon. Een grootse

sportdag volgt, waarop iedere
leerling zijn best doet om punten
te scoren. Viktoria lacht hard als
de eindscore van 999 punten op
het bord staat.
Diederik stelt voor om Viktoria op
een andere manier te overtuigen.
Ze is zo onder de indruk van de
Flifla-toverspreuk, dat ze de score verandert in duizend punten.
De school mag open blijven en
de beker komt in hun bezit! Om
de leerlingen te bedanken wordt
de beker opnieuw veranderd in

Ze is zo onder
de indruk
van de Fliflatoverspreuk,
dat ze
de score
verandert

allemaal kleine bekertjes; zo kan
iedereen een bekertje mee naar
huis nemen. De rowans en sherpa’s verlengen het kamp met een
spannende treinhike door Duitsland.
De kinderen hadden het erg naar
de zin tijdens het kamperen. Lijkt
het jou het ook leuk om bij scouting te komen kijken? Dit is nu al
mogelijk vanaf een leeftijd van
vier jaar! Mail naar
info@scoutingheesch.nl.

Wethouder
elt
n
Va Boekel sp
Geert zijn
op
de
on rscheiding

Lintje voor Geert Eijsvogels
Vlak voor de gezamenlijke bonte avond kreeg iedereen de oproep
om naar het kasteel te komen. Daar kreeg staflid Geert Eijsvogels
een welverdiende koninklijke onderscheiding; hij is lid in de orde
van Oranje Nassau. Locoburgemeester Peter van Boekel was speciaal naar Mook gekomen om de feestelijkheden te begeleiden.
Geert is al veertig jaar lang staflid bij Scouting Heesch, ook was
hij enkele jaren voorzitter van de vereniging. Op de achtergrond
is hij vaak bezig met schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Naast zijn werk voor scouting, is hij mantelzorger voor zijn
ouders en alleenstaande buurvrouw. Eerder dit jaar kreeg Eijsvogels de onderscheiding Krullendonker van het jaar.
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EXCLUSIEF BIJ JUMBO

Spaar voor

multifunctionele
schalen
SPAAR
ZE
ALLE
ACHT

voor onderweg

IN DE OVEN

SERVEREN

invriezen

Haal meer uit je zomer en spaar bij Jumbo voor multifunctionele schalen. Je ontvangt vanaf
wo 28 juni t/m di 5 september 2017 bij elke € 10,-* aan boodschappen één gratis schaalzegel.
Vijftien schalenzegels is een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je één
schaal naar keuze. Volle spaarkaarten kunnen van wo 28 juni t/m di 19 september 2017 bij een
Jumbowinkel verzilverd worden. Kijk op Jumbo.com/schalen voor de volledige actievoorwaarden.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Wilt u de natuur dichtbij huis?

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

Uw erf biedt veel mogelijkheden

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
Gesloten van 17 juli
t/m 8 september 2017
www.politie.nl

Erven zijn belangrijke leefgebieden voor veel dieren. De beplanting,
weitjes en gebouwen bieden voedsel, beschutting en plekken om te
nestelen. Door kleine aanpassingen kunt u uw erf aantrekkelijk maken voor onder andere zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Zij
zorgen op hun beurt voor een natuurlijke bestrijding van muggen,
vliegen en muizen.
ErvenPlus
In het project ‘ErvenPlus’ investeren de gemeente Bernheze en
de provincie Noord-Brabant, met
natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en
projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven.
Wethouder Peter van Boekel:
“Biodiversiteit zorgt voor evenwicht in de natuur. Iedereen
kan daar op zijn eigen manier
een bijdrage aan leveren. We
kenden al een regeling voor bedrijven in het buitengebied. Van
deze nieuwe regeling kunnen

nu ook andere bewoners van
het buitengebied (particulieren)
gebruikmaken. Met ErvenPlus
denken we mee met eigenaren
van erven om zo weer een stap
te zetten op weg naar meer biodiverseit in onze gemeente.“
Heeft u
- een erf buiten de bebouwde
kom
- interesse om maatregelen te
nemen voor dier- en plantensoortsoorten die op erven
voorkomen
en woont u in de gemeente
Bernheze?

Dan bieden we u het volgende
gratis aan:
- advies over biodiversiteit op
het erf
- advies over de maatregelen
die u kunt nemen
- een erfplan op maat
- materiaal en (streekeigen) be-

planting om soorten te helpen
- beheeradvies voor bestaande
erfbeplanting.
Bent u geïnteresseerd, stuur dan
een e-mail naar
erfvogelsbrabant@gmail.com.
Meer informatie:
brabantslandschap.nl/erfvogels

ten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 24 juli
2017.
- Pumpke B.V. voor het organiseren van een Eetfestijn op
12 augustus 2017 van 14.00
tot 22.00 uur op het Raadhuisplein, 5388 GM Nistelrode. De
beschikkingen zijn verzonden
op 24 juli 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

ning Deken van der Cammenweg 33 mogelijk. Op grond van
het bestaande bestemmingsplan
is de realisatie van de garage op
de beoogde locatie niet mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Gebruik uw
GFT-container
Meer scheiden:
minder betalen en
beter voor het milieu

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Wist u dat restafval duurder is
dan GFT-afval? Gebruik daarom
uw GFT-afvalcontainer en gooi
zo min mogelijk GFT-afval in
de restafvalcontainer. Dan bent
u goedkoper uit en het is beter
voor het milieu.
Dit mag in de GFT-container:
- groente- en fruitafval
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes
- notendoppen en eierschalen
- gestold vet en jus
- theezakjes, filterzakjes met
koffiedik
- brood- en kaaskorsten
- klein snoeiafval, gemaaid gras
en bladeren
- onkruid
- bloemen en kamerplanten
- mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro

Melding maken uitweg
G. van Helvoort, Krommedelseweg 2a, 5472 PM Loosbroek,
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van de
APV Bernheze 2014 een melding
gedaan van het maken van een
dubbele uitweg naar de Krommedelseweg. De melding is op
19 juli 2017 geaccepteerd. Verzenddatum: 19 juli 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
TC Telro, Zwarte Molenweg 11
in Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 16 juli 2017. Van
deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal 6 keer per jaar
gebruikmaken. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte normen verwijzen wij u naar
artikel 2:34B, lid 1 en 2 van
de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergun-

ning/ontheffing verleend aan:
- De Toren Exploitatie BV voor
het organiseren van een popup restaurant voor ZLTO op
14 september 2017 van 17.00
tot 1.00 uur op de locatie Jonkerstraat 5, 5388 VR Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op 18 juli 2017.
- VOF Evenementen Heesch voor
het organiseren van ‘Muziek
op het plein’ op 9 september
2017 van 20.00 tot 2.00 uur en
10 september 2017 van 14.00
tot 21.00 uur op het (markt)
plein ’t Dorp, 5384 MC Heesch.
De geluidsontheffing is verleend tot 1.00 uur. De beschikkingen zijn verzonden op 19 juli
2017.
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
de Kindervakantieweek op 21
augustus van 9.00 tot 22.00
uur, 22 augustus van 9.00 tot
22.00 uur en 23 augustus 2017
van 9.00 tot 20.00 uur op de
locatie Achter de Berg (Scoutingterrein), 5388 TS Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op 24 juli 2017.
- Jong Nederland HDL voor het
organiseren van een Jeugdzeskamp HDL op 10 september
2017 van 8.00 tot 18.00 uur
op het grasveld Bernrode aan
de Schuurakker, 5473 PC Heeswijk-Dinther. Schuurakker 29
tot Schuurakker 42 is afgeslo-

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Bernhezer Kunst Kring voor het
organiseren van Het VerhAal
2017 op 27 augustus 2017
van 11.00 tot 19.00 uur op diverse locaties in Bernheze. De
toestemming is verzonden op
19 juli 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Deken van der Cammenweg 33
Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Deken van der Cammenweg 33 Heesch, te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPDekenvdCammen33-ow01.
Het bestemmingsplan maakt de
bouw van één garage bij de wo-

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969
Verplanten van 35 platanen
(herinrichting Plein 1969)
Ontvangstdatum: 19-07-2017
- Zandkant 1
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 14-07-2017
- Dodenhoeksestraat ong. sectie
F 1414
Bouw woning
Datum ontvangst: 17-07-2017
Heesch
- Strausslaan 39
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 16-07-2017
- Binnenweg 1
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening/plaatsen
tijdelijke kantine
Datum ontvangst: 18-07-2017
Vorstenbosch
- Kerkstraat 40
Herbouw schuur
Datum ontvangst: 18-07-2017
Nistelrode
- Harrie van de Venstraat 19
Uitbreiden woning d.m.v.
aanbouw
Datum ontvangst: 20-07-2017
- Slabroek/Loo/Nieuwlandesteeg/Venloop/
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Rooien houtgewas/aanplant
houtgewas/greppels dempen/
afgraven/afrastering verwijderen t.b.v. natuurontwikkeling
Datum ontvangst: 20-07-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Jonkerstraat 10

Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 17-07-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg 21
Bouw berging
Verzenddatum: 18-07-2017
- Ruitersweg-oost 23
Bouw overkapping
Verzenddatum: 19-07-2017
Loosbroek
- Krommedelseweg 2d
Oprichten woning/handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening

Verzenddatum: 20-07-2017
Vorstenbosch
- Rietbeemden 4
Oprichten woning
Verzenddatum: 21-07-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.

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.

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Zusters JMJ straat 13
Tijdelijk bewonen van een
caravan
Verzenddatum: 19-07-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
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.
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Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Nistelrode
- Laar 20
Dwangsombesluit in het kader
van de Wabo.
Verzenddatum: 19 juli 2017
Procedures 4a 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

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 be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Vakantie check!
gelukkig zijn Alle
deuren goed afgesloten
en hebben we geen
ramen open staan

GOED DAT IK DE BINNENEN BUITENVERLICHTING
NOG GECHECKT HEB

MELD VERDACHTE SITUATIES

De politie roept op om bij verdachte situaties vooral het alarmnummer 112 te bellen. ‘’Dit is
niet alleen bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan. U kunt het nummer ook
gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of verdachte situaties ziet in uw omgeving.’’
Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de bewoners op vakantie zijn. Veel
mensen weten inmiddels wel dat het verstandig is om door de buren de post van de mat te laten
halen. “Maar vraag hen dan ook om deze ergens uit het zicht neer te leggen. Een grote stapel
post op tafel laat ook weinig te raden over“.
Zo zijn er volgens hem nog talloze andere voorbeelden. “Vermeld nooit in je voicemail dat je op
vakantie bent. Laat de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op gezette
tijden het licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook als goede gelegenheid om de
diepvries te ontdooien. Onverstandig, als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.”
BUURTWHATSAPP

De kopjes hebben we
op tafel laten staan
dan lijkt het alsof
we thuis zijn

als het goed is halen de
buren vandaag de post
uit de brievenbus
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Korps
Divisie of district

Start met u buren in de straat een Buurtwhatsappgroep. Inbrekers lopen of rijden door de
woonwijk op zoek naar een inbreekadres. Het liefst van mensen die op vakantie zijn, zodat
ze rustig hun gang kunnen gaan. Het is goed dat deze activiteiten snel opgemerkt wordt en
doorgegeven aan de politie via 112 of 0900 - 8844. Zeker in de vakantieperiode is het fijn
als u de straat wat beter in de gaten houdt met het oog op verdachte situaties en deze
vervolgens ook kunt melden bij de politie. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden.
Meer info over Buurtwhatsapp vindt u op de site van de gemeente
www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/buurt-whats-app/
Wilt u weten of er in uw buurt al een
Whatsappgroep actief is waarbij u mogelijk aan kunt
sluiten, neem dan contact op met de gemeente via
buurtwhatsapp@bernheze.org, of vraag het uw buren eens.

We wensen u een
ﬁjne vakantie!
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Routewijziging Buurtbus
251 Uden - Rosmalen

Regie en zeggenschap
Harm Korsten studeerde Sales en Accountmanagement en werkt als
accountmanager bij Lyreco, een groothandel in kantoorinrichting. Hij
woont samen met zijn vriendin Stephanie Slegers in de Teerlingstraat in
Heeswijk-Dinther. Hun droom om een groter huis te gaan bouwen in eigen
dorp lijkt uit te komen.
“Plan Rodenburg is voor ons dé kans om een woning naar onze eigen
wensen te laten ontwerpen en bouwen. Het is een mooie betaalbare
locatie aan de rand van het dorp met heel veel keuzevrijheid voor de
bouwers. We gaan zelf met de architect aan tafel om de grootte, indeling
en uitstraling van ons nieuwe huis te bepalen. De bouw wordt verzorgd
door een aannemer, maar wij behouden de regie en zeggenschap, ideaal
voor ons. Er is een Facebookgroep opgericht voor alle geïnteresseerde
deelnemers. Samen denken we na over de gezamenlijke belangen zoals
sondering, groen en bestrating. Daarbij zoeken we samen naar de beste
oplossingen. De grootste winst om iets moois op te bouwen zit in
samenwerking, dat geldt eigenlijk voor alles.”

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Progressief Bernheze:

Zomergevoel

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

BERNHEZE - Dankzij de Provincie Noord-Brabant, Arriva en vooral
de inzet van de vele vrijwillige chauffeurs van Vereniging Buurtbus,
kunnen ook inwoners van de kleine kernen gebruikmaken van openbaar vervoer.
Buurtbus 251 rijdt op doordeweekse dagen van Rosmalen
naar Uden en vice versa en stopt
onderweg in Kruisstraat, Nuland, Geffen, Vinkel, Loosbroek
en Vorstenbosch.
Ongeveer 10.000 reizigers gaan
jaarlijks mee. Overal op de route
kunnen reizigers in- en uitstappen. Ook rolstoelers zijn welkom.
De Mercedes Sprinterbuurtbus
biedt plaats aan acht personen.
De route wordt met twee bussen
om het uur gereden.

Route is veranderd en verbeterd
De buurtbus rijdt niet meer
rechtstreeks van Vorstenbosch
naar Uden via de Karperdijk.
Na de halte bij De Vrije Teugel
gaat de bus linksaf via Camping
de Pier en Hullie-Speelboerderij,
de Canadasweg, de Sonhofweg
en de Nistelrodeseweg naar ziekenhuis Bernhoven en ten slotte:
via de Hobostraat en de Kornetstraat naar het Busstation in
Uden.

Het zomerreces is aangebroken. Een aantal weken zonder commissie- en
raadsvergaderingen. Geen fractieoverleg of andere informatiebijeenkomsten.
Tijd om te ontspannen en even wat gas terug te nemen.

En dat is belangrijk. Een mens
heeft soms even tijd nodig om
tot rust te komen. Zelf gebruik
ik deze periode om meer te wandelen en te fietsen. Vooral ook in
onze mooie gemeente Bernheze. Er zijn veel plekjes de moeite
waard om te bezoeken. En als ik
dan tijdens zo’n wandel- of fietstocht in de avond nog even een
terrasje meepik, dan geeft mij dat
het ultieme zomergevoel.
Zo’n periode van rustig aan doen
geeft ook ruimte in je hoofd. Je

kijkt terug op het afgelopen bestuursjaar en ook vooruit naar
het volgend jaar. Het wordt een
druk jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.
We zullen alle energie nodig
hebben om een goede campagne te voeren met een goed verkiezingsprogramma. Ook dat is
iets om in deze periode over na
te denken en aan te werken.
En dat kan prima samengaan met
die wandel- en fietstochten door
onze gemeente. Op die manier
doe ik inspiratie op voor ons ver-

kiezingsprogramma. Ik bedenk
wat belangrijk is voor onze gemeente. Wat is belangrijk om te
ontwikkelen, maar ook wat is belangrijk om te behouden. Heeft u
daar nog ideeën over, dan horen
wij die graag.
Ik wens u, namens onze gehele
fractie, een hele fijne zomer toe.
En wie weet, kom ik u nog tegen
op één van mijn wandel- of fietstochten… Tot dan!
Reageren:
reactie@progressiefbernheze.nl

Gehele zomervakantie geopend

Buiten
gewoon
mooi

VIER JAAR
GARANTIE!

op=op

Grote opruimingsuitverkoop

Cobb barbecue
Adviesprijs 159,-

99,-

gratis

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Exclusief trento relax fauteuil
Samba bruin per stuk 299,2 stuks voor

398,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

in verband met de
verhuizing naar ’t Dorp 57d
Vanaf 5 augustus
gaan we dicht op huidige locatie
‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch - 0412 475 024 - www.shoeby.nl
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GERARD IN GESPREK MET...
JAN RAAIMAKERS, VOORZITTER SP BERNHEZE
Zat ik januari nog op de redactie met Jan aan de keukentafel om hem te bevragen over zijn werkzaamheden
als raadslid voor de SP, toog ik maandag 10 juli naar Heesch om Jan thuis nog eens door te vragen over zijn
functie als voorzitter van de SP afdeling Heesch.

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

PROFIELSCHETS:
Naam: Jan Raaimakers
Woonachtig: Heesch
Leeftijd: 63 jaar
Burgelijke staat: gehuwd,
twee kinderen
Beroep: hoofd Technische
Dienst.

Gerard in gesprek met Jan Raaimakers

SP bestuurt in gemeenten
en provincies
Jan hoe kan dat nu raadslid
én voorzitter; dat lijkt op een
armoede aan bestuurskader
binnen de SP!
Dat is beslist geen armoede. Nadat we in 2002 niet aan de verkiezingen deelnamen zitten we nu al
weer een aantal jaren ruim in onze
mensen. Het voorzitterschap van
onze afdeling heb ik op me genomen omdat ik het leuk vond om te
doen en het ook best te combineren is met mijn raadslidmaatschap,
zeker nu we het raadswerk over
vier mensen kunnen verdelen. Als
afdelingsvoorzitter ben ik bovendien ook lid van de landelijke par-

Zorg is een
grondrecht
tijraad van de SP. Buiten de congressen om komen wij een zestal
keren per jaar op zaterdagen bij elkaar om over belangrijke thema’s
te praten.
Begrijp jij nog iets van
Roemer? Landelijk durft de
SP niet mee te regeren,
terwijl de SP in nogal wat
gemeenten deel uit maakt
van de colleges en goede
bestuurders levert.
Ho, ho dat wij niet mee durven te
besturen, slaat nergens op, want
zo maken wij in 40 gemeenten
deel uit van het college van burgemeester en wethouders en in

zes van de twaalf provincies leveren wij gedeputeerden. En zelfs in
Amsterdam maken wij met twee
wethouders deel uit van het dagelijks bestuur. Landelijk doen we
niet mee, omdat wij ons niet in de
hoek willen laten drukken door de
VVD zoals de PVDA dat de laatste
vier jaar heeft laten doen.
Zo maakt de SP ook deel uit
van het dagelijks bestuur
van de Provincie en is
gedeputeerde Johan van
den Hout de trekker van
een omvangrijk pakket
ten laste van de Brabantse
Veehouderij. Steunen jullie
dat beleid of hebben jullie
als plaatselijk afdeling daar
kanttekeningen bij?
In 2022 moeten verouderde
veestallen voldoen aan strengere
eisen om stank en uitstoot van
fijnstof en ammoniak te beperken
en dat is ook echt nodig. Maar een
individuele boer mag niet de dupe
worden van een maatregel waar
iedereen van profiteert. Daarom
vinden wij dan ook dat er in die
gevallen passende compensatie
geboden moete worden.
Nu weer terug naar de
plaatselijke SP. Hoeveel leden
hebben jullie en wat kost een
lidmaatschap?
Wij hebben rond de 150 leden en
die betalen elk kwartaal € 5,- aan
contributie.
De tijd die je als raadslid
en als voorzitter kwijt bent
staat in schril contrast met

je vergoeding. Hoe zit dat
met die afdracht regeling
bij de SP, waarover minister
Plasterk nu ook weer moeilijk
doet?
Onze vergoeding als raadslid
wordt door de gemeente Bernheze
rechtstreeks in onze partijkas gestort volgens de afdrachtsregeling,
een systeem dat wij als SP vanaf
1974 hebben. Vanuit die partijkas
ontvangen wij een tegemoetkoming van 25%, wat voor mij op
ongeveer € 130,- per maand uitkomt. Doel van de regeling is dat
alle volksvertegenwoordigers op
ongeveer een modaal inkomen
uitkomen. Alles daarboven blijft in
de partijkas.
Minister Plasterk heeft nu uitgevonden dat rechtstreekse betaling
aan de bestuurders moet plaatsvinden en hij wordt daarin gesterkt door een uitspraak van de
rechter, die de gemeente Noordoostpolder verbood om de raadsvergoeding in de partijkas van de
SP te storten.
Doen jullie mee aan de
volgende verkiezingen en
heb je nu al belangrijke
punten welke in het
programma moeten komen?
Wat dacht je, natuurlijk gaan wij
na het succes van de laatste jaren actief deelnemen aan de verkiezingen in 2018! Met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
zijn we nog lang niet klaar en
daarnaast zullen wij bijvoorbeeld
zeker programmapunten overnemen uit het onlangs aan ons door

Bouw Project Begeleid Wonen Heeswijk-Dinther

de Overleggroep Ouderen Bernheze overhandigde rapport met
speerpunten ouderenbeleid voor
de periode 2017-2021.
Wie schrijft jullie programma?
Cor van Erp, onze fractievoorzitter, is veelal de schrijver en andere
leden uit de partij leveren hem ook
verscheidene onderwerpen aan.
Wat heeft Bernheze aan de SP
te danken?
Ons raadslid Jan Prinsen heeft
zich bijzonder ingespannen voor
het project Begeleid Wonen in
Heeswijk-Dinther en met steun
van heel veel partijen en unanieme steun vanuit de gemeenteraad
komt dit project tot stand.

Van sommige partijen
lees ik al de naam van de
lijsttrekkers. Hoe zit dat bij
jullie?
Begin oktober stellen wij al onze
leden in de gelegenheid om zich
kandidaat te stellen als raadslid.
Die kandidaatstellingen worden
besproken in een kiescommissie
die bestaat uit de fractievoorzitter en het dagelijks bestuur van
onze partij. Deze commissie komt
tot een voordracht die aan de algemene ledenvergadering wordt
voorgelegd en vervolgens wordt
de volgorde op de lijst vastgesteld.
Dus nog even wachten.

Een laatste hartenkreet?
Een heleboel mensen mijden zorg uit financiële
overwegingen, laten we zorgen dat dit niet meer voorkomt.
Zorg is een grondrecht, mag nooit afhankelijk zijn van de
inhoud van iemands portemonnee.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Nieltje Arts
Paul Heerkens
kan de staatsloten
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
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Wie kan mij helpen aan
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.

DIVERSEN
EXPOSITIE IN ATELIER
ART RAMOU
Schilderijen van de Syrische
kunstschilder George Miro zijn
in de periode van 15 t/m 30
juli te bezichtigen in Atelier Art
Ramou, Zoggelsestraat 68 in
Heesch (alleen op zaterdag en
zondag van 11.00 - 17.00 uur);
artrammo@gmail.com.
HET MEDIAHUYS IS
GESLOTEN van 3 tot en met
18 augustus.

Magazine over mens,
dier en natuur
in de Maashorst
www.meermaashorst.nl

9

Parijs in Berlicum

5
7

GEVRAAGD

OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode
afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

3

9

1

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP
PAPIER?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

TE HUUR

8

1
8

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.

LEGE CARTRIDGES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Easy

9

pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

4

6

2

8

2

Puzzle #244458

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

BERLICUM - Op zondag 30 juli zal het Mercuriusplein in Berlicum
veranderen in een stukje Parijs. Nagebootst met een hoge Eifeltoren
en ‘Marche aux puces’ (brocante snuffelmarkt). Er zullen zo’n 225
kramen worden opgesteld met de meest uiteenlopende artikelen.
Leuke dingen, gekke dingen,
kostbare en handige dingen, zomaar of voor de heb. Het is er
allemaal. Een compleet huis kan

ZOMER: MULTI CULTI VOORDEEL
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

worden ingericht. Naast deze
grote markt is er ook kindervermaak en live muziek. Voor een
hapje en een drankje wordt een

sfeervol terras ingericht. Ook is
er een spectaculaire roofvogelshow. De markt is geopend van
9.00 tot en met 16.30 uur. De
toegang bedraagt € 3,50 voor
volwassenen en voor kinderen
tot en met 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, is
het gratis.
Zie oplossing pagina 46
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Fotoreportage

Bernhezenaren lopen

de vierdaagse in NijmegeN
De redactie van DeMooiBernhezeKrant heeft grote bewondering voor de lopers van de Vierdaagse.
Daarom waren wij op woensdag 19 juli aanwezig in Wijchen om de doorzetters uit Bernheze aan te
moedigen en van een appeltje voor de dorst te voorzien. Op deze pagina’s zetten we hen nog eens
figuurlijk in het zonnetje. (Letterlijk gebeurde dat op de zonnige dag zelf al.)

Vele
kilometers

Doorzettingsvermogen

Gezelligheid
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BERNHEZE BOUWT
40-jarig werkjubileum voor Albert van den Berg
HEESCH/ROSMALEN – Dat iemand 40 jaar in dienst is bij zijn of haar werkgever is iets wat niet vaak
meer voorkomt. Maar Albert van den Berg is het gelukt, want op 25 juli werkte hij precies 40 jaar bij
installatiebedrijf Piels in Rosmalen. Op vrijdag 21 juli werd hij met een smoes naar de zaak gelokt door
de directie en werd hij verrast met een grote taart en een bos bloemen vanwege zijn jubileum.
Albert is 57 jaar en is zijn loopbaan begonnen bij installatiebedrijf Piels, waar hij tot aan zijn
pensioen wil blijven werken.

Het vak heeft hij vanuit huis
meegekregen. “Ons moeder
zei: ‘Word maar loodgieter, dan
hebben we van alles wat.’ Bij ons

thuis werkten de meesten in de
bouw.” Albert heeft op de LTS
alles geleerd op het gebied van
installatietechniek en is daarna
bij Piels aan de slag gegaan.
Zijn eerste leermeester was Piet
van de Berg; met hem is hij veel
op pad geweest. Het allereerste
grote project wat Albert deed
waren de zogenaamde ‘kabouterhuisjes’ in Rosmalen.
“Mijn handen waren aan het
eind van de dag zo vies van alle
teer!”, blikt Albert terug. De afgelopen vijf jaar werkt Albert bij

uitgehaald. Zo heeft hij bijvoorbeeld ooit per ongeluk met

‘Word maar loodgieter, dan hebben
we van alles wat’

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

installatiebedrijf Vervenne in Nistelrode, een onderdeel van Piels
BV.
Hier werkt hij helemaal zelfstandig, hij plant zelf alle klussen in
en zorgt ervoor dat alles netjes
en op tijd klaar is. Albert krijgt
voornamelijk klussen door van
bouwbedrijf Van Herpen.
In die 40 jaar dat hij bij Piels
werkt heeft hij het nodige meegemaakt en de nodige grappen

collega’s een werkbusje in een
bouwput gereden, omdat ze te
laat remden.
“We legden dan pvc-buizen op
de imperial van het busje, en
als je dan vooruit reed en hard
remde vlogen de buizen vanuit
het dak zo de bouwput in. Maar
we remden te laat, dus eindigden niet alleen de buizen in de
bouwput”, lacht hij.

Albert heeft in al die tijd bij Piels
veel geleerd maar hij is ook een
tijdje leermeester geweest. Hij
heeft dan ook de nodige mensen
zien komen en gaan.
“Ik ging me maar niet te veel
aan nieuwe collega’s hechten,
want voor je het wist waren ze
alweer weg”, grapt Albert.
In zijn laatste jaren tot aan zijn
pensioen wil hij bij Piels blijven
werken en hoopt hier nog net
zoveel plezier te beleven als hij
de afgelopen 40 jaar heeft gehad.
Marga, Niek en Jo bedanken
Albert voor al deze jaren inzet en
het echte kado ontvangt hij tijdens het personeelsfeest in september.
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• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

COLUMN
ONNO
HOE WORDT
‘NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO’ BIJ PLANSCHADE BEPAALD?

www.vanduynhoven.nl

Samen
sterker

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

06-11955220
johndortmans@home.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

In deze rubriek heb ik al diverse malen
aandacht besteed aan planschade. En
niet voor niets; het planschadetraject
is best ingewikkeld. U weet inmiddels dat voor een succesvol beroep
op planschade aan een heel aantal voorwaarden voldaan moet
worden. Om te beginnen moet er sprake zijn van een planologische
verslechtering. Deze verslechtering moet daadwerkelijk leiden tot een
waardevermindering van uw onroerend goed. En deze schade mag
ook niet voorzienbaar zijn. Een aspect dat steeds weer onderwerp van
discussie vormt is het ‘normaal maatschappelijk risico’.
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij
planschade worden bepaald?
Vrij recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State hier een duidelijke uitspraak over gedaan. In deze uitspraak
ging het om een bestemmingsplan dat een drietal vrijstaande
woningen mogelijk maakte. Niet ter discussie stond dat er sprake
was van planschade als gevolg van extra verstening van de omgeving,
een beperking van het uitzicht, aantasting van de privacy en een
intensivering van het gebruik. Maar de vraag was of deze schade
volledig binnen het ‘normaal maatschappelijk’ risico viel.
De Rechter stelde om te beginnen dat voor het beantwoorden van
deze vraag in eerste instantie van belang is, of de ontwikkeling (van
de drie woningen) ‘als een normale maatschappelijke ontwikkeling’
beschouwd kan worden. Zogenaamde inbreiding van woningen
in een woonkern wordt door de rechter veelal als zo’n normale
maatschappelijke ontwikkeling aangemerkt. Als dat zo is, dan had
hiermee rekening gehouden moeten/kunnen worden.

PLANSCHADE KAN ONDER NORMAAL
MAATSCHAPPELĲK RISICO VALLEN
Verder is van belang of een ontwikkeling in de lijn der verwachtingen
lag. Hiervoor is dan weer van belang of de ontwikkeling naar aard
en omvang past binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en
binnen het tot dan toe gevoerde beleid. Overigens wil het nog niet
zeggen, dat als een ontwikkeling in de lijn der verwachting lag, dat
de daaruit voortvloeiende schade dan ook automatisch geheel onder
het normaal maatschappelijk risico valt. Er zal ook gekeken moeten
worden of de schade onevenredig is in verhouding tot de waarde van
de woning.
Overigens stelde de rechter in deze uitspraak ook, dat een normaal
maatschappelijk risico van 5% wel veel is, maar niet zodanig zwaar,
dat deze schade niet voor rekening van de ‘getroffene’ kan worden
gelaten. Het ‘eigen risico’ bij planschade hoeft dus niet automatisch
2% te zijn!
Laat u goed adviseren!

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Onno Truschel is zelfstandig adviseur
op gebied van ruimtelijke ordening en
eigenaar van RO Connect in Heesch.

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

32

Woensdag 26 juli 2017

BERNHEZE BOUWT
Kunststof kozijnen

Haal de
zon in huis

M. van Pinxteren V.O.F.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

Klustips voor als je in de vakantie gaat klussen
* Een houten duimstok is maatvaster dan een plastic duimstok.
* Als je een zaag koopt met winkelhaak gedeelte controleer even of deze goed is door op een plank een lijntje te trekken en
aan de andere kant ook. Beide lijnen moeten evenwijdig zijn.
* Een zaag met veel tanden per duim zaagt fijner dan een zaag met minder tanden per duim.
* Hanteer een hamer zoals het hoort dat wil zeggen aan het uiteinde vasthouden en de duim in de lengterichting houden om
de hamer te sturen met slaan. Bij een zaag je wijsvinger in de lengterichting houden om de zaag te sturen.
* Meet altijd 2x voor de zekerheid, eventueel een 3e keer.
* Draadnagel krom geslagen? Trek hem eruit want een rechte spijker erin slaan gaat makkelijker. En als de spijker er niet uit wil
dan heen en weer slaan tot de spijker afbreekt zo voorkom je onnodige houtschade aan het hout. Of een klosje gebruiken
om de hamer te steunen.
* Je kunt de goedkoopste kruiskop schroeven gebruiken maar gebruik een wat duurder bitje. Daar heb je heel veel nut van.
Goedkope bitjes slijten enorm hard.
* Een klemmende deur kun je oplossen door de scharnierpen te verwijderen en de ogen met een tang iets te verbuigen en de
pen er weer in doen.
* Nieuw hout eerst even ontvetten met ammonia voor je het gaat schilderen.
Bron: www.verbouwkosten.com

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
:
Ontzorgen
in
er g,
Uw waard
vatie
onze moti

IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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Vakantiebaantjes
Goed nieuws voor jongeren:
per 1 juli zijn de minimumlonen gestegen.
Als jongeren tot 18 jaar teveel verdienen, krijgen hun ouders soms geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer.

Anita Fransen

Een 16- of 17-jarige mag in 2017 maximaal € 1.265,- netto per kwartaal verdienen. Verdient hij of zij meer dan krijgen de ouders voor dat kwartaal geen
kinderbijslag en kindgebonden budget. In de zomervakantie mag de jongere
€ 1.299,- netto extra verdienen. Voor 15-jarigen geldt er geen bijverdiengrens.

Uitzendkrachten
Als werkgever dient u de identiteit van uitzendkrachten te controleren. Dit doet u door voor de start van
de werkzaamheden het originele identiteitsbewijs op vijf punten te controleren:
• Pasfoto; is die inderdaad van de persoon die bij u komt werken?
• Kloppen de lengte en de leeftijd?
• Komt de handtekening overeen?
• Is het document nog geldig?
• Staat de nationaliteit vermeld?
ACCOUNTANCY
In uw administratie legt u vast wat u gecontroleerd heeft. U mag geen
& ADVI E S
kopie van het ID-bewijs in uw administratie bewaren voor uitzendkrachten.
Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
Voor meer informatie: www.faara.nl
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl

Ondernemers
laat je zien!
•
•
•
•

Advertentie DeMooiBernhezeKrant
Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Website met responsive design
& eenvoudig zelf te beheren

Fransen

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

NIEUW: Buurtbemiddeling Bernheze!
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

www.woodstock-oss.nl

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl 0412-795170
www.bernhezemedia.nl

BERNHEZE - Plezierig wonen! Dat wil iedereen. Op zijn of haar manier. Ook in Heesch, Vorstenbosch,
Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek kan het gebeuren dat buren uw woonplezier beïnvloeden.
Vaak helpt het om met elkaar te praten. Als dat niet meer lukt is het fijn dat er mensen zijn die jou
kunnen ondersteunen. Dit is wat buurtbemiddeling Bernheze ook wil doen. In 264 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling al een succesvol middel om leefbaarheid te vergroten. Nu start ONS welzijn
ook in Bernheze hiermee. Wil jij aandeel hebben in het vergroten van het woonplezier in deze mooie
gemeente? Heb jij een onpartijdige en objectieve houding en kun je goed luisteren? Neem dan contact
met ons op!

Wat is buurtbemiddeling?
Beter een goede buur dan een
verre vriend luidt het spreekwoord. Helaas is dit niet altijd het
geval. Geluidsoverlast, rommel
rondom het huis, overhangende
takken of andere overlastzaken
kunnen leiden tot aanhoudende
ergernissen en soms tot een burenruzie. In dat geval kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden.
Onder begeleiding van vrijwillige bemiddelaars gaan buren met

elkaar in gesprek om samen een
oplossing voor het probleem te
vinden. Hierdoor kan voorkomen worden dat problemen uit
de hand lopen.

spreekbaar. Ook wordt rekening
gehouden met je eigen wensen
en mogelijkheden. Je wordt hiervoor goed opgeleid met de basistraining Buurtbemiddeling.

De vrijwillige buurtbemiddelaar?
Ben je een betrokken inwoner
van deze gemeente en je wil daar
een dankbare uitdagende bijdrage aan leveren, grijp dan deze
kans. Als bemiddelaar draag je bij
aan het oplossen van beginnende conflicten tussen buren.

Over de organisatie
Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente Bernheze en ONS welzijn in
samenwerking met netwerkpartners;
woningcorporatie
Mooiland, Woonstichting Kleine
Meierij en de wijkagenten. ONS
welzijn begeleidt de vrijwillige
buurtbemiddelaars.

Je staat er niet alleen voor
De bemiddelaars voeren de gesprekken altijd met z’n tweeën
en er is een professionele coördinator om ondersteuning
te bieden. Buurtbemiddeling is
geen dagtaak. De mate waarin
je je tijd beschikbaar stelt is be-

Geïnteresseerd?
Bel of mail naar ONS welzijn. De
contactpersonen zijn Nol Braks
en Femke Prince
nol.braks@ons-welzijn.nl of
06-38333264.

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan
Open nu
s
het JongWij
pakket

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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DE MEEST COMPLETE

VAKANTIEPAKLIJST
BABIES & KINDEREN
o Aankleedkussen
o Babyhanddoekje
o Babydoekjes (-wipes)
o Babyfoon
o Babyvoeding
o Babyzalf/-olie
o Badproducten
o Bijtring
o Borstkolf
o Buikdrager
o Crème voor de wangetjes
o Draagdoek
o Drinkbekertje
o Eigen rugtasje
o Emmer & schepje
o Fleecedekentje
o Flessenwarmer
o Fopspenen
o Fruithaplepeltje
o Identificatieplaatje/bandje
o Kampeerbedje/reiswieg
o Kiddy-board
o Kinderparacetamol
(zetpillen)
o Kinderwagen/buggy
o Kleurpotloden
o Knuffel(s)
o Kruik
o Luierdoeken
o Luiers
o Luierzalf
o Melkflesjes & spenen
o Middel tegen
darmkrampjes
o Middel tegen luieruitslag
o Middel tegen oorpijn
o Mutsje
o Neusspray
o Parasolletje (voor
kinderdrager)
o Plastic opblaasbaar
babybadje
o Po
o Regen- en windbroek
o Rompertje(s)
o Rompertje(s) - lange
mouwen
o Rugdrager
o Slabbetjes
o Speelgoed
o Speenketting
o Thermosfles
o Trappelzak
o Tuigje
o Wattenstaafjes
o Windjack met capuchon
o Wippertje
o Zoogkompressen

(GSM)
o Telefoonkaart/beltegoed
o Telefoonnummer
Nederlandse ambassade
o Telefoonnummer om pas
te blokkeren
o Telefoonnummer om
vlucht te herbevestigen
o Telefoonnummers familie
& vrienden
o Visitekaartjes

CONTACT (GEGEVENS)
o Adressenlijst
o Alarmnummers
o Frequenties
wereldomroep
o Headset mobiele telefoon
o Internationale
toegangsnummers

REISTAS
o Schroefhaakjes
(ophangen)
o Slaapzak
o Strandmatje
o Strandtas
o Tie-wraps
o Ventilator
o Vliegenmepper
o Wandelkaart
o Waterdichte koker/hoesje
o Waxinelichtjes

MOBIELE TELEFOON &
ACCULADER
o PUK-code meenemen

DIEREN
o Borstel
o Dierenpaspoort
o Gezondheidsverklaring
o Grind voor de kat
o Inentingsbewijs huisdier
o Kalmeringspilletjes
o Kattenbak
o Lange lijn met grondpen
o Mand
o Poepzakjes
o Snoepjes
o Speeltjes
o Tekenpen
o Tekentang
o Vlooienkam
o Voeder- & waterbak
o Voer
o Water voor onderweg
DIVERSEN
o Aansteker
o Asbakje
o Badlakens
o Bindriempjes
o Dekbed
o Dekbedhoes
o Dekens
o Elastiekjes
o Handdoeken
o Hangslotjes (voor rugzak)
o Heuptas
o Hoofdkussen
o Kaarsen
o Ketting met slot
o Kussensloop
o Kussentje
o Lakens
o Lakenzak
o Linnengoed
o Luchtbed
o Luchtbedreparatiesetje
o Lucifers
o Matrasje(s)
o Paperclips
o Paraplu
o Reduceerventiel gasfles

o Wekker
o Woordenboek
DUIKSPORT
o Ademautomaat
(1ste en 2de)
o Alarmnummers
(Drukcabine)
o Buddylijn
o Dieptemeter
o Duikadressen
o Duikbrevet(ten)
o Duikhandschoenen
o Duikhorloge
o Duiklamp
o Duikmasker (-bril)
o Duikmes
o Duikpak
o Duikschoenen
o Duikvinnen (flippers)
o Fluit
o Kompas
o Logboek (duiken)
o Loodgordel (+ gewichten)
o Manometer
o Onderwatercamera
o Onderwatercamera
oplader/batterijen
o Persluchtfles (gevuld)
o Schoonmaakgel (makser)
o Snorkel
o Trimvest
ETEN & DRINKEN
o Afbakbroodjes
o Blikjes fris
o Boter
o Bouillonblokjes
o Brood
o Broodbeleg zoet
o Druivensuiker
o Energy drink voor
onderweg
o Frisdrank
o Fruit
o Gedroogde groente
o Hagelslag
o Kauwgom
o Koekjes
o Koffie
o Koffiecreamer
o koffieschepje
o Kruiden
o Melkpoeder
o Noodrantsoen
o Oploskoffie
o Peper & zout
o Pindakaas
o Rijst
o Suiker
o Thee
o Vleeswaren & kaas
o Water
o Zoetjes
GELDZAKEN &
WAARDEPAPIEREN
o Aanvullende verzekering
o Annuleringsverzekering
o Bankpas/giropas
o Betaalcheques
o Brommercertificaat
o Calculator om te
internetbankieren
o Cash zakgeld
o CJP
o Collegekaart
o Creditcard
o E-111 formulier
aanvragen
o Eurocalculator
o Frequent Flyer pas
HOTELVOUCHERS
o Inschrijvingsbewijs studie
o Jeugdherbergkaart
o Kopieën van belangrijke
documenten

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kortingspassen
Medisch paspoort
Moneybelt
Motorvoertuigenverzekering
Nummers van passen
Nummers van travelers
cheques
Pasfoto’s (plus extra)
Reserveringsbewijzen
Rijbewijs

SCHADEFORMULIER
o SOS-dekking
o Stagecontract
o Strippenkaart
o Studentenpas
o Studiepapieren
o Travelers cheques
o Vaarbewijs
o Vaarreglement
o Verklaring verzekering in
de taal van het gastland
meenemen
o Verzekeringspas
o Voldoende ruimte in
paspoort voor stempels &
visa
o Ziektekostenpapieren

GEREEDSCHAP &
ELEKTRONICA
o Accu(s)
o Acculader(s)
o Batterijen
o Bijl
o Brandblusser
o Digitale camera &
geheugenkaart(en)
o Draagbare CD speler +
CDs
o Fotocamera
o Fotorolletjes
o GPS (Global Positioning
System)
o Hamer(tje)
o IJzerdraad
o Knijpkat
o Kompas
o Koptelefoon
o Laptop PC
o Minidisc speler + minidiscs
o MP3-speler + muziek
o Multitool
o Naaigerei
o Omvormer 12-230 Volt
o Onderwatercamera
o Pioniersschop
o Plakband/ tape
o Plakspullen
o Pomp(je)
o Radio/wereldontvanger
o Reiswekker
o Rekenmachine
o Rubberen hamer
o Schaar
o Schroevendraaier
o Statief voor camera
o Steeksleutels
o Tang
o Televisie

Touw
Veiligheidsspelden
Ventielnippel
Verlengsnoer
Verrekijker
Videobanden
Videocamera
Walkman
Waterpas
Wereldstekker/adapter
Zaklantaarn
Zakmes

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GEZONDHEID &
MEDICIJNEN
o Anti hoogte-/ zee-/
wagenziektemedicijnen
o Anticonceptiepil
o Bloedgroepkaart
o Braakzakjes
o Buikloopmedicijn
o Condooms
o EHBO-set (waaronder
pleisters)
o Eigen medicijnen
o Geneesmiddelen paspoort
o Hechtpleisters/sporttape/

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

second skin
o Inentingsboekje
o Injectienaalden
o Insecten afweermiddel
o Internationaal bewijs van
inenting
o Jodium
o Klamboe/muskietennet
o Koortsblarenzalf
o Laxeermiddel
o Malariatabletten
o Muggenkaars
o Muggenlamp
o Muggenspiraal
o Muggenspray
o Muggenstekker
o Ontsmettingsmiddel
o ORS (oral rehydration
salt)
o Papieren WC-brillen
o Pijnstiller
o Plaskokertje/plastuit
o Plaszakjes
o Schaartje
o Talkpoeder
o Tekenpincet
o Thermometer
o Tijgerbalsem
o Waterzuiveringstabletten/
-vloeistof
o Zalf voor insectenbeten
o Zonnebrandmiddel
o Zwachtel
KAMPEREN &
BACKPACKING
o Barbecue
o Barbecue aanmaakblokjes
o Beschermhoes voor
rugzak
o Campinggas

Campingdouche
Campinggids
Campingoventje
Caravansleutels
Dagrugzakje
Dekzeil
Disselslotsleutels
Fakkels
Gas & brander
Gas- of olieverlichting
Gasfles
Gaslamp
Gasslang
Grondzeil(tje)/
landbouwplastic
Heupflesje
Jerrycan
Kampeercarnet
Koelbox
Koelboxelementen
Kooktoestel
Lampenolie
Luifel
Mieren lokdoosjes
Opstapje voor caravan
Parasol
Parasolvoet

REPARATIESET VOOR
TENT
o SAS Survival gids
o Scheerlijnen/stormlijnen
o Stoeltjes (klap-)
o Tafellaken
o Tafeltje
o Tent & stokken
o Tentelastieken
o Tentharingen
o Toilet (chemisch)
o Veldfles
o Voortent & stokken
o Vouwkratje
o Waterzak
o Windscherm
KEUKENGEREI &
SCHOONMAKEN
o Aardappelschilmesje
o Afwasbakje
o Afwasborstel
o Afwasmiddel
o Aluminiumfolie
o Anti-vochtzakken
o Bestek
o Bezem
o Blikopener
o Bord(en)
o Boterhamzakjes
o Botervloot
o Broodmes
o Chemisch toiletvloeistof
o Dompelaar
o Drinkbeker(s)
o Dweil
o Emmer
o Fluitketeltje
o Glazen
o Grillpan
o Houten lepel
o Kaasschaaf
o Keukendoekjes
o Keukenrol
o Knoflookpers
o Koffiefilters
o Koffiepotje
o Kurkentrekker/flesopener
o Pannenlappen
o Pannenset(je)
o Plastic bekertjes
o Plastic zakjes
o Schoonmaakmiddelen
o Schuursponsje
o Snijplankje
o Spiritus
o Spons
o Stoffer & blik
o Stokbroodzak
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25 TIPS

VOORDAT JE VERTREKT...
Stress bij het inpakken?

Wil je goed voorbereid op vakantie?
Met DeMooiBernhezeKrant vakantiechecklist
vergeet je nooit meer wat, waar je ook heen gaat.
Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat je goed
voorbereid op vakantie gaat. Een inpaklijst is daar
bij een handig hulpmiddel. Knip deze paklijst uit,
en leg de lijst neer zodat je niets vergeet.
1. +31 vóór nummers instellen (GSM)
2. Controleren geldigheid paspoorten
3. Controlebeurt voor de auto

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strijkijzertje
Theedoeken
Theepotje
Thermosfles
Toiletpapier
Vaatdoekjes
Vuilniszakken
Wasbakstop
Wasborsteltje
Washandjes
Wasknijpers
Waslijn
Wasmachientje
Wasmiddel
Waterkoker

KLEDING &
ACCESSOIRES
o (Bad) Slippers
o (Thema) Feestkleding
o Badjas
o Badpak
o Bandana
o Bikini
o Blouses
o Bodywarmer
o Boxershorts/ ondergoed
o Broekriem
o Corsage
o Fietskleding
o Fleece trui
o Jacquet
o Jas
o Joggingpak
o Jurken
o Korte broek(en)
o Laarzen
o Lange broek(en)
o Lingerie
o Manchetknopen
o Mantelpak
o Muts
o Nette schoenen
o Overhemden
o Pantalon
o Panties
o Pantoffels
o Pantykousen
o Petje(s)
o Poncho
o Pyjama
o Regenjack/regenpak
o Rok(ken)
o Sandalen
o Sarong
o Schoenen
o Schoensmeermiddel

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Shirts
Sjaal
Smoking
Sokken
Spijkerjack
Sportkleding
Sportschoenen
Strik
Stropdas
Trui(en)/sweater(s)
Vest
Veters (extra)
Wandelschoenen/

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ziektekostenverzekering controleren voor gastland
Elektra (deels) afsluiten
Elektrische apparaten uitschakelen
Gas (deels) afsluiten
Geldigheid identiteitskaart controleren
Haal antenne(s) uit radio/tv i.v.m blikseminslag
Koelkast & broodla leegmaken
Krant doorsturen
Oppas voor huisdier regelen
OV-jaarkaart omzetten in vergoeding
Parkeervergunning (laten) plaatsen

CD’s
Dobbelstenen
Frisbee
Gamecomputer & spellen
Hangmat
Hengel & visgerei
Jeu de boules
Kadootjes
Kano
Muziek
Muziekinstrument
Natuurgids
Opblaasboot
Opblaaszwembadje
Overige spelletjes
Peddels
Pen of potlood
Picknickmand
Puzzelboekje
Schepnet
Schetsblok
Schrijfpapier
Skates/Skeelers &
bescherming
Snorkel
Speelkaarten
Surfpak
Surfplank & toebehoren
Tafeltennissetje

o
o
o
o

Sigaretten - Sigaren
Studieboeken/materialen
Uitnodigingen
Zonnebril

REISDOCUMENTEN
o Aankomst- en
vertrektijden
o ANWB-pas
o Check-in- & checkouttijden hotel
o Check-in-tijd vlucht
o Geldig visum
o Groene kaart
o Hotelreservatie
o Internationale reis- &
kredietbrief
o J-Visum (voor VS indien
stage/ studie van max. 6
mnd.)
o Kentekenbewijs auto/
motor
o Kentekenbewijs caravan/
aanhanger
o Kopie van
reisdocument(en)
o Kortingskaart NS
o Land- en wegenkaart(en)
o OV-jaarkaart
o Paspoort/identiteitskaart
o Reisgids
o Reisverzekering(spapieren)
o Rijbewijs (internationaal)
o Routebeschrijving
o Taalgids
o Tankpas
o Ticket(s) (vliegtuig/trein/
bus/ boot)
VERVOER (PER AUTO)
o Afvalzakje voor in de auto
o Autogereedschap
o Auto reserveren (op
vliegveld)

bergschoenen
o Waterschoentjes
o Windjack
o Zwembroek
MOTOR (ACCESSOIRES)
o Anti-condens
o Controlebeurt voor de
motor
o Gehoorbescherming
o Helmmuts
o Instructieboekje
o Kettingspray
o Pluggenset
(bandenreparatie)
o Reserve handschoenen
o Tanktas/routerol
o Viziercleaner
ONTSPANNING &
TIJDVERDRIJF
o Backgammon/tricktrack
o Badmintonrackets &
shuttle
o Bal
o Boeken
o Boot

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tennisballen
Tennisracket
Tijdschriften
Wandelstok
Waterski's
Yahtzeeblokje
Zeilpak
Zwembandjes
Zwemvest

PERSOONLIJKE ZAKEN
o Agenda
o Bril
o Brillenkoker
o Contactlenzen & vloeistof
o Correspondentie
o Dagboek
o Documentatie
o Entreekaarten
o Handtas
o Horloge
o Huissleutels
o Organizer
o Portemonnee
o Projectmap
o Reservebril
o Sieraden

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Postopvang regelen
Reisverzekering afsluiten
Verblijfadres voor achterblijvers (thuislaten)
Verlichting instellen (tijdklok)
Verwarming laag zetten
Voicemail GSM aan-/uitzetten
Vuilnis buiten zetten
Water (deels) afsluiten
Wekker(s) uitzetten
Zaakwaarnemer (bankzaken e.d.) regelen
Zorgen voor inentingen

Autobahnvignet
Bagagespin
Bougie(s) & bougiesleutel
CD-Rom navigatie
Europees schadeformulier
Extra brandstof (in
metalen tank)
Gevarendriehoek
Imperiaal
Koelvloeistof of water
Krik
LPG-verloopnippel
Motorolie
Nekkussen
Pechlamp
Remolie
Reserve-autosleutels
Reservelampjes
Reservewiel
Ruitenreiniger & doekjes
Sleepkabel
Startkabels
Technische handleiding
voertuig
V-snaar
Verkeersvest
Zekeringen

VERVOER (PER FIETS)
o Bagagedrager(s)
o Bandenplakset
o Bidon(s)
o Borsteltje
o Fiets
o Fietscomputer
o Fietsreparatiesetje
o Fietshelm
o Fietspompje
o Fietsschoenen
o Fietsslot
o Fietstassen
o Kettingolie
o Kettingpons
o Rem- en versnellingskabel

o Reserveband (binnen- &
buiten-)
o Riemen/spin
o Set remblokjes
o Spaaksleutel
o Spaken
o Verlichting
VERZORGING &
UITERLIJK
o Aftershave/parfum
o Aftersun
o Bodylotion
o Crèmespoeling
o Dag- en nachtcrème
o Deodorant
o Douchegel
o Douchemuts
o Fohn
o Gel/wax
o Haarelastiekjes & clips
o Haarlak
o Kam/borstel
o Ladyshave
o Lenzenvloeistof
o Lippenzalf
o Make-up
o Nagellak & remover
o Nagelvijl
o Oorwatjes
o Pincet
o Reinigingsmelk
o Scheerapparaat & oplader
o Scheermesjes & houder
o Scheerschuim
o Shampoo/zeep
o Spiegel
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Wattenschijfjes
o Zakdoeken

36

Woensdag 26 juli 2017

De Hisse Kwis vernieuwd CC Nesterlé neemt afscheid van Arnold en Theo
NISTELRODE – Tijdens een gezellige lunch in de ‘Goei Kamer’ van Eetcafé ’t Pumpke heeft Stichting
Cultureel Centrum Nesterlé (SCCN) op donderdag 20 juli afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde
vrijwilligers: Arnold Kuipers en Theo Langenhuijzen.
Voorzitter Jan Schaapsmeerders
memoreerde dat Arnold en Theo
bijna vier jaar lang zeer actief zijn
geweest in het bestuur en de organisatie van CC Nesterlé. Arnold
als bestuurslid van SCCN en als
voorzitter van de evenementencommissie en Theo als lid van

HEESCH - De schoolreisjes zitten er weer op, de koffers worden
langzaamaan weer van zolder gehaald en dat betekent dat de zomervakantie eraan komt! De commissie van De Hisse Kwis weet
ook dat wanneer deze vakantie ten einde loopt, er een drukke maar
leuke tijd aankomt.
Dit seizoen zijn er maar liefst vier
nieuwe commissieleden te verwelkomen, namelijk: Hélène van
Bergen, Mariëlle van Gogh, Joris
Frunt en William van Doorn. Dit
zorgt weer voor een frisse blik en
nieuwe ideeën voor de kwis die
dit jaar plaatsvindt op vrijdag 29
december.

Dus mocht iedereen nu denken
dat hij of zij de commissie inmiddels een beetje kan inschatten...
helaas! Dit jaar wordt de kwis
toch weer nét wat anders.
Het enige wat de commissie nu
nog rest is iedereen een hele fijne vakantie te wensen. Tot snel.

ze bereikt dat er een Brabants
getint, gevarieerd programma
wordt gepresenteerd dat steeds
meer publiek trekt. Van Arnold
is de Nesterlé lijfspreuk afkomstig: ‘Zo dichtbij, kom, geniet en
ontmoet!’ en daar geven al heel
veel bezoekers gehoor aan! Naast

Van Arnold is de Nesterlé
lijfspreuk afkomstig
diezelfde commissie. Samen met
Ria van Zeeland zijn zij de grondleggers van het CC Nesterlé theaterprogramma dat in september
haar vierde seizoen ingaat. In een
steile leercurve met creativiteit en
met zeer veel toewijding hebben

loofde dat het prachtige gedicht
van Theo over Nistelrode bij de
ingang van de CC Nesterlé foyer
zal blijven hangen!
Namens het SCCN bestuur, de
beheerders van CC Nesterlé en
het Dorpshuis, en alle overige
CC Nesterlé vrijwilligers, dankte
Jan Arnold en Theo hartelijk voor
hun inzet, toewijding en bijdrage:
“We zien jullie heel graag, heel
vaak terug in Nesterlé en wensen jullie alle goeds voor de toekomst!”

de theatervoorstellingen organiseerden zij ook de inmiddels al
bekende filmvoorstellingen en
de Zondagse Muziekmiddagen.
In Ria heeft Arnold een waardig
opvolger als voorzitter van de
Evenementencommissie. Jan be-

9 en 16 augustus verschijnt er geen krant

KOOPZONDAG 30 JULI

12:00 - 17:00 uur

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en ontmoet Stippie!

Bardani
Mantis S
Kleurrijke tuinset met
een tafel van 70 x 70
cm en 4 stapelbare
stoelen. Verkrijgbaar
in blauw, groen en
grijs.

149,99
99

89,

89,99

309,75

179,

74,95

95

% kortni!ng
Nu tot 50
meubele
op Tuin

Lowa Tempest II Lo

Intex Rectangular Frame

Comfortabele, categorie A dameswandelschoen van
stevig suède en met 3D mesh voering.

Stevig zwembad met een stalen buizenframe en
drielaags PVC wanden. Afmeting: 300 x 200 x 75 cm.

Björn Borg BB Active
Heren onderbroek met print.

19,95
99

9,

50,-

69,99

47,

50

49,99

Bardani Aerolite 4 Large
Lichtgewicht koffers met 4 spinner wielen en
een telescopische trekstang. Gewicht: 2,2 / 2 / 1,8 kg.

69,-

14,99

45,-

Safarica
Beachparty
Strandstoel die eenvoudig in elkaar kan worden
gevouwen en meegenomen kan worden in de
meegeleverde draagtas.

49,95
DWS Tornado
Zeer eenvoudig op te zetten pop up tent. Geschikt
voor 2 personen en voorzien van een horrengaas deur.

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

79,99
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Proeven, beleven en bewegen
met Maashorst Op Díe Fiets

ZONDAG 27 AUGUSTUS TWEEDE FIETSTOCHT VAN MAASHORST EVENTS
leeftijden genieten van de natuur, het mooie landschap en activiteiten.
Omdat het vorig jaar zo druk was
bij de startplaatsen, zijn er die dit
jaar meer, verspreid over de hele
regio. Starten kan tussen 9.00 en
10.30 uur vanaf:
* DE HEISCHE HOEVE
Heideweg 1a in Loosbroek.

DIT JAAR MEER
STARTPLAATSEN

* MUSEUM VOOR
RELIGIEUZE KUNST
Veghelsedijk 25 in Uden.

De deelname voor Maashorst
Op Díe Fiets is € 5,- per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.
Maashorst Betrokken Ondernemers hebben gastvrij en belangeloos hun locaties en goederen
beschikbaar gesteld. Ook is het
mogelijk om tegen een aantrekkelijke prijs deel te nemen aan
bijzondere attracties of proeverijtjes.
Aanmelden voor deze afwisselende fietstocht kan via de website www.maashorst-events.nl.

* CAFÉ ZAAL ’T OVENTJE
Voor-Oventje 32 in Zeeland.

De boeren laten graag zien wat
er in de stal gebeurt en hoe hun
dieren erbij staan. En hoe leuk
was het om over een wijngaard

of tussen de zonnebloemen door
te fietsen? Ook dit jaar gaat de
route weer door speciale plekken
zoals een kersenboomgaard. En

Is hier ook Wi-Fi?
Nee, wel geelzucht!
START JONGERENCAMPAGNE
GGDREISVACCINATIES #PRIKJEREIS

natuurlijk is er weer van alles te
proeven. Ondernemers laten zich
weer van hun beste kant zien.
Het wordt voor fietsers van alle

VAKAN
T

tip

IE

Met #Prikjereis speelt GGDReisvaccinaties in op de belevingswereld van jongeren
van 18 tot 28 jaar. Met deze campagne creëert GGDReisvaccinaties bewustzijn bij
jongeren. Het is belangrijk dat zij zich op tijd voorbereiden voor een reis en op tijd
advies en vaccinaties halen. Met name sociale media worden ingezet om de jongeren
de komende twee jaar te bereiken.
PRIK
PRIK staat in deze campagne voor Protectie, Reizen, Inenting en Kwaliteit. GGDReisvaccinaties maakt gebruik van korte quotes die via Instagram en Facebook worden
gedeeld onder #Prikjereis. Ook zijn op veel plaatsen in Nederland posters en Boomerangkaarten ‘De groeten’ terug te vinden.
Meer informatie
Volg het Instagramaccount van GGD Reisvaccinaties of ga naar de speciale
Facebookpagina www.facebook.com/prikjereis.
Prik Je Reis is onderdeel van GGDReisvaccinaties.
#Prikjereis: zo geprikt, zo gedaan!

Onderweg zijn er genoeg terrasjes om even te rusten, wat te
eten en te drinken. Uitrusten kan
zelfs letterlijk in een heuse bedstee. Dit jaar kunnen fietsers tijdens een pauze een blik werpen
in een whisky distilleerderij of in
de onecht verbonden worden.
Bijzonder!

* EVEN RESORTS/
DE MASTWORP
Bedafseweg 22 in Uden.

* DE BRABANTSE HOEVE
Zeelandsedijk 29 in Volkel.

MAASHORST - De Maashorst Betrokken Ondernemers hebben voor zondag 27 augustus weer een
mooie fietstocht over bijzondere paden in petto. Een tocht vol verrassingen en mogelijkheden om een
kijkje te nemen in en om verschillende bedrijven. Deelnemers die vorig jaar voor het eerst mee deden,
herinneren zich vast nog de koeien- en paardenstal waar je dwars doorheen kon fietsen.

te combineren met een tussenlus.

* CHARMECAMPING
HARTJE GROEN
Udensedreef 14 in Schaijk.
* DE NISTEL
Piet Geersdijk 2 in Nistelrode.
De afstanden zijn 20 en 40 kilometer. De routes zijn met elkaar

Vragen over Maashorst Op Dié
Fiets of over Maashorst Events?
Thea van Leeuwen,
06-28883138.
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Fotoreportage

Bernhezenaren lopen

de vierdaagse in NijmegeN
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IE VERDIENT EEN BLOEMETJE?
Hoe meer reacties, hoe vaker VanHuis

HEESWIJK-DINTHER – Jorine Jansen en Jos van Eerd uit Heeswijk-Dinther spelen
met elkaar en met Rien Hairwassers en Albert Benjamins uit Den Dungen in de
band VanHuis. Een groep die belangeloos optreedt, maar wel met de pet rond
gaat. Niet voor eigen belang, maar met de opbrengst worden, afhankelijk van
hoe groot deze is, bloemen gekocht voor mensen die, om wat voor reden ook,
wel een oppepper kunnen gebruiken. De band is op zoek naar gelegenheden om
op te treden én mensen die wel eens in de bloemetjes gezet mogen worden.
TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

Jorine en Jos

enthousiast uit de doeken gedaan. Na enkele try-outs wil de
band de plannen om gaan zetten
in daden.
V.l.n.r.: Rien, Jos, Jorine en Albert

De kreet ‘Bloemen houden van
mensen’ is een welbekende. De
band VanHuis houdt van beiden en de slogan sluit eigenlijk
naadloos aan op wat zij doet.
“Wij spelen op vrijwillige basis en

Wij spelen
voor ons
plezier én dat
van anderen
Strijk en herstel service

Corrie van Orsouw

• Naailes
• Kleding
maat
maken
Strijk
en op
herstel
service
Vinkelsestraat
107
vanherstellen
Orsouw
5384SE
Heesch
• Corrie
Kleding
T. +31
(0)6
14801623
• Kleding strijken

H
SH

zetten gedurende het optreden
een bus neer voor een vrijwillige
bijdrage. Verder gaan we met de
pet rond. Van de opbrengst gaan
we mensen, die door omstandigheden in een nare periode zitten,
verrassen met een bos bloemen”,
vertellen de bandleden enthousiast. Ze vervolgen: “Wij spelen
voor ons plezier én dat van anderen. De verdienste is uiteindelijk
om iemand blij te maken met een
bosje bloemen.”
De band bestaat uit drie gitaristen en zangeres Jorine. Rien is
daarbij van meerdere markten

voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

E. strijkenherstelservice@gmail.com
Vinkelsestraat 107

www.strijkenherstelservice.nl
5384SE Heesch

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

S

www.strijkenherstelserviceheesch.nl
www.strijkenherstelservice.nl

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

thuis want hij speelt gelijktijdig
de cajón (houten handtrommel)
met, ook weer bijzonder, zijn
voeten. De band speelt voorna-

VanHuis is daarom op zoek naar
speelgelegenheden en mensen
die een bos bloemen verdienen.
Het kan gaan om mensen die al
langere tijd ziek zijn, het financieel zwaar hebben of eenzaam
zijn, een naaste hebben verlo-

Rien speelt gelijktijdig de cajón

op de Facebookpagina van VanHuis. “Een berichtje hoeft niet
tot in den treure onderbouwd te
worden. We gaan de omstandigheden van mensen niet uitdiepen
of onder de loep leggen.
We bezorgen alleen een mooie
bos bloemen”, laat de band weten. Hoeveel bossen er na een
optreden aangeschaft worden is
natuurlijk afhankelijk van wat opgehaald wordt. De band: “Hoe
meer we ophalen, hoe meer
mensen we kunnen ‘opbeuren’.”

(houten handtrommel) met, ook weer bijzonder, zijn voeten
melijk bekende Engelstalige hits,
maar doet dat met minimale versterking. “We spelen bekende
liedjes van onder andere Jason
Mraz, Randy Vanwarmer, Ferry
Grignard, Ronan Keeting, Status
Quo en ga zo maar door”, wordt

ren of anderszins. Hoewel die er
helaas genoeg zijn, begrijpt de
band ook wel dat juist deze mensen zich doorgaans niet spontaan
melden. Dat mogen dus ook
mensen uit de nabije omgeving
doen via een persoonlijk berichtje

We hopen dat organisaties of horecagelegenheden zich melden
én mensen die een bosje bloemen verdienen of naasten van
hen.” Dan vrolijk: “We hopen
op veel reacties, dan zijn wij ook
weer VanHuis.”

ernhezer

Fiets3daagse
8 tot en met
10 augustus

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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WAARDEBON van € 25,van Waar/Spoor 8 in Nistelrode
Stuur het goede antwoord voor 20 augustus naar:
info@demooibernhezekrant.nl.

HORIZONTAAL
3. Op wat voor soort vakantie gaan Martien en Toos?
4. Hoe heet het thema dit jaar van het Bernhezer Business Event?
7. Welk beroep heeft Kim Arts?
8. Wat is nieuw en duurzaam bij Autobedrijf Timmermans?
10. In welke functie wordt Jan Raaimakers geïnterviewd?
12. Voor de hoeveelste keer wordt de Bernhezer Fiets3daage georganiseerd?
13. Hoe heet de EHBO vereniging uit Heesch?

VERTIKAAL
1. Wat is de levensinvulling van Teun Geurts?
2. Wat is nieuw bij ONS welzijn?
5. Wie ontving tijdens een scoutingkamp een lintje van wethouder Van Boekel?
6. Op welk eiland gaat Bas van der Sanden stagelopen?
9. Welke commissies van de sportverenigingen worden in deze krant uitgelicht?
11. Hoelang moet je de kraan laten lopen als je thuis komt van vakantie?

Oplossing:
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ARDLOPEN

als levensinvulling
Trail- en
ultrarunner
en running
coach
Teun Geurts

‘Ik leerde het lopen om te lopen waarderen.
Het is voor mij een manier om bij mezelf te komen’

HEESWIJK-DINTHTER – Wat ooit begon met
voor de lol hardlopen om het hoofd leeg te
maken en lekker actief bezig te zijn is intussen
zijn passie en levenswijze geworden. Teun Geurts
uit Heeswijk-Dinther is trail- en ultrarunner en
running coach.
Sinds enkele maanden mag hij daar ook de titel
‘Legends Trail Champion 2017’ bijzetten, nadat
hij in 43 uur maar liefst 250 kilometer liep in het
zuiden van België.
TEKST: WENDY VAN LIJSSEL FOTO: PRIVÉ COLLECTIE TEUN

Hoewel hij eigenlijk al nagenoeg
zijn hele leven aan hardlopen
doet, en daar zelfs zijn levenswerk van heeft gemaakt, vond
hij dat een bepaalde periode echt
saai. “Als puber was ik aangesloten bij een atletiekvereniging
waar je vaak moest hardlopen”,
blikt hij met een lach terug en
vervolgt: “Ik vond het niet leuk
omdat het vaak baanrondes
waren en het zo hard mogelijk
moest”. Toch blijft hij, ook tijdens
zijn studie later, af en toe op de
weg hardlopen.

Nadat hij naar Brabant terugkeerde pikte hij de sport serieus
op en ging frequent hardlopen.
“Ik leerde het lopen om te lopen
waarderen. Het is voor mij een
manier om bij mezelf te komen.
Het is heel meditatief. Je hoeft
namelijk niet altijd hard te lopen
om sneller te worden. Je moet
juist langzaam lopen”, probeert
hij uit te leggen. Geurts sloot zich
aan bij een loopgroepje waar hij
veel leerde en deed ook mee aan
wedstrijden. Winnen is echter
niet het streven. “Ik vind het leuk

Voor Teun Geurts
is hardlopen een

levensinvulling geworden

om competitief te zijn, maar hoef
niet te winnen. Ik wil wel het beste uit mezelf halen”, verklaart hij.
Tijdens een verblijf in Zwitserland rende hij door de bergen en
maakte daarmee voor het eerst
kennis met trailrunning. Dat wil
zeggen dat je niet op gebaande paden, maar door de natuur
loopt, over smalle paadjes (trails)
en natuurlijke hindernissen zoals
heuvels, bergen, rotsen en beekjes bedwingt.
Geurts was en is ‘verkocht’: “Op
de weg maak je doorlopend dezelfde beweging. Bij Trailrunning
is dat een heel ander verhaal en
gebruik je veel meer spiergroepen. Het is afwisselend en lekker
in de natuur”, vertelt hij enthousiast.
Inmiddels beoefent hij al circa
acht jaar deze sport, in combi-

natie met ultrarunning wat staat
voor lange afstanden lopen.
Afgelopen jaar deed hij voor
het eerst mee aan de Legends
Trail in de Belgische Ardennen.
Een trailrun over 250 kilometer
dwars door de natuur waarbij lopers zelf hun weg moesten zien
te vinden aan de hand van een
plattegrond. “Het was een groot
avontuur”, aldus Geurts.
Eentje die hij voorspoedig afsloot
door na 43 uur als snelste te finishen wat hem de titel Legend
Trail Champion 2017 opleverde.
Voor een korte impressie kun je
kijken op www.teungeurts.nl/
avontuur/legends-trail-the-race.
Voor Geurts is trail- en ultrarunning intussen meer dan een
hobby. “Ik ben running coach en
geef clinics en train bijna dagelijks. Lopen is mijn passie en levenswijze geworden.”
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Vakantie-fotowedstrijd

DE MOOISTE VAKANTIEFOTO
De redactie van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl houdt een fotowedstrijd met dit jaar als onderwerp: De mooiste vakantiefoto. Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin mensen, dieren en dingen een hoofdrol spelen. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op fotografisch
gebied allemaal mogelijk is.

Enkele
voorbeelden

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en
www.mooibernheze.nl zijn van deelname uitgesloten.
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s.
Toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd.
Vergeet niet in de email duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot en met 3 september 2017.
De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de 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:

Aangeboden door de
Hema in Heesch

1E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP CANVAS AFGEDRUKT OP 75 X 75 CM OF 60 X 90 CM
T.W.V. € 75,95 AANGEBODEN DOOR DE HEMA IN HEESCH

Wij wensen je een fij
ne vakantie
toe en kijken uit na
ar vele mooie
inzendingen. Knip
ze!

2E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP EEN PUZZEL VAN 500 STUKJES T.W.V. € 24,95
3E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP EEN MOK T.W.V. € 9,95

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

Ontspannen wandeling ondernemers voor
Ondernemers uit Nistelrode wensen de lezers een fijne vakantie
NISTELRODE - De vakantieperiode is voor veel ondernemers, die niet op vakantie gaan,
geen rustperiode. De medewerkers gaan op vakantie en in toerbeurten worden uren
overgenomen waar nodig. Voorafgaand aan deze periode kwamen de ondernemers
van Nistelrode bij elkaar, om elkaar een goede vakantie te wensen, en ze grijpen deze
gelegenheid ook aan om de lezers van DeMooiBernhezeKrant, waaronder hun klanten,
een mooie vakantie toe te wensen.

OVN walking dinner

De PR-commissie van de Ondernemersvereniging in Nistelrode
organiseerde een ontspannen
wandeling mét lekker eten en
kijkt terug op een succesvolle editie: “Met een mooi aantal
deelnemers startten we op zaterdag 8 juli het Walking Dinner
bij Bevers Bouwmaterialen, waar
we werden ontvangen met een
drankje en een lekker hapje, verzorgd door de catering van Partycentrum ’t Maxend. In twee
groepen wandelden we door het
mooie Nisseroise buitengebied
via Donzel en de Heuvelstraat

Bij ‘t Bakhuys in Nistelrode

naar ’t Bakhuys van Van Tilburg,
waar ons een voortreffelijk aspergesoepje werd geserveerd.

VERBINDING LEGGEN
TUSSEN COLLEGAONDERNEMERS
De route via de Poelstraat en het
fietspaadje naar Chill bracht een
frisse spoom met ijs. Wim van
Lith op Weijen zorgt, in samenwerking met de dierenambulance, al jarenlang voor opvang van
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HEMA Heesch krijgt internationaal winkelconcept
HEESCH – HEMA gaat het filiaal aan de Schoonstraat 2-4 in Heesch ombouwen
naar voorbeeld van haar internationale winkels. Het internationale winkelconcept
dat HEMA ontwikkelde voor steden als Barcelona, Parijs en Londen is zo’n succes
dat het nu ook in Nederland, België en Luxemburg wordt uitgerold. Het belangrijkste
verschil is dat de winkels in het buitenland overzichtelijker zijn en zijn ingedeeld in
werelden.
De winkel in Heesch wordt tot woensdag 26 juli verbouwd. Op vrijdag 28 juli
worden inwoners van Heesch welkom
geheten in de geheel vernieuwde winkel
tijdens de feestelijke opening.

tie in Frankrijk, Spanje of het Verenigd
Koninkrijk een HEMA hebben bezocht.
Het is vooral de overzichtelijkheid en de
frisse uitstraling van de winkels die bij
klanten in het oog springt.

Na de verbouwing wordt het voor klanten veel eenvoudiger om artikelen te vinden en met elkaar te combineren.

HET WORDT EENVOUDIGER
OM ARTIKELEN TE VINDEN EN
TE COMBINEREN

Zo staan alle dames- en herenmode, producten voor de badkamer, voor de keuken, babyspullen en woonkameraccessoires bij elkaar.
Al jaren krijgt HEMA veel positieve reacties van zowel haar buitenlandse als Nederlandse klanten die tijdens hun vakan-

De indeling in werelden maakt in één
keer duidelijk waar klanten moeten zijn.
Vanaf volgend jaar zullen alle kleine winkels van HEMA naar verwachting zijn
omgebouwd.

Actueel nieuws
en agendapunten?
Ook vanaf je vakantie bereikbaar.
Volg ons via www.mooibernheze.nl

vakantieperiode

In de tuin bij Wim van Lith

Ontvangst bij Bevers Steencentrum

vogels en andere dieren in zijn eigen tuin.
Onder het genot van heerlijke spiesjes
vers fruit van Heerkens Groente en Fruit
BV, gaf Wim uitleg daarover. Als bedankje voor de gastvrijheid en waardering
voor zijn mooie initiatief heeft de ondernemersvereniging een donatie achtergelaten.

cept zien. Wim en Marja Lips gaven een
rondleiding door hun heel bijzondere en
ecologisch gebouwde huis met energetische tuin.
Na een uitstekende barbecue, verzorgd
door Partycentrum ’t Maxend en ambachtelijke Slagerij Van den Tillart, genoten de ondernemers nog van een erg
bijzondere avond met veel verhalen, veel
ideeën, veel bijpraten en vooral ook veel
lekker eten en drinken!

Bij de laatste stop, Spoor 8, liet Karen
Raatsie ons de filosofie achter het con-

Lid worden? www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

onze
vernieuwde
winkel
in Heesch
opent!
van woensdag 26 juli
tot en met zaterdag 29 juli

15%
korting

op alles!

woensdag

26 JULI
OPEN
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Fotoreportage

Bernhezenaren lopen

de vierdaagse in NijmegeN

Prestatie

Lange afstanden

Sociale
contacten
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Jeugd- en Gezinsvierdaagse
1 augustus is de inschrijving editie 2017

HEESWIJK-DINTHER - Het thema voor de Jeugd- en Gezinsvierdaagse 2017 is ‘Heksen en Tovenaars’. De vierdaagse vindt
plaats van 2 tot en met 5 augustus.
Programma
Op DINSDAG 1 AUGUSTUS
kunnen de deelnemers zich vanaf 18.30 uur inschrijven voor de
Jeugd- en Gezinsvierdaagse. Inschrijving vindt plaats in De Muziekfabriek. Het kost € 10,- per
persoon om de hele week mee
te wandelen en deel te nemen
aan de nevenactiviteiten. Aansluitend aan de inschrijving is het
mogelijk om aan de openingsactiviteit deel te nemen met als
thema ‘Heksen en Tovenaars’.
Deze activiteit is geschikt voor
jong en oud.

Op vrijdag verkleed
naar de magische en
gezellige avond in de
Muziekfabriek

deling om 9.00 uur, maar dan
vanaf de parkeerplaats bij Laverhof, afdeling BerneZorg. De
deelnemers lopen deze keer de
andere richting op en bij Kasteel
Heeswijk kan gebruik gemaakt
worden van de nodige versnaperingen. Natuurlijk zijn alle consumpties op de rustplaats en tijdens de nevenactiviteiten bij het
inschrijfgeld inbegrepen.
De wandeling eindigt deze donderdag op het terrein van de
Abdij van Berne, bij de Muziekfabriek. Iedereen heeft de mogelijkheid daar deel te nemen aan
de georganiseerde picknick.
Als de magen weer gevuld zijn
volgt het middagprogramma om
14.00 uur.
Hierbij wordt aan de hand van
de weersvooruitzichten door de
organisatie een weloverwogen
besluit genomen over de aard
van de activiteit.
De start op VRIJDAGOCHTEND
4 AUGUSTUS is gelijk aan die

van de donderdag, maar wel met
een andere route en rustplaats.
Ook hier is voor iedere deelnemer weer wat lekkers te krijgen.
Op vrijdagmiddag zal er een
sportieve
activiteitenmiddag
plaatsvinden voor groot en klein.
Deze zal rond 14.00 uur beginnen bij de Muziekfabriek in de
Abdijstraat. Vrijdagavond staat,
net als de voorgaande dagen,
geheel in het thema; dit jaar dus
‘Heksen en Tovenaars’. Het is
de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk verkleed naar deze
avond komt, die plaatsvindt in de
Muziekfabriek in de Abdijstraat,
en hier deelneemt aan een magische en gezellige avond.
ZATERDAG 5 AUGUSTUS is alweer de laatste wandeldag. De
deelnemers aan de vijftien kilometer starten om 11.30 uur, de
deelnemers aan de tien kilometer starten om 12.15 uur en de
deelnemers aan de zes kilometer
beginnen om 13.00 uur.
De start vindt plaats op het grasveld voor Gymnasium Bernrode.
Na terugkomst op het startpunt
wordt omstreeks 15.00 uur in
defilé achter de fanfare naar
Plein 1969 gewandeld. Hier
kunnen ouders, verzorgers en
andere geïnteresseerden hun
waardering tonen voor alle deelnemers. We proberen een algemene afsluiting te houden met
alle deelnemers die rond 15.15
uur zal beginnen met een dankwoord van de voorzitter en zal
eindigen met het strijken van de
vlaggen.

WOENSDAG 2 AUGUSTUS om
9.00 uur is de algemene opening op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Na een woord van
welkom door de voorzitter worden de vlaggen gehesen. Na de
opening starten de deelnemers
van alle leeftijden met hun wandeling van zes, tien of vijftien
kilometer. Onderweg is een rustpunt ingericht op de parkeerplaats bij sporthal De Zaert.
’s Middags kunnen alle geïnteresseerden die zijn ingeschreven,
op kosten van de Wandelorganisatie Jeugd- en Gezinsvierdaagse
naar Natuurtheater De Kersouwe, waar de voorstelling ‘Het
grote Piratenavontuur’ gespeeld
wordt.

Atletiek

Drie medailles voor
Kenny van Weeghel

LONDEN / HEESWIJK-DINTHER Vorige week vond in Londen
de para wereldspelen atletiek
plaats. Wheeler Kenny van
Weeghel, woonachtig in Heeswijk-Dinther, haalde hier drie
medailles.
Vrijdag 14 juli behaalde hij de
eerste medaille voor de Nederlandse equipe in London. Op de
100 meter T54 pakte Kenny de

derde tijd en dus brons. Dinsdag
18 juli viel Kenny wederom in de
medailles; hij haalde op de 200
meter T54 een zilvere medaille.
En het rijtje is nog niet klaar want
op donderdag 20 juli mocht
Kenny nog een zilvere medaille
in ontvangst nemen vanwege
zijn uitstekende prestatie op de
400 meter T54.
Wat een ongekende prestatie!

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

Ook op DONDERDAG 3 AUGUSTUS is de start van de wan-

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
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ZOTTE

ZATERDAG
ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Inschrijven voor golftoernooi Bernheze Open

Vrijwilliger 2016 TC Telro

Ze hopen dit jaar weer op een mooi bedrag voor de kindervakantieweken
BERNHEZE - Op vrijdag 25 augustus organiseert Lions Club Bernheze de Bernheze Open: een uniek
golftoernooi voor het goede doel in het glooiende landschap van businessclub The Duke in Nistelrode.
jaar grepen zo’n 120 deelnemers
de kans om te genieten van een
spannend toernooi over de 18
holes baan, een heerlijke lunch
en een diner verzorgd door het
gastronomisch team van The
Duke.

Deelname aan de Bernheze
Open is voorbehouden aan
alle inwoners van de gemeente
Bernheze, iedereen die geboren
is in de gemeente Bernheze en
iedereen die werkzaam is in de
gemeente Bernheze. Afgelopen

Er worden twee wedstrijden gespeeld. Een zogenaamde ‘strokeplay’ voor golfers met een
handicap van 18 of lager en een
‘stableford’ voor de golfers met
een handicap van 19 of hoger.
Vorig jaar kwam de opbrengst
van maar liefst € 4.500,- ten

goede aan de kindervakantieweken in Bernheze. Dankzij de
ruimhartige bijdragen van sponsoren als OOvB adviseurs en
accountants, Marya schoenen
& tassen, The Duke, NobraCars,
Annelies MediSpa en de deelnemende golfers kan er ook dit jaar
hopelijk weer een mooi bedrag
voor de kindervakantieweken
in Bernheze worden opgehaald.
Deelname aan de Bernheze
Open kost € 105,- per persoon.
Kijk voor meer informatie en
voor inschrijven op
www.bernheze-open.nl.

motorsport

Glenn Coldenhoff in top tien
in MXGP in Loket
TSJECHIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff van Red Bull KTM Factory Racing is in de dertiende wedstrijd om
het wereldkampioenschap MXGP in Loket, Tsjechië, in de top tien geëindigd. In zowel de eerste als de
tweede manche kwam de crosser uit Heesch op een elfde plaats over de finish en werd hiermee negende
in het dagklassement.
Glenn Coldenhoff: “Het was eigenlijk best een goed weekend.
In de eerste manche weet ik
eigenlijk niet precies wat er gebeurde maar ik remde de motor
meteen na de start dood, en op
een baan als deze weet je dat
inhalen moeilijk is. Daarom was
ik best tevreden met de elfde
plaats.
In de tweede manche viel het
hek pas laat en was ik één van
de eersten die reageerde. In de
eerste ronde zat ik alleen achter
Tonus die de fout in ging en dat
koste mij enkele plaatsen.
Dan weet je dat je ook in deze
manche een goed resultaat kunt
vergeten. Ik bleef druk houden
en ging er de hele manche te-

genaan en zo kon ik in de laatste
ronde zelfs Anstie nog pakken.
11-11 en negende totaal is een

NISTELRODE - Het is al mogelijk om je in te schrijven voor
het achttiende Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi. De inschrijving is nog geopend tot 3
september maar gezien de vakantieperiode, die er nu voor velen
aankomt, is het misschien raadzaam om nu al in te schrijven.

Je kunt je inschrijven voor gemengd dubbel, dames dubbel
en heren dubbel in de catego-

De vrijwilliger van dit jaar tennist
al jaren bij onze club. Ook de
partner van deze vrijwilliger slaat
een hele mooie bal. Ze tennissen
ook weleens samen, maar hebben ook ieder hun eigen clubjes.
Al vrij vlug was deze vrijwilliger
ook op andere manieren actief
bij onze club. Deze vrijwilliger
zet zich ook in als vrijwilliger op
andere plaatsen, niet alleen bij
onze club. Moet ook regelmatig
nog werken, niet als vrijwilliger.
Deze vrijwilliger legt graag zijn
oor te luisteren en pikt al snel op
wat er hier of daar gedaan kan
worden; Allemaal in het belang
van de club. Is deze vrijwilliger
een man of een vrouw?
Misschien een hint als we zeggen dat deze vrijwilliger in verschillende commissies zit!
Dat deze vrijwilliger van oor-

sprong niet uit Nistelrode komt.
Dan kan het toch al niet meer zo
moeilijk zijn.
Deze vrijwilliger is ook rap van
de tong en is erg gevat. Deze
vrijwilliger heeft een humor
waarvan je soms denkt ‘Is het
echt of niet?’ Deze vrijwilliger is
ook dikwijls op de tractor van de
club te zien. Maar... is op allerlei
andere manieren ook erg actief.
Denk aan de recreatiecommissie,
het klusteam. En... uiteraard is
deze vrijwilliger de organisator
van het 50plus dagtoernooi op
onze club. Dus reden genoeg
om hem eens in het zonnetje te
zetten.
Al zijn er natuurlijk veel dames
en heren die een dergelijke prijs
heel erg verdienen, dit neemt
niet weg dat Fons erg verrast
was en trots is op deze waardering. Fons ontving een mooie
bos bloemen en een bronzen
beeldje.
Bestuur TC Telro.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

DE OPLOSSING

18E EDITIE BIJ
TENNISCLUB TELRO

Inschrijven kan via
www.toernooi.nl.

Op deze gezellige avond, tijdens
de pubquiz, werden de volgende
hints gegeven omtrent de vrijwilliger:

top tien resultaat, maar dat is
niet waar ik keihard voor werk.
Ik wil echt meer dan dit.”

Inschrijven Lips Groen 45+ dubbeltennistoernooi

Het toernooi vindt plaats op het
prachtige tennispark van TC Telro vanaf vrijdag 16 september
tot en met zondag 24 september. Wederom wordt het park
nog sfeervoller door de aankleding door Lips Groen.

NISTELRODE - In juni werd bij TC Telro de vrijwilligersavond georganiseerd. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die jaarlijks met veel
inzet voor de vereniging werken. Als dank worden alle vrijwilligers
en sponsoren eenmaal per jaar uitgenodigd voor een hapje en een
drankje. Op deze avond is Fons van de Waal tot ‘Vrijwilliger van het
jaar 2016’ verkozen.

V.l.n.r.: Mario van Zeeland, Gerdien van Oss, Heidi Wijdeven, Corry van
Rooy, Rene van Roosmalen, Diny Timmers, Jos Exters en hoofdsponsor
Wim Lips

rieën 5, 6, 7 en 8. Voor meer
informatie kun je mailen naar
telro.45plus@gmail.com.
De commissie is al druk doende
met het organiseren en heeft er
weer veel zin in, ze hoopt jullie
ook. Graag tot ziens in september, je bent van harte welkom,

als deelnemer én als toeschouwer.
De LipsGroen 45+ commissie
bestaat uit Mario van Zeeland,
Gerdien van Oss, Heidi Wijdeven, Corry van Rooy, Rene van
Roosmalen, Diny Timmer, Jos
Exters en hoofdsponsor Wim
Lips.
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Nistelrodese kampioenschappen jeu de
boules 2017 op gras
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Winterkomkoep kampioenschap 2017/2018

NISTELRODE - Dit jaar vinden op zaterdag 26 augustus voor de negentiende achtereenvolgende keer de
jaarlijkse Nistelrodese Kampioenschappen Jeu de Boules plaats. Evenals voorgaande jaren worden deze
kampioenschappen georganiseerd door het Gilde St. Antonius Abt - St. Catharina met medewerking
van de Jeu de Boulesclub Die Lé.
Iedereen die zin heeft in een gezellig potje jeu de boules is natuurlijk van harte welkom om
hieraan deel te nemen. Ook
kinderen zijn welkom. Een team
bestaat uit twee personen (doubletten), waarvan minimaal een
persoon uit Nistelrode komt of er
woonachtig is.
De Nistelrodese Kampioenschappen Jeu de Boules vinden
plaats op zaterdag 26 augustus
op het gildeterrein De Gildenhof
aan de Hoge Akkers in Nistelrode. Het begint om 10.30 uur en
je dient uiterlijk om 10.00 uur
aanwezig te zijn op het gildeterrein.
Inschrijven is mogelijk vanaf
vandaag tot 10.00 uur op de
wedstrijddag zelf.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts
€ 4,- per team en kan op de
wedstrijddag worden voldaan.

Heb je (nog) geen partner voor
deelname, dan kun je toch inschrijven; wij zorgen dan voor
een partner.
De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren, waarbij alle teams
vier wedstrijden spelen, twee
voor en twee na de pauze.
Alle wedstrijden worden op het
gras gespeeld. Aan de hand van
de uitslagen wordt het eindklassement opgemaakt.
Rond 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats en hierna kan
natuurlijk nog even gezellig nagebuurt worden.
Bij slecht weer zal het toernooi in
de jeu de bouleshal plaatsvinden
en zal er indien nodig op tijd gespeeld worden.
Graag tot 26 augustus op het
gildeterrein. Hopelijk spelen er
veel mensen mee zodat in een
gezellige en sportieve sfeer om
het Nistelrodese Kampioenschap

Jeu de Boules 2017 kan worden
gestreden.
Voor nadere informatie en voor
opgave kun je contact opnemen
met Gilde St. Antonius Abt St. Catharina Gerard den Brok,
g.denbrok@home.nl of Jeu de
boulesclub Die Lé Jos Bongers,
josbongers@hotmail.com. En...
vanaf nu is het mogelijk om op
donderdagmiddag (vanaf 13.30
uur) en/of - avond (vanaf 19.30
uur) op het gildeterrein te oefenen.

HEESWIJK-DINTHER - Individueel open Libre Winterkomkoep
kampioenschap 2017/2018
Spelsoort: Libre
Locatie: Bij genoeg aanmeldingen in verschillende cafés, zo
niet dan bij café Elsie aan de
Schoolstraat 17 in Dinther.
Speeldag: dinsdag.

Aanvang: eind september en
eindigend in april 2018.
Geen inschrijfgeld, wel een kleine bijdrage in de kosten.
Inschrijven voor 1 september via
info@komkoep.nl.
Iedereen mag zich inschrijven,
er is geen lidmaatschap van een
club vereist.

Win €25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van
Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de
hoogte te houden.

MOOI
GESPOT
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 20 augustus 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
BEDRIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 28 is: Jeannette van den Braak
Hullie Grootte vakantie met water

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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9 en 16 augustus verschijnt er geen krant
DONDERDAG 27 JULI
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 28 JULI
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
Bouwvakborrel
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19
ZATERDAG 29 JULI
Expositie Atelier Art
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
Live muziek:
Acoustic Energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19
ZONDAG 30 JULI
Expositie Atelier Art
Ramou
Zoggelsestraat 68 Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Parijs in Berlicum
Mercuriusplein Berlicum
PAGINA 28
MAANDAG 31 JULI
Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
DINSDAG 1 AUGUSTUS
Inschrijven Jeugden Gezinsvierdaagse
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45
Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Wandelavond3daagse
Kloosterhof Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 2 AUGUSTUS
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Start: Plein 1969
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Het grote Piratenavontuur
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
Wandelavond3daagse
Kloosterhof Nistelrode
DONDERDAG 3 AUGUSTUS
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Start: parkeerplaats Laverhof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45
Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZONDAG 6 AUGUSTUS

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Kermis
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetfeest Nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 19

MAANDAG 7 AUGUSTUS

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Kermis
Loosbroek

DINSDAG 8 AUGUSTUS
Fiets3daagse Bernheze
Start: Boerderijterras
Het Venster Vinkel
PAGINA 10
Zonnebloem Nistelrode:
speciale Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VRIJDAG 4 AUGUSTUS
Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Start: parkeerplaats Laverhof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 9 AUGUSTUS

Sterrenwacht Halley:
Zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Live muziek:
Nikenia Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19
MAANDAG 14 AUGUSTUS
Kermis
Loosbroek
Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen
Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 18 AUGUSTUS
Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen
Nistelrode
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
Gratis opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Live muziek: Pumpke Live
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19
Typhoon
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
ZATERDAG 19 AUGUSTUS
Live muziek: Lindark
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19

Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Fiets3daagse Bernheze
Start: Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
PAGINA 10

DINSDAG 15 AUG

Wandelavond3daagse
Kloosterhof Nistelrode

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Super Willem
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Oogstfeest buurtvereniging
Heesch-Vinkel
Vinkelsestraat Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 16 AUGUSTUS

Live muziek:
Nikenia Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19

Live muziek: Pumpke Live
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
ZATERDAG 5 AUGUSTUS

Fiets3daagse Bernheze
Start: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Afsluiting kerkplein
St. Servatiuskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

VRIJDAG 11 AUGUSTUS

Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Start: grasveld Gymnasium
Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 45
Live muziek:
Nikenia Martis
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19

DONDERDAG 10 AUGUSTUS

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
Hartje Maashorst:
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
Live muziek:
Acoustic Energy
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 19

Kermis
Loosbroek

Van Tilburg Voetbaldagen
Sportpark De Schellen
Nistelrode
Villa Verdraaid,
voorstelling en workshop
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
DONDERDAG 17 AUGUSTUS
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

ZONDAG 20 AUGUSTUS

MAANDAG 21 AUGUSTUS
Vrij Bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Sterrenwacht Halley:
Eclipsavond
Halleyweg 1 Heesch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

