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tOnny:

‘Het belang van gezond en vers eten geldt voor iedereen’

eet en beleef samen de seizoenen
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Samen eten is altijd gezelliger dan alleen. Vanuit die visie is Eetpunt
HDL locatie CC Servaes ontwikkeld, specifiek voor de inwoners die sociaal contact missen.

“In onze biologische tuin worden
groente en fruit geteeld door betrokken vrijwilligers. Het is helaas
nog niet mogelijk bij het Eetpunt
van onze oogst te laten eten, maar
wat we wél samen kunnen doen
is de gasten bewust te maken van
wat ze eten. Dat willen we doen

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Afscheid directeur BS ’t Palet
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Oprecht genieten
van een maaltijd

Wim Dortmans en Tonny van de Ven

“Het is een sociaal Eetpunt waar
mensen heel bewust naar toe komen, omdat ze gezelschap missen”, legt coördinator Tonny van
de Ven uit. “Het is niet bedoeld om
hele families mee te nemen, maar
samen met een vriend(in) is prima.
We willen niet onze prachtige horecagelegenheden in het vaarwater zitten.”
Het Eetpunt en stichting Ontmoetingstuin Servaes zijn een unieke
samenwerking aangegaan: zij gaan
het eten van een gezonde maaltijd
en het telen van fruit en groenten
op bijzondere wijze met elkaar verbinden.

Tekst en foto: Hieke Stek

BelanG
“Het belang van gezond en vers
eten geldt voor iedereen. Maar als
je alleen woont kies je vaker voor
een ‘gemakkelijke’ maaltijd en
schiet het gezonde en verse er met
regelmaat bij in. Voor veel mensen,
die het grootste gedeelte van de
week alleen eten, is eten meer een
noodzaak geworden dan dat ze er
oprecht van genieten. Het smakelijk nuttigen van een maaltijd
heeft ook te maken met samenzijn.
Daarom bieden we als Eetpunt
HDL locatie CC Servaes deze gezamenlijke maaltijden aan. Dat doen
we nu al elke donderdagmiddag

om 17.00 uur in CC Servaes op
kleine schaal, maar er kunnen best
nog wat eters bij. Hoe meer zielen,
des te meer vreugde! De overheerlijke maaltijd wordt verzorgd door
de keuken van Laverhof en bestaat
uit soep, aardappels, vlees/vis,
twee soorten groenten en een toetje. Kosten: € 9,50. Consumpties
zijn voor eigen rekening.”
OntmOeten
Net zoals bij het Eetpunt staat bij
de stichting Ontmoetingstuin Servaes ook het ontmoeten van elkaar
centraal en vanuit dat opzicht hebben ze de handen ineen geslagen.

door hen vooraf aan de maaltijd,
bij de wisselingen van seizoenen dus viermaal per jaar -, een rondleiding te geven door onze tuin.
Dan wordt dat wat ze eten ook
een beleving! Naast de rondleiding
willen we ook placemats maken
die met tekst en foto’s iets vertellen over onze tuin. Het zou mooi
zijn ons ontwerp af te wisselen
met beelden en teksten van andere verenigingen; zo brengen we de
omgeving aan tafel bij de gasten”,
legt Wim Dortmans van stichting
Ontmoetingstuin uit.
Opening
Wethouder Glastra van Loon komt
op donderdag 23 juli het Eetpunt
HDL in CC Servaes officieel openen. “We nodigen mensen die gebruik willen maken van ons sociaal
Eetpunt graag uit. Zo kunnen ze
eens kennis maken met ons én met
de Ontmoetingstuin, want voordat
we aan tafel gaan kunnen geïnteresseerden eerst in de tuin kijken”,
aldus Tonny. Wie mee wil eten kan
zich voor zaterdag 18 juli opgeven
bij Tonny: 0413-292511 of 0620216398 of per mail
eetpunthdl@ccservaes.nl.

Binnenkort is ie er weer:
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van DeMooiBernhezeKrant!
Dit bewaarexemplaar verschijnt in week 31

ook BENiEuwd HoE HEt
mEt dE oNdERNEmER vaN
HEt JaaR 2014 gaat?
Bekijk en deel de impressiefilm van
Gert-Jan en Mariëlle Heerkens van
Heerkens Groente en Fruit uit Nistelrode:

In week 33 & 34 zijn we met vakantie
en verschijnt er géén krant
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TRV-Bernheze.nl
11, 12 en 13 augustus
Fiets3daagse Bernheze

Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

kringloopbernheze.nl

ZONDAG MELD JE AAN!

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Zie pagina 15

GROTE BRADERIE met LIVEMUZIEK

Jumbo Wiegmans Heesch

www. heesch-presenteer t .nl

Jumbo Heeswijk Dinther

K i n d e r m a r k t • V e r e n i g i n g e n - e n b e d r i j f s d e m o ’s • k o o p z o n d a g
Meer info:

Jumbo Nistelrode

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

www.decozonwering.nl

raivo dankers
europees kampioen
Lees meer pagina 29
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Gezellig eten en drinken
Lid van de Ondernemersvereniging Nistelrode?
Sluit dan aan bij de jaarlijkse barbecue
Nistelrode – Het bestuur geeft aan dat de leden zich nog tot en met
donderdag 16 juli aan kunnen melden. In de groene omgeving van de
Maashorst is het goed toeven en daarom koos het bestuur ook voor een
barbecue bij Los door het bos, gelegen in de Maashorst. Eerst even onthaasten en daarna heerlijk genieten met een goedverzorgde barbecue,
waar een fris drankje ook bij hoort.
Door het jaar heen houden de
bestuursleden van Ondernemersvereniging Nistelrode zich vooral
bezig met inhoudelijke zaken aangaande bestemmingsplannen, ondernemersklimaat, gezamenlijke
afvalbeleid, etc.
De jaarlijkse ledenvergadering
wordt goed benut door een combinatie te maken van het noodzakelijke met het nuttige. De vergadering vindt plaats bij een van de
leden, waarbij tijdens het bezoek
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uitgave mag op enigerlei wijze
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openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

aan het bedrijf ook een kennismaking op de agenda staat.
Na tijden van economische malaise, kunnen veel bedrijven gelukkig
weer spreken van groei. Een goed
moment om daar op te toasten.
Bent u lid van de OVN en wilt u
zich nog opgeven voor komende
zaterdag ? Laat het weten via secretaris Jack Martens:
jp-martens@home.nl. Hier kunt u
ook meer informatie opvragen.

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
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Monique van de Ven
Licis-vormgeving
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Michel Roefs
Marcel van der Steen
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Onbezorgd genieten van een
complete barbecue, gourmet,
tapas of pizzarette

De vakantie begin je
samen met BBQenzo.nl
Zorgeloos
genieten
www.BBQenzo.nl

0800-2008

bakkerij

Column

Wat is het leven
fijn als de zon
schijnt...
Wanneer de eerste zonnestralen
in het ochtend gloren verschijnen,
zijn de bakkers al lang uit de
veren. De broden en broodjes
komen letterlijk zingend uit de
ovens. Het knapperende, knisperende geluid dat ze maken,
noemen we zingen. Trots als een bakker zijn ze, om deze mooie
en vooral heerlijke producten te begroeten en ze vervolgens in
de winkels te leggen. Niet alleen in de zomerperiode maken onze
bakkers graag tijd vrij voor een praatje met de klant en vertellen ze
gepassioneerd over hun vak, maar het lijkt of de klant nu zoveel
meer tijd heeft.
Ons o zo mooie ambacht, elke dag weer met hun handen in het
deeg. Hoe bijzonder is het, dat er achter de schermen elke dag
zoveel werk verzet wordt, om die winkels vol te krijgen. Want,
daar heb je als klant vast geen notie van.
Er gaat een wereld van handarbeid vooraf aan iets dat voor ons
zo vanzelfsprekend is. Het brood heeft al vier uur nodig om
bijvoorbeeld van water, bloem en desem tot een brood te komen.
Daar we om drie uur beginnen is het brood dus ook zo vers - en
vaak nog warm - in de winkels. Al om zeven uur en ook later op
de dag hebben we nog steeds verse broden, recht uit de ovens.
We merken dat de klant, in de zomerperiode, veel relaxter is,
alsof deze meer tijd heeft, minder gejaagd is, een vakantiegevoel
krijgt. Daar spelen wij natuurlijk graag op in. We geven graag
adviezen voor een gemakkelijke broodmaaltijd met de lekkerste
tapasbroden. Recepten en tips krijg je er gratis bij.
Het voordeel van onze bakkerij is, dat we alles zelf maken, zo
kunnen we snel anticiperen. Als het kwik tropische temperaturen
bereikt, maken we graag producten die daarbij passen. Zoals Harm
dan de citroencake maakt, fris van smaak, makkelijk te bewaren of
mee te nemen met deze hitte. Maakt Bart in de bakkerij graag het
brood - zoals dat op vakantie, in bijvoorbeeld Frankrijk, normaal
is - op de vloer van de oven, natuurlijk met desem. Of een van zijn
specialiteiten; het tex mex met Spaanse pepertjes, knoflook en uitjes.
Hoe heerlijk is het als je elke dag een vakantiegevoel creëert.
Met dit warme weer eten we eerder een broodmaaltijd, lekker
buiten. Onze banketbakkers zorgen graag voor het dessert. Met
seizoensfruit maken ze de lekkerste creaties op de vlaaibodems
uit eigen bakkerij. Maar je kunt deze natuurlijk ook zelf maken,
we verkopen onze vlaaibodems ook in de winkels. Binnenkort
staat het limoncellotaartje op het program. Toine heeft al een paar
weken geleden zelf limoncello gestookt. Kleine puntje snijden op
een groot bord, uitserveren met een bolletje citroenijs erbij, proef
Italië. Ik kan al niet wachten....
Ik wens ieder een heerlijke zomer toe en hoop dat wij jullie een
goed vakantiegevoel kunnen geven. Welkom!
Let the sun shine....
Ilse Lamers-Dekkers

PEFC/30-31-421

SLAGERIJ MEAT STORY
Eetwinkel

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
0413-289350

Winnaar De Pas
Margret Rijk

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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formatie arona-stars maakt
comeback als piwi-f

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

ns
Het is toch dik tien jaar geleden dat ik eens met de trein op pad ging.
Mijn studietijd ligt ver achter me en als ik een keer naar de grote stad
ga, pak ik toch liever de auto dan de trein. Vertragingen, overstappen
en snikhete coupés vormen bij mij bronnen van ergernis en die
bronnen vermijd ik liever. Ik wacht liever in de file in mijn eigen auto,
met een lekker muziekje en de airco op een aangename stand, dan dat
ik een sauna moet delen met een twintigtal onbekenden. Ieder zijn
ding, toch?

ik kon maar net op tĲD mĲn trein Halen,
naDat ik einDelĲk HaD uitgevogelD Hoe De
automaat werkte en zo vrienDelĲk was

V.l.n.r. Frank, Wilanda en Pierre, PiWi-F is er helemaal klaar voor

HEESCH – Arona-stars maakte vijftien jaar muziek om jong en oud
te amuseren. Toen werd het zo’n twintig jaar stil rond de formatie.
Maar nu zijn ze er weer: alive and kicking! De leden Pierre Verhagen –
keyboard en zang - en Frank Gloudemans - percussie en zang - worden
aangevuld met zang door Wilanda Verhagen-Mazen. De naam PiWi-F
is zo gemakkelijk te herleiden.

Dat nodigt uit tot dansen op de
maten van tango, foxtrot, quickstep en disco. Dus, trek je dansschoenen aan, neem je vrienden
mee en geniet van het trio PiWi-F.

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

Geniet van 15 t/m 26 juli
van ons themamenu

Kersen uit
de streek

een 4-gangen menu voor € 35,Voor meer actie’s zie www.hetsentiment.nl
TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

EXTRA DANS EN
ONTMOETINGS AVOND
MMV HET NIEUWE ORKEST

TRIO PIWI-F
AANVANG: 20.30 UUR

GRATIS ENTREE
VOOR IEDERE BEZOEKER
1 CONSUMPTIE GRATIS

KOM DAT ZIEN!

Plezier
Het plezier van het drietal staat
bovenaan bij de wekelijkse repetities in hun eigen setup. Maar ook
tijdens de optredens staat plezier
voorop. Daarom hebben ze medleys ingestudeerd.

VRIJDAG 17 JULI 2015
IN ZAAL THEKES HERPEN

T ZIEN!
KOM DA

Het podium van zaal Thekes in
Herpen wordt op vrijdag 17 juli in
bezit genomen door het trio, om
muziek te spelen uit de jaren ‘70 en
‘80 en country muziek uit diezelfde
periode. De Nederlandstalige, Engelstalige en Duitstalige muziek
nodigt ongetwijfeld uit tot meezingen, dansen en een heerlijke muzikale avond te beleven. Hier en daar
wordt de muziek aangepast naar
twee- of driestemmig, dus een verrassing is niet uitgesloten.

UITNODIGING

WWW.THEKES.NL @THEKESHERPEN /THEKESHERPEN
THEKES - A. V. HERPENPLEIN 9 - 5373 AH HERPEN - 0486411547

Het lijkt ook alsof de NS er alles aan doet om nostalgische reizen
aan te bieden aan hun klanten. De treinen zijn nog steeds te klein
voor het aantal passagiers dat vervoerd wordt. Treinen uit de jaren
zeventig worden nog altijd ingezet, ook al zijn jongeren tegenwoordig
gemiddeld ongeveer vijftien centimeter groter dan toen. Het gevolg
was, dat ik innig een bankje deelde met een uit de kluiten gewassen
(lengte en breedte!) jongeman, die duidelijk aan territoriumdrift leed.
Het enige waar de NS in heeft gemoderniseerd is de kaartverkoop, heb
ik het idee. Ik kon maar net op tijd mijn trein halen, nadat ik eindelijk
had uitgevogeld hoe de automaat werkte en zo vriendelijk was mijn
kaartje uit te spugen.
Het viel me op bij mijn treinreis op dat de vaste klanten van de NS, de
vouwfietsers; het trouwens geen enkel probleem vinden dat er weinig
tot geen investeringen worden gedaan om het comfort van de reiziger
te verbeteren. Ook zij rijden namelijk al tig jaar rond met hetzelfde
vervoersmiddel wat ze verder moet brengen na hun treinreis. Hoe
lullig en oubollig die vouwfiets er ook uitziet, nog altijd worden de
jaren zeventig intens herbeleefd. Compleet met geitenwollensokken
trouwens.

ZOTTE

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

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

4

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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samenloop voor hoop heesch
HEESCH - Op verschillende plaatsen in Nederland organiseren vrijwilligers een SamenLoop voor Hoop. 24 Uur lang maken teams op een
parcours gezamenlijk een lange wandeling. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Daarmee halen ze geld
op voor KWF Kankerbestrijding.
In Heesch is de start gemaakt om dit evenement op 11 en 12 juni 2017
te gaan houden. Er is contact geweest met het KWF en het bestuur begint vorm te krijgen. Aan het roer staat Petra van Teeffelen als voorzitter.

Zorgeloos genieten van
een leuke avond uit
Deelneemster Linda over het Zonnebloem Café
BERNHEZE/UDEN - Voor jongeren met een lichamelijke beperking van
18 tot 45 jaar organiseert De Zonnebloemwerkgroep Noord-Brabant
niet alleen leuke uitjes, maar ook het Zonnebloem Café in de buurt van
Bernheze. Hieronder het ervaringsverslag van Linda over Zonnebloem
Café Uden.

ton lunenburg wandelt
voor het epilepsiefonds

Ton (2e rij midden) is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij de wandelsport.
Op deze foto uit 1966 is hij te zien tijdens de herfstwandeltocht in Tilburg van
‘De Musketiers’ uit Dinther
Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Ton Lunenburg doet volgende week mee aan de
Nijmeegse vierdaagse. De rij-instructeur uit Heeswijk-Dinther loopt
mee voor het Epilepsiefonds, om aandacht te vragen voor epilepsie.
Epilepsie is een aandoening die
zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen vinden onverwachts plaats en dat is een van de
zaken die epilepsie erg vervelend
maken. Ton ziet in zijn omgeving,
met eigen ogen, wat voor een impact epilepsie heeft op een relatie
en op een gezinsleven. Volgens
Ton vraagt epilepsie om een flinke
aanpassing.
De Nijmeegse vierdaagse is van
dinsdag 21 juli tot en met vrijdag
24 juli. In deze periode hoopt Ton,
die tijdens de vierdaagse zijn 59ste
verjaardag viert, zoveel mogelijk
geld op te halen voor onderzoek
naar epilepsie en begeleiding van
personen die te kampen hebben
met deze aandoening. “Iedere
euro telt”, zegt Ton.

Wil je Ton sponsoren? Dat kan via
www.devierdaagsesponsorloop.
nl/ton-lunenburg. Het sponsorbedrag wordt rechtstreeks gestort op
het bankrekeningnummer van het
Epilepsiefonds. Daarnaast houdt
Ton een videodagboek bij, dat hij
zal uitbrengen op DVD. Hoe je aan
de DVD kunt komen, lees je op de
site.

“Ik keek de afgelopen week erg uit
naar vrijdag, er stond een gezellige
avond Zonnebloem Café in Uden op
de agenda. Even ertussenuit, even
wat anders dan de omgeving van
mijn huisje. Iedere keer is het toch
weer even spannend om te gaan,
maar leuk spannend. Het is immers
steeds weer puik geregeld. Genoeg
lieve vrijwilligers die zorgen dat we
echt niets te kort komen tijdens onze
gezellige avond. Het is meer dat ik
nieuwsgierig ben wie ik ga ontmoeten.
Deze keer werd het café gehouden
in De Eetkaamer, een heel sfeervolle
locatie die ook nog eens prima toegankelijk blijkt met de rolstoel. Er

was een mooie grote tafel voor ons
gereserveerd, gezellig in het midden
van de ruimte. Al snel zag ik twee
bekende gezichten, deze dames zijn
er vanaf het eerste café bij geweest.
Leuk om elkaar weer te zien!
De dames die ons vrijwillig kwamen
ondersteunen deze avond, kletsten gezellig mee. Een van hen is
vaker bij het café geweest en heeft
een verpleegkundige achtergrond,
zodat iedereen die extra hulp nodig heeft, goed geholpen wordt.
Erg leuk dat er ook nieuwe gezichten zijn vanavond. De reden dat ik
graag naar het Zonnebloem Café
ga, is om nieuwe mensen te ontmoeten, die weten wat het is om
met een beperking te leven. Mijn
wereld is door mijn ziek zijn steeds
kleiner geworden en eropuit gaan is
niet vanzelfsprekend meer, doordat
ik soms hulp nodig heb en rolstoelafhankelijk ben. Hier hoef je niets uit
te leggen, mag je gewoon zijn wie
je bent en kun je zorgeloos genieten
van een leuke avond uit.
Het was heel erg gezellig, de tijd
vloog dan ook voorbij. Volgende
keer ga ik zeker weer! Jij ook?”
Linda
Het volgende café staat gepland
op vrijdag 24 juli bij De Eetkaamer in Uden. Aanmelden kan via
zb.werkgroep.noordbrabant@gmail.
com of via 0493-320363..

Vrijwilligerspunt Bernheze
Buro Lima in Heeswijk-Dinther is een organisatie voor kinderen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en is met
spoed op zoek naar een

vrijwilliger die het leuk vindt om in de tuin te werken.
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij graag werkt met
de handen en met het hart...

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,
Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

• Persoonlijk deskundig advies

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
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‘Ik vond uiteindelijk
dat ik de ideeën
die ik had om een
school goed aan te
sturen maar eens in
de praktijk moest
gaan brengen’
basisschool Het Klokhuis in Beek
en Donk. Hoewel ze het hier uitstekend naar haar zin had, brak de
route die ze elke dag moest rijden
haar op.

Mary-Ann van Hoof temidden van enkele leerlingen

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Directeur
Mary-Ann van Hoof
neemt afscheid

Plezier
Ze nam afscheid en werd directeur
van basisschool ’t Palet. Een school
waar ze de afgelopen 7½ jaar met
heel veel plezier werkte. “Het
is écht een hele leuke school. Er
wordt hier door iedereen keihard
gewerkt. Leerkrachten zijn er voor
elkaar én voor de kinderen. Dát is
de kracht van ’t Palet. Ik heb het
hier uitstekend naar mijn zin gehad”, meldt ze monter.
’t Palet ontwikkelde zich de laatste
jaren dusdanig dat een recent on-

derzoek van het KPC in Den Bosch
uitgewezen heeft dat ‘t Palet door
kan groeien naar excellente school.
Het geeft Van Hoof voldoening en
ze ziet het als de kers op haar afscheidstaart. “Dit hebben we alleen voor elkaar gekregen door er
met zijn allen de schouders onder
te zetten”, laat ze weten.
Uitdaging
Ze neemt dan ook afscheid met
het volle vertrouwen dat de positieve ontwikkelingen verder doorzetten en is klaar voor een nieuwe
uitdaging. “Ik rust niet graag op
mijn lauweren. Voor mij is het belangrijk dat er werk aan de winkel
is en dat ik, in nauwe samenwerking met leerkrachten, een school
naar een (nog) hoger plan kan tillen. Dat heb ik ook gedaan bij ’t
Palet. Ik zal groot en klein gaan
missen, maar heb ook zin in mijn
nieuwe baan als directeur van een
basisschool in Nijmegen”, vertelt
ze eerlijk.
Uiteraard laten kinderen en leerkrachten van ’t Palet haar niet
stilletjes vertrekken. Het afscheid
van de scheidende directeur wordt
deze week met iedereen feestelijk
gevierd in de sfeervolle ambiance
van natuurtheater De Kersouwe.
Ook in deze gaat van Hoof de
uitdaging aan. Ze lacht; “Voor de
gelegenheid zal ik me van een verrassende kant laten zien.”

‘Basisschool ‘t Palet is écht een hele leuke school’
Ze is trots op ‘haar’ team, de ontwikkeling die de school
doormaakte en heeft plezier in het omgaan met alle kinderen. Een uitdaging gaat ze echter
ook niet uit de weg. Daarom neemt directeur Mary-Ann van Hoof deze week afscheid van
basisschool ’t Palet in Dinther en wordt ze op feestelijke wijze door de hele school uitgezwaaid.
Heeswijk-Dinther/Rosmalen –

Al weer 36 geleden stond MaryAnn van Hoof voor het eerst voor
de klas als juf van klas 1, de hedendaagse groep 3, van de Maria van
Goede Bijstand in Rosmalen. Het
is de eerste van een reeks scholen

waar zij met veel plezier werkte.
Ze volgde talloze opleidingen en
cursussen en ontwikkelde zich van
juf tot intern begeleider, remedial
teacher, ambulant begeleider en
werd tot slot directeur. “Ik vond

uiteindelijk dat ik de ideeën die
ik had om een school goed aan
te sturen maar eens in de praktijk
moest gaan brengen”, verklaart
Van Hoof opgewekt. Dat deed ze
om te beginnen als directeur van Mary-Ann nog even druk achter de pc
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de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
kkers
tip van de ba
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Kruidig Krekata
as en gyroskruid
met paprika, sbrood
’n heerlijk Tapa
met een “bite”
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geldig t/m 22-7-2015

Sixpack, ’n volle zak met 20 stuks

vakantiebroodjes en 1 Frans stokbrood
De hele zomer lang genieten van verse geurende broodjes
en ’n knapperig stokbrood. Makkelijk onderweg,
heerlijk bij ’n picknick en natuurlijk bij het ontbijt.
Omdat we elke dag om 7 uur open zijn, pikt u lekker
vroeg zo’n 6 pack op en kunt u op weg.
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Vrij bridgen in de zomermaanden bij De Klotbeek
Heeswijk-Dinther - Liefhebbers kunnen sinds 29 juni bij BC De Klotbeek in Heeswijk-Dinther deelnemen aan het vrij bridgen. Dit is een
vervolg op hetgeen de bridgeclub in landelijk verband is gestart met de
actie ‘Denken en doen voor 55-plussers’.

Met deze landelijke actie heeft
de Nederlandse Bridge Bond aandacht gevraagd voor het bridgespel onder mensen van 55 jaar en
ouder. Hiervoor werden TV MAX
en gerenommeerde bridgedocenten als Berry Westra ingeschakeld.
Hoewel ook de jongere generatie welkom is, worden speciaal
de 55-plussers benaderd om niet

achter de geraniums te blijven zitten, maar actief deel te nemen aan
het sociale leven, waaronder het
bridgen. Vandaar dat bridgeclub
De Klotbeek is gestart met het vrij
bridgen in de zomermaanden.
Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om meesterpunten/NBBpunten te verzamelen, hetgeen
voor veel bridgers heel belangrijk
is.
De speeldata zijn: 13, 20 en 27 juli,
3, 10, 17, 24 en 31 augustus.
Plaats en speelgelegenheid:
Heeswijk-Dinther, CC Servaes
Inschrijftijd/aanvang: 19.15 tot
19.30 uur/start 19.45 uur
Kosten: € 2,- p.p en € 4,- per paar
Inlichtingen en aanmelding: 0413294456 of adrie55@hotmail.com
www.nbbclubsites.nl/club/8043.

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

kbo dinther

Creatief

KBO Bernheze
Open middag
KBO Creatief
Heeswijk-Dinther - Voor jong
en oud presenteert KBO Dinther
op zaterdag 18 juli van 13.30 tot
17.00 uur KBO Creatief in de Ontmoetingstuin en in CC Servaes.
Tijdens die open middag promoot
KBO Dinther creatieve activiteiten
van en door KBO-leden. Er is van
alles te doen en te beleven.
Aan bod komen bloemschikken,
schilderen, keramieken, breien, haken, borduren, mozaïeken, noteninkt tekenen, schaken, creatieve
handvormen, smoothies maken,
fotografie, speksteen bewerken en
welzijnsactiviteiten Laverhof. En
dat niet alleen om naar te kijken.
Bij een aantal kraampjes is er ook
gelegenheid om zelf aan de slag
te gaan. Misschien kunnen ouders
met hun kinderen figuurtjes kleien
om deze later thuis te bakken. Ook
wordt er aan gedacht gezamenlijk
een groot schilderij te maken.
En wat te denken van een lekker
stukje pizza met producten uit de
ontmoetingstuin en lekkere en gezonde smoothies uit Dinther. Een
spelletje schaken op het levensgrote tuinschaakbord kan ook. Dat
alles gaat samen met levende muziek.

KBO Creatief is een nieuw initiatief
waarmee KBO Dinther alle mensen, die op een of andere manier
creatieve activiteiten ontplooien,
de gelegenheid biedt om zich te
presenteren. Het achterliggende
idee voor dit initiatief is gerelateerd
aan de creatieve middag; iedere
dinsdag in CC Servaes. Bij slecht
weer worden de activiteiten binnen gehouden.
De middag is voor jong en oud. Iedereen, ook mensen uit de omliggende dorpen, zijn van harte welkom. De entree is gratis.

Vrijwilligers
KBO begeleiden
fietsmiddag
Heesch - Vrijwilligers van het
begeleid fietsen van KBO Heesch
hebben tijdens de vakantiemidweek van ziekenvereniging De
Horizon uit Heesch een fietsmiddag georganiseerd. Eén van hen
doet verslag:
“Met in de auto vijf vrijwilligers en
er achter de aanhanger met twee
duo-fietsen en de rolstoelfiets,
vertrokken wij naar Hoogeloon,
waar we hartelijk werden ontvangen door de leiding van De Horizon. Na de koffie met iets lekkers
stapte de eerste vakantiegangster

op de fiets. Dat was een belevenis!
Zij had niet gedacht dat het zo fijn
zou zijn om op een duo-fiets te zitten. Ik genoot er zelf ook enorm
van; misschien wel het meeste…
Van het gezicht van iemand die al
jaren niet meer op een fiets heeft
gezeten. Het zijn fijne fietsen die
goed zitten. De vakantieganger
voelde meteen dat het veilig was.
Zo hoort het: de mensen laten genieten op een veilige manier! Daar
doen wij het als vrijwilliger voor.
De hele middag werd er gefietst,
met iedereen die een rondje wilde
maken. Een mevrouw die daar op
vakantie was wilde ook graag mee.
Zij kon niet zitten zonder een kussen. Natuurlijk kon het kussen op
de fiets en ook zij genoot van haar
rondrit. Zo proberen wij het iedereen naar de zin te maken. Bijna alles kan….
Na een fijne middag werden de
fietsen weer op de aanhanger geladen; dat is een pittig klusje. We
mochten nog mee-eten en werden
hartelijk bedankt maar wij hadden
hen liever bedankt, omdat wij ook
hadden genoten van al die blije gezichten!”
Zin om vrijwilliger te worden of zelf
meefietsen? Bel 06- 40944930.

Bert: ‘Geslaagde scootermobieltocht De Horizon’

Heesch - Voor de tweede keer organiseerde ziekenvereniging De Horizon Heesch een
toertocht voor scootmobielen. Deelnemer
Bert doet verslag:
“De route startte bij CC De Pas en voerde
via het Bomenpark en een stukje Maashorst
naar Herperduin. Op diverse plaatsen werd
gestopt, zodat de inwendige mens met een
broodje en wat fris ook niet vergeten werd.
Ook werd er dan wat verteld over de omgeving, beziens- en wetenswaardigheden. Wist
u dat de oudste boerderij in onze omgeving
uit circa 1850 stamt en staat op Mun?
Aangekomen bij het pannenkoekenhuis
Pan&zo werden de deelnemers getrakteerd
op een pannenkoek naar keuze en werden
de scootmobielen, indien nodig, weer wat
opgeladen. Zodra iedereen en alles voorzien was van nieuwe energie, werd de route voortgezet richting Schaijk, waar bij de
kassen van IBN kwekerijen een tussenstop

werd gemaakt. Hier kregen we uitleg over
de werkzaamheden van de medewerkers en
kregen we een rondleiding door de enorme
kassen. Gelukkig was er de mogelijkheid om
met de scootmobiel door de kassen te rijden.
Na het maken van een groepsfoto werd er
koers gezet richting Slabroekseheide. Hier
werd een drankje en wat lekkers genuttigd.
Omdat dit de laatste tussenstop was, hebben we hier de organisatie bedankt voor een
geweldig mooie rit. En gingen we weer richting Heesch.
Nadat we het enige foutje in de organisatie
hebben gecompenseerd, een vergeten afslag
richting Bomenpark zijn we via de Nistelrodeseweg naar huis gereden; een enkeling
met een bijna lege accu. Ziekenvereniging
De Horizon Heesch, nogmaals bedankt voor
de organisatie van een geweldig mooie dag.”
Een enthousiaste deelnemer; Bert.

7

Woensdag 15 juli 2015

Fietsen, wandelen of gewoon trek?
Even uitblazen op het nieuwe terras van cafetaria De Schaapskooi in Vorstenbosch!

Aanbiedingen geldig van 16
18 t/m 22
24 juli 2015
2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode
Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

4 zonnepit
volkorenbollen
Het terras is klaar om gebruikt te worden

Vorstenbosch - In ons groene Bernheze is het prima wandelen of fietsen. En als je dan tóch actief bezig
bent, kies dan ook eens een route door Vorstenbosch! Vooral als je trek hebt of dorst of zin in een ouderwets
lekker ijsje. Want aan de doorgaande weg tussen Veghel en Nistelrode heeft cafetaria/snackbar De Schaapskooi sinds kort een spiksplinternieuw, uitnodigend terras. Om onder de parasols en tussen de kleurrijke
bloembakken gewoon even tot jezelf te komen.

Relaxed buiten
zitten met een vers
getapt koud biertje
óók huisgemaakt
Maar dat is niet de enige reden.
Want je kunt bij De Schaapskooi
ook prima eten. Met de lunch worden voor iedere bestelling de stokbroodjes vers afgebakken. En voor
een stevige warme hap zijn er de

1,00

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls

huisgemaakte soepen, nasi-, bami-,
of macaronischotels en complete menu’s van saté, beefreepjes,
spareribs of varkenshaas. Allemaal
bereid door de eigen kok. Maar
je kunt natuurlijk ook kiezen voor
een snack met versgebakken frietjes. Uit de koeling uiteraard, geen
diepvriesfrieten hier.

Bonus
Het loont om regelmatig langs te
gaan bij De Schaapskooi. Want bij
iedere besteding vanaf € 7,50 krijg
je een stempel, en bij tien stempels
ontvang je de bonus. Die wisselt
maandelijks. En op woensdag en
vrijdag zijn er de gezinsaanbiedingen.

Voor de sateetjes van de plaatselijke slager maken veel klanten
nu al graag een ommetje naar De
Schaapskooi. Liever thuis eten?
Gewoon even laten inpakken en
meenemen!

De aanleg van het nieuwe terras
met de vijftig zitplaatsen, is mede
gerealiseerd door de hulp van een
aantal vaste bezoekers van het
naastgelegen café De Schaapskooi.
Ook de zitplekken voor dit café
maken deel uit van het terras. Dat
betekent ook relaxed buiten zitten
met een versgetapt koud biertje.

Ouderwets lekker
softijs en milkshakes
Zomer betekent ijs. En ijs, dat
snappen ze bij De Schaapskooi
helemaal. De bekertjes of hoorntjes worden volgetapt met echt
slagroomijs. En de milkshakes worden nog gewoon handgemaakt.
IJs, melk erbij, smaakje kiezen en
mixen maar.
En ja, dan krijg je dus zo’n stevige,
romige milkshake zoals milkshakes
ooit bedoeld waren.

Café-Cafetaria-Zaal

Openingsactie
Vanwege de opening van het nieuwe terras, ontvang je tijdens de
bouwvak (3 t/m 21 augustus), je tweede kopje koffie gratis. Kom snel
langs, je bent van harte welkom!
Heuvel 4 in Vorstenbosch
Facebook: Café De Schaapskooi
Open: woensdag – zondag vanaf 12.00 uur, maandag vanaf 17.00,
dinsdag gesloten.

3 + 1 GRATIS

Wij gaan op de Franse tour!

Franse
Crème Brûlée
zonnegloed
vlaai

1,00

2e voor

8,95

nu

Met paarse tarwe en
zonnebloempitten

8 personen

Van Mook
De Echte Bakker

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

Entrecote met
gratis kruidenboter
100 gr.

De Schaapskooi

Roomboter
Croissants

€1,85

Gehakt of
Stroganoff schijven

4+1 gratis

Kipvinken voor op
de BBQ of in de pan

€1,15

100 gr.

Gekookte
Gelderse worst
Uit eigen keuken

€ 0,99

100 gr.

Volop
zomerfr
uit

Soof in de openlucht bij Filmhuis De Pas
HEESCH - Filmhuis De Pas in Heesch presenteert vrijdag 24 juli de film Soof. Het is
een buitenfilm, bezoekers dienen een eigen stoel mee te brengen.
Soof is getrouwd met Kasper, maar hun droomhuwelijk is nogal in een sleur geraakt.
Als moeder van een puberdochter en een hyperactieve tweeling komt ze nauwelijks
aan haar bedrijf toe, ook al kookt ze de sterren van de hemel. Wanneer Kasper zijn
mega drukke baan vaarwel zegt, is Soof aan de beurt om te stralen. Wanneer Soof de
bekende choreograaf Jim ontmoet, die als een blok voor haar en haar kookkunsten
valt, komt alles ineens in een stroomversnelling. Weg sleur, maar of dat nu zo goed is
voor Soofs huwelijk, is nog maar de vraag. Soof doet met haar stunteligheid, gekke
trekjes, drankgebruik en rookgedrag nog het meest denken aan een Nederlandse
Bridget Jones. Maar dan een Bridget Jones die vijftien jaar ouder is en uitgekeken
raakt op haar droomhuwelijk.
De film start om 21.30 uur. De entree € 7,50 inclusief flesje wijn of bier (NiX 18 jaar)
Maandag 20 juli is de film Samba te zien.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

Soepgroente (gesneden) 250 gram
Prei 1 kilo
Nectarines bak 1 kilo

€ 0,75
€ 1,25
€ 1,50

Volop zuivel van Zuivelboerderij
de Kern
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Burgemeester Marieke Moorman keek eerder al terug op een jaar college, gevolgd door
wethouders Peter van Boekel, rien wijdeven en rein van moorselaar. Deze week vertelt
wethouder jan glastra van loon over zijn eerste jaar in Bernheze

Een jaar college met wethouder Jan Glastra van Loon
Bernheze – Wethouder Jan Glastra van Loon heeft financiën, welzijn, vrijwilligersbeleid, gezondheidszorg,
Wmo en ouderenbeleid in portefeuille. Een mooie diversiteit met een overlap van verantwoordelijkheden met de
andere wethouders. Glastra van Loon: “Voor die overlap is bewust gekozen; onze werkzaamheden raken elkaar
en zo kunnen zaken elkaar versterken.“

Glastra van Loon is eerder wethouder geweest in Baarn. “Een groot
verschil in cultuur en omgang met
elkaar. Er wordt hier niet op de
man gespeeld en hard gewerkt. We
zijn een team met fijne mensen en
- hoewel de regels van Den Haag
leidend zijn - zorgen we lokaal
voor de invulling. Omdat we snel
de effecten zien van ons bestuur,

het graag anders zien, vooral voor
de mensen die het nodig hebben.
Gelukkig blijkt in de praktijk dat de
huishoudelijke ondersteuning nu
redelijk loopt.”
Trots
Trots is Jan Glastra van Loon dat hij
als ‘vreemdeling’ dichtbij mag komen. Dat hij goed ontvangen wordt

‘De regelgeving vanuit Den
Haag is leidend, maar lokaal
zorgen we voor de invulling’
kunnen we op individuele situaties
inspringen en deze aanpakken ten
gunste van een grotere groep mensen. Bijvoorbeeld als er problemen
zijn met geldende regelgeving, zoals die waar de eigenaren van Zorgboerderij Van der Wijst, waar we nu
te gast zijn, me op wezen.”

Wethouder Jan Glastra van Loon met eigenaresse Marga van der Wijst en cliënten op de boerderij

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Tweet van de week
#mooibernheze

Lastig
Het afgelopen jaar is Glastra van
Loon intensief bezig geweest met
de transities in de zorg. Glastra van
Loon: “Natuurlijk voelen veel mensen de bezuinigingen, met name
de huishoudelijke hulp was en is
een lastig onderwerp. 40% Minder te besteden doet zeer. Ik zou

door de vrijwilligers en dat de mensen zich laten zien. Ook trots is hij
op de ontwikkelingen in de gevoelige kwestie met de Wmo. De Wmo
consulenten zouden bijna naar Oss
gaan en Bernheze zou niet veel
meer in te brengen hebben. Die
kwestie is goed omgebogen naar
lokale verantwoording.
Glastra van Loon: “Het gaat er voor
mij om dat wij zelf achter de knoppen zitten. En dat wij samen met de
betrokken partijen zelf het Sociaal
Team en het Basisteam Jeugd en
Gezin vorm kunnen geven. Daar
werken we nu hard aan en het gaat
ook goed op deze manier.”

Twitter of facebook met #MooiBernheze
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Wildbeheer in Bernheze – van konijn tot ree
Nistelrode – Rini

Smits van Wildbeheer Eenheid (WBE) Nistelrode geeft graag en goed uitleg over wild, landschap, boeren en hoe deze elkaar ontmoeten. Het beschermen van wild
en het belang van de boer en andere belanghebbenden gaan hand in hand, als het aan WBE
ligt.
Rini Smits: “Mensen die willen
jagen zijn verplicht zich aan te
sluiten bij WBE. Zij moeten een
jachtakte en jachtterrein hebben.
Zonder jachtterrein zijn zij aspirant
lid en kunnen meegaan met een
bevoegd jager die een jachtterrein
heeft. Voor het verkrijgen van een
jachtakte is een succesvol afgesloten jachtcursus en WA-verzekering
verplicht.”
Biodiversiteit
Het geweer, waarmee jagers worden geassocieerd, is ‘slechts’ gereedschap wat gebruikt wordt
voor faunabeheer. WBE doet meer
dan jagen. Fazanten en hazen

‘Het geweer
is slechts
gereedschap
voor
faunabeheer’

worden nauwelijks nog geschoten.
Eksters en dassen zijn beschermd
en het rijtje is lang. Hoofddoel is
evenwicht in de biodiversiteit. Met
de 17 leden en 10 aspirant leden
telt en registreert de WBE het wild
en maakt duidelijk hoeveel wild
er in het jachtseizoen geschoten
kan worden. Met de tellingen
werd duidelijk dat het aantal ganzen substantieel gegroeid is en
de stand van de weidevogels afneemt. Dat vraagt om aangepaste
maatregelen. De grote jaarlijkse
schoonmaakdag is breed bekend
en bezocht en – samen met IVN en
Brabants Landschap – zijn de projecten steenuilen en ‘boerderij in
het groen’ opgepakt. Daarbij worden bomen, groen en uilenkasten
op een boerenbedrijf voorzien.
Respect
De moderne manier van maaien
kan veel slachtoffers onder het wild
opleveren. Bij boeren wordt voorlichting gegeven over het maaien
van binnen naar buiten om reewild
te sparen en wordt hulp geboden
om de reekalveren in de weilanden
op te sporen. De kalveren worden
naar veiliger gebied gebracht of
gemeden met de maaier.
Wild dat aangereden is, wordt
respectvol afgevoerd. Als het dier
gewond gevlucht is, wordt een

speciaal daarvoor getrainde hond
(zweethond) ingezet om het gewonde dier op te sporen. Daarna
kan de schade aan het dier beoordeeld worden en wordt het eventueel uit zijn lijden verlost.
Voorlichting
Nederland verstedelijkt, volgens
Rini, we staan steeds verder van
de natuur af. Van de ervaringsnatuur dan. Niet te vergelijken met
een natuurfilm op tv, dan ervaar je
niet hoe voedsel op je bord komt.
Nu en dan trekt Rini met de klas
van zijn vrouw erop uit. “Het is
verbazingwekkend hoeveel kinderen tijdens die speurtocht zien en
hoe gemakkelijk zij wennen aan de
natuurlijke omstandigheden. We
volgen bijvoorbeeld met de hond
een kunstmatig aangelegd bloedspoor en vinden een reeënvacht.
Dat verheldert veel.”

Mooi als mens en
dier bij elkaar komen.

Rini Smits met zweethond Bigi

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

40%
MOOI
30%
KORTING 20%
STAPELEN
10%
Winnaar categorie
Mode - Keten

AWARDS 2015

BIJ 5 OF MEE

R ARTIKELEN

BIJ 4 OF MEE

R ARTIKELEN

RA
BIJ 3 OF MEE

RTIKELEN

EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!*
ONLINE IS ALLE SALE 50% AFGEPRIJSD.**

NATUURLIJK

.

BIJ 2 OF MEE

*

M.u.v. accessoires

R ARTIKELEN

Op de originele verkoopprijs.

**

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Gouden bruidspaar
Van den Broek – Cleerdin

jeroen Kocken ‘uitgezwaaid’
bij aurora Con Brio

Voor de laatste keer op de dirigentenbok

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – Jeroen Kocken uit Heesch heeft zondag 12 juli officieel afscheid genomen als dirigent van Aurora
Con Brio. Tijdens het jaarlijkse eindeseizoensconcert van de muziekvereniging stond hij voor de laatste keer
op de dirigentenbok voor het opleidingsorkest. In totaal heeft deze muzikale duizendpoot negen jaar de
dirigentenstok gezwaaid.
Foto: DMBK

HEESWIJK-DINTHER - Frans van den Broek en Annie van den Broek –
Cleerdin uit Heeswijk hebben zaterdag 11 juli hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd.
Frans en Annie leerden elkaar kennen tijdens de Heeswijkse kermis
in 1959. Frans was op dat moment
in militaire dienst. Na vier weken
vriendschap moest Frans als marinier voor anderhalf jaar naar FakFak in Nieuw-Guinea.
Na thuiskomst in oktober 1960
ging de vriendschap gewoon
verder. Frans pakte zijn werk als
timmerman weer op en in 1964
bouwde hij een huis aan de Lariestraat. Op 9 juli 1965 zijn Frans
en Annie getrouwd en gingen ze
in hun zelfgebouwde huis wonen.
Als timmerman heeft Frans alle
functies bekleed: voorman, uitvoerder en leermeester.
Nadat Annie een aantal jaren als
hulp in de huishouding en bij het
Atelier in Veghel had gewerkt,

ging ze na haar huwelijk aan de
slag als serveerster bij Huub van
Veghel, waar ze drie eigenaren
heeft gediend.
Na vele werkzame jaren zijn ze
samen in de VUT gegaan. Sinds
2004 wonen Frans en Annie aan
de Hoofdstraat. Ze doen op diverse plekken vrijwilligerswerk en genieten in hun vrije tijd samen van
hun caravan. Hiermee hebben ze
al diverse campings bezocht. Verder zijn vogels, kaarten en fietsen
hobby’s van Frans en Annie. Ze
hopen hier nog lang van te mogen
genieten.
Frans en Annie hebben hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd met familie, vrienden en bekenden bij
Stanserhorn in Heeswijk.

De vrijdag daarvoor werd hij al
door zijn orkest verrast tijdens de
laatste repetitie van het seizoen.
Als dank voor zijn periode als dirigent werd een speciaal muziekstuk
gespeeld. Dit was in het geheim ingestudeerd onder leiding van gelegenheidsdirigent Adri van der Heijden. Dat Jeroen actief is geworden
in de muziek is niet verwonderlijk.
Het werd hem met de paplepel ingegeven. Vader Jan en broer Marc
zijn ook al jaren betrokken bij de
vereniging en sinds enkele jaren
spelen ook de neefjes van Jeroen
bij Aurora.
Onder leiding van Jeroen groeide
het oorspronkelijke studieorkest
uit tot het huidige opleidingsorkest
Aurora Con Brio. Vele concerten
werden gegeven, zoals het oprichtingsconcert in CC De Pas, een lenteconcert in het tuincentrum Life &
Garden, het muzikaal opluisteren
van de filmavonden van Filmhuis
De Pas, het kerstconcert in de Petrus-Emmauskerk en in mei van dit

jaar nog het bevrijdingsconcert in
de feesttent in Loosbroek.
Jeroen laat Aurora Con Brio achter
als een orkest dat niet meer weg
te denken is uit de geledingen van
Aurora.
Jeroen stopt niet helemaal bij
Aurora. Als muzikant in het fan-

fareorkest en muzikaal leider van
Hofkapel De Dors(t)vlegels blijft hij
nog lang betrokken bij Aurora. Het
bestuur en alle leden van Fanfare
Aurora bedanken Jeroen van harte
voor de wijze waarop hij de afgelopen negen jaar muzikale leiding
heeft gegeven aan Aurora Con
Brio.

singer-songwriters in de Kersouwe
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

ZOMER

Frisse
maaltijdsalades

TIP

pke

Je vakantie begint bij ‘t Pum

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

HEESWIJK-DINTHER - De singersongwriters PollyAnna en Maaike
Ouboter zijn vrijdagavond 17 juli
te zien in De Kersouwe tijdens wat
een zomerse zwoele muziekavond
moet worden.
Maaike Ouboter, singer-songwriter uit Amsterdam, kan met weinig
middelen grote aandacht vragen.
Ze weet met kwetsbare, kleine
Nederlandse liedjes haar publiek
te raken. Haar auditie met ‘Dat ik
je mis’ voor de Beste Singer-Songwriter van Nederland, zorgde voor
haar doorbraak. Het afgelopen
jaar heeft voor Maaike vooral in
het teken gestaan van nieuwe liedjes maken. Deze zomer verscheen
het langverwachte debuutalbum
van Maaike, aangekondigd bij Giel
Beelen op 3 FM. Het album kwam
in Nederland binnen op nummer
1 en brak in België een record als

hoogste binnenkomende Nederlands album.
PollyAnna
Voor de pauze speelt en zingt
PollyAnna, afgelopen december
door Giel Beelen bij DWDD benoemd als ‘hét geluid van 2015’!
Sindsdien loopt het storm en is het
jaar als een gekkenhuis van start

gegaan. Met een aantal radio- en
tv-optredens dat niet op één hand
te tellen is en Radio 3, 2 en 1 die
als een countdown bezocht werden, rijdt de Haagse popzangeres
het land door. Aanvang 21.00 uur,
kaarten kosten € 15,- (exclusief
€ 1,- servicekosten) en zijn verkrijgbaar via www.kersouwe.nl, bij
VVV Heeswijk of Uitpunt Veghel.
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Rini Fietsplus gaat Jack Martens
Tweewielers overnemen

VOORDEEL

!

Kipsaté broodjes

Sweet chili broodjes

W EEK EN D
17 T/M 19 JULI

2 STUKS

WEEKEND

WEEKEND

1.39

Varkenssaté*

500 G

4 stuks.

1.39

Gemarineerde spareribs*
CA . 5 0 0

3.

49

Ca.

4.99/kg

400 G

400 G

WEEKEND

WEEKEND

1.49

Aanbiedingen vanaf 15 juli

Selfie trigger

Nistelrode - Na bijna 36 jaar met veel plezier Jack Martens Tweewielers opgebouwd te
hebben, is het tijd geworden voor Jack en José Martens om uit te zien naar opvolging. We
hebben een waardige kandidaat gevonden in Rini en Astrid de Reuver van Fietsplus Rini die
zijn winkel vanaf 1 oktober 2015 zal verplaatsen naar het pand van Jack Martens Tweewielers aan Laar 27.
Alles blijft bij het oude, Jack blijft voorlopig nog meewerken, het personeel gaat mee over
en alle service en garantie verplichtingen blijven hetzelfde. In beide zaken zijn de komende
maanden diverse opruimingen en aanbiedingen, om plaats te maken voor het nieuwe assortiment.

Het regent zilver voor het
Sint-Willebrordusgilde
van Koolwijk, eerste prijs, de landjonker bij
het jeu-de-boulesspel.
Nicole Broeren, tweede prijs vendelen jeugdklasse tot en met 13 jaar, plus certificaat.
Nicole Broeren, eerste prijs met kruisboogschieten jeugdklasse, plus certificaat.

Heeswijk-Dinther - Tijdens de kringdag
Hoge Schuts in Erp en de kringdag Maasland in Berlicum zijn er veel prijzen gevallen voor het Sint-Willebrordusgilde uit
Heeswijk.
Kringdag Hoge Schuts in Erp
Rien Verkuijlen, tweede prijs met standaardrijden/ringsteken.
Ad Brekelmans, Johan Brekelmans en Tonny

Kringdag Maasland in Berlicum
Rien Verkuijlen, tweede prijs met standaardrijden/ringsteken.
Nicole Broeren, eerste prijs met kruisboogschieten jeugdklasse, plus certificaat.
Nicole Broeren, vierde prijs vendelen, plus
certificaat.
Jos van der Pas, vierde prijs met personeelklasse geweerschieten.
Jos van der Pas, eerste prijs kampioenklasse
geweerschieten.
De Bazuingroep, eerste prijs met groepsbazuinblazen.
Imke Lucius, eerste prijs bazuinblazen klasse
C, met promotie.
Graag feliciteert de overheid van het gilde
de prijswinnaars met deze vangst aan zilveren schilden: “We zeggen weleens ‘oefening
baart kunst’, daarom ook veel dank aan onze
instructeurs die onze leden op zo’n hoog niveau weten te plaatsen.”

G

50

Rauwkostsalade*

5 stuks.

Foto: DMBK

2.

CA . 5 0 0

500 G

Jack Martens en Rini de Reuver

G

WEEKEND

WEEKEND

BBQ groentespiesen*

2 STUKS

0.79

Damessjaal

Per stuk

Per stuk

3.49

2.99

Sportoordopjes

Telefoonhouder

Per stuk

Per stuk

3.99

2.99

Prijsverlagingen

Pure
chocolade

Chocolademelk

125 g

1.29

1.19

Chips sun,
moon, stars

1l

0.85

Griekse fruityoghurt*

150 g

1.19

0.99

Rijstwafels

600 g

1.39

0.99

1.35

Pannenkoekenmix

150 g

1.09

0.79

800 g

1.29

1.19

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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in bedrijf

al één jaar cadeaus voor iedereen
HEESWIJK-DINTHER - Thelma Geur Wonen en Cadeaus, ook wel bekend als Thelma Kado’s, in de Sint
Servatiusstraat bestaat deze week een jaar. In de winkel van Thelma Juta kan iedereen terecht voor
leuke cadeaus in vele soorten en maten. Voor een ander, maar ook voor jezelf.

“Als kind vond ik het leuk om
winkeltje te spelen. Inpakken
vond ik het allerleukst”, zegt
Thelma. Bij elk kleinigheidje dat
ze bij de kassa afrekent, zal ze
vragen of het een cadeautje is,
want voor Thelma is het helemaal helder: groot of klein, een
cadeau is een cadeau en dat verdient de aandacht.”Een cadeau
moet een feestje zijn dat eigenlijk
zonde is om uit te pakken.”
Wat er achter dat vrolijke cadeaupapier met allerlei versiersels (typisch Thelma) verscholen zit, kan
van alles zijn. Van heerlijke huisparfum van Lampe Berger Paris
en plantaardige, dierproefvrije
zeepjes tot leuke sleutelhangers
en van glazen vazen tot diverse
kleinmeubels. En ook voor allerlei
woonaccessoires voor het huis of

serre ben je bij Thelma aan het
juiste adres. Thelma Kado’s is de
ideale winkel voor cadeaus voor
een ander, maar ook voor jezelf.

Hoe ik De etalage
inricHt verzin ik zelF

komen ineens in mij op”, zegt ze.
In haar eigen cadeauwinkel zit
Thelma zeker op haar plek en in
de toekomst hoopt ze nog vele
mooie cadeaus te mogen inpakken. Of het nu een kleinigheidje
is of een groter cadeau, Thelma
pakt het in met liefde en plezier.

Thelma Kado’s bestaat deze
week een jaar en dat eerste jaar
is Thelma supergoed bevallen.
“Ik ben blij met mijn winkel en
ik vind het fijn als mensen bij mij
kunnen slagen”, zegt de trotse
eigenaresse. Naast het inpakken,
vindt ze het geweldig om bezig
te zijn met de inrichting van haar
winkel om haar creativiteit kwijt
te kunnen. “Hoe ik de etalage
inricht verzin ik zelf. Zulke ideeën

Sint Servatiusstraat 9
Heeswijk-Dinther
06 55 106 703
info@thelmakados.nl
www.thelmakados.nl

Thelma Juta

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

wilbert van de ven

www.humstijl.nl

De Leijgraaf
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55
Groepsaccommodaties en activiteiten
info@maatwerkinsierhekwerk.nl • www.maatwerkinsierhekwerk.nl

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

De
DeLeijgraaf
Leijgraaf
Groepsaccommodaties
Groepsaccommodatiesen
enactiviteiten
activiteiten

Derptweg 15

Derptweg
Derptweg15
15
5476 VX Vorstenbosch
DE LEUKSTE
ACTIVITEITEN
www.deleijgraaf.nl
5476VX
VXVorstenbosch
Vorstenbosch
0413 - 368492
M 06 - 2356 62185476
VOORT EEN
SPORTIEVE
DAG!
TT 0413
MM 06
0413- -368492
368492
06- -2356
23566218
6218

www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
--Groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties
VERNIEUWD
- Groepsaccommodaties
- Familiedagen CONCEPT
IN
2015!
--Familiedagen
Familiedagen
- Familiedagen
--Kinderfeestjes
Kinderfeestjes
VERNIEUWD
- Kinderfeestjes CONCEPT- Outdoor
IN 2015!
- Outdooractiviteiten
activiteiten
- Kinderfeestjes
--Zeskampspelen
Zeskampspelen
Outdoor
activiteiten
- Outdoor activiteiten
DE
DELEUKSTE
LEUKSTEACTIVITEITEN
ACTIVITEITENVOOR
VOOREEN
EENSPORTIEVE
SPORTIEVEDAG!
DAG!
- Zeskampspelen
- Zeskampspelen

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

VERNIEUWD
VERNIEUWD
CONCEPT
CONCEPTININ2015!
2015!

VERNIEUWD
CONCEPT IN 2015!

VERNIEUWD
VERNIEUWD
CONCEPT
CONCEPTININ2015!
2015!

VERNIEUWD
CONCEPT IN 2015!

DEDE
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
VOOR EEN
SPORTIEVE
DAG!
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
VOOR
EEN SPORTIEVE

DAG!

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken
De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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Opslagruimte nodig? paKhuys35 biedt de oplossing!
HEESWIJK-DINTHER - In het nieuwe pand aan De Morgenstond 35 in Heeswijk-Dinther hebben Jan en Antonet van Gerwen
ruimte gecreëerd voor hun nieuwe bedrijf PAKHUYS35. Het biedt unieke opslagruimte voor bedrijven, particulieren en ZZP’ers.
Tevens zijn de kantoren van hun bestaande bedrijven Adviesburo Jan van Gerwen en Brandpreventief Advies er gehuisvest.

maximale effect te behalen en dat geldt
zowel voor mijn Adviesburo als voor mijn
bedrijfstak Brandpreventief Advies.”
Kennis bundelen geeft kracht
Na 17 jaar bij de vrijwillige brandweer
actief te zijn geweest, kwam Jan op het
idee om de opgedane kennis en behaalde
diploma’s bedrijfsmatig in te gaan zetten. In 2002 werd zijn Brandpreventief
Adviesburo een feit.
“Een krachtige aanvulling op mijn Constructief Advies, want door mijn expertises met elkaar te verbinden, kan ik een
veel voordeligere oplossing creëren voor
de klant om een bedrijfspand of een woning brandveilig te maken, binnen de
daarvoor gestelde normen en eisen”, besluit hij.

Antonet en Jan

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

Nadat in 2011 het bestemmingsplan van
het industrieterrein Het Retsel rond was,
hebben Jan en Antonet hier een prachtig nieuw bedrijfspand gebouwd. “We
zagen de kans nu ons idee te realiseren
om tijdelijke of permanente opslagruimte
voor bedrijven, particulieren en ZZP’ers te
creëren. In PAKHUYS35 kunnen mensen
ruimtes huren vanaf 17 m2 tot 100 m2 en
deze geheel naar eigen behoefte inrichten. Ideaal voor mensen die bijvoorbeeld
een huisraad, hobbyattributen of grote
verzamelingen willen opslaan. Het is ook
uitermate geschikt als magazijnruimte.
“Huurders krijgen een eigen sleutel, zo-

dat ze er altijd terecht kunnen”, legt Antonet uit.

MiNiMaLe MaTeriaLeN
maXimaal eFFect
Met minimale materialen een maximaal
effect behalen
Adviesburo Jan van Gerwen is sinds 1990
een onmisbare schakel tussen de ontwerpen van architecten en de fysieke bouw
door aannemers. “Voor grote en kleine
bouwprojecten maak ik constructieberekeningen. Het belang van goede con-

structieve berekeningen ligt aan de basis
van het te bouwen object. De zwaarte
van de fundering, de overspanning van
staal- en houtconstructies, met aansluitend de ondersteunende kolommen, die
moeten staan als een huis! Op mijn berekeningen kan dan vervolgens stevig
en duurzaam
gebouwd worden. In elk
adViesBurO jan Van Gerwen
project zie ik
& BrandpreVentief adVies
de
uitdaging
om met het
www.adviesburojanvangerwen.nl
minimum aan
info@adviesburojanvangerwen.nl
materialen het
06-54 65 46 77

Kringloopwinkel

DE
SNU F F E LHU T
Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

paKhuys35
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl
06-21 66 61 28
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Openingstijden:
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Café-Cafetaria-Zaal
2e kopje
tis
koffie gra
21
van 3 t/m
s
u
st
u
aug

De Schaapskooi

• Vers slagroom ijs
• Softijs
• Diverse Milkshakes

Tĳdens de vakantieperiode
zĳn we gewoon geopend.
Wij wensen iedereen
een ﬁjne vakantie.

Team Spanjers voor dier en tuin

  

DE SCHAAPSKOOI

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

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl
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zorg

Op dagbesteding ‘de Korrel’ kan
iedereen elkaar nu goed horen

Bestuurslid
Franca Bekkers

VORSTENBOSCH - Vorig jaar diende het bestuur van stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch een
aanvraag in voor de aanschaf van een ringleiding in de ruimte voor de dagbesteding ‘De Korrel’ in het
kader van het Coöperatieve Dividend van de voormalige Rabobank Bernheze Maasland. “Ja, en dan
komt het op de stemmen aan”, zegt voorzitter van de stichting Ben Cornelissen. “Dat is spannend. Gaat
het wel lukken of vissen we naast het net?”
te verdelen is. We blijven het belangrijk vinden om te faciliteren
in de behoefte van onze kernen.”

Franca Bekkers, wonend in
Heesch, 54 jaar, getrouwd en
twee kinderen.
Ik ben werkzaam als zelfstandige
professional in de thuiszorgwijkverpleging in regio Bernheze,
in een kleinschalig team.
Francare Thuiszorg staat voor
36 jaar ervaring in de zorg met
zeer uiteenlopende zorgvragen;
verpleging en verzorging,
coaching en begeleiding van
acceptatie ziekteproces en
advisering voor eventueel
aanpassingen in huis.

Luisteren naar elkaar
De dagbesteding is geïnitieerd
om de gasten een leuke ochtend
te geven én om mantelzorgers
te ontlasten. Ontmoeting, beweging en in gesprek gaan met
elkaar zijn belangrijke onderdelen zijn. “Vooral dat laatste is
belangrijk. Met elkaar lief en leed
kunnen delen heeft gezorgd voor
een hechte verbondenheid tussen de gasten. Velen zijn slecht-

Ik ben bij burenhulp betrokken geraakt doordat de zorg in 2015
grote veranderingen moest en moet ondergaan. Zelfredzaamheid is
hier een onderdeel van en dit betekent een cultuuromslag, maar
dit zal op langere termijn ook een positief effect hebben. Ik denk
dat het een goede combinatie is om samen met mantelzorgers/
burenhulp een verbinding te maken zodat de zorgvrager langer in
zijn eigen omgeving kan blijven wonen. Voor de toekomst zou ik
graag zien dat er meerdere verbindingen gemaakt gaan worden
tussen de dorpen zodat we elkaar op dit vlak ook kunnen helpen.

waar een klein
Dorp groot in
kan zĲn

Een applaus voor Coöperatief Dividend

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!
Wordt voor u het huishouden steeds lastiger? Wilt u af
en toe wat extra schoongemaakt hebben?
De HHT toelage van de
gemeente helpt met een
tegemoetkoming in de
kosten van € 15,00 per uur.
U betaalt zelf maar € 7,50 per
uur.

Krijgt u geen huishoudelijke
hulp meer vanuit de WMO,
moet u veel zelf betalen of
veel familie inzetten voor uw
huishouden?
Met de HHT subsidie is
huishoudelijke hulp nu
voor veel mensen bereikbaar.

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN
• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te hoog?
• of gebruikt u een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering?
• of bent u mantelzorger?
Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

Het was een drukte van belang
vorige week donderdag in de
dagbestedingsruimte van ‘De
Korrel’. De vaste acht gasten en
de vrijwilligers waren aanwezig, er waren nieuwelingen die
kwamen kijken en er was hoog
bezoek. U begrijpt het al: de
ringleiding was gehonoreerd en
inmiddels aangelegd. Directeur
Particulieren & Private Banking
Corné Roovers van Rabobank
Oss Bernheze: “Zo zie je maar
waar een klein dorp groots in

Tekst en foto: Hieke Stek

kan zijn, want er waren genoeg
stemmen binnengekomen om
een bedrag vanuit het Coöperatief Dividend toe te kennen.
Dit jaar kunnen verenigingen en
stichtingen wederom in aanmerking komen voor een maatschappelijke bijdrage. Dit kan met de
Rabobank Clubkas Campagne.
De verdelingsmodule is anders
geworden. Elke stem is geld
waard! Daardoor krijgt iedereen
die stemmen binnenhaalt een
bijdrage van de € 250.000,- die

horend en daarom wilden we
graag de ringleiding. De KVO
Vorstenbosch is opgeheven en zij
hebben hun financiële middelen
aan De Korrel gedoneerd. Hiervan hebben we een conferentiemicrofoon aangeschaft die - in
combinatie met de ringleiding
- de gesprekken nog beter versterkt”, vertelt Ben.
Jan Kanters heeft onlangs afscheid genomen van zijn bestuurlijke taken voor stichting Zorgvoorzieningen
Vorstenbosch,
maar blijft als adviseur er actief
bij betrokken. Zijn dankwoord
besluit hij met een knipoog: “Fijn
dat de Rabobank ons op ‘de Korrel’ heeft genomen.”
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Fijne
vakantie!
De ideale plek voor de boodschappen voor
de vakantiegangers èn de thuisblijvers!

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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praKtisChe infOrmatie

Gevonden en verloren voorwerpen

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

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor
een overzicht, informatie over de
procedure en de registratieformulieren. U kunt voor de registratie
tijdens de openingstijden terecht in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, of bellen 14 0412.

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

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

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

Gemeente bellen?

0412
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Plan Narcisveld
bouwnr. 10 en 25
Opties erker/berging/gespiegelde indeling
Datum ontvangst: 06-07-2015
- Zoggelsestraat 74
Bouw woning
Datum ontvangst: 10-07-2015
- John F. Kennedystraat 11
Plaatsen stalen hekwerk
Datum ontvangst: 09-07-2015
Nistelrode
- Pastoor J. Groenenstraat 20
Bouw garage
Datum ontvangst: 08-07-2015

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie. U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

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

Zomerinzameling restafval
In de zomer (tot 7 september) zamelen we elke week uw restafval in.
Zet uw container vóór 7.00 uur aan de straat, dan wordt hij zeker geleegd.

OffiCiËle BeKendmaKinGen
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 emailadres en postcode en het gebied rondom uw
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- J.Y.Ye, geboren 07-11-1985
- L.W.O. Han,
geboren 15-05-2009
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van genoemde personen, neem dan contact op met
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
persoon niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluit-

Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat 17
Plaatsen hekwerk
Datum ontvangst: 07-07-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heisewal 2a
Uitbreiding ruimte dagbesteding zorgboerderij
Verzenddatum: 06-07-2015
- De Streepen 9
Bouw carport
Verzenddatum: 09-07-2015
Vorstenbosch
- Akkerweg 10
Bouw overkapping
Verzenddatum: 08-07-2015

sel is verkregen over de verblijfplaats.
- J.J.M. Ruijs, geboren 05-011953
Besluitdatum: 28-05-2015
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkene. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
genoemde persoon, neem dan
contact op met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
- TV de Balledonk, Droevendaal
4, 5473 BH Heeswijk-Dinther
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 19
september 2015.
- TV Vorstenbosch’82, Tipweg
10, 5476 VA Vorstenbosch

Heesch
- John F. Kennedystraat 14
Vervangen dakpannen
Verzenddatum: 13-07-2015
- John F. Kennedystraat 16
Vervangen dakpannen
Verzenddatum: 13-07-2015
- Mgr.vd Hurklaan 3
Oprichten woning met
bijgebouw
Verzenddatum: 08-07-2015
- Kortdreef 1
Plaatsen perceelsafscheiding
Verzenddatum: 09-07-2015
- ’t Dorp 58a, 58b, 60a, 60b
Verbouw winkelpanden
Verzenddatum: 09-07-2015
Nistelrode
- De Beekgraaf ong.
Bouw gezondheidscentrum
Verzenddatum: 09-07-2015
- Dintherseweg 8
Vervangen dak en plaatsen

heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 29
augustus 2015.
De inrichting mag maximaal 6
keer per jaar van deze mogelijkheid gebruikmaken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting De Pas voor het organiseren van een ‘Filmhuis de
Pas’ op 24 juli 2015 van 21.30
tot 23.30 uur op het parkeerterrein achter De Misse 4, 5384 BZ
Heesch. Het parkeerterrein aan
de achterkant van De Misse 4
in Heesch wordt van 19.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 8 juli 2015.
- Parochie St. Servatius Loosbroek voor het organiseren van
een antiek-rommelmarkt op 5
september van 9.00 tot 14.30
uur op het parkeerterrein achter
Uitgaanscentrum Lunenburg,

dakkapellen
Verzenddatum: 09-07-2015
- Pastoor J. Groenenstraat 20
Bouw garage
Verzenddatum: 13 juli 2015
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.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:

Dorpsstraat 39, 5472 PH Loosbroek. De beschikkingen zijn
verzonden op 8 juli 2015.
- Buurtvereniging Bluumkesbuurt
voor het organiseren van een
kofferbakmarkt op 30 augustus
2015 van 9.00 tot 16.00 uur op
een terrein aan de Leliestraat,
5384 RH Heesch. De Leliestraat
wordt die dag afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 9 juli 2015.
- Buurtvereniging ’t Burgerbuurtje voor het organiseren van
een buurtfeest op 19 september
2015 van 15.00 tot 24.00 uur in
de Burgemeester van Hulstlaan,
5384 LR Heesch. De Burgemeester van Hulstlaan wordt van
13.00 tot 1.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 9 juli 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning
verleend aan het Oranje Fonds
voor een openbare geldinzameling in de gemeente Bernheze, van
16 tot en met 21 mei 2016. De
vergunning is verzonden op 9 juli
2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Heeswijk-Dinther
- Kasteel 4
Realiseren glazen tochtsluis
Verzenddatum: 06-07-2015
Nistelrode
- Hoogbroeksesteeg,
Loosbroekseweg en Vensteeg
Herstellen Wijstgronden
Verzenddatum: 06-07-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Tijdelijke Vergunningen
Loosbroek
- Dorpsstraat 59b
Toestemming tijdelijke woonunit
Verzenddatum: 07-07-2015
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de

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

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.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. 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.

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.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

www.bernheze.org

Winnaars bekend
Broodjesfestival
Van Mook de Echte Bakker:
weekend Duinrell en Tikibad

Live For Afrika brengt ruim € 2.500,- in kas
VORSTENBOSCH - Tijdens het Live For Afrika weekend dat werd georganiseerd in Vorstenbosch is er zo’n € 2500,- ingezameld voor het
goede doel. Het was een geslaagd weekend met echt Hollands weer. De
ene dag bloedheet en de volgende dag fris met regen en wind.

NISTELRODE - De Broodjesfestival actie is voorbij en de winnaars zijn
bekend. Alle prijswinnaars ontvingen het bericht van hun Echte Bakker
en ook bij Van Mook de Echte Bakker konden maar liefst twee prijswinnaars hun kaartjes ophalen. Een weekend voor zes personen bij Duinrell
gaat naar de familie Hanegraaf uit Nistelrode en de vier vrijkaarten voor
het attractiepark en Tikibad gaan naar de familie Vleeshouwers uit Uden.

V.l.n.r.: Lindsey, Caroline en Monique

Er werden door de kinderen ruim
1650 flessen ingezameld. De Run
For Afrika bracht jammer genoeg
- door het warme weer - maar weinig lopers op de been. In de avond-

uren was het gezellig vertoeven op
het grote terras en de rode draad
liep in de nachtelijke uren door met
de 24-uurs DJ marathon. Op de
zondag stonden er veel sportieve

activiteiten op het programma,
grotendeels door het weer viel de
opkomst van alle onderdelen wat
tegen. In de middag kwam aarzelend het zonnetje weer voor de
dag, wat uiteindelijk zorgde voor
een prachtige afsluiting. Met een
optreden van de Gebroeders Ko
werd deze eerste editie met een
gezellig feestje afgesloten.
We bedanken de koren Timeless,
Frappant, popkoor Enjoy, coverband K5½ en coverband King Herrie en de Sjeekers voor hun fantastische muzikale invulling. Ook
alle vrijwilligers, medewerkers en
sponsoren zijn we veel dank verschuldigd. Organisatoren Chris
van de Ven en Ad Somers kijken
terug op een geslaagd evenement.
Op foto Lindsey Vogels die binnenkort vertrekt naar Malawi en
Caroline van de Wetering en Monique Dortmans van de stichting
Miss Maasai, die zich inzetten voor
betere leefomstandigheden in
Afrika. (meer info over de stichting
vind je op www.missmaasai.nl.

ERKEND VAKHANDELAAR
KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Monique en Rick winnaars van de
hoofdprijs

Lavinia en Jade, Ryan en Edin

Bij aankoop van diverse soorten
broodjes ontving men tijdens de
actieperiode bij de deelnemende
bakkers een speciale actiebon met
unieke wincode die ingevuld kon
worden op de website.

Daan mochten de hoofdprijs in
ontvangst nemen; een weekend
verblijfsarrangement t.w.v. € 440,.
De vier vrijkaarten Attractiepark
Duinrell inclusief onbeperkt entree
tot het Tikibad waren voor Perry,
Lavinia en Jade, Ryan en Edin
Vleeshouwers uit Uden. Beide vaste klanten van Van Mook de Echte
Bakker. Michel en Karin feliciteerden de winnaars met hun prijs en
gaven er nog een mooie bos bloemen bij.

De actie was geldig van 25 mei tot
en met 30 juni. Het prijzenpakket
bestond uit 35 prijzen; Vijf verblijfsarrangementen t.w.v. € 440,per arrangement, 15x4 vrijkaarten
Attractiepark Duinrell en 15x4
vrijkaarten Attractiepark Duinrell
inclusief onbeperkt entree tot het
Tikibad.
Maurice en Monique Hanegraaf
met hun kinderen Sanne, Rick en

Heeft u een wincode ingevuld,
maar niet gewonnen? Dan kunt u
met uw actiekaartje korting ontvangen op uw toegansgsbewijs
voor het attractiepark Duinrell.

www.tipmooibernheze.nl
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

ZOMERACTIE
Gazonmaaiers
VIKING
MB 248
46 cm breed
van 349,-

nu 299,-

ook verkrijgbaar met aandrijving

van 429,-

nu 359,-

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

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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Rabobank Oss Bernheze zoekt
nieuwe ledenraadsleden

D66: Integriteit
Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66, www.D66bernheze.nl

Oss/Bernheze - Leden hebben een speciale positie binnen Rabobank Oss
Bernheze. Binnen de ledenraad kunnen leden direct invloed uitoefenen op
het beleid van de bank. De bank heeft zo’n 31.000 leden. In de ledenraad
denken 48 betrokken leden actief en kritisch met de directie mee. Zij hebben belangrijke besluitvormende bevoegdheden. Als belangrijke schakel
tussen leden en directie en raad van commissarissen weet de ledenraad
wat er onder de leden leeft. De bank zoekt zeven nieuwe kandidaten.
Naar wie is de bank precies op
zoek?
Voor ledenraadsleden geldt dat zij
zich breed oriënteren en interesseren voor uiteenlopende thema’s
zoals een excellente bancaire
dienstverlening, coöperatieve signatuur en governance en de ontwikkeling van onze community
bank. Een ledenraadslid is actief in
de gemeenschap en is geïnteresseerd in de wensen en opvattingen
van leden en klanten, net zoals in
de markt en de maatschappelijke
ontwikkelingen. De bank is vooral
op zoek naar leden jonger dan 32
jaar die kennis willen maken met
beleidsontwikkeling en –uitvoering
en hun persoonlijke ontwikkeling
en carrière een boost willen geven.
De bank zoekt vier leden met een

Ook in Bernheze is er veel aandacht
voor het onderwerp integriteit. De
burgemeester heeft dit onderwerp
onder haar hoede en recent volgden (bijna) alle raadsleden een training op het gemeentehuis.
Die training liet weer eens zien dat
eigenlijk iedereen wel aanvoelt wat
echt wel en wat echt niet kan. Een

achtergrond in de sectoren food en
agri en drie ledenraadsleden
met een particuliere achtergrond
uit de omliggende kernen van Oss.
Meer informatie is te vinden op de
website
www.rabobank.nl/ossbernheze.nl.

Eerste editie Rabobank Clubkas
Campagne voor Oss Bernheze

Bernheze/Oss - In Oss is het verenigingsleven al bekend met de Rabobank Clubkas Campagne, maar voor Bernheze is de campagne nieuw.
Het vervangt het Coöperatief dividend en Steuntje in de rug. Rabobank
Oss Bernheze start de tweede helft van het jaar met de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van de
bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst
van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Alle verenigingen en stichtingen
die bankieren bij de bank en voldoen aan de voorwaarden, zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan
de campagne. Clubs die nog niet
bekend zijn met de Clubkas Campagne, kunnen voor vragen terecht op de informatiebijeenkomst
op 31 augustus in CC De Pas in
Heesch. Tijdens deze avond krijgen
zij meer informatie en kunnen zij
zich direct inschrijven om mee te
doen. Als er geen vragen zijn, dan
kunnen clubs zich nu al inschrijven
via de website van de bank.
€ 250.000,- voor de Rabobank
Clubkas Campagne
Dit jaar wordt er een bedrag van

bernheze - Integriteit is een onderwerp dat tegenwoordig hoog op de politieke
agenda staat. En terecht, want er gebeurt nogal eens wat. En of dat vaker is dan
voorheen zou ik niet durven zeggen, maar de kranten staan tegenwoordig vol
van de te dure etentjes, bijzondere zonnebrillen en andere luxe zaken die gedeclareerd zijn bij de werkgever, terwijl je met een beetje gezond verstand toch zou
denken dat dat niet klopt. Dat voel je toch op je klompen aan, zou je zeggen.
Blijkbaar is dat niet bij iedereen het geval.

€ 250.000,- beschikbaar gesteld
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank
kunnen in oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of
stichting(en) die zij een warm hart
toedragen. Deze stemmen zijn
geld waard. Hoe meer stemmen er
op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld
deze vereniging of stichting krijgt.
Het is dan ook in het belang van
de vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven.
Meer informatie over de Rabobank
Clubkas Campagne en aanmelden
voor de informatieavond kan via
de website
www.rabobank.nl/ossbernheze.

aantal vrijkaartjes voor het theater accepteren omdat je raadslid
bent? Kan niet. Helemaal afzien
van bedrijfsbezoeken waar je voor
wordt uitgenodigd, kan ook niet,
want hoe kun je beslissingen nemen over situaties die je niet kent?
Maar je moet je niet uitgebreid laten fêteren. Zoals met alles in het
dagelijks leven zijn er onduidelijke-

re situaties die ruimte bieden voor
discussie. Het leven is nu eenmaal
niet zwart wit, dat klopt.
Maar op het gebied van integriteit
kan er geen grijs gebied zijn. Zeker
niet in de politiek.
En ik kan zeggen dat in Bernheze
de politiek zich heel goed bewust
is van haar rol in deze. En zo hoort
het.

Lokaal: De toekomst van Bernheze
Jan Bouwman, raadslid Lokaal
bernheze - Als inwoner van Bernheze kan het u niet zijn ontgaan dat de laatste
maanden weer volop de vraag aan de orde is of onze gemeente in staat is de
vele taken die op haar afkomen op een goede wijze, in samenwerking met de
omliggende gemeenten, te vervullen (en zelfstandig kan blijven), dan wel met
andere gemeenten dient samen te gaan. Binnen deze laatste optie kan ook nog
worden gedacht aan het opsplitsen van bepaalde kernen.
De gemeenteraad zal op 1 oktober
daarover een uitspraak doen. De
voorbereiding was intensief: een
extern opgesteld rapport heeft de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van onze gemeente
belicht en geanalyseerd, met omliggende gemeenten en belangenorganisaties is gesproken, de raad
heeft interne werkbijeenkomsten
georganiseerd en er zijn inwonersavonden gehouden. En, enigszins
verrassend, kwam de uitspraak van

SP: Retsel

de SP!

de colleges van Uden en Landerd
dat zij graag samen met Bernheze
een Maashorst-gemeente willen
gaan vormen. Fusie met Oss vormde geen optie.
Op de laatste informatieavond die
Landerd gehouden heeft, mengden zich Osse raadsleden in de discussie. Schaamteloos werd Bernheze door hen al opgesplitst.
‘Heesch maar ook Schaijk zou een
verrijking zijn voor het stabiele

Oss’, ‘Weet Landerd wel wat de
inwoners van Schaijk willen?’, zo
werd door hen geopperd. Met als
gevolg dat de raad van Landerd
besloot een referendum te gaan
houden. En heeft Oss bereikt waar
ze op uit was om Schaijk los te weken? (machtspolitiek).
LOKAAL praat de komende weken wél over de inhoud om tot een
goed besluit te komen. Rest mij
nog u een zorgeloze en ontspannen vakantie te wensen.

ontsluiten topprioriteit voor
Jan Prinsen en Toon van Vugt (SP)

bernheze - De ontsluiting van Retsel in Heeswijk-Dinther naar de
N279 is topprioriteit voor de SP Bernheze. Dit loopt al vele jaren. In
2007 besloot de gemeenteraad tot aanleg van deze ontsluitingsweg.
De SP voerde in 2007 daarvoor actie in de Hoofdstraat en de Sint Servatius-straat. Een huis-aan-huis enquête, twee bijeenkomsten in café De
Zwaan en een werkbezoek van de wethouder. De weg naar de N279 lag
echter niet vrij! Veel grond moest nog verworven worden. Een intensief
proces.
Grondruil
Om de ontsluiting van Retsel naar
de N279 te realiseren, was nog
veel werk vereist na 2007. Bijna
alle grond moest nog verworven
worden. Zo stond op 9 juli 2015
de ruil van een stuk grond op de
agenda. Grond, nodig voor de
aanleg, moest geruild worden tegen een vergelijkbaar perceel met
gelijke rechten. In dit dossier een
aanvaardbaar voorstel, wat de SP

Bernheze betreft. Prettig als een en
ander zonder tussenkomst van de
Raad van State of andere rechters
geregeld kan worden. Bespaart
enorm op de kosten.
De SP Bernheze was dan ook zeer
verbaasd over de opstelling van de
Dorpspartij Blanco uit HeeswijkDinther. Deze partij was tegen de
grondruil en fulmineerde tegen het
voorstel. Merkwaardig dat Politieke Partij Blanco tot dat moment

altijd vond dat de ontsluiting te
traag ging. Nu koos Politieke Partij Blanco voor afblazen(!) van de
ontsluitingsweg.
Want Politieke Partij Blanco stemde tegen de grondruil. Een voor de
SP onverklaarbare draai van 180
graden. Mogelijk legt Politieke
Partij Blanco dat even uit aan haar
1324 kiezers uit - hoofdzakelijk Heeswijk-Dinther.
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Rondsnuffelen naar
‘terug naar school’
spullen
www.centrumheesch.nl

Bijna vakantie, een rustige periode
voor de meesten

‘We willen verleid
worden door
andere gewoontes
en nieuwe
ontdekkingen doen’

Heesch - Juli en augustus zijn de
vakantiemaanden bij uitstek. Allemaal kijken we reikhalzend uit
naar rust, andere activiteiten dan
normaal en liefst ook een andere
omgeving.
In de winkels kun je al merken dat
de vakantieperiode is aangebroken. Ook al hebben de scholen
nog even te gaan, het winkelende
publiek toont mensen in vakantiestemming en met een andere
tongval dan wij hier gewend zijn.
Mensen die een andere omgeving
hebben opgezocht in Bernheze.
Wij gaan zelf naar noord, oost,
west of zuid. Binnen Nederland of
ver daarbuiten. We willen verleid
worden door andere eetgewoontes, andere mensen en een omgeving waar weer nieuwe ontdekkingen gedaan kunnen worden.

Nieuwe omgeving thuis
Terwijl wij onze lijstjes voor vakantiebenodigdheden afwerken,
wordt in het centrum van Heesch
hard gewerkt om de bestrating van
de bocht bij de fontein eind juli
klaar voor gebruik te hebben. Als
we allemaal uitgerust terugkomen
van vakantie kunnen we rondsnuffelen bij de winkels in het centrum,
op zoek naar ‘terug naar school’
spullen en ons voorbereiden op
een nieuw sportseizoen. De detaillisten in het centrum zullen tijdens
onze vakantie de ‘oude’ voorraad
in de winkels opruimen en verleidelijke nieuwe zaken uitstallen.
Alle reden voor het inruimen van
een paar uur shop-plezier. Maar nu
eerst de lijstjes voor de vakantiebenodigdheden afwerken. Tot gauw!

Progressief Bernheze: Persoonlijke

belangen tellen niet

Cent van den Berg, fractievoorzitter, reactie@progressiefbernheze.nl
bernheze - Voor het oplossen van de vraagstukken van vandaag en morgen
zijn krachtige gemeenten nodig met realistische ambities, vaardige, deskundige
bestuurders en robuuste ambtelijke organisaties. De gemeente Bernheze schiet
op deze onderdelen tekort. Oss en ’s-Hertogenbosch zijn gemeenten die laten
zien hoe een overheid de gemeenschap vooruit helpt. Meierijstad waarschijnlijk
over een aantal jaren ook. De vraag is of de gemeenteraad van Bernheze durft te
onderkennen dat Bernheze niet zelfstandig verder kan.
Bakermans
De gemeenteraad van Landerd
heeft vorige week een moedig
besluit genomen. Het voorstel
van het college voelde niet goed.
Het vormen van een Maashorstgemeente roept veel vragen op.
Een gemeente met meer inwoners maar niet met meer bestuurskracht. In Landerd komt nu eerst
een referendum. Wordt dan duidelijk dat Schaijk en Reek bij Oss
horen en niet bij een Maashorst-

gemeente? Net zoals Heesch bij
Oss en Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en Loosbroek bij Veghel.
Burgemeester Bakermans van Landerd heeft zijn eigen belang zwaar
laten wegen. Hij zag zichzelf al als
de toekomstige burgemeester van
de gemeente Maashorst.

teraad van Bernheze de kans de
weeffout te herstellen. Wij horen
bij de inwoners duidelijke geluiden
dat splitsen de beste optie is. Echter, in de gemeenteraad horen wij
het geluid nog onvoldoende. Toch
gaat de gemeenteraad de eerstvolgende raadsvergadering beslissen.

Splitsen
Bernheze is een weeffout, gemaakt
door de Tweede Kamer in 1994. 1
Oktober 2015 heeft de gemeen-

Durven de leden te zeggen dat de
tijd gekomen is? Persoonlijke belangen staan deze keuze toch niet
in de weg?

BECO voor een betere toekomst
Foto: Carin Deben

Ed Rakhorst (49) uit Heeswijk-Dinther is ondernemer en actief achter de
schermen van BECO. ‘Dit initiatief past voor mij precies bij duurzaam
wonen, leven en ondernemen zoals ik dat voor ogen heb’, zegt Ed.
‘De fossiele brandstoffen raken op,
dat is een zekerheid. Net als het feit
dat we nu dus echt samen goed
naar alternatieven moeten kijken.
En gebruiken. Voor mij staat BECO
voor een betere toekomst en een
beter milieu. De coöperatieve vorm
is een perfecte manier om lokale
initiatieven sámen van de grond te
krijgen. Hartstikke mooi om zo problemen te tackelen die vaak met de
nodige informatie eenvoudig zijn
op te lossen. Er wordt hard gewerkt

om kennis en kunde bij elkaar
brengen, om samen echt bruggen
te slaan en dat is ook nodig. Ik ben
zelf vooral actief bij het werven van
leden en klanten. Uiteraard heb
ik zelf ook een contract getekend
om gas en stroom af te nemen van
BECO. Ook de energiekoffer heb
ik in huis gehad. Dat heeft onder
andere geresulteerd in de aanschaf
van led-verlichting. Besparen is immers nog altijd beter dan goedkoop
inkopen.’

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

• Trimmen op massage-achtige wijze
• Feather extensions zetten

06-20 60 36 56

Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

Blanco: Hoeft

gemeente zich
niet aan de regels te houden?

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
bernheze - George Orwell schreef er al eens over: alle dieren zijn gelijk, maar
sommige zijn iets meer gelijk dan anderen. Dit lijkt ook op te gaan in Bernheze.
Het Aa-dal heeft vanuit gemeentelijke en provinciale regels extra bescherming.
Bij nieuwe ontwikkelingen mogen bestaande waarden niet aangetast worden of
moet compensatie plaatsvinden. Maar CDA-wethouder vindt dat voor plannen
van de gemeente zelf niet nodig.
Er is een bestemmingsplan gemaakt om teeltondersteunende
voorzieningen op te richten in het
beschermde Aa-dal. Twee maanden geleden speelde zo’n zelfde
geval in het beschermde beekdal
van de Leijgraaf. De betreffende
ondernemer moest toen ter compensatie een natuurlijk ingerichte
groenstrook aanleggen. Nu is de
gemeente echter zelf initiatiefnemer en hoeft er opeens geen com-

pensatie plaats te vinden. Dat is
meten met twee maten en druist
bovendien in tegen gemeentelijke
en provinciale regels!
CDA kon geen fatsoenlijk antwoord geven op de vraag waarom
er geen compensatie nodig is. En
waarom hier een groter perceel
dan de maximaal toegestane drie
hectare mocht komen werd ook
niet duidelijk.

Wat wel duidelijk werd, is dat de
coalitiepartijen dit plan zonder opof aanmerkingen steunden. Plannen in strijd met de regels worden
dus goedgekeurd wanneer het zo
uitkomt, in plaats van de regels te
hanteren en te handhaven. Wel allemaal roepen in de media dat het
gedaan moet zijn met gedogen,
maar wanneer het op beleidskeuzes aankomt, kijkt de coalitie de
andere kant op. Schandalig!
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Bettina van Alebeek
Annemieke van
Aa
kan de staatsloten
Sintder
Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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wilt u iemand Verrassen
met een eCht OriGineel
KadO!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther.
frietKraam voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:

intrOduCtieCursus (Bas)
Gitaarspelen in heesCh
Je neemt je favoriete muziek mee,
ik leer je spelen. Gratis proefles,
dan eerste 4 lessen 50% korting!
06-44084573,
paul.wigchert@hetnet.nl.

te KOOp
heesaKKers liChtVisie
heeft VOOr iedereen
de juiste lamp in huis
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
in OnZe KadOshOp Vindt u
altijd een passend KadO
VOOr elKe GeleGenheid
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

in OnZe eleKtrOshOp
Vindt u alle mOGelijKe
liChtBrOnnen
Zowel LED als SPAAR-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
nieuwe dessOtapijtteGels in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
een KOpie maKen?
De vakantie komt eraan en het
is makkelijk voor de thuisblijvers
wanneer zij een kopie van uw
reispapieren hebben.
Een kopie maken?
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

te huur
OpslaGlOOds 100m2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

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

MAASHORST - De Maashorstfair wordt, ondanks eerdere berichtgeving, niet op 13 september dit jaar gehouden. De organisatie heeft besloten de tiende editie te verplaatsen naar het voorjaar van 2016.

7

1

9

pediCure nistelrOde
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
tel. 0412-612118
Ook bij diabetes/reuma.

0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

maashorstfair gaat dit jaar niet door

1
3

aanGeBOden

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

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

1

mooIBernHeZertJeS

7

2

8

5

4

Diverse factoren hebben dit besluit
ingegeven. “Er kleven ditmaal teveel risico’s aan de huidige opzet
die in een later stadium naar voren kwamen. Het is daarom voor
de stichting ondoenlijk de Maashorstfair op deze datum en locatie
te houden. Wij willen jaarlijks De
Maashorst goed op de kaart zetten. De jubileumeditie zal volgend
voorjaar groots worden neerge-

zet!”, aldus Marti Thijssen, voorzitter van Stichting Uitvoering Streekfair De Maashorst. Het voornemen
is de tiende Maashorstfair in het
voorjaar van 2016 te organiseren.
De exacte datum en locatie worden later dit jaar bekendgemaakt.
De Maashorstfair bestaat uit diverse pleinen met informatie, demonstraties en kraampjes. Organi-

saties kunnen zich aanmelden voor
de themapleinen Recreatie & Toerisme, Kunst & Cultuur, (Verbrede)
Landbouw, Natuur & Landschap,
Duurzaamheid en Gezondheid.
De Maashorstfair is geen markt
of braderie, maar een evenement
waarin deelnemers, afkomstig uit
de gemeenten van De Maashorst
of daaraan gelieerd, bezoekers informeren over hun producten en
diensten in en uit De Maashorst.
Dus van, door en voor De Maashorst!

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Niehuetw

in
iment
assort

Bij De Eijnderic zijn deze weken veel 55 plussers actief

Een driegangendinertje koken, uitleg over de helende werking van bloesemremedies. Kennismaking met aquarel schilderen en transfer schilderen. Zuid Afrikaans koken. De deelnemers genieten met volle teugen van de activiteiten en
gezellige sfeer.

Lamskoteletten,
Gyros en
Aquarel

Transferschilderen

Cacik
(yogurt met peterselie
en knoflook)
driegangendinertje

Zuid Afrikaans koken

Bloesemremedies

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

uw BOuwperiKelen in BernheZe BOuwt?
infO@demOOiBernheZeKrant.nl

b o uw t

Bewoners eerste koopwoningen narcisveld ontvangen sleutel

HEESCH - De gemeente Bernheze is volop bezig met het bouwen van
een nieuwe woonwijk in Heesch, met een mix van huur- en koopwoningen. Wethouder Peter van Boekel overhandigde dinsdag 7 juli de
sleutel aan de bewoners van de eerste koopwoningen.
Van Boekel: “De mix van koop- en
huurwoningen in Narcisveld zorgt
voor een gevarieerde wijk en dat
komt de leefbaarheid ten goede.
Bovendien voorzien we hiermee in

de groeiende behoefte aan gemiddeld geprijsde woningen in Bernheze.
Het belangrijkste is dat er een wijk
komt die voldoet aan de verwach-

tingen van de toekomstige bewoners.”
Plan Narcisveld
Plan Narcisveld is onderdeel van
het plangebied Hildebrandstraat/
Narcisveld. Dit gebied wordt
omsloten door de Narcislaan,
Floraliastraat, J.F. Kennedystraat
en de Schoolstraat. In 2005 heeft

de gemeente Bernheze, samen
met wooncorporatie Mooiland,
een stedenbouwkundig plan voor
de wijk ontwikkeld. Besloten werd
om alle 79 woningen te slopen en
een volledig nieuwe wijk te realiseren. In dit plan worden gefaseerd
79 huurwoningen en 46 koopwoningen gebouwd die, zowel in
functioneel als financieel opzicht,

voldoen aan de huidige vraag van
huurders en kopers. Naar verwachting worden in 2018 de laatste woningen opgeleverd.
Meer informatie
www.bernheze.org
www.mooiland.nl
www.woneninnarcisveld.nl

Carnaval des animaux staat weer op de misse
Officiële installatie en inwerkingstelling fonteinbeeld

Jan van de Akker geeft de sleutel aan de directeur van Rabobank Oss Bernheze. Deze geeft de sleutel aan
wethouder Van Boekel, die hem weer aan Wilco Schrijvers geeft, die op zijn beurt met de sleutel de fontein in
werking zet. Proost.

HEESCH - Het beeld Carnaval des
Animaux staat weer op De Misse
in Heesch. De officiële installatie
en inwerkingstelling van het fonteinbeeld vond op vrijdag 3 juli
plaats.
Het grootste deel van de aanwezigen op deze warme vrijdag is
op een of andere wijze betrokken
geweest bij de terugplaatsing van
het kunstwerk op De Misse. Jan
van den Akker heette iedereen
welkom, te beginnen met directeur Rabobank Oss Bernheze Corné Rovers. Hij bedankte hem voor
de royale gift van de bank. Voor
de tweede keer heeft de Rabobank de plaatsing van het fonteinbeeld financieel mogelijk gemaakt
als blijk van waardering voor de
Heesche gemeenschap. Op zijn
beurt overhandigde Corné Rovers
aan Jan van den Akker een mooi
en fors boeket bloemen, dat deze
routineus doorgaf aan zijn vrouw
Diny. Wethouder Peter van Boekel schonk namens de gemeente
Bernheze twee flessen wijn. Die
waren bestemd voor Jan en zijn

evenknie Huub van Herpen, die
met zijn deskundigheid verantwoordelijk was voor de technische
uitvoering van het project. De
dramatische afgang die de beeldentoren in het verleden moest
ondergaan, is door het werk van
velen weer goedgemaakt. Grote
lof toegezwaaid voor hun vakkundige inzet, kregen Anthony van
Bakel (Van Bakel Elektro) Piet van
Herpen (Bouwbedrijf Gebr. Van
Herpen) voor het bouwgedeelte,
de heer Geurden (Vervenne InstalCenter) voor de fonteinfunctie,
Mostako Staalbouw voor constructiewerk, Eric Timmers voor
het natuursteen en Louis Verstegen voor het grondwerk.
Symboliek
Jan van den Akker ziet nog een
treffende symboliek in het beeld:
vier varkentjes, vier energieke
wethouders, in toom gehouden
door het frêle duifje. “En dat duifje
noemen wij Marieke.”
De onthulling verloopt even snel
als doeltreffend: Corné Rovers
krijgt de sleutel waarmee hij de

Haal de
zon in huis
fonteinwerking van het beeld in
gang zet en zie, vier stralen uit vier
varkenssmoeltjes spuiten in de vier
windrichtingen van Heesch. Met
een glas champagne wordt op
het beeld en op elkaar een toast
uitgebracht. Zo krijgt Heesch,
dankzij het initiatief en het doorzettingsvermogen van enkele van
haar burgers, het bronzen kunstwerk, een toren van waterspuwende varkenshoofden, weer in
haar midden. Het kunstwerk van
Hans Goddefroy staat zelfbewust
mooi te wezen op een voetstuk
van natuursteen, in een prachtig
uitgevoerde fonteinbak. Naast het
terras van CC De Pas op De Misse.
Weer thuis.

Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic
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tinker tots: aan de slag!
HEESCH - Michael Summerscales, Jesse Jansen en Fleur van der Ven
vertrekken op woensdag 15 juli richting Zuid-Afrika om vijf weken te
gaan helpen bij het project Tinker Tots. Het project is een crèche waar
peuters uit de sloppenwijk Motherwell in Port Elizabeth op een speelse
wijze kennismaken met taal, rekenen en de kleuren in de Engelse taal.
Het is een prachtige voorbereiding
op de basisschool die ze meer kans
geeft op een betere toekomst.
Tinker Tots is onlangs nog in het
nieuws geweest met de actie Tocht
met een Missie Heesch. Met deze
fietstocht van verschillende afstanden door Oss en omstreken
is er € 1862,- opgehaald. Dit zal
besteed worden aan de inrichting
van de crèche. Jesse, Michael en
Fleur zullen de crèche mee gaan
helpen schilderen en inrichten. In
diezelfde periode zal ook de crèche
worden geopend.
Reisverslagen, nieuwtjes en meer
zijn te zien op: www.facebook.com/
ThamsanqaTinkerTots.

Prentenboekentip van de bibliotheek
de BlOteBillenplOns
Judith Koppens (auteur) en Tineke Meirink (illustrator)

Het is weer zomervakantie en wat is er dan lekkerder dan waterpret? Aap, Konijn en Hond besluiten op een warme zomerse dag een verfrissende duik te nemen. Terwijl Konijn en
Aap vast naar het meertje gaan, gaat Hond nog even langs
huis om wat spullen te halen, zoals zijn zonnebril en een handdoek. Maar elke keer als Hond bij het meertje komt, ontdekt
hij dat hij nog wat vergeten is en moet hij weer terug. Ondertussen hebben Konijn en Aap het heerlijk naar hun zin. Als
Hond - na aldoor heen en weer lopen - denkt dat hij eindelijk
alles heeft, ontdekt hij dat hij toch nog het allerbelangrijkste
vergeten is...! Gelukkig heeft Aap de oplossing.
De Blotebillenplons is een heerlijk, zomers prentenboek voor
peuters en kleuters. Op een speelse manier komen kinderen
te weten wat je zoal op het strand kunt doen en leren ze ook
nog een belangrijke les, dat het soms niet erg is als je iets
vergeten bent!

Like de pagina om de laatste ontwikkelingen en verhalen rechtstreeks in uw tijdlijn te ontvangen.

ella en flow zijn miss en
mister Bobz

Kroepoek kan je lijmen als het gebroken is

Kinderen rebbels en toversteen
in actie voor orang-oetans
HEESCH - De kinderen van BSO Rebbels en BSO Toversteen uit Heesch zijn - na een presentatie van het
Wereld Natuur Fonds met als thema ‘Red het Orang-Oetan bos’ - helemaal enthousiast geworden om dit
project te steunen. De orang-oetans worden met uitsterven bedreigd als hun natuurlijk leefgebied niet wordt
vergroot.
De kinderen mochten in het kader
van kinderparticipatie, zelf bepalen of ze mee wilden doen en zo
ja, wat ze dan wilden doen voor
dit goede doel. Een hele maand
hebben ze met z’n allen aan dit
project gewerkt, ook alle activiteiten stonden in het teken van dit
thema. Als afsluiting is er een gezamenlijke sponsorloop gehouden,
waarbij ook ouders, opa’s en oma’s
kwamen aanmoedigen. Onder
toeziende blik van een levensgrote pandabeer, liepen de kinderen
rondje na rondje. De kinderen waren onvermoeibaar en hebben zelfs
€ 479,75 opgehaald, een bedrag
dat ze zelf mogen overhandigen
aan het WNF. Dat betekent dat zij
geld voor 479 bomen voor het oerbos bij elkaar hebben gelopen.

NISTELRODE - De 12-jarige Flow van de Berg en de even jonge Ella Seip
zijn uitgeroepen tot respectievelijk Mister en Miss Bobz. Dat gebeurde
tijdens de gala-avond van de scholen in Nistelrode. Voor iedereen was
bij aankomst, met wonderbaarlijk mooi weer, een glaasje prik en na de
fotosessie door Teun Bevers, werd het feest gestart.
De officiële onthulling van Mister en Miss Bobz werd gedaan door
Antoine van de Broek. Het was voor de groep achters een mooie avond
die om 22.30 uur werd afgesloten.

VaKantie: OOst - west, thuis Best
Zie oplossing pagina 31

Tekst?
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Korting tot 70%
‘t Dorp 22 HEESCH

Tel: 0412 47 49 97
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OP=OP

Nu met digitale
waardebon
t.w.v. 25,- voor
vleesthuisbezorgd.nl!

189,-

169‚-

best of electronics!

ETNA TAFELMODEL KOELKAST
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oprui
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60,100,-

M
9C
0
1

EL
VOORDE

EL
VOORDE

399,-

299‚-

NU SLECHTS

429‚-

!
E
L
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S
LG FULL-HD
LED TV
43 LF 540

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
ZWF 81463 W

GROENLAND
WASMACHINEREINIGER

OP=OP

Wij
…
p
o
n
e
ruim
ASUS TABLET

Transformerbook T100TAM Bing zwart

89,95

249‚-

Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427

VOORHEEN
HARENSE SMID

8010000003

3,99

74,

95

PHILIPS BLENDER
HR2093/00

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 19 juli 2015.
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notenkrakers sluiten 40 jaar fanfareorkest af met zomeravondconcert

ACTIVITEITENAGENDA
VORSTENBOSCH - Met het zomeravondconcert ‘A hot summernight’ sloot muziekvereniging De
Notenkrakers uit Vorstenbosch
op dinsdag 7 juli het muziekjaar
2014-2015 af.
Traditioneel vindt dit concert op
een buitenlocatie in het dorp
plaats. Dit jaar was dat op het
pleintje voor De Stuik. Al meer dan
40 jaar vinden in De Stuik wekelijks

de repetities van fanfareorkest en
slagwerkgroep plaats, worden de
opleidingen daar ingevuld en organiseert de muziekvereniging er
regelmatig concerten.
Met een goede temperatuur, een
mooie avondzon, een gezellig terras en een groot en enthousiast
publiek, was het weer genieten
van de muziek. Een selectie van
de muziekwerken die vier we-

ken geleden tijdens het driedaags
Muziekspektakel waren te horen,
werd opnieuw door fanfareorkest
en solisten uitgevoerd. En wederom schitterden orkest en solisten
onder leiding van dirigent Mark
Thijssen en waren de reacties lovend.
Ook werden er enkele muziekstukken opgevoerd door leerlingen die in het afgelopen jaar aan
muzieklessen zijn begonnen. Gijs
Berkers, docent blaasinstrumenten, is in het afgelopen jaar met
deze leerlingen een opleidingsorkest begonnen.
Met een actief, enthousiast en eigentijds concert sloot de muziekvereniging de 40ste verjaardag van
het fanfareorkest af. Frank Geenen, voorzitter van de Notenkrakers, kijkt met trots terug op wederom een actief, druk en vooral
succesvol muziekjaar.
Voor meer informatie over de muziekvereniging:
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Foto’s: Frank Geenen en Jo v.d. Berg

Openluchtmis sportpark de schellen
NISTELRODE - Zaterdag 18 juli
is iedereen van harte welkom op
sportpark De Schellen om het begin van de zomervakantie te vieren met een openluchtmis.
De werkgroep gezinsvieringen, het
kinderkoor en het gilde verzorgen
mede deze viering. Het thema is:
Neem de tijd!

Uw scooterdealer in de regio
Officieel dealer

Bezoekers nemen plaats op de tribune. Je hoeft dus geen stoel mee
te nemen.
Na afloop krijg je op het terras koffie/thee/ranja aangeboden.
Bij regenweer is de viering in de
kerk. Dit wordt aangekondigd op
de kerkdeur en bij de ingang van
het sportpark. Aanvang viering is
om 19.00 uur. Welkom allemaal!

FILMHUIS DE PAS
VERTOONT ‘SOOF’

VR.
24 JULI

AANVANG: 21.30 UUR
ENTREE: € 7,50 (INCL. CONSUMPTIE)

Welkom in
onze BuitenBios!

Op vrijdag 24 juli kun je op een
zwoele zomeravond onder het
genot van een heerlijk, verfrissend
drankje, in je eigen tuinstoel,
genieten van de film SOOF. SOOF is
een prachtige romatische komedie
die helemaal past in de sfeer van
een zomerse juli-avond.

Een greep uit ons theaterprogramma
DO 15
OKTOBER

CABARET: SARA KROOS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 21,00

Sara staat al vijftien jaar voor volle, enthousiaste zalen.
Met recht één van de grappigste vrouwen van ons land!
‘Doorgefokt’ gaat over de menselijke weeffouten die
wij allemaal herkennen. Sara is genadeloos, scherp en
ontwapenend, maar bovenal enorm grappig.

DO 29
OKTOBER

CABARET: LEON VAN DER
ZANDEN

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,00

Leon op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, fysiek en met de
authentieke publieksinteractie die we van hem kennen. Als je
wilt dat comedy een hart heeft en je laat schreeuwen van het
lachen, dan is dit de show voor jou!

VR 6
NOVEMBER

MAGIC: HANS KAZAN EN
STEVEN KAZAN

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00

Hans Kazàn is Nederlands bekendste goochelaar en een
begrip in televisieland. Steven Kazàn treedt wereldwijd op als
komiek en bij elke voorstelling zorgt hij voor onnavolgbare
lachsalvo’s. In de theatervoorstelling ‘ Open Kaart’ zorgen vader
Hans en zoon Steven voor magische en hilarische taferelen.

VR 11
MAART

MUZIEK: GERARD VAN
MAASAKKERS
EN FRANK COOLS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 17,00

Er zijn zo van die hele mooie liedjes die ze graag zelf hadden
willen schrijven en nu dan zelf maar zingen. Gerard van
Maasakkers zingt samen met de Vlaming Frank Cools, liedjes
van o.a. Ramses Shaffy, Bram Vermeulen, Cornelis Vreeswijk
en Louis Neefs.
Ook voor speedpedelecs 45 km/h fietsen
van Koga - Riese & Muller-Sparta en Trek
Abdijstraat 28 - Heeswijk Dinther - 0413-29 30 54 - info@vanesch-tweewielers.nl

www.vanesch-tweewielers.nl

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

Bewuster de weg op
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Veilig Verkeer Nederland:“Sinds 2008 zoeken wij naar acceptabele
Woensdagen
15goede
juli 2015
maatregelen.” Met een jarenlange lobby heeft VVN ertoe bijgedragen dat er met
het T-rijbewijs meer duidelijkheid komt. Het trekkercertificaat is alleen een bewijs van
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vaardigheid. Het T-rijbewijs gaat een stap verder en is een volwaardig rijbewijs waarvo
je theorie- en praktijkexamen met succes moet afleggen.

Vragen en antwoorden over het T-rijbewijs

R

I

Ik heb een trekkercertificaat. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?
Wijzigingen

E

K

Doorjonger
de invoering
T-rijbewijs
komt
het trekkercertificaat
IsNee.
iemand
dan 18 van
jaar?het
Dan
kan hij zijn
trekkercertificaat
halen te
totvervallen.
de invoering
Houders
hiervan
kunnen
tot
één
jaar
na
invoering
dit
certificaat,
samen
met
een ‘Eige
van het T-rijbewijs op 1 juli 2015. Daarna kan hij dit certificaat tot 1 juli 2016
omwisselen

Verklaring’,
omwisselen
voor die
het16
T-rijbewijs.
Ditofhoeft
als het
menT-rijbewijs
al in het halen
bezit i
voor
het T-rijbewijs.
Iedereen
wordt op
na 1 echter
juli 2015niet
moet
vande
een
rijbewijs B. voertuigen te mogen besturen. Als u op 1 juli 2015 in het bezit bent
om
betreffende

VVN is verheugd met het T-rijbewijs

van rijbewijs B, krijgt u tot 1 juli 2025 categorie T automatisch op uw rijbewijs bijgeschreIk heb
B-rijbewijs.
Moet ik geldig
mijn T-rijbewijs
ven.
Totmijn
die tijd
is het B-rijbewijs
voor hethalen?
besturen van een LBT of MMBS.

Nee. Iedereen die op het moment van invoering een B-rijbewijs heeft, kan gedurende

looptijd
van dit rijbewijs een LBT en MMBS besturen. Bij het vernieuwen van het rijbewijs
NEDERLAND - Vanaf 1 juli 2015 moet iedereen een T-rijbewijs hebben om met een landbouwen boscategorie T vanaf de datum van inwerkingtreding automatisch worden bijgeschrebouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg de
te rijden.
Omdat landbouwmaterieel steeds groter en zwaarder wordt en vaker op de weg komt, werd deven.
roepInom
deze periode mag u een LBT en MMBS besturen met uw geldige rijbewijs B.
zo’n speciaal T-rijbewijs luider.

Ik haal mijn
het rijbewijs zal de categorie
T B-rijbewijs na de invoeringsdatum van het T-rijbewijs.
vanaf de datum van inwerkingHeb ik recht op het T-rijbewijs?
treding automatisch worden bijNee. Vanaf de datum van invoering moet iedereen die op een LBT en MMBS wil rijden
geschreven. In deze periode mag
de openbare
weg het T-rijbewijs apart halen.
u een LBT en MMBS besturen
met
uw geldige rijbewijs B.
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BSN 99785647951
1
2
3

Volgens de Onderzoeksraad voor
Veiligheid vallen er jaarlijks circa
zestien dodelijke slachtoffers en
honderd relatief zwaargewonden
door ongevallen met landbouwvoertuigen. Het aantal dodelijke
slachtoffers in het verkeer neemt
jaarlijks echter af. Het T-rijbewijs
moet ervoor zorgen dat deze
trend zich ook doorzet in landbouwverkeer. Vaak zijn de slachtoffers niet de bestuurders van
(land)bouwvoertuigen, maar juist
automobilisten en fietsers.
Sinds 2008 zoekt Veilig Verkeer
Nederland naar acceptabele en
goede maatregelen. Met een jarenlange lobby heeft VVN ertoe
bijgedragen dat er met het T-rijbewijs meer duidelijkheid komt.
Het trekkercertificaat is alleen een
bewijs van vaardigheid. Het T-rijbewijs gaat een stap verder en is
een volwaardig rijbewijs waarvoor

Enkele vragen en antwoorden
over het T-rijbewijs:
Ik heb een trekkercertificaat.
Moet ik mijn T-rijbewijs halen?
Nee. Door de invoering van het
T-rijbewijs komt het trekkercertificaat te vervallen. Houders hiervan
kunnen tot één jaar na invoering
dit certificaat, samen met een ‘Eigen Verklaring’, omwisselen voor
het T-rijbewijs. Dit hoeft echter
niet als men al in het bezit is van
een rijbewijs B.
Ik heb mijn B-rijbewijs. Moet ik
mijn T-rijbewijs halen?
Nee. Iedereen die op het moment
van invoering een B-rijbewijs
heeft, kan gedurende de looptijd
van dit rijbewijs een LBT en MMBS
besturen. Bij het vernieuwen van

NAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
EN -PLAATS
AFGIFTEDATUM
DATUM GELDIG TOT
AFGEVEN DOOR
RIJBEWIJSNUMMER
HANDTEKENING
WOONPLAATS
CATEGORIEËN
VANAF
TOT
BEPERKINGEN /
VERMELDINGEN

RDW

10

11

12

A

31. 09 . 1996

01 . 07.2016

---

B

31. 09 . 1996

01 . 07.2016

---

01. 08 . 1994

01 . 07.2016

C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
AM
T

01 . 09. 2006

01 . 07.2016

-----

---

---

---

---

---

---

---

01 . 08 . 1994

01 . 07. 2016

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-----

---

---

01 . 10 . 2008

01 . 10. 2018

01 . 07 . 2015

01 . 07. 2025

01,02,05.02 100 km Utrecht,05.04 80 km/h
B,BE: 15,20,25,40 C1:42,43,44,04+90.03+90.04

Ik haal mijn B-rijbewijs in de overgangsperiode, dus tussen de datum van invoering en

Ik haal mijn B-rijbewijs na de intien jaar later. Heb ik recht op het T-rijbewijs?
voeringsdatum van het T-rijbewijs.
Heb ik recht op het T-rijbewijs?
Nee. Vanaf de datum van invoering moet iedereen die op een LBT en MMBS wil rijden
Nee. Vanaf de datum van invoejaar
op/na
1-7-’15
T-Certificaat
tot 1-7-’15
de openbare 16
weg
het
T-rijbewijs
apart halen. De
overgangsperiode
is alleen geldig vo
ring moet iedereen die op een LBT
T-Rijbewijs halen
omwisselen tot 1-7-’16
en MMBS wil rijden op degene
de open-die het B-rijbewijs vóór de ingangsdatum heeft gehaald.
bare weg het T-rijbewijs apart halen.
Mag ik nog voor de invoering van het T-rijbewijs een trekkercertificaat halen,

HOUDERS VAN EEN TREKKERCERTIFICAAT KUNNEN -

zodat
Ik haal mijn B-rijbewijs
in ikdedat straks gemakkelijk kan omwisselen voor het T-rijbewijs?
TOT
ÉÉN
HET T-RĲBEWĲ
S
overgangsperiode, dusJa. tussen
Iedereen die
voor
de JAAR
datumNA
vanINVOERING
invoering het VAN
trekkercertificaat
heeft behaald,
m
de datum van invoering
en binnen
tien
- DIT
CERTIFICAAT,
MET
EEN
deze
één jaar
omwisselen
voor hetSAMEN
T-rijbewijs.
Vanaf
de ‘EIGEN
datum van invoering ka
jaar later. Heb ik recht op het
VERKLARING’,
OMWISSELEN
dit trekkercertificaat
niet meer behaald
worden. VOOR HET T-RĲBEWĲS
T-rijbewijs?
Nee. Vanaf de datum van invoering moet iedereen die op een LBT
en MMBS wil rijden op de openbare weg het T-rijbewijs apart
halen. De overgangsperiode is alleen geldig voor degene die het
B-rijbewijs vóór de ingangsdatum
heeft gehaald.
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4a
4b
4c
5
7
8
9
10
11
12

NAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
EN -PLAATS
AFGIFTEDATUM
DATUM GELDIG TOT
AFGEVEN DOOR
RIJBEWIJSNUMMER
HANDTEKENING
WOONPLAATS
CATEGORIEËN
VANAF
TOT
BEPERKINGEN /
VERMELDINGEN

RDW

B

C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
AM
T

10

31. 09 . 1996

31. 09 . 1996

01. 08 . 1994

11

01 . 07.2016

01 . 07.2016

01 . 07.2016

12

---

---

---

01 . 09. 2006

01 . 07.2016

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 . 08 . 1994

01 . 07. 2016

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 . 10 . 2008

01 . 10. 2018

01 . 07 . 2015

01 . 07. 2025

Rijkseigendom Het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen in dit rijbewijs maakt dit bewijs ongeldig
© Staat der Nederlanden Auteursrecht voorbehouden Model nummer 3 E 0001b (2015-07)

1 juli 2015

Wijzigingen
Is iemand jonger dan 18 jaar? Dan
kan hij zijn trekkercertificaat halen
tot de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015. Daarna kan
hij dit certificaat tot 1 juli 2016
omwisselen voor het T-rijbewijs.
Iedereen die 16 wordt op of na 1
juli 2015 moet het T-rijbewijs halen om de betreffende voertuigen
te mogen besturen. Wie op 1 juli
2015 in het bezit is van rijbewijs
B, krijgt tot 1 juli 2025 categorie
T automatisch op het rijbewijs bijgeschreven. Tot die tijd is het Brijbewijs geldig voor het besturen
van een LBT of MMBS.

4a
4b
4c
5
7
8
9
10
11
12

Rijkseigendom Het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen in dit rijbewijs maakt dit bewijs ongeldig
© Staat der Nederlanden Auteursrecht voorbehouden Model nummer 3 E 0001b (2015-07)

nog veiliger met T-rijbewijs

je theorie- en praktijkexamen met
succes moet afleggen.
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2
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4a
4b
4c
5
7
8
9
10
11
12

NAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
EN -PLAATS
AFGIFTEDATUM
DATUM GELDIG TOT
AFGEVEN DOOR
RIJBEWIJSNUMMER
HANDTEKENING
WOONPLAATS
CATEGORIEËN
VANAF
TOT
BEPERKINGEN /
VERMELDINGEN

RDW

01,02,05.02 100 km Utrecht,05.04 80 km/h
B,BE: 15,20,25,40 C1:42,43,44,04+90.03+90.04

Mag ik nog voor de invoering van
het T-rijbewijs een trekkercertificaat halen, zodat ik dat straks gemakkelijk kan omwisselen voor
het T-rijbewijs?
Ja. Iedereen die voor de datum
van invoering het trekkercertificaat heeft behaald, mag deze
binnen één jaar omwisselen voor
het T-rijbewijs. Vanaf de datum
van invoering kan dit trekkercertificaat niet meer behaald worden.
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A

31. 09 . 1996

B

31. 09 . 1996

C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
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T

01. 08 . 1994

11

01 . 07.2016
01 . 07.2016
01 . 07.2016

01 . 09. 2006

01 . 07.2016

---

---
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---
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01 . 08 . 1994

01 . 07. 2016

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 . 10 . 2008

01 . 10. 2018

01 . 07 . 2015

01 . 07. 2025

Rijkseigendom Het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen in dit rijbewijs maakt dit bewijs ongeldig
© Staat der Nederlanden Auteursrecht voorbehouden Model nummer 3 E 0001b (2015-07)

Landbouwverkeer

01,02,05.02 100 km Utrecht,05.04 80 km/h
B,BE: 15,20,25,40 C1:42,43,44,04+90.03+90.04

Geen rijbewijs B? Haal voor
1-7-2015 het trekkercertificaat
en wissel deze binnen een jaar
om voor het T-rijbewijs.

Categorie T wordt
automatisch bijgeschreven

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

Garage van der Pas

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

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

Verhuur/Lease
Verkoop

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
Bosschebaan 80 - heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

19,

van der Pas

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

*

Verkoop

Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Garage
€
Kleine beurt: vanaf €105,*

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

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

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

Ervaar het verschil!

APK All-in

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de

95

*

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

APK personen- en bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

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

5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl

27

Woensdag 15 juli 2015

• wĳ werken voor alle verzekeringsmaatschappĳen

• 10 tot 20% korting op
uw verzekeringsschade

• bĳ ons geen standaard eigen risico
• gratis leenauto

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

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
Fiat
500 zeer
apart 1.4
40.00
km airco ..........2004
2007
Citroen
Berlingo
multispace
Fiat
PandaC1
4200 km. ................................2011
2009
Citroen
Ford
Fiesta
1.3i
51
kW
.............................
2004
Citroen C3 1,4 ligne business
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
89.000 km
2010
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Citroen
C31.4
airdream
selection
Honda
Civic
16V 5-drs.
automaat .........2005
91.000
Honda
Civickm
sportwielen dikke uitlaat .......2012
2001
Citroen
C3 Clima
Picasso
10.000
Mazda
6 1.8
77.000
km.km
................2012
2003
Mini
2007
FordCooper
Fiesta.............................................
1,6 sport 78.000 km
2009
Mini
.................................
FordCooper
Focus1.6
1,816V
16v
station titanium 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
97.000 km
2009
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Mini
Cooper
2007
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Mitsubishi
Colt
5 drs
1.3, invite
Opel
Corsa 1.2
5-drs
20.000
km. airco .... 2010
Opel67.000
Omegakm
2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
1999
OpelVectra
Astra1.6
20d
sport
station
2000
Opel
16V
.................................
1998
Opel
......................................
2006
OpelZafira
Astra1.9D
coupé
1.8
2002

Opel
DTH .................................
2003
OpelZafira
Astra2.0
h station
1.6 16v airco
2007
Opel
Elegance
80.000
OpelZafira
Astra2.2i
station
1,6 16v
aircokm.
navi...... 2002
Opel
Zafira Y20
2005
120.000
km DTH .................................2009
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Opel Corsa 1,3 cdti 5drs navi connect
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
edition
km quiksilver 55.000km ..2004
2011
Peugeot
20689.000
cc 1.6 16V
Opel Corsa
50.000
km en snel..2004
2012
Peugeot
206 rally1.2-16v
car 20i 16v
heel apart
Peugeot306
Expert
km
2008
Peugeot
Break60.000
1.6 ............................
1999
Renault
1.2 16V
64.000 km.
2006
RenaultClio
Captur
1.5airco
dci 32.000
km .....2013
Renault
1.6 16V
airco km
........................2011
2003
RenaultClio
Modus
33.000
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
schuifdak iets aparts
2013
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
ToyotaAygo
Corolla
1.8km.
16v..................2004
Toyota
aircoverso
20.000
2008
VolkswagenGolf
Touran
1.9 85
TDIkW
77Kw
Volkswagen
cabriolet
2.0 aut ...1994
trendline
Volvo
XC70 d5 automaat ..........................2010
2005
Motor
grijs zwart .........2005
2003
VolvoYahama
XC 70 XJR
5-drs1300
automaat

Brouwersstraat 19- 5473 HB Heeswijk-Dinther - 0413-294124

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

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

tips VOOr VeiliG
sCOOter rijden
- Neem de wegsituatie goed in
je op
- Let goed op de verkeersregels
- Afstand bewaren, kijk goed
of je medeweggebruiker je
gezien heeft
- Houd oogcontact met andere
bestuurders
- Opvallen in je kleding
- Bij twijfel liever een keer
vaker voorrang verlenen dan
één keer te weinig!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven
SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

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

n

VERKOOP

n

FINANCIERING

n

WERKPLAATS

n

WINTERSTALLING

n

VERHUUR

www.taxivangrunsven.nl

www.vos-oss.nl

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Muntenactie

banden
accu’S

Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Laat GRatIS je
caRavanbanden
contRoLeRen op
oudeRdom en
bandenSpannInG
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

Hyundai Atos stuurbekrachtiging

62.000 km

2008

Peugeot 208 1.2vti Airco 5drs

78.000 km

2012

Saab Cabrio 900 s airco

161.000 km

1995

Toyota Corolla verso 1.6 ecc

161.000 km

2003

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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motorsport

al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

raivo dankers uit heesch europees kampioen
LETLAND/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport
Team is in het Letse Kegums Europees kampioen 85cc geworden. De
rijder uit Heesch reed twee sterke manches en wist met een 2-1 in de
manches de Europese titel in de wacht te slepen.

Raivo in actie

Na een goede voorbereiding begon het weekend positief voor
Raivo. Hij had op het zanderige
circuit al snel een goed ritme te
pakken en wist in de training een
goede tweede tijd op de klokken te
zetten. Hiermee verzekerde hij zich

Foto: Eric Laurijssen

van een ideale startplaats achter
het starthek. Hij kon in beide manches vanaf de binnenzijde starten,
dit is in Kegums van essentieel belang.
Dit pakte in de eerste manche goed
uit want Raivo zat er goed vooraan

bij en kwam op een vierde plaats
uit de eerste bocht. Gelijk ging hij
in de aanval op de twee rijders
voor hem en stootte in de tweede
bocht al door naar een tweede positie. Raivo reed goede lijnen en
wist de hele wedstrijd netjes stand
te houden op een tweede plaats.
Voorsprong
Op zondagochtend waren de omstandigheden heel anders want het
had hard geregend en hierdoor lag
het circuit er modderig bij. Raivo
pakte opnieuw een hele goede
start en nam gelijk de leiding in de
wedstrijd in handen. Op het verraderlijke circuit reed Raivo een straf
tempo en wist een voorsprong op
te bouwen ten opzichte van zijn
achtervolgers. Gedurende de wedstrijd werd zijn voorsprong groter
en groter en hij zette dan ook de
hele wedstrijd naar zijn hand. In de
slotfase werden er geen onnodige
risico’s meer genomen en wist Raivo
als winnaar over de finish te komen.
Volgend weekend staat voor de
rijder uit Heesch het wereldkampioenschap 85cc op het programma
in het Spaanse El Molar.

Cheerleaden, binnenkort bij
Gympoint nistelrode
NISTELRODE - Een uitdagende sport waar iedereen aan mee kan doen.
Na de zomervakantie start Gympoint Nistelrode met een cursus ‘Chearleaden’. Vijf weken lang kunnen kinderen gratis kennismaken met deze
nieuwe tak van sport. Bij voldoende belangstelling zal het aanbod worden gecontinueerd.
Cheerleaden is in Nederland een
snel groeiende tak van sport voor
meiden in diverse leeftijdscategorieën. Vervelen doe je je tijdens de
lessen nooit. Immers, cheerleaden
kent verschillende onderdelen. Het
is een combinatie van dans, acrobatiek en acrogym. Elkaar liften
en een geweldige acrobatiek uitvoeren in één choreografie komen
samen zodat er een spectaculaire

nieuwe combinatie ontstaat van
cheerdance; acrobatiek en liften.
Het aanleren van een yell hoort er
natuurlijk ook bij.
De vijf proeflessen worden gegeven op donderdag 3, 10, 17,
24 september en 1 oktober van
19.00-20.00 uur in sporthal de
Overbeek in Nistelrode.
Interesse? Stuur een mail naar
info@gympoint.nl en geef je op.

info@demooibernhezekrant.nl
badminton

nieuws van
badmintonvereniging BC argus

HEESWIJK-DINTHER - In de maand juni heeft badmintonvereniging
BC Argus uit Heeswijk-Dinther een jeugdclinic badminton gehouden.
In deze weken hebben zowel de nieuwe deelnemers als de bestaande
groepen, les gekregen van de landelijk bekende badminton trainer Bart
Jan den Hollander. Hij leidt de Nederlandse top op voor de internationale badmintontoernooien.
De uitleg ging over de basis die nodig is om tot een goed en volledig
badmintonspel te komen. Hierbij
lag de aandacht op de trainingsonderwerpen: warming-up, grip,
service, hooghouden en overslaan,
service (backhand, forehand, kort,
hoog) bovenhands terugslaan en
het heel belangrijke voetenwerk.
Ondanks de relatief korte periode konden de deelnemers aan
de jeugdclinics toewerken naar
hun eigen shuttlediploma. Vanaf
het nieuwe seizoen worden deze
basistrainingen verder uitgewerkt.
Op de foto zie je de trotse bezitters
van het shuttlediploma.
Trainers
Samen met de huidige begelei-

ders/trainers Mike en Danny Voets
zijn er vier nieuwe trainers opgeleid. Dit zijn Michael Verel, Bas van
der Sangen, Hein de Greef en Theo
van Beekveld. Zij hebben met veel
plezier en enthousiasme deelgenomen aan het ‘train de trainer-programma’. BC Argus wil er vooral
voor zorgen dat de jeugd met veel
plezier komt spelen. Afgelopen
week is een ouder-kindtoernooi
gehouden.
Wie wil weten of badminton iets
voor hem of haar is, kan vrijblijvend een aantal weken meespelen.
Training voor de jeugd is gratis en
het spelmateriaal (shuttles en rackets) liggen voor je klaar.

SUMMER SALE
E-BIKES

OPRUIMING E-BIKES, OVERJARIG, LICHT BESCHADIGD OF DEMO MODELLEN

Clubkampioenschappen tennisclub telro
NISTELRODE - Van vrijdag 3 juli
2015 t/m zondag 12 juli 2015
hebben de clubkampioenschappen plaatsgevonden bij TC Telro
in de enkel en de mix. Ruim een
week met veel mooi weer.
Hieronder de namen van de clubkampioenen.
Voor meer foto’s kijk op
www.mooinisseroi.nl en voor alle
uitslagen check www.toernooi.nl
Clubkampioen Marleen van Kessel
Clubkampioen - Mark de Laat
Clubkampioen Mix - Henk Pennings en Arlette van den Bogaart

Trek TM 500 dames 50 cm
Trek T80 dames 50 cm
Trek L600 heren 50 cm

€ 2899,- nu € 2399,€ 1899,- nu € 1519,€ 2499,- nu € 1749,-

Gazelle Orange inn. X2 dames 49 cm € 2449,- nu € 1750,Gazelle Orange HM heren 53-57 cm € 2599,- nu € 2079,Gazelle Impulse HM dames 49 cm € 2249,- nu € 1799,-

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl
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‘Frisbeeën is wel degelijk een sport’
Jasper Derikx uit Heesch naar WK Frisbeeën in Londen
een intensieve sport; je moet veel
duiken en springen om de frisbee
te bemachtigen; ontzettend leuk
voor toeschouwers.” Jasper is er
wel al zeker van dat zijn team niet
gaat winnen in Londen. “Nee, we
hebben zulke sterke tegenstanders; het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten, maar ook Denemarken en Columbia zijn erg sterk,
die zitten allemaal in onze poule”,
vertelt Jasper. “Onze tweede wedstrijd moeten we tegen de Verenigde Staten; die zijn zo goed, dat
wordt nog een hele kluif. Maar we
zijn supergemotiveerd en we gaan
voor ieder punt vechten.”
Doping
Jasper keek er trouwens wel van
op dat iedereen, voordat hij/zij
deel gaat nemen aan het WK,
goed op de hoogte moet zijn van

Jasper oefent in zijn achtertuin 

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

Heesch – De 22-jarige Jasper Derikx uit Heesch is op dit moment in
Londen waar het WK Frisbeeën, voor spelers onder de 23 jaar, afgelopen zondag van start is gegaan. Frisbeeën is wel degelijk een sport.
Jasper, vijfdejaars wiskundestudent
in Nijmegen, is in aanraking gekomen met de sport toen hij een half
jaar in Engeland woonde voor zijn
studie. Nu speelt hij al een paar
jaar in teamverband bij een club in
Nijmegen. Hij is geselecteerd voor

het Nederlands team met spelers
onder de 23 jaar en met dit team
zit hij nu dus in Londen. “Ik heb
altijd gevoetbald, maar ik ben
daarmee gestopt toen ik ging studeren”, vertelt Jasper. Frisbeeën is
nu echt zijn passie.

Intensieve sport
Jasper vertelt dat er tijdens wedstrijden geen scheidsrechter aan te
pas komt; spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang van
de wedstrijd en als er iets misgaat,
lossen de spelers dit zelf op. Het
spel wordt met zeven tegen zeven
spelers gespeeld en het team dat
als eerste 17 punten heeft, wint
de wedstrijd. Jasper: “Frisbeeën is

Jasper heeft enorm veel zin in het WK

een 23e plek. “Iedereen blijft gezellig tot aan de finale; wij gaan

Frisbeeën is een intensieve sport;
je moet veel duiken en springen om
de frisbee te bemachtigen
alle dopingregels. “Het is niet uit
te sluiten dat er in Londen straks
steekproefsgewijs ook dopingcontroles worden gehouden”, vertelt
Jasper.
De eerste wedstrijd die het team
van Jasper speelt is op 13 juli. Anders dan bij bijvoorbeeld voetbal,
is dat je bij frisbeeën gewoon door
blijft spelen ook al verlies je steeds;
je speelt dus ook voor bijvoorbeeld

pas op zondag 19 juli weer naar
huis.”
Jasper kan ook clinics verzorgen
voor iedereen die geïnteresseerd
is, bijvoorbeeld voor een teambuilding – of personeelsdag.
Mail voor meer info naar:
jasperderikx@gmail.com.

& ZEKER ZO GOEDCOOP
KILO

Barbecueschotel

10.

99

5.

00

Lay’s
chips
zak 200 of
225 gram

kilo

Alle combinaties
mogelijk!
Coop
mango,
galia of
cantaloupe
meloen
2 stuks naar keuze

2 STUKS

3.
5.98

98

2.

50

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

0.

99

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

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!

Hertog Jan
multipacks
multipack 6/ 8 flessen/
blikken à 250-330 ml
bijv. multipack pils blik 500 ml
van 7.39 voor 6.39
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 juli t/m zondag 19 juli 2015. Week 29

Heeswijk-Dinther

1.29
1.43

m.u.v.
gekoeld
bier
< 18 jaar verkopen
wij geen alcohol

€1,-

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

KORTING*
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‘Topsport, je kunt er soms geen touw aan vastknopen’

Familie Van der Biezen niet tevreden over EK BMX

Jeffrey van der Biezen

Raymon van der Biezen

Erp/Heesch - Op het Europees Kampioenschap BMX in Erp is Raymon van der Biezen uit Heesch niet verder
gekomen dan de halve finale. Broertje Jeffrey reed in de sportklasse 17/25 maar twee van de drie manches.
Aan het begin van een regenachtige zondagmiddag in Erp geeft
Jeffrey aan dat zijn broer goed in
vorm is. Vorige week werd Raymon nog tweede op het Nederlands Kampioenschap: “Hij voelt
zich relaxt.” Toch loopt het allemaal niet zoals gehoopt. Raymon
heeft niet zijn dag: “Om heel eerlijk te zijn ben ik niet tevreden met
het resultaat. Op zich is een halve
finale niet slecht, maar ik had voor

thuispubliek graag gestreden voor
een podiumplek.” De baan in Erp
is de thuisbaan voor de broertjes
Van der Biezen. Alhoewel Raymon
vaak met de nationale selectie op
Papendal te vinden is. De familie
verblijft dit weekend op de camping bij de baan van FCC Wheels.
WK Zolder
Raymon, de nummer 121 van het
Nederlands team, kijkt positief

vooruit naar het WK over twee
weken: “Ik heb enorm veel zin
om in Zolder te knallen. De laatste paar keer dat we daar trainden,
voelde het goed. Het wereldkampioenschap is een belangrijk meetpunt richting de Spelen in Rio. Het
zal een spannende wedstrijd worden.” Ondanks dat hij vandaag
niet zijn dag had, heeft hij eerder
wel laten zien met de top mee
te kunnen. Raymon: “Daar haal

Tekst: Roy van der Busken

ik iets positiefs uit. Ik hoor bij de
beste van Europa. En Europa doet
niets onder voor de andere werelddelen.”

wanneer ik zelf zin heb.” Jeffrey
verdient geen geld met de sport.
Hij werkt fulltime. Bewust koos hij
niet voor een profcarrière.

Bij Jeffrey kwam het er dit weekend ook niet uit, hij vertelt: “Ik
heb maar twee manches kunnen
fietsen. Voor de derde manche
had ik geen kracht meer. Ik heb de
afgelopen anderhalve maand met
blessures gezeten. Ik heb geen verdere risico’s genomen.” Na dit jaar
stopt ‘het broertje van’ met BMX.
Jeffrey: “Dan kan ik ook fietsen

“Ik wist wat je ervoor moet laten.
Ik vind het super knap hoe mijn
broer dat doet. Zo zit ik niet in elkaar. Ik houd van gezelligheid en
dat moet je laten als je prof bent.
Dan kun je niet elk weekend laat
naar bed.”, besluit Jeffrey.

Nieuwe groep peuter-/kleutergym

jeu de boules

Open jeu-de-boulestoernooi Die Lé
Nistelrode - Bij jeu-de-boulesclub Die Lé uit Nistelrode stond
zondag 12 juli het open jeu-deboulestoernooi om de Regiobokaal op de agenda.
Hoewel de weersverwachtingen
niet gunstig waren, waren de
weergoden de deelnemers uiteindelijk toch goed gezind. Met
28 teams uit Nistelrode, Schaijk,
Zeeland, Geffen, Uden en Boekel
werd gestreden om de dagprijzen

en uiteraard om de punten voor de
Regiobokaal 2015. Het werd een
geslaagd toernooi, waarbij het tijdens de wedstrijden droog bleef.
De eindstand was als volgt;
Eerste plaats (+41)
Theo de Klein en Jan van Dongen
Le Sud uit Zeeland
Tweede plaats (+32)
Jan Wijnen en Wim Verkuijlen		
Die Lé uit Nistelrode
Derde plaats (+23)

Chris en Nelly van Deutekom		
Torpedos uit Uden.

Nieuw kunstgrasveld voor Mixed Hockey Club Heesch
Heesch - MHC Heesch mag zich verheugen op een nieuw kunstgrasveld. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De club krijgt
naast dit (bestaande) kunstgrasveld, ook de beschikking over een nieuw
kwartveldje. Begin augustus moeten de werkzaamheden zijn afgerond,
zodat MHCH in het komend seizoen het veld in gebruik kan nemen.

De gemeente Bernheze gaf, in
nauwe samenwerking met MHCH,
aannemersbedrijf Topgrass de opdracht voor de aanleg. Tijdens de
aanleg is er nauw overleg tussen
de gemeente Bernheze, de aannemer en bestuurslid Maarten Peters
van MHCH. De werkzaamheden

verlopen volgens plan: het nieuwe
veld zal officieel geopend worden
op zaterdag 5 september.
MHCH is trots dat burgemeester
Moorman en wethouder Wijdeven
de officiële openingshandeling zullen verrichten.

Op zaterdag 5 september en zondag 6 september viert MHCH, tegelijkertijd met de opening van het
nieuwe kunstgrasveld, haar 30-jarig jubileum.
Tijdens dit weekend zijn er diverse
activiteiten voor de leden.

Heeswijk-Dinther - Sine-Cura
start vanaf vrijdag 4 september met
een nieuwe groep peuter-/kleutergym in Heeswijk-Dinther.
Onder leiding van bevoegde en
deskundige begeleiding, kunnen
de kinderen vanaf de leeftijd van

3,5 jaar op een speelse manier kennismaken met alle basisvormen van
bewegen: klimmen en klauteren,
lopen, springen, gooien (mikken),
vangen en balanceren. Maar ook
spelletjes, het samenwerken en het
bewegen op muziek komen aan
bod. Dit alles in een omgeving die
ze al snel vertrouwd is en waarin
ze zich veilig kunnen voelen. De
eerste les is op vrijdag 4 september
van 16.00 tot 17.00 uur in sportzaal
Bernrode, Zijlstraat 1, HeeswijkDinther.
Voor meer informatie: Marita van
de Ven, tel. 0413-229750 of email
sine-cura@hotmail.com.

De oplossing
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teun van schadewijk speelt tegen fC den Bosch
NISTELRODE - Teun van Schadewijk van Prinses Irene voetbalt zaterdag met het
klasbakteam van het Brabants Dagblad tegen de profs van FC Den Bosch. “De
mooiste wedstrijd uit mijn carrière? Misschien wel”, zegt de in Den Bosch wonende Nistelrodenaar.
Gedurende het afgelopen seizoen konden lezers van het Brabants Dagblad een
stem uitbrengen op een amateurvoetballer uit de regio. “Ik hoorde van mijn
bovenbuurman dat ik een van de genomineerden was en toen heb ik zo
veel mogelijk mensen gemobiliseerd om op mij te stemmen”, blikt Teun
(32) terug. Uiteindelijk won hij de verkiezing voor de positie van verdedigende middenvelder.

Ik vind het gewoon lekker om te sporten, maar
met mĳn bedrĳf krĳg ik het wel steeds drukker
Aanstaande zaterdag speelt hij, met de andere geselecteerde voetballers, in
stadion de Vliert tegen FC Den Bosch, een super club voor Teun. “Vrienden
van me voetbalden vroeger bij de jeugd van FC Den Bosch. Tot een paar
jaar terug gingen we regelmatig kijken naar wedstrijden op de vrijdagavond.
Dat waren leuke avonden. Voor mij is het dus super om tegen Den Bosch
te spelen.”, zegt de mede-eigenaar van du-bio, een bedrijf dat duurzame en
biologische vleesproducten verkoopt en op food festivals staat.
Even dacht Teun om van de wedstrijd tegen FC Den Bosch zijn laatste wedstrijd te maken, maar de speler van Prinses Irene plakt er nog minimaal een
seizoen aan vast in Nistelrode. “Ik vind het gewoon lekker om te sporten,
maar met mijn bedrijf krijg ik het wel steeds drukker. Vandaar dat ik even
getwijfeld heb.”
De wedstrijd tegen Den Bosch gaat Teun vrij in. Op zijn 32ste hoeft Teun niemand meer te overtuigen. “Ik ga lekker de wedstrijd in. Deze wedstrijd is een
extraatje voor mij. Iets unieks en iets bijzonders. Ik hoop dat de wedstrijd
tegen FC Den Bosch een wedstrijd kan blijven en dat het klasbakteam
gaat laten zien wat het kan. Wij zijn de underdog, maar laten we
hopen op een mooie wedstrijd en een leuke dag”, besluit Teun.
Tekst en foto: Matthijs van Lierop

jeugd clubkampioenschappen tC telro
NISTELRODE - Ieder jaar, tijdens de eerste week van de schoolvakantie, worden bij tennisvereniging TC Telro
in Nistelrode de clubkampioenschappen voor de jeugd gespeeld. Van zaterdag 18 t/m zaterdag 25 juli strijden
bijna 100 jeugdspelers voor een finaleplaats en een felbegeerde beker. Wie o wie worden de clubkampioenen
van 2015?

jumping heeswijk bij stal de Bussel

HEESWIJK-DINTHER - Bekende regionale, nationale en internationale
ruiters en amazones zijn van 15 tot en met 19 juli te bewonderen tijdens Jumping Heeswijk. Dit is een groot paardensportevenement waarop bezoekers vijf dagen lang kunnen genieten van paardensport.
Dit jaar is Jumping Heeswijk voor
de tweede keer te gast op de terreinen van Stal de Bussel aan de
Busselsesteeg 2 in Loosbroek. De
start is op woensdagmiddag 15 juli
omstreeks 18.00 uur, met de laagste klassen B en BB. Donderdag
16 juli begint de dag om 9.00 uur
en komen zowat alle verschillende
klassen aan bod. Op vrijdag 17 juli
zijn er rubrieken voor jonge paarden. Omstreeks 18.00 uur start
er een spectaculaire extra rubriek
‘barrière-springen’, waar hoogtes
bereikt worden van 1.90 meter.
Aansluitend is er een feestavond.
De grote prijs
De zaterdag en zondag zijn de
hele dag gevuld met verschillende

rubrieken, op zaterdagavond is er
een ludieke en spectaculaire ‘Bubble Bal wedstrijd’. Hieraan kan een
team van vier personen deelnemen, intussen kunnen de paarden
dan wat rusten. Voor meer informatie hierover, zie de website of
Facebookpagina. Zondag, de laatste dag van dit evenement, staat,
zoals altijd, in het teken van de
Grote prijs. Met voor de winnaar
een Liberty trainingsmolen, t.w.v.
€ 5000,- . Voor de kinderen is er
een speciale animatiehoek, met
springkussens en schminken en
pony’s voor de allerkleinsten. Er is
een gezellig strodorp, waarin verschillende standhouders hun producten presenteren. De organisatie
van dit grote paardensportevenement is in handen van de Landelijke rijvereniging Pater van de Elsen.
Een bezoek aan Jumping Heeswijk
is gratis, evenals het parkeren.
Info: www.jumpingheeswijk.nl.
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deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:
5A Helma van de Rakt
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Conscius Sports
Cor v. Schaijk Aann.- en
Transportmij. B.V.
Creatief & Lekker
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Moringa3 - praktijk voor welzijn
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
Tweewielerservice Dinther
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl
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Woensdag 15 juli 2015

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
16 juli
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

jumping heeswijk
Locatie: Brusselsesteeg 2
Loosbroek
Pagina 31

reiki 1 bij centrum maia
Locatie: Centrum Maia,
Palmenweg 5 Nistelrode

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

jumping heeswijk
Locatie: Brusselsesteeg 2
Loosbroek
Pagina 31

20 juli

17 juli

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Suikerfeest

21 juli

maaike ouboter en band
pollyanna - SingerSongwriters friday
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

cursus metamorfosemassage bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

publieksavond Sterrenwacht
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
jumping heeswijk
Locatie: Brusselsesteeg 2
Loosbroek
Pagina 31
18 juli
Snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
openluchtmis
Locatie: Sportpark De Schellen
Nistelrode
Pagina 25
jumping heeswijk
Locatie: Brusselsesteeg 2
Loosbroek
Pagina 31
open middag kbo creatief
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
beachsoccer toernooi
Locatie: Molenhoeven Loosbroek
19 juli
vogelbeurs de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

informatieavond patiowoningen centrum heesch
Locatie: Heesch

oud ijzer ophaaldag
fanfare aurora
Locatie: Heesch
26 juli
fietstocht rondje maashorst
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode

27 juli

Snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

reiki 1 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

29 juli

open meezingavond smartlappenkoor Saberdiosieja
Locatie: Café zaal ’t Tramstation
Nistelrode
buitenbios: Soof
Locatie: Parkeerterrein
achter De Pas Heesch
Pagina 7
25 juli
Snorro
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

4 auguStuS
vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
5 auguStuS

6 auguStuS

28 juli

zonnebloem café
Locatie: De Eetkaamer Uden
Pagina 4

fiets3daagse bernheze
Locatie: Bernheze

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

22 juli

24 juli

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

de prinses op de erwt
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

opening eetpunt hdl
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

12 auguStuS

vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

23 juli

3 auguStuS

raaf, geen kip!
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
reiki 2 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
30 juli
dierencommunicatie
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

boodschappenbus
naar berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther
oud papier
Locatie: Vorstenbosch
7 auguStuS
kbo-dinther: kaartavond
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
9 auguStuS
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

kbo-dinther: kaartmiddag
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
13 auguStuS
fiets3daagse bernheze
Locatie: Bernheze
15 auguStuS
a tribute to Queen
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
16 auguStuS
vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
17 auguStuS
vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
18 auguStuS
vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
19 auguStuS
jeugdvoorstelling
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
20 auguStuS
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

10 auguStuS

21 auguStuS

romeo en juliet: het concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

vrij bridgen bij de klotbeek
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

filmklassiekers in het bos
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

2 auguStuS

11 auguStuS

vv vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

fiets3daagse bernheze
Locatie: Bernheze

31 juli

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

24-uurs Solexrace
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
22 auguStuS
ziekentriduüm 2015
Locatie: Terra Victa Odiliapeel

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

