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pokÉmon 
De inmiddels 51-jarige Japanner 
Satoshi Tajiri is de ontdekker van 
Pokémon. Hij vond het als kind 
leuk om insecten te vangen. 
Toen hij later video-ontwikke-
laar werd, leek het hem leuk dat 
kinderen zelf dieren konden zoe-
ken en vangen. Hij ontwikkelde 
daarom voor de game boy het 
spel Pokémon, waarin spelers op 
zoek gaan naar fictieve wezens, 
ze vangen en trainen en zo pro-
beren de beste Pokémontrainer 
van de wereld te worden. Het 
spel was oorspronkelijk bedoeld 

voor de game boy, later kwa-
men er tekenfilms op televisie 
en speelfilms. Na Mario Kart is 
Pokémon heden ten dage de po-
pulairste videogame ter wereld. 

pokÉmon go
Het idee voor Pokémon GO 
komt uit 2013. In 2016 kwam 
het spel op 6 juli op de markt in 
de Verenigde Staten, Australië 
en Nieuw-Zeeland. Nu is het spel 
ook in Nederland beschikbaar en 
al door 1,3 miljoen Nederlanders 
gedownload. Het spel wordt 
gespeeld op de smartphone. Bij 

Pokémon GO kiezen spelers hun 
eigen ‘avatar’ (gebruikersafbeel-
ding), die met de speler meereist 
als hij/zij beweegt. Spelers kijken 
op hun smartphone of ergens in 
de buurt beesten te vinden zijn. 
Als op het scherm van de smart-
phone te zien is dat er Pokémon 
zitten, loopt de speler naar die 
plek om de Pokémon met de 
zogeheten ‘Pokéball’ te vangen, 
om ze daarna te gaan trainen. De 
beesten zitten verstopt op wille-
keurige plaatsen en kunnen pas 
gevangen worden als de speler 
bij die plek aangekomen is. 

De Pokéstops, de plekken waar 
veel spelers bij elkaar komen, zijn 
niet met toeval gekozen. ICT’er 
Pieter Smits uit Nistelrode legt 
uit: “De makers van het spel, 
Niantic, komen aan deze plek-
ken door een spel wat zij vroeger 
op de markt hebben gebracht: 
Ingress. Dat was ook een spel 
waarbij spelers items moesten 

verzamelen en vangen. Dat spel 
liep niet zo goed, en daarom 
hebben de makers ervoor geko-
zen deze locaties voor een ander 
spel in te zetten. Dat is Pokémon 
GO geworden.” Voorstanders 
benadrukken de sterke sociale 
aantrekkingskracht van het spel 
en de lichaamsbeweging die het 
spel vereist, tegenstanders kla-
gen over mogelijke onveilige si-
tuaties in het verkeer en overlast.

Glenn Bosch en Lenny van de 
Braak uit Loosbroek fietsen 
’s avonds door het dorp om de 
Pokémon te vangen. “Er zijn ver-
schillende soorten Pokémon”, 
zegt Glenn. “Je hebt bijvoor-
beeld waterpokémon, die zie je 
dan vooral ook bij het water. Het 
is gewoon een superleuk spel om 
te doen.”

BERNHEZE – Van de Kerkstraat in Vorstenbosch via het gemeentehuis in Heesch tot aan het Dorpsplein 
in Loosbroek. En van het Raadhuisplein in Nistelrode tot in de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. Overal 
zitten ze. In de speeltuin, in de bibliotheek, in het park, achter een boom, op privéterrein, op een bankje 
en in de winkels en bedrijven. En we zijn sinds kort massaal naar ze op zoek: Pokémon. 

Glenn Bosch en Lenny van de Braak op zoek naar Pokémon bij de kerk in Loosbroek Tekst en foto: Ramon Kézér

OOK IN BERNHEZE
de zomerhype van 2016

‘Spele�  kijken op 
hun smartphone of 
ergens in de buurt 
b� � en zijn’

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 13

de zomereditie 
verschijnt 
3 augustus

10 augustus verschijnt er 
een gewone krant.
17 en 24 augustus 

verschijnt er geen krant

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Start de bouwvakvakantie
met bbqenzo.nl 

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Website nodig? Of is uw website 
aan vernieuwing toe?

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

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

 

Een verhaal, kort nieuws of iets wat onze lezers 
echt moeten weten? Stuur dat op naar: 
info@meermaashorst.nl. 
Wonen, werken en ontspannen in de 
Maashorst - Meer Maashorst. 

www.meermaashorst.nl
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Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

eten, drinken uitgaan
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DeMooiBernhezeKrant
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Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

VaKantieboRReL!

De vakantie staat voor de deur! 
Een leuk moment om voor de 
vakantie nog even te borrelen 
met collega’s en/of vrienden en 
familieleden.

Tijdens een lekkere zomeravond 
op je eigen terras met een 
lekker kaasje en een wijntje. 
Wij zijn de gehele vakantie 

gewoon geopend met onze winkels in Oss en in Heesch 
en we adviseren de vakantiegangers graag bij hun keuze 
welke kaas er ingeseald mee mag op vakantie of met welk 
kaasplankje u uw gasten kunt verrassen. Onze kazen vinden 
hun weg in een groot aantal koffers, in de koelbox of in de 
koelkast van de caravan of camper. Zo kunt u op vakantie 
toch ook even het thuisgevoel vasthouden.

Na de vakantie is het 
altijd verrassend hoeveel 
mensen onze winkel 
bezoeken met de vraag 
naar buitenlandse 
kaasjes, bijvoorbeeld 
uit Frankrijk, of ze zijn 
op zoek naar kaasjes uit 
een bepaalde streek. Als 
wij u nu vertellen dat er 
in Frankrijk net zoveel 

kaas gemaakt wordt als wij hier zelf onze groenten telen, 
dan kunt u zich voorstellen dat het onmogelijk is om al 
deze kaasjes in huis te halen. Via onze leverancier maken 
wij dan een combinatie van lekkere kaasjes, zodat u het 
vakantiegevoel ook thuis nog even kunt voortzetten.

Terwijl u vakantie viert, maken wij ons op voor het 10-jarig 
jubileum van Bon Fromage in Heesch. Op 1 augustus 2016 
is het exact 10 jaar geleden dat wij de winkel overnamen en 
hiermee aan de slag gingen. Inmiddels behoren we tot de 
beste foodspecialisten van Nederland en staan we in de top 
drie van Beste Notenspecialisten van Nederland.

Dat is iets waar we trots op zijn en dat gaan we ook, samen 
met ons team - als ook zij weer terug zijn van vakantie - 
vieren! Tot die tijd pakken we ook regelmatig een lekkere 
borrel!

Proost en een hele fijne vakantie gewenst.

Bon Fromage Team Heesch - Oss

Ton en Elly Bens

CoLUmn
Ton Bens

Koken op een 
warme dag… 

Zakt de moed je al 
in de schoenen bij de 

gedachte eraan? 
Doe dan hieronder 

zomerse inspiratie op.

1. Sushi 
2. Broodje hamburger

3. Huzarensalade
4. Gevulde Taco’s 

5. Gazpacho 
6. Borrito’s 

met kip en sla
7. BBQ

8. Chevice
9. Kleine pizza’s met 

zomergroenten
10. Bruchetta’s 

Claude en Marie Verneuil, een katholiek conservatief echtpaar met een 
prachtig landhuis aan de Loire, hebben het getroffen met vier mooie 
dochters. Het was echter even slikken toen de eerste dochter met een 
moslim, de tweede met een Jood en de derde met een Chinees trouwde. 
Alle hoop is nu gevestigd op de jongste dochter. Hun droom lijkt wer-
kelijkheid te worden wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke 
jongen heeft ontmoet. Als blijkt dat hij van Afrikaanse komaf is lijkt de 
maat vol. Zeker als blijkt dat de ouders van de nieuwe aanwinst ook de 
makkelijkste niet zijn.

Een film waarin de vooroordelen op humoristische wijze in beeld worden 
gebracht. Ondanks de verschillen van afkomst, 
blijken ze toch veel met elkaar gemeen te heb-
ben. Entree: € 5,-. Aanvang: 20.00 uur.
Bij De Pas is er voldoende parkeergelegenheid. 

Zowel voor als na de film is het gezellig zitten in 
het café. Je mag tijdens de film een drankje mee 
de zaal innemen. Wij zien je graag bij De Pas.

Filmhuis De Pas presenteert op maandag 
25 juli, in samenwerking met de zomer-
school van de Eijnderic de film: Bon Dieu!
HEESCH - De Franse komedie Bon Dieu! is in Frankrijk de 
grootste bioscoophit sinds Intouchables.

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Meer informatie op: www.sentiment.nl 

FRAMBOZEN EN BRAMEN 
UIT DE STREEK

van 20 t/m 24 juli

een 4-gangen menu voor 
€ 35,- per persoon.
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Dit is mijn laatste bijdrage voor de zomervakantie 
begint. Als ik dit schrijf, moet ik nog anderhalve 
week werken en dan is het zover. Hoe we de 
vakantieweken gaan invullen, weten we nog niet 
precies, maar het vooruitzicht van een periode 
waarin je baas bent over de tijd in plaats van 
andersom, spreekt me - net als voorgaande jaren 
- erg aan.

In grote tegenspraak met het opkomende vakantiegevoel, is de 
situatie op een aantal plekken in de wereld. Ik heb de afgelopen 
dagen vol ongeloof en ontzetting zitten kijken naar de beelden 
uit Nice en Turkije. Je schaamt je bijna dat je zin hebt in 
vakantie als je dat soort beelden ziet. Even dacht ik dat ik 
voor deze week een gedicht over de tragedie in Nice zou gaan 
schrijven. De eerste zin ‘Ik zie de brute beelden op tv’ was er 
snel, maar daarna blokkeerde ik volledig. Ik realiseerde me dat, 
wat ik ook zou schrijven, het op geen enkele manier recht zou 
doen aan deze vreselijke gebeurtenis. 

Daarom neem ik het gedicht op dat ik op 14 juli schreef, 
voordat de aanslag in Nice plaatsvond. Ik heb die dag immers 
ook vol ongeloof zitten kijken naar de beelden van een 
rennende geletruidrager op de Mont Ventoux. Voor een site 
met wielergedichten heb ik onderstaande nabeschouwing van 
deze bijzondere etappe in de Tour de France geschreven.

Ik wens alle lezers van DeMooiBernhezeKrant een mooie, 
zonnige vakantie.

Ventoux, een 
nabeschouwing 

Het was voor elke kijker even wennen
Dit niet echt alledaagse tafereel: 
De man die fier gekleed gaat in het geel
Zo zonder fiets bergopwaarts te zien rennen

Het greep, dat durf ik hier wel te bekennen 
Mij zittend op de bank ook bij de keel 
Is dit, dacht ik, een droom of toch reëel 
De Tourbaas heeft zoiets niet kunnen plannen

Enfin, de juryleden hebben overlegd 
En in hun wijsheid hebben zij besloten 
Dat Froome zijn trui houdt. Ik vind dat terecht

De schuld lag immers bij die idioten
Die op de weg gaan staan. Het moet gezegd:
Door hen gaat wielersport straks naar de kloten 

mooi van hans manders

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

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*
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Wij willen jou als vrijwilliger
We hebben handjes nodig want de kindervakantieweek moet blijven

Stichting Jeugdbelangen
Stichting Jeugdbelangen Nistel-
rode zorgt voor leuke activiteiten 
voor de jeugd: onder andere de 
Sinterklaasintocht, het Nieuw-
jaarsvuur, (voorheen de Kerst-
boomverbranding), Koningsdag, 
de kindervakantieweek en de 
jaarlijkse wandeldriedaagse, die 
dit jaar voor het eerst werd geor-
ganiseerd in samenwerking met 
zorgcentrum Laarstede. 
Monique Koenen, voorzitter van 
Stichting Jeugdbelangen, schetst 
het huidige probleem: “Op de 
dag zelf zijn er meestal wel ge-
noeg vrijwilligers, maar wij zijn 
juist nu op zoek naar mensen die 
er samen met ons hun schouders 
onder willen zetten om de orga-
nisatie van tevoren mee op zich 
te willen nemen. Daar gaat het 
met name om.”
“We zijn plotseling voor een 
probleem komen te staan, om-
dat een aantal vrijwilligers bin-
nenkort afscheid gaat nemen”, 

zegt Monique Koenen. “De kin-
dervakantie wordt al sinds jaar 
en dag georganiseerd. Mensen 
gaan ervan uit dat de kinder-
vakantieweek er is. Maar er zijn 
nu nieuwe mensen nodig om de 
kindervakantieweek te kunnen 
blijven organiseren, want in je 
eentje kun je het echt niet dra-
gen. We hopen dat mensen die 
iets met de jeugd en kinderen 
hebben, de uitdaging zien om 
leuke activiteiten op te zetten. 
We doen het echt voor de kin-
deren van Nistelrode.”

Oproep
“We vinden dat dit moet voort-
bestaan voor de kinderen. 
Daarom willen we graag een 
oproep plaatsen”, zegt Katica 
van Schijndel. Stichting Jeugd-
belangen Nistelrode bestaat uit 
een enthousiast team dat on-
geveer drie keer per jaar ver-
gadert. Op korte termijn zoekt 
Stichting Jeugdbelangen onder 

andere een nieuwe secretaris 
en penningmeester. Alle taken 
zijn gemakkelijk over te dragen, 
zegt Monique Koenen: “Als je 
erbij komt, word je heel goed 
geholpen. Er zijn kant en klare 
draaiboeken voor alle commis-
sies. Schroom dus niet, want je 
hoeft niet het wiel opnieuw uit 
te vinden. We zoeken mensen 
die enthousiast zijn, en zich wil-
len inzetten voor onze jeugd.” 

Ben jij enthousiast en wil jij je 
steentje bijdragen aan de kin-
dervakantieweek, heb je interes-
se in de functie van secretaris of 
penningmeester of in een van de 
andere leuke activiteiten voor de 
kinderen in Nistelrode? Meld je 
dan bij Stichting Jeugdbelangen 
Nistelrode via 
sjb.secretariaat@gmail.com. 
Iemand aanspreken van het be-
stuur of iemand van de kinder-
vakantieweek mag natuurlijk 
ook!

NISTELRODE – Stichting Jeugdbelangen Nistelrode organiseert al bijna 50 jaar allerlei activiteiten voor 
kinderen van basisscholen in Nistelrode. De kindervakantieweek is er daar een van. Door het teruglo-
pende aantal vrijwilligers komt het voortbestaan van de kindervakantieweek in gevaar. Dat betreurt het 
huidig Algemeen Bestuur; Monique Koenen, Jeroen Seip en Mona van der Cammen (Dagelijks Bestuur 
van Stichting Jeugdbelangen) en Katica van Schijndel (voorzitter commissie kindervakantieweek) willen 
daarom een oproep plaatsen aan mensen die het algemeen bestuur van Stichting Jeugdbelangen willen 
versterken, en in het bijzonder aan mensen die vanaf het komende jaar de kindervakantieweek mee 
willen organiseren.

V.l.n.r.: Mona, Katica, Jeroen en Monique Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel
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Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Een hele fijne vakantie 
toegewenst!

Lekker uitrusten en weer opladen...
Er gelden aangepaste openingstijden voor de fitness in de Cereslaan 

en fitnessgroepen op de Verdilaan in de zomervakantie. Zie onze 
website voor meer informatie hierover.

Team FysioCentrum Heesch en FysioFitness Heesch

KBO Bernheze
Creatief KBO 
Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Wat een cre-
ativiteit is er in Heeswijk-Dinther en 
nabije omgeving in huis! Tijdens KBO 
Creatief op zaterdagmiddag 16 juli in 
de Ontmoetingstuin presenteerden ze-
ventien deelnemers tal van technieken 
en doe-activiteiten. 

We zagen hoe verschillend men kan 
schilderen. Aan bod kwamen ook het 
mozaïeken, borduren (ook door man-
nen!), bloemschikken, hout-, spek-
steen- en glasbewerking, handwerken, 
beeldhouwen, kokkerellen en verwer-
ken van walnoten tot olie, thee, meel 
en koekjes. Een aantal mensen speelde 
schaak. Bij het infocentrum van het IVN 
in het knekelhuisje kon men vogelnest-
jes timmeren, Laverhof liet zien wat 
men onder welzijn verstaat en de vrij-
willigers van de Ontmoetingstuin ver-
zorgden een rondleiding.
Optredens van de veteranen KPJ en 
muziek van orkest La Banda, accorde-
onorkest Ricochet en accordeonist Wim 
Smits verlevendigden het geheel. Het 
terras werd verzorgd door CC Servaes. 
De rondgedeelde pizza’s uit de Ont-
moetingstuin vonden gretig aftrek.
Ook was er een loterij waarvoor de prij-
zen merendeels beschikbaar waren ge-
steld door de deelnemers.
Enkele prijzen zijn nog niet opgehaald. 
De prijzen die nog opgehaald kunnen 
worden zijn:
Lotnummer 345: Schilderij Gijs van 

Laarhoven, lotnummer 348: tegoedbon 
voor één keer mozaïeken op maandag-
ochtend in Atelier aan de Streepen en 
lotnummer 646: schilderij Mieke van 
Laarhoven - van der Sangen.
Heb je een van deze drie lotnummers, 
bel dan naar Kees Kuijpers 0413-
296143.
Het was een geslaagd, fleurig, gezel-
lig en druk bezocht evenement op een 
mooie zomerse middag. Er waren ook 
mensen vanuit andere dorpen en ande-
re KBO-afdelingen. 
Het bestuur van KBO Dinther dankt de 
deelnemers en kijkt alweer uit naar vol-
gend jaar.

Creativiteit te kijk bij 
KBO Heesch
HEESCH - Veel leden van onze KBO 
zijn op de een of andere manier creatief 
in hun vrije tijd. Ze hebben dat al hun 
hele werkzame leven gedaan of zijn 
soms pas enkele jaren bezig met een 
kunstzinnige hobby. 

De werkgroep ‘Creativiteit te kijk’ biedt 
leden de mogelijkheid om hun kunst-
zinnige uitingen te tonen buiten de hui-
selijke kring. In CC De Pas en in Zorg-
centrum Heelwijk worden deze werken 
tentoongesteld. In de maand juli zijn er 
weer schilderijen en andere kunstuitin-
gen gewisseld. Het is de moeite waard 
om die expositie eens te gaan bekijken. 
Je ziet werken van ongeveer twintig 
amateurkunstenaars die gebruik maken 
van diverse technieken. De onderwer-
pen zijn ook zeer verschillend en door 
die diversiteit aan technieken en onder-
werpen is de expositie interessant en 
boeiend. 
In Huize Heelwijk zijn schilderijen en ke-
ramiek te zien achter de balie, in de vi-
trine en op de eerste en tweede verdie-
ping aan de wanden. In CC De Pas vind 
je porselein, textiele werken, keramiek 
en schilderijen in vrijwel alle ruimtes en 
in de beide vitrines.
Maak je zelf werk dat gezien mag wor-
den? Sluit je dan aan bij deze werk-
groep. Ongetwijfeld zijn er meer men-
sen die het leuk vinden om hun werk 
aan een breder publiek te tonen.
Neem voor meer informatie contact 
op met Marina Weigergangs, telefoon 
0412- 452432.

1,99

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 20 juli t/m dinsdag 2 aug. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ambachtelijke 
worstenbroodjes

4 stuks

Diepvriesspecialist

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Rundvleeskroket
of goulashkroket
5 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 2,99

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Wafeltjes
40 stuks
Le Vesuve

Naturel of spek
Ambachtelijke rösti 
 600/350 gram

Elfer

Vis spiesen
garnalen, provencaals of 
pangasius
800 gram

Epic Ambachtelijke 
maaltijden
Diverse varianten
500 gram

Van der Ende

Vanille of noot
Roomijsstick
10 stuks

Artic

Roomijs rol
vanille of aardbei
1 liter
van Gils

2,99

Artic

Epic

€ 3,99

2,99

€ 5,99
€ 12,99
€ 14,99 2 voor

8,0025% 
korting

€ 2,29  € 1,99

1,69

1 x ijsrol & 
1 x wafelrol 

van 3,68

voor 2,59

Ook voor 
op de 
BBQ

€ 5,00

NIEUW
NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW
NIEUW

€ 1,39

€ 2,29
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

harde broodjes 
naar keuze

geldig t/m 27-7-2016
1,00
4 stuks

mezedes Fans
Mezedes zijn griekse tapas. Ons Kruidig 
Kreta is tapasbrood met ’n bite. Paprika, 
kaas en gyroskruiden maken dit brood 
tot iets speciaals. Natuurlijk is het brood 
bereid met alleen olijfolie en desem en 
heeeel veel tijd om tot smaak te komen. 
Het is ook de favoriet van onze zaterdag-
toppers Nicole, Chek en Annabel. 
Zij kunnen u de lekkerste tips geven.

Kruidig 
Kreta

2,95
normaal 3,50

Meerstraat 32

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

De gehele maand juli 2016

15% korting
op alle Beaphar ontwormings- 

en vlooienbestrijdingsmiddelen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

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

Toen hij 41 jaar ge-
leden startte in de 
vierde klas, voel-
de dat als heel 
bijzonder en 
dat gevoel is er 
nog. Leerlingen 
van toen, heb-
ben nu kinde-
ren op diezelfde 
school. Toen leerde 
hij in het onderwijs op 
eigen benen te staan, nu 
gaat hij wennen aan de tijd die 
hij zelf mag invullen. Harry: “Ik 
werd in het diepe gegooid. Het 
hoofd vroeg weleens hoe het 
ging, maar veel mocht ik zelf 
uitzoeken. Je was koning in je ei-
gen koninkrijk, nu zijn de dingen 
meer vast omlijnd. Het overleg 
is toegenomen, maar creativiteit 
blijft geboden.”
De vierde klas van toen, is nu 
groep 6. Harry ging vervolgens 
naar groepen 7 en 8 en werd 
daarna op groep 3 ingedeeld: 
“Elke leeftijd heeft zijn charme, 
maar groep 6 blijft speciaal. De 
wereld wordt groter door we-
reldverkenning en biologie.”

Digitaal
De grootste verande-

ring was – uiteraard 
– de digitalisering. 
“Toen eind ja-
ren ’80 de eerste 
computer kwam, 
mochten wij een 

opleiding volgen 
en met behulp van 

de school een com-
puter aanschaffen van 

wel 80 MB!, want daarmee 
kon je de wereld veroveren… 

Nu zijn leerkrachten toegerust 
met een digibord in plaats van 
krijtjes en de verwachting is dat 
het computergebruik op scholen 
nog veel verder toeneemt.”

Organisatie
Bij de nieuwbouw was ‘bouw-
pastoor’ Harry nauw betrokken 

bij de bouw. Als adjunct-directeur 
genoot hij van de organisatori-
sche vraagstukken, terwijl hij nog 
twee dagen voor de klas stond; 
nieuwe ontwikkelingen volgen 
en het nut ervan evalueren, be-
slissingen nemen en proberen de 
dingen goed te doen voor ieder-
een. Dat lukte niet altijd. Wat wel 
lukte, was duidelijkheid en struc-
tuur meegeven als kenmerk van 
de school, samen met de directie 
en alle leerkrachten. 

Harry heeft nooit last gehad van 
het feit dat hij woonde in hetzelf-
de dorp als waar hij werkte op 
school. 

Hij heeft zin in de nieuwe toe-
komst. Net zoals hij 41 jaar ge-
leden zin had in de nieuwe toe-
komst in Heesch. 

Meester Harry kijkt tevreden terug
HeescH – Het werkzame leven zit erop voor Harry van Kempen; vanaf nu 
kan hij zijn tijd naar eigen idee inrichten. Hij wil de tijd nemen om zich te 
oriënteren en nieuwe dingen onderzoeken zoals gitaar leren spelen en – het 
blijft trekken – zo soms nog eens zijn gezicht te laten zien op school. Na 41 
jaar voelt hij zich één met Basisschool Emmaus, want het is toch een beetje 
‘zijn’ school.

Harry op de speelplaats van ‘zijn’ school 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Een computer van wel 80 MB, 
daarmee kon je 

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

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Dankbetuiging

Bedankt voor het medeleven en steun
na het overlijden van mijn man

Toon van der Hofstad
Ook voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. 

Bedankt

Nancy van der Hofstad-Nouwens

BernhezeFAMiLieBeriChten

PAROCHIEnIeUWS

Haar verhaal stond in de krant 
van 1 juni. Zie www.demooi-
bernhezekrant.nl als je dit wilt 
nalezen. Ruim honderd jongeren 
uit het Bossche bisdom zullen op 
18 juli afreizen naar Krakau na 
een bijzonder voorprogramma 
te hebben gehad in een van de 
Poolse bisdommen. Totaal 900 
Nederlandse jongeren gaan de 
gastvrijheid van de Polen erva-
ren. Van 25 juli tot 1 augustus 
trekken uiteindelijk miljoenen 
jongeren uit de hele wereld er-
opuit om samen het katholieke 
geloof in Krakau te vieren. Paus 
Franciscus is er ook. 
‘Zalig de barmhartigen want 
zij zullen barmhartigheid on-
dervinden’ is het thema van dit 
grootste jongerenevenement ter 
wereld. Het thema komt terug 
in klein- en grootschalige cultu-
rele festivals, vieringen en the-
atervoorstellingen. Traditionele 
hoogtepunten zijn de verwelko-
ming van de paus op donderdag, 
op zaterdag de grote avondwa-

ke onder de sterrenhemel en op 
zondag een indrukwekkende 
slotviering. 
Zelf iets van de sfeer van de WJD 
in Nederland beleven? Kijk dan 
op zondag 31 juli van 9.00 tot 
12.00 uur op NPO2. Dan wordt 
de slotviering uitgezonden en zal 
er ook een compilatie te zien zijn 
van de Wereldjongerendagen. 
Voor meer informatie: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

De Wereldjongeren-
dagen gaan van start!
Het grootste internationale jongerenevenement
ter wereld, dit keer in Polen

NEDERLAND - Deze zomervakantie is het zover. Dan gaan er vanuit 
de parochie De Goede Herder twee jongeren naar de Wereldjon-
gerendagen (WJD) in Polen. Ook een ervaren WJD-ganger uit de 
Nistelrodese geloofsgemeenschap is van de partij, dit keer als be-
geleidster van een groep jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar. 

Het vrij bridgen is iedere maan-
dagavond tot en met eind au-
gustus bij BC De Klotbeek voor 
iedereen toegankelijk.
Locatie: CC Servaes, Raadhuis-
plein 24. Aanvang en inschrijven 
van 19.00-19.30 uur uiterlijk; 
start 19.45 uur. Inschrijfgeld: 
€ 2,- per persoon, € 4,- per paar.
Inlichtingen: 0413-294456 en 
www.nbbclubsites.nl/
club/8043. 
Aanmelden aan de zaal van 
19.00 – 19.30 uur.
Email: bcklotbeek@gmail.com.
Uitslag: ca. 22.30 uur.
Toernooivorm: vrij bridgen bij in-

schrijving. Meesterpunten: ja.
Prijzentafel: verrassing in natura.
www.nbbclubsites.nl/
club/8043.

Vrij bridgen bij BC De Klot-
beek in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – In juli en augustus is er op alle maandagen 
weer de mogelijkheid tot vrij bridgen. Het is een prima gelegenheid 
voor iedereen om in de zomermaanden toch actief bezig te zijn. De 
concrete data zijn 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augus-
tus, 22 augustus en 29 augustus.

NISTELRODE - Zaterdag 23 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 ver-

zorgen mede deze viering. Het 
thema is: samen bidden. 
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. Aanvang viering is 
om 19.00 uur. Welkom allemaal!

Openluchtmis Sportpark 
De Schellen

Kort nieuws

Betty kleurt CC Nesterlé
NISTELRODE - Met een kleurrijke ex-
positie zijn in de maanden juli en au-
gustus de werken van Betty van Noort 
uit Uden te bezichtigen in CC Nester-
lé, Parkstraat 2.

Betty schildert al ruim 20 jaar en haar 
werken zijn vooral in acryl en olie uit-
gevoerd. Het werk kun je omschrijven 
als abstract met een vleugje figuratief. 
Kleuren spreken tot de verbeelding. 

Ook via haar website www.bettypaintings.nl kun je kennismaken 
met haar werk. Je bent van harte welkom tijdens de openingsuren 
(maandag t/m vrijdag) van CC Nesterlé. De expositie loopt t/m 
29 augustus.

Kasteel Heeswijk presen-
teert ‘raamvertellingen’

HEESWIJK-DINTHER – Op Kas-
teel Heeswijk kun je op zondag 
24 juli voor de eerste keer ‘Raam-
vertellingen’ meemaken. Tijdens 
een speciale buitenrondleiding 
laat Rien de Visser je ‘met de blik 
op de plek’ ervaren, dat er alleen 
al over kasteelvensters heel veel 
valt te vertellen. Waartoe dien-

den ze in de loop der tijd, hoe veranderden ze van vorm en wat 
gaat er aan kasteelleven schuil achter al die ramen?!
 
Tijdens de themarondleiding ontdek je verwantschap met het 
Rijksmuseum in Amsterdam en de Gotische Zaal van koning Wil-
lem II in Den Haag. Je beleeft balkonscènes en ziet de erker van 
de Wapenzaal als droomvizier. Vast en zeker word je ook verleid 
door ramen naar binnen te gluren, terug in de tijd!
Aanvang: 14.00 uur. Duur: ongeveer 1 uur. Start: Binnenplaats 
Kasteel Heeswijk. Entree € 10,- volwassenen, € 6,- kinderen (mu-
seumkaart, leden Brabants Landschap gratis).

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol 

vrij!
• Argan oil voor betere 

haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
 over geverfd of natuurhaar 

in 1 behandeling.
• Wellnesskleuring met 

ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

•
•
•

•

•
 over geverfd of natuurhaar GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

COURGETTE 2 stuks € 0.98
WORTELTJES (geschrapt) 500 gram € 0.95
AARDBEIEN 1 doosje à 500 gram vanaf € 1.95
3 doosjes à 500 gram vanaf  € 5.00

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Assorti zachte 
broodjes 

      
      8 stuks
      voor 2,50

Zomers 
croissantje 

 nu

Mini croissant gevuld met 
room en aardbeien van 
Jan & Birgitte uit Uden

1,00

Nu

Even bakken & 
genieten maar!

2,50

Groot assortiment rauwkostsalades
Lekker voor bij de bbq

Kipstukjes 
in marinade

100 gr. € 1,25

VAKANTIE
Nistelrode van Zaterdag 
6 augustus om 14.00 uur 
t/m zondag 21 augustus.
Vorstenbosch van zaterdag 
13 augustus om 13.00 uur 
t/m zondag 28 augustus.

Beefburgers

4+1 gratis
Boerenmetworst

100 gr. € 1,25

Meergranen carrousel 
met kruidenboter    

Voor u, naast u, met u

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

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

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

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-

25 keer Zomernacht Festival 

NISTELRODE – Het Raadhuis-
plein gaat op 27 augustus voor 
de 25ste keer los tijdens het 
Zomernacht Festival, met dans-
bare plaatjes, te gek theater en 
ongelofelijk veel gezelligheid!
 
De afgelopen jaren heeft het 
Zomernacht Festival bewezen 
een feest te zijn voor jong en 
oud. Muziek, theater en ge-
zelligheid voeren hierbij de bo-
ventoon. Alles onder het genot 
van een lekker drankje. Dit jaar 
belooft extra speciaal te worden 
omdat het Zomernacht Festival 
(voorheen Midzomernacht Fes-
tijn) zijn 25ste editie viert.
Op het podium maakt niemand 
minder dan BZB vanaf 20.00 
uur zijn opwachting. Al ruim 

twee decennia zijn deze mannen 
een begrip in het Nederlandse 
live-circuit. Door de korte lijnen 
die ze hebben met Nistelrode, 
mogen en willen ze niet ontbre-
ken op dit fantastische lustrum.
Maar bij BZB alleen blijft het niet. 
Ook Boomshakalak Soundsys-
tem is van de partij! Deze reagae-
familie heeft al eerder bewezen 

dat ze met haar irie sound de 
grond kan laten trillen! Gehuld
 in rood, groen en geel zullen 
deze - van oorsprong Brabantse 

heren en dame 
- er ook dit jaar 
een feestje van 
maken.

Strike 2 is ook 
van de partij, 
om knetter-
harde pop-
rock-covers 
ten gehore 
te brengen. 

Ze nemen je mee in een muzika-
le trip door de laatste vier decen-
nia! Van AC/DC via Queen naar 
Avicii en van de klassiekers uit 
de 80’s/90’s, via rustige ballads, 
naar medleys en mash-ups.
 
Als kers op de taart is er ook 
weer een kleinste café, waarin 
theater centraal staat. Als je hier 

naar binnen stapt, zal je in een 
surrealistische wereld stappen, 
waar je nog lang over na zult 
blijven praten.
Als laatste hoopt de organisatie 
heel erg dat alle oud-vrijwilligers 
die dit prachtige feest ooit mede 
mogelijk hebben gemaakt, zich 
willen melden via het mailadres: 
nistelrode@gmail.com, zodat we 
hen persoonlijk uit kunnen nodi-
gen voor een borrel.
 
Zorg dus dat je het niet mist: 
ZOMERNACHT FESTIVAL
27 augustus
Vanaf 18.00 uur
Raadhuisplein.

In voorgaande jaren genoten al veel bezoekers van het festival

‘Boomshakalak Soundsystem, 
BZB en Strike 2’

SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

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

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

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

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

uur zijn opwachting. Al ruim heren en dame 
- er ook dit jaar 
een feestje van 
maken.

Strike 2 is ook 
van de partij, 
om knetter-
harde pop-
rock-covers 
ten gehore 
te brengen. 
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 
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De 27 teams bestonden uit 
man/vrouw, vriendinnenclub, 
familie of zelfs mensen die zich 
alleen hadden opgegeven en 
met elkaar een team vormden. 
Ieder team moest een gang ko-
ken, dus een voor- hoofd,- of 
een nagerecht. De andere twee 
gangen ging je ergens anders 
eten en zo zat je elke gang met 
twee nieuwe teams aan tafel. Bij 
elke gang wisselden dus de kok 
en het gezelschap. Ine de Lorijn, 
Silvia Hermans en Benita van de 
Oever organiseerden het eetfes-
tijn ‘Nisseroi aan de Kook’. Dat 
het de eerste editie al zo’n succes 
zou worden hadden ze gehoopt, 
maar zoals bij elk evenement 
wat de eerste keer georganiseerd 
wordt is het spannend.
De organisatie Ine, Silvia en Be-
nita hoopten op enthousiaste 
reacties en ze kunnen van een 
succes spreken. “Het is gelukt, 
iedereen heeft het naar zijn zin 
gehad en nog heerlijk gegeten 
ook”, vertelt Silvia enthousiast. 
Ook de organisatie deed ge-
woon mee. Door het heerlijke 
weer werd volop gevolg gege-
ven aan de uitnodiging om na 
afloop nog even na te genieten 
bij Eetcafé ’t Pumpke, waar al 
gesproken werd over de tweede 
editie ‘Nisseroi aan de kook’.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums

V.l.n.r.: Annet, Arie, Mariska, Ferry en Dennis

Jacqueline en Petra

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Ine, Benita en Silvia:
dames organisatie 

‘Nisseroi aan de kook’
Van harte gefeliciteerd 

met een succesvolle eerste editie!

  

249.00

1.89
  400 G

2.49
  4 X 125 G

1.99
  2 KG

0.89
  270 G

2.99
  530 G

0.39
  PER STUK

  Ca. 200 G

Ca. 2.99

AANBIEDING

NATUURLIJK

ALDI
SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl

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

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

APPEL-
TAART

VR 22 T/M ZO 24 JULI

JALAPEÑO 
CHEESE -
BURGERS*

ZUID-
AMERIKAANSE 
RIBEYE*

NECTARINES COURGETTE

VANAF WOENSDAG 20 JULI VERKRIJGBAAR

VANAF VRIJDAG 22 JULI VERKRIJGBAAR

Notebook 11.6" MD 99950
Notebook met 29.5 cm Full HD IPS 
beeldscherm. Intel Celeron 
N3150 processor.
- 2 GB werkgeheugen
- WiFi AC
- Bluetooth 4.0
-  geïntegreerde luidsprekers, 

webcam en microfoon

64 GB 
fl ash geheugen

Lassie rijst MAOAM
MaoMix

Enthousiaste reacties op eerste 
editie ‘Nisseroi aan de kook’ 
NISTELRODE – Totaal zestig inwoners van Nistelrode schoven aan de keukentafel in onbekende keu-
kens of op het terras. In totaal hadden 27 teams zich ingeschreven voor de eerste editie van ‘Nisseroi 
aan de kook’. Het doel van deze avond was om heel veel Nisseroise mensen bij elkaar aan tafel te krij-
gen. Geen culinaire hoogstandjes vertelde Ine de Lorijn: “We willen zoveel mogelijk mensen mee laten 
doen en dat kan alleen als iedereen ook mee kan doen, ook als je graag kookt maar geen chefkok bent.”

Wanneer een kind voor het eerst 
in een ziekenhuis komt, wordt 
het vaak overweldigd. Door het 
grote gebouw of door de zieke 
mensen. Door middel van dit 
door Bernhoven ontwikkelde 
lespakket, kan deze angst voor 
een groot deel worden wegge-
nomen. 
Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn: wat voor mensen 
werken er in een ziekenhuis en 
wat gebeurt er allemaal? 

Onderbouw en bovenbouw
Er is een programma voor de on-
derbouw en een voor de boven-
bouw. In beide gevallen bestaat 
het lespakket uit:

- een lesmap met verhalen en 
opdrachten;

- een gastles door een ver-
pleegkundige van de kinder-
afdeling;

- een rondleiding in Bernhoven 
(kinderen vanaf 5 jaar);

- diverse attributen zoals 
een spuit, een skelet, een 
stethoscoop, een spel waar-
mee je spelenderwijs je eigen 
lichaam leert kennen, etc.;

- een usb-stick met diverse 
filmpjes over het ziekenhuis.

Alle materialen zitten overzich-
telijk in een projectkoffer opge-
borgen. Deze kan een leerkracht 
voor een maand lenen. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden.

Reserveren leskoffer
Leerkrachten op een basisschool 
in de regio kunnen de leskoffer 
reserveren via www.bernhoven-
kids.nl/ (aanvraagformulier pro-
jectkoffer).
Voor informatie kan men contact 
opnemen met de teamleiders 
van de kinderafdeling, 
0413 – 403495.

Bernhoven in de klas

UDEN - De medewerkers van de kinderafdeling van Bernhoven ma-
ken vaak mee dat kinderen in het ziekenhuis angstig zijn. Om hen 
op een ontspannen manier kennis te laten maken met het zieken-
huis, heeft Bernhoven een (gratis) kant-en-klaar lespakket samen-
gesteld voor kinderen in het basisonderwijs. 

V.l.n.r.: Toon, Pieter, Henry, Anne Marie, Marc en Ingrid
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Meester Tommy neemt afscheid
‘ZE WISTEN ME OVERAL WEL VOOR TE VINDEN’

“Vorig jaar in Nijmegen zette een 
groepje, voor mij ogenschijnlijk 
onbekende, jonge dames een 
door mij zelfgeschreven liedje in, 
nadat ze me herkende als de mu-
ziekdocent van de basisschool. 
Heel raar, want in mijn ogen 
zijn die leerlingen nog steeds 
kinderen. Na de eerste ‘schrik’, 
bedacht ik me ook dat als ze be-
paalde liedjes nu nog kennen, ik 
wel iets goed heb gedaan.”
Tommy gaf muziekles op de 
Beekgraaf in Nistelrode van zijn 
18e tot zijn 25e jaar: “Ik initieer-
de ook de eindmusical voor de 
schoolverlaters, en die traditie 
hebben ze gelukkig voortgezet, 

dat vind ik echt heel gaaf.” Als 
toetsenist wisten ze hem overal 
voor te vinden. Vele pronkzit-
tingen, toneeluitvoeringen en 
(kerst)musicals op school, wer-
den op allerlei vlakken muzikaal 
door hem ondersteund.

I want to be in the Spotlight
In september 2001 creëerde hij 
voor kinderkoor De Nistelnootjes 
een musical die werd opgedra-
gen aan (het afscheid van) pas-
toor Henk Groothuijse. Na deze 
musical volgde er meer en maak-
te hij, i.s.m. Delian Corssmit en 
Mirjam van Geelkerken, nog tal 
van andere musicals en concer-

ten. Naast de muziek nam hij ook 
veelal de regie en creatieve invul-
ling voor zijn rekening. Dit jaar 
mochten de kinderen zelf een act 
inbrengen, vertelt Tommy. “We 
hebben dit samengevoegd, en 
dit resulteerde in een voorstelling 
getiteld ‘I want to be in the spot-
light!’ ”.

Conservatorium van Amsterdam
Na twee jaar Algemene Muzikale 
Vorming en een paar jaar instru-
mentale les, wist Tommy al snel 
elk deuntje ‘a prima vista’ (op 
het eerste zicht), mee te spelen. 
Na de Havo ging hij werken in 
de horeca, maar al snel was het 

duidelijk dat hij iets met muziek 
wilde doen, maar wat…? Op 
zijn 25ste meldde hij zich bij het 
conservatorium van Amsterdam 
voor de opleiding docent muziek 
en werd daar aangenomen. “De 
studie is heel breed en ik word er 
naast docent ook opgeleid tot zo-
wel schrijvend als uitvoerend mu-
zikant. Ik wil ook echt een goede 
muziekdocent zijn”, vertelt de 
nu 29-jarige Tommy, die tegen-
woordig werkt voor verschillende 
muziekscholen en op basisscho-
len door heel Amsterdam. 
Als eerstegraads bevoegd docent, 
is hij in heel breed geschoold. 
Maar als docent wil Tommy nog 
beter voorbereid voor de klas ko-
men te staan. Daarom start hij in 

september 2016 met een master 
onderwijskunde aan de universi-
teit in Utrecht. “Ik weet nu ze-

ker dat ik niet zelf het podium op 
wil, maar dat ik juist een goede 
docent, coach of begeleider wil 
zijn.” besluit Tommy.

Zaterdag 23 juli is om 19.00 uur 
zijn laatste optreden met het kin-

derkoor tijdens de openluchtmis. 
Iedereen is hierbij welkom op 
sportpark De Schellen. 

NISTELRODE - Duizenden leerlingen kregen de afgelopen jaren les van meester Tommy. De eerste hon-
derdtallen tijdens een van de muzieklessen op basisschool De Beekgraaf of gewoon als muziekleraar in 
het dorp. Ook was Tommy lid van toneelvereniging Efkes Anders en begeleidde hij muzikaal sketches op 
pronkzittingen. Afgelopen weekend nam Tommy afscheid van ‘zijn’ Nistelnootjes, het kinderkoor voor 
wie hij maar liefst 15 jaar lang de muzikale ondersteuning en creatieve, muzikale inbreng verzorgde.

‘Ik wil een goede coach zijn’

Tijdens een nieuw vak op de ba-
sisschool, ‘nieuwsbegrip’, lazen 
de leerlingen van klas 6B over de 
twee pandaberen die tijdelijk van 
China verhuisden naar Neder-
land. En over het uitsterven van 
deze prachtige beer. 

Vanaf dat moment vormden en-
kelen van hen de Pandaclub en 
gingen zij langs de deur voor 
een Heitje voor ‘n Karweitje, het 
ophalen van statiegeldflessen of 
andere manieren om geld in te 
zamelen. Dankzij het vertrou-
wen van de bewoners van Hees-
wijk-Dinther sprokkelden de kin-
deren het geld bij elkaar.

De medewerkers van het WNF 
ontvingen de kinderen hartelijk. 
Nadat ze het geld in ontvangst 
hadden genomen, gaven ze een 
kleine rondleiding door het kan-
toor. 

De kinderen gingen naar huis 
met een tijdschrift van het WNF 
(de Tamtam), een sleutelhanger 
en een oorkonde.

Pandaclub ’t Palet verrast WNF
HEESWIJK-DINTHER – De medewerkers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) werden woensdag 13 juli 
verrast met een bezoekje van een aantal meiden uit klas 6B van basisschool ’t Palet. Zij vormden een 
delegatie van een aantal klasgenootjes dat afgelopen jaar, op eigen initiatief, geld hebben opgehaald 
voor de bescherming van de pandabeer. Totaal bedrag: € 105,-.

Meiden uit groep 6 van basisschool ‘t Palet zamelen geld in om de 
pandabeer te beschermen

• Vĳ verbenodigheden



Woensdag 20 juli 2016 11
  

’T PumPke PresenTeerT
een lekker

zomerProgramma
Het wordt gezellig op het Raadhuisplein in Nistelrode. 

’t Pumpke presenteert een lekker zomerprogramma met 
elk weekend sfeervolle muziek. Dan weer een DJ, dan weer 
een akoestische band. Zomerse klanken voor een gezellig 

avondje uit op het terras van eetcafé ’t Pumpke.

www.eetcafetpumpke.nl

Kom vooral ook genieten van onze nieuwe menukaart

22-juli: live muziek (DuDe)

29 juli: DJ

30 juli: CoCkTail avonD (shake’m)

31 juli: live muziek (aCousTiC energy)

5 augustus: live muziek (Jeroen)

7 augustus: live muziek (aCousTiC energy)

12 augustus: live muziek (FaCTor 3)

13 augustus: eeTFeesT (Du-Bio)

19 augustus: live muziek (aCousTiC energy)

20 augustus: live muziek (Jeroen)

28 augustus: live muziek (Jeroen)

Een succesvolle avond
voor accordeonvereniging Ricochet, 
de Bokkenbloazers en koor Amicanto 

HEESWIJK-DINTHER – Accorde-
onvereniging Ricochet en koor 
Amicanto hadden op woensdag 
6 juli een gezamenlijke open 
avond in CC Servaes. 

Het HEVO-koor uit ’s-Hertogen-
bosch was er met een gastoptre-
den. De optredens waren van de 
koren afzonderlijk of samen met 
accordeonvereniging Ricochet. 
Het optreden van de Bokkenblo-
azers zorgde voor veel sfeer. De 
diversiteit aan muziek maakte 
het tot een succesvolle, druk-

bezochte avond. Muziek ver-
bindt, dat was zichtbaar tijdens 
de optredens. Er was muziek om 
naar te luisteren, of mee te zin-
gen, maar ook inhakers kwamen 
voorbij. Het laatste lied ‘I have a 
dream’ werd gezongen door bei-
de koren. Deze gezellige avond 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje!
De organisatie wil iedereen be-
danken die dit mede mogelijk 
gemaakt heeft. Het was een 
succes en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Volgepakt kerkplein geniet van zonnig harmonieconcert
Volgepakt kerkplein bij zonnig harmonieconcert

De jeugdslagwerkgroep en het 
opleidingsorkest van harmonie 
Sint Servaes openden de con-
certavond. Jeugdlid Emma Blok 
kondigde de nummers aan en 
nam het publiek zelfverzekerd 
mee met een toelichting op de 
stukken van beide orkesten. De 
jeugdslagwerkgroep, inmiddels 

uitgegroeid tot een selectie van 
vijftien slagwerkers, speelde on-
der leiding van Tonn van de Veer-
donk. 
Het opleidingsorkest, met een 
aantal door de wol geverfde 
harmonieleden, speelde onder 
leiding van Arian Deckers aanste-
kelijke jeugdmuziek. 

Na het jeugdwerk, was het tijd 
voor de combinatie tussen jeugd 
en de meer volwassen orkest-
leden. Onder leiding van Arian 
Deckers werd het nummer ‘Eine 
kleine Rockmusic’ gespeeld, met 
een aaneenschakeling van be-
kende klassiekers. 

Voorzitter Lambert van der Ven 
zette drie leden in het zonnetje. 
Wim Smits werd gehuldigd voor 
60 jaar muziek. Wim bood als 
cadeau de mooie mars aan ‘Jour 
des fêtes’. Na de huldiging speel-

de het harmonieorkest de eerste 
regels van deze mars. 
Peter van Sleuwen werd in het 
zonnetje gezet vanwege zijn 
50-jarig muziekjubileum.

Vervolgens werd zijn een jaar 
oudere broer Carel van Sleuwen 
toegesproken, die ook vijftig jaar 
in de vereniging is. 

Alle jubilarissen ontvingen een 
groot applaus van het publiek. 
Carel en Peter werden boven-
dien benoemd tot erelid van de 

vereniging vanwege hun grote 
verdiensten.

Het concert werd vervolgd door 
het grote harmonieorkest onder 
leiding van Adri Verhoeven en de 
A-selectie van de slagwerkgroep 
onder leiding van Tonn van de 
Veerdonk. 
Beide orkesten zorgden voor ste-
vige muziek, met als uitsmijter 
‘Downtown Funk’ van de slag-
werkgroep en een ‘A Klezmer 
Carnival’ van het harmonieor-
kest.

HEESWIJK-DINTHER - Voor het eerst sinds 2011 waren de weergo-
den harmonie Sint Servaes gunstig gezind voor het jaarlijkse Zomer-
avondconcert op zondagavond voor de laatste schoolweek van het 
basisonderwijs. Eindelijk nam Pluvius vrijaf. Een ouderwetse concert-
avond voor harmonie Sint Servaes.
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HORIZONTAAL
3. Hoe heet de visclub in Heesch?

6. Welke Wereldwinkel gaat verbouwen?

8. Van welke jeugdactiviteit is het voortbestaan in gevaar?

10. Hoeveel wijkagenten heeft Bernheze?

12. Hoe heet de rubriek in DMBK dat je iemands ogen moet raden?

13. Welke meester stopt bij Basisschool Emmaus?

14. Wat is de zomerhype van 2016?

VERTIKAAL
1. Waar is de openluchtmis in Nistelrode?

2. Hoe heet de bridgeclub uit Heeswijk-Dinther?

4. Voor de hoeveelste keer wordt het Zomernachtfestival

 gehouden dit jaar?

5. Hoe heet het evenement dat voor de eerste keer in  

Nistelrode gehouden is?

7. Wat is de titel van de column van de burgemeester deze week?

9. Hoe heet de gemeentedichter van Bernheze?

11. Wie neemt met 100 bewoners deel aan de vierdaagse in 

Heeswijk-Dinther?

BBQPAKKET POPULAIR
VOOR 4 PERSONEN
Deze prijs wordt aangeboden door: 

Stuur het goede antwoord voor 31 juli naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Kruiswoordpuzzel

DOE 

MEE EN

WIN!

Oplossing:

Winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Diny Lunenburg, zij wint een 
kadopakket t.w.v. € 30,- van

1

3
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Ola Cornetto Classico of 
Hollandse Klassiekers

*  

Jumbo  
maaltijdsalades
Alle soorten

Jumbo Wiegmans
Schoonstraat 8 Heesch

Lekker naar buiten

De ideale plek voor de boodschappen  
voor de vakantiegangers èn de thuisblijvers!

 

Fijne
vakantie



  
Woensdag 20 juli 201614 gemeenteberiChten

praktisChe informatie

De Misse 6, Postbus 19
5384 zg Heesch
tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Verminderde instroom 
vluchtelingen
Begin juli liet commissaris van de 
Koning, Wim van der Donk, de 
Brabantse burgemeesters weten 
dat de instroom van vluchte-
lingen sterk is verminderd. Hoe 
die instroom zich in de toekomst 
ontwikkelt is moeilijk te zeggen. 
Wel is duidelijk dat door de ver-
minderde instroom de druk voor 
het coa van de ketel is. 
Het coa heeft meer tijd om 
goed in beeld te brengen hoe-
veel opvangplekken er op korte 
en hoeveel er op lange termijn 
nodig zijn.

Nog steeds behoefte aan 
opvanglocaties
omdat er op dit moment minder 
vluchtelingen naar nederland ko-
men, is de behoefte aan noodop-
vang minder groot. Wel is er nog 
steeds behoefte aan duurzame 
opvang, zoals in asielzoekerscen-
tra. Dat komt omdat de komende 
jaren een aantal opvanglocaties 
elders in het land sluit. Bovendien 
kan de toestroom plotseling weer 
toenemen. De raad heeft daarom 
besloten om het voormalige mili-
taire terrein (MoB-complex) aan 
de Slabroekseweg in nistelrode 
aan te bieden aan het coa voor 

de opvang van 300 vluchtelin-
gen voor de duur van vijf jaar. 
Dat aanbod geldt tot 1 oktober 
2016. Dit is van belang zodat alle 
betrokkenen, maar vooral ook 
Staatsbosbeheer als eigenaar van 
de locatie, snel duidelijkheid heb-
ben wat er gaat gebeuren. 
 
Gezamenlijke aanpak 
vluchtelingen in de regio
Het uitgangspunt van de ge-
zamenlijke aanpak in de regio 
(as50 plus) blijft in stand. In sep-
tember zal het coa laten weten 
welke plannen met voorrang 
worden uitgewerkt en welke 

kunnen wachten of niet uitge-
werkt worden.

Extra taakstelling 
huisvesting vergunninghouders 
De raad heeft nog geen besluit 
genomen over het plan van aan-
pak voor de opvang van extra 
statushouders in Bernheze. Hij 
bespreekt dit plan in oktober, als 
duidelijk is of het coa gebruik 
wil maken van het MoB-com-
plex voor de opvang van vluch-
telingen.

Bernheze biedt MOB-complex aan voor opvang asielzoekers
De gemeenteraad van Bernheze heeft op donderdag 14 juli besloten het voormalige militaire terrein (MOB-complex) aan de Slabroekseweg in 
Nistelrode, aan te bieden aan het COA voor de opvang van 300 vluchtelingen voor de duur van vijf jaar. Dit aanbod geldt tot 1 oktober 2016. 
De raad heeft deze deadline gesteld zodat Staatsbosbeheer, eigenaar en gebruiker van het terrein, op korte termijn duidelijkheid heeft over de 
bestemming van de grond. 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende persoon niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  J.J. arnold, 

geboren 26-09-1976
Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor be-

trokkene. Bent u op de hoogte 
van het huidige adres van deze 
persoon, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, te-
lefoon 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 uitsluitsel is verkregen over 

de verblijfplaats.
-  M.P. Szpond, 

geboren 14-07-1985      
Besluitdatum: 31-05-2016

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkene. Bent u 
op de hoogte van het huidige 
adres van deze persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
r.g.J.Dobbelsteen, Dorpsstraat 
9, 5472 PH Loosbroek heeft in 

overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de aPV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar de Dorpsstraat in 
Loosbroek. De melding is op 13 
juli 2016 geaccepteerd. Verzend-
datum: 13 juli 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  W.W.a. Deckers voor het orga-

niseren van een gooise Vrou-
wen Bingo XXL op 23 en 24 
september van 19.00 tot 01.00 
uur op de locatie Morgenstond 
41, 5473 He Heeswijk-Dinther. 

De beschikkingen zijn verzon-
den op 11 juli 2016.

-  Parochie St. Servatius Loos-
broek voor het organiseren van 
een antiek-rommelmarkt op 
10 september 2016 van 09.00 
tot 14.30 uur op het parkeer-
terrein achter Uitgaanscen-
trum Lunenburg, Dorpsstraat 
39, 5472 PH Loosbroek. De 
beschikking is verzonden op 11 
juli 2016.

-  Stichting Jeugdbelangen nis-
telrode voor het organiseren 
van de Kindervakantieweek 
2016 van 29 t/m 31 augustus 
2016 op de locatie achter de 
Berg, 5388 tS nistelrode. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 15 juli 2016.

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

Rijkswaterstaat voert in de zo-
mer groot onderhoud uit aan 
het asfalt van de A50. Hierdoor 
wordt de A50 tussen Veghel en 
knooppunt Paalgraven ter hoog-
te van Oss twee weken afgeslo-
ten voor al het verkeer. Een week 
per rijrichting.

Van vrijdag 29 juli 21.00 uur tot 
vrijdag 5 augustus 21.00 uur is er 
geen verkeer mogelijk tussen op-
rit (11) Veghel en oprit (15) nis-
telrode op de a50 in de richting 
van nijmegen. 
Van vrijdag 5 augustus 21.00 uur 
tot maandag 15 augustus 06.00 
uur is er geen verkeer moge-
lijk op de a50 vanaf knooppunt 
Paalgraven tot afrit (11) Veghel 
in de richting van eindhoven. 
Dit kan extra reistijd opleveren, 
die kan oplopen tot 15 minuten. 

Weersgevoelige 
werkzaamheden
onderhoudswerkzaamheden zijn 
weersgevoelig. Bij slecht weer 
kunnen de werkzaamheden mo-
gelijk niet doorgaan en worden 
ze opnieuw ingepland.
 
Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamhe-
den vallen onder het Variabel 
onderhoudscontract 2016 dat 
rijkswaterstaat laat uitvoeren. 
Het betreft regulier onderhoud 
dat wegennet, viaducten, brug-
gen en tunnels periodiek nodig 
hebben, zoals asfaltering, ver-
vangen van voegovergangen 
en onderhoud aan de vangrail. 
Met als doel een vlotte en veilige 
doorstroming voor de wegge-
bruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid 
voorop
Veiligheid staat bij de wegwerk-
zaamheden voorop. ook u kunt 
als weggebruiker een bijdrage 
leveren aan de veiligheid van 
wegwerkers én uzelf: volg de 
aanwijzingen en respecteer de 
snelheidslimiet.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over de werk-
zaamheden? Kijk op 
www.rijkswaterstaat.nl of 
www.vananaarbeter.nl of bel 
met de gratis informatielijn 
0800-8002.

Wegwerkzaamheden A50

Politieloket gesloten
in de vakantie
Het politieloket in het gemeentehuis is van 25 juli tot en met 
2 september 2016 gesloten. In deze periode kunt u telefonisch 
contact opnemen via telefoonnummer 0900-88 44, 
www.politie.nl.

Zomerinzameling
restafval gestart
Vorige week is de zomerinzameling van restafval gestart. Dat be-
tekent dat wij tot en met 2 september 2016 uw restafvalcontainer 
elke week legen. 

Daarna geldt de normale ophaalfrequentie weer. U kunt de actuele 
inzameldagen vinden in de Afvalstoffendienst-app of op uw Afvalka-
lender. De Afvalkalender kunt u downloaden via www.bernheze.org.
Wilt u een Afvalkalender op papier ontvangen, stuur dan een mail 
naar kcc@bernheze.org. 
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gemeenteberiChten

PROCEDURES
openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 Ma ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van 
State, Postbus 20019, 2500 ea ’s-gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de afde-
ling bestuursrechtspraak van de raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

-  Stichting Jeugdvakantiewerk 
Heesch voor het organise-
ren van Mini Heesch van 29 
augustus t/m 2 september 
2016 op locatie Vorsselweg, 
5384 rW (achter Bomenpark) 
Heesch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 15 juli 2016.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Paardenhouderij & revalida-
tie De groes heeft een melding 
activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
paardenhouderij op het adres 
achterste groes 15, 5384 Vg 
Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  elzenseloop 70, 

Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 13-07-2016

-  Soeloop ong.
Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 14-07-2016

-  Huis Deelen 3, 
Beperkte milieutoets en 
plaatsen luchtwasser
Datum ontvangst: 13-07-2016

-  Hoogstraat ong.
Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 15-07-2016

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

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

-  Pastoor Maasstraat 11, 
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 14-07-2016

-  Fokkershoek 27, 
Plaatsen boomsuite en 
hooiberg
Datum ontvangst: 12-07-2016

-  Berkenvenseweg 1, 
Bouw vleeskuikenstal
Datum ontvangst: 14-07-2016

Loosbroek
-  nistelrodensedijk 1a, 

Plaatsen unit
Datum ontvangst: 14-07-2016

-  Weijen 62, 
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening i.v.m. on-
derhoudswerkzaamheden a50

   Datum ontvangst: 14-07-2016
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Nistelrode
-   Laar 53, 

Plaatsen nieuwe pui
Verzenddatum: 11-07-2016

-  Kruising zwarte Molenweg/
eeuwsel
Plaatsen herkenningsbord
Verzenddatum: 14-07-2016

-  Maxend 2, 
Wijzigen 2 gevelkozijnen
Verzenddatum: 11-07-2016

Heesch
-  gildestraat 10, 

Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 11-07-2016

-  Frans Halsstraat 8, 
Uitbreiden garage
Verzenddatum: 12-07-2016

-  Loosbroeksestraat 7, 
oprichten stal
Verzenddatum: 15-07-2016

-  Hoefstraat 2a, 
Bouw woning
Verzenddatum: 13-07-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  raadhuisplein 22, 

Brandveilig gebruik pand
Verzenddatum: 14-07-2016

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

www.bernheze.org

Sint Barbaragilde Dinther aan-
wezig bij de Donatusviering 

Dank werd gebracht aan het Sint Barbara-
gilde voor hun traditionele aanwezigheid.
De inmiddels traditionele vendelhulde na 
de plechtige bijeenkomst kon vanwege 
de regen niet doorgaan. Onder het afdak 
in de tuin was er koffie en cake en werd 
er gezellig nagepraat. Hoofdman Jan van 
Eerd dankte namens het Sint Barbaragilde 

de parochie Loosbroek voor de jaarlijkse 
uitnodiging en sprak de hoop uit nog vele 
jaren terug te mogen komen.
Diezelfde middag kwam het gilde op-
nieuw bij elkaar, nu op het gildeterrein 

voor de jaarlijkse familie jeu de boules, 
inmiddels was het stralend weer en wa-
ren er veel deelnemers. Aan het einde was 
er een traktatie voor iedereen in de vorm 
van frites van een frietwagen.

LOOSBROEK - De Donatusviering in Loosbroek werd dit jaar gevierd in de vorm van 
een woord en gebedsviering. Met medewerking van het Gildekoor van het Sint Bar-
baragilde Dinther werd deze Donatusviering in de kerk opgeluisterd. Het Sint Barba-
ragilde was met 45 leden goed vertegenwoordigd. Het was de 34ste keer dat het Sint 
Barbaragilde de Donatusviering opluisterde. Hier is het gilde mee begonnen in 1983. 
Martien van Boxmeer en Toon de Mol gingen voor in de dienst. 

Het regent nog steeds prijzen 
voor Gilde Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de gilde-
dag op zondag 10 juli in Nistelrode was 
het gilde St. Willebrordus zéér succes-
vol. Aan de wedstrijden namen dertien 
gilden deel. Het Sint Willebrordusgilde 
haalde maar liefst zeven prijzen binnen. 

Nienke Oskam, 8 jaar oud, 1e prijs met 
bazuinblazen jeugd. Tonny van der Cam-
men 1e prijs personeelschieten geweer. 
Onze standaardrijder Rien Verkuijlen be-

haalde een 2e prijs bij het dressuurrijden 
en de optocht met zijn paard Dora. Ri-
chard Vermeulen een 2e prijs in zijn klasse 
bij het vendelen. Nicole Broeren 1e prijs 
vendelen jeugd. Janne Oskam een 2e 

prijs vendelen jeugd. Bij het Groepsven-
delen voor senioren behaalden we een 2e 
prijs. Het Sint Willebrordusgilde behaalde 
ook nog een mooie derde plaats met het 
wisselschild. 

Bijzondere prestaties als je bedenkt dat er 
dertien gilden deelnamen. 
Oefening en saamhorigheid, daar hebben 
wij samen veel van. Namens de overheid 
van het gilde, leden van harte gefelici-
teerd.

heT sInT BarBaraGILde 
Was meT 45 Leden GOed 

VerTeGenWOOrdIGd

AAN DE WEDSTRĲ DEN 
namen derTIen 

GILden deeL
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VaKantie

Over enkele dagen begint de 
schoolvakantie. Een welkome 
rustperiode na een jaar hard leren en 
werken. Ook de politiek is met vakantie 
of reces, zoals dat zo deftig heet. 

In Bernheze kijken we terug op een 
turbulent en bewogen jaar. De vraag 
over het opvangen van vluchtelingen 
deed de gemoederen hoog oplopen. 

Dat was pittig, voor raadsleden, voor wethouders, voor u en ook voor 
mijzelf. We hebben allemaal geworsteld met wat er is gebeurd in onze 
- normaal zo gemoedelijke - gemeenschap. Het heeft me geraakt dat 
mensen zoveel zorgen en angst hadden. En het raakte me, dat daar 
soms zo extreem uiting aan werd gegeven.

Gelukkig kunnen we ook op veel moois terugkijken. Dankzij ons rijke 
verenigingsleven, heel veel activiteiten en evenementen, de inzet 
van vrijwilligers, zorg voor naasten, troostende woorden en helpende 
handen, zijn we een gemeente om trots op te zijn.

Met dat gevoel ga ik de zomer in. Een zomer die voor mij in het teken 
staat van ontspannen heel veel fietskilometers maken. En natuurlijk 
genieten van de sportieve prestaties van anderen. Zoals onze eigen 
Tom Dumoulin, Dafne Schippers en al die sporters die meedoen aan 
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Ik hoop dat ook u momenten vindt om ‘op te laden’. Wellicht in een 
ver land, dichterbij of gewoon in uw eigen achtertuin. Hoe dan ook, 
ik wens u allen een plezierige vakantie!

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

coLuMn

MARIEKE MOORMAN

Foto: ad Ploegmakers

Ik ben

Versterken van de eigen kracht
Heidi van Gaal - Juyn uit Heeswijk-Dinther is eigenaresse 

van zwemschool ’t Geburgt. Heidi leert kinderen vanaf 
5 jaar zwemmen, waardoor ze hun zwemdiploma A, B 

en C kunnen behalen.

Als vrijwilligster is ze actief bij de EHBO-vereniging 
en helpt, waar nodig, bij evenementen als EHBO’er. 

Daarnaast zet ze zich in voor de tennisvereniging als 
barmedewerkster en bij de protestante kerk. “Werken met 
kinderen is mijn passie, voorheen heb ik met verstandelijk 

en lichamelijk gehandicapte kinderen gewerkt bij de 
Binckhorst te Rosmalen. Daarnaast was ik werkzaam in 

de zwemschool van mijn vader, die ik uiteindelijk heb 
overgenomen. Ook hier zijn kinderen met een kleine 
beperking welkom, hebben het zeer naar hun zin en 

zijn dan apetrots als ze het diploma halen. D66 vindt 
dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. 

Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders 
kunnen worden opgelost, moet er wel professionele hulp 

voorhanden zijn. D66 vindt dat die ondersteuning altijd 
gericht moet worden op het versterken van de eigen 

kracht. Daarom ben ook ik D66.”

Vakantie 2016
De eerste maanden van 2016 
zitten erop. Belangrijke maan-
den. Kortom: voortzetting van 
succesvol beleid, met SP-handte-
kening eronder. De SP loopt ner-
gens voor weg en denkt aan de 
mensen. Zeker aan de bouw van 
een voorziening voor begeleid 
wonen voor jongeren in Hees-

wijk-Dinther. Een project, steeds 
100% gesteund door de SP 
Bernheze. Vele malen stelde de 
SP vragen aan de wethouder. De 
zorg in Bernheze voor kwetsba-
re inwoners moet op peil blijven. 
Daar hebben de inwoners recht 
op. Nieuwe werkgelegenheid 
is nodig. Veel mensen zijn hun 
baan kwijt. Jongeren komen niet 

aan de slag. Dat kan niet langer. 
Samen met onderwijs en bedrijfs-
leven gaat Bernheze aan de slag. 
Maar nu eerst even genieten van 
de vakantie. Het redactieteam 
van de SP is eraan toe. Wij wen-
sen alle inwoners van Bernheze 
een hele mooie vakantie 2016 
toe. In september is de SP terug 
met politieke artikelen.

SP: Politiek even rust, maar ….

Bernheze sloot ook 2015 financieel af met een positief saldo. De SP was zeer 
content met de jaarrekening 2015. Keurig dus. Verder zijn er veel besluiten 
genomen in het belang van onze inwoners. Net voor januari 2016 werd al 
een belangrijke motie van de SP aangenomen over begeleid wonen voor 
jongeren in Heeswijk-Dinther. Nu mogen we een paar weekjes van de va-
kantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Begeleid wonen voor 
jongeren in Heeswijk-Dinther realiseren en de overschotten in de Wmo ana-
lyseren. Enkele dossiers voor 2016. Die moeten goed voorbereid worden!

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
HeeschHeesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
06-39563131‘Alles wordt goed geregeld,

zodat je weer verder kunt’

Niet iedereen kan rekenen op een 
stabiel netwerk, wat ze kan on-
dersteunen in het vinden van de 
juiste route. 
Onder andere door mijn werk in 
het onderwijs en jeugdzorg, krijg 
ik regelmatig signalen dat de zo-
genoemde vindplaatsen, de scho-
len, onvoldoende op de hoogte 
zijn van alle veranderingen op 
het gebied van jeugdzorg. Mede 
doordat binnen de gemeenten 
de jeugdzorg op verschillende 

manieren ingevuld wordt, is het 
lastig om een helder beeld te 
krijgen van de mogelijkheden en 
adequaat door te verwijzen. Dit 
met soms schrijnende resulta-
ten tot gevolg zoals vroegtijdig 
schoolverlaten, depressie, over-
belaste gezinssystemen, en meer. 
Binnenkort gaan we samen met 
nog twee andere afgevaardigden 
vanuit de commissie, in gesprek 
met wethouder Rien van Moor-
selaar en twee betrokken amb-

tenaren om te kijken op welke 
manier we zicht kunnen krijgen 
op deze doelgroep en hoe we 
verbeterpunten kunnen formule-
ren. Ben jij, of ken je iemand, die 
niet de juiste zorg krijgt? Of heb 
je opmerkingen en/of aanvullin-
gen naar aanleiding van dit stuk? 
Neem contact op met 
jacobsgwendy@gmail.com. 
Of kijk op www.bernheze.org/
inwoners-en-ondernemers/
jeugdhulp/ voor meer informatie. 

Lokaal: Krijgt iedereen de juiste zorg?

In de afgelopen commissievergadering Maatschappelijke zaken, stond onder 
andere de jeugdzorg op de agenda. De gemeente is met ingang van januari 
2015 verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Deze lijkt goed 
op orde te zijn in de gemeente. Er zijn geen signalen dat er burgers zijn, die 
niet de juiste zorg krijgen. Maar is dit werkelijk zo? We spreken namelijk over 
een kwetsbare doelgroep, met een lichamelijke en/of psychische beperking, 
voor wie de zoektocht naar de juiste hulpverlening vaak niet vanzelf gaat. 

Gwendy Jacobs, burgerlid commissie maatschappelijke zaken

‘De vragen over het opvangen 
van vluchtelingen deed de 
gemoederen hoog oplopen’
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informatie voor de kernen

Wat dan wel?
We vinden samen dat mensen 
in nood hulp verdienen en een 
plaats moeten krijgen. De mo-
tie om extra statushouders op te 
vangen past daar ook bij. Ook 
de vraag vanuit de provincie om 
naar schaal van je gemeente te 
doen wat je kan, is in lijn met 
de visie van CDA Bernheze. Er 
moest dus donderdag een keu-
ze gemaakt worden, waar een 
werkbare situatie uit voortvloeit 
voor iedereen. 

Pas op de plaats
Ingaan op de dringende oproep 
van de provincie en even een pas 
op de plaats maken met het op-
vangen van extra statushouders, 
is de keuze. 
Gelijktijdig zijn er signalen dat de 
instroom afneemt, maar zijn er 
ook (nood)opvangen die na ja-
ren gaan sluiten. Het is niet hele-
maal duidelijk waar de behoefte 
ligt voor het COA. Dus hebben 
we de locatie aangeboden tot 1 
oktober; daarna vervalt het aan-

bod. Zo weet iedereen waar hij 
aan toe is.

De locatie
Kleinschalig en eigen, dat past bij 
Bernheze. Toch centraal gelegen 
tussen Nistelrode, Heesch, Scha-
ijk en Oss zodat vrijwilligers ruim-
schoots voorhanden zijn. Geen 
massaliteit, niet kort op elkaar 
maar veel bewegingsvrijheid op 
het terrein. Afstand tot de kern? 
Dit is een gezonde afstand, die 
hoort bij onze fietscultuur.

CDA: De grote jongen uithangen,

of ‘haantje de voorste’ willen zijn, dat hoeven we niet te doen bij zulke com-
plexe vraagstukken als de vluchtelingenproblematiek in Nederland. Daar zijn 
we nuchter in, hier in Bernheze. Een grootschalig azc past ook niet bij de 
kleinschaligheid van onze kernen en de eigenheid van onszelf. 

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze

Uit de cijfers van de Provincie 
Noord-Brabant (2014) komt dui-
delijk naar voren dat de komende 
jaren het aantal samenwonenden 
bijna niet meer toeneemt. Binnen 
de samenleving neemt het aan-
tal eenpersoonshuishoudens juist 
sterk toe. 
Daarom zijn er meer sociale huur-
woningen en goedkope koopwo-
ningen nodig. De woonvisie gaat 
echter uit van het bouwen van 
grote en dure woningen waar 

er al vele van te koop staan. Dat 
vinden wij, van Progressief Bern-
heze, niet goed. Alleenstaanden, 
ouderen die kleiner willen gaan 
wonen en starters vinden op deze 
manier geen huis in Bernheze.

We moeten daarom de woning-
bouwcorporaties stimuleren om 
de komende jaren vooral goed-
kope koop- en sociale huurwo-
ningen te gaan realiseren. Ook 
moeten we meer ruimte geven 

aan particulier initiatief om dit 
soort woningen te bouwen. Tot 
nu toe is de gemeente hier te te-
rughoudend in. En ook de woon-
visie brengt daar geen verande-
ring in. Dat is jammer, want dit 
is wel nodig om iedereen in de 
toekomst fijn te laten wonen in 
Bernheze.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Bouwen naar behoefte

Afgelopen donderdag, tijdens de laatste raadsvergadering van deze politieke 
periode, is de woonvisie behandeld. Wij van Progressief Bernheze, konden 
niet instemmen met de voorliggende woonvisie. De woonvisie houdt on-
voldoende rekening met de veranderingen in de maatschappij. Er zijn meer 
sociale huurwoningen en woningen voor eenpersoonshuishoudens nodig.

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

Maar de VVD Bernheze houdt 
vast aan de eerdere afspraak 
om 225 extra statushouders te 
huisvesten binnen onze ker-
nen. Daar had al mee begonnen 
kunnen zijn, maar ook dat plan 
is door het besluit uitgesteld tot 
6 oktober. Wij blijven tegen het 
gezamenlijk huisvesten van 300 
vluchtelingen voor een periode 
van 5 jaar. Wij kiezen voor een 
sociale oplossing. Niet voor het 
wegstoppen in het bos van een 
groep getraumatiseerde men-
sen volgens het NIMBY-principe, 

‘niet in mijn achtertuin’. De huis-
vesting van statushouders in de 
kernen bevordert juist de inte-
gratie, educatie en werkgelegen-
heid. Maar door het besluit tot 
uitstel, loopt de gemeente grote 
achterstand op bij het huisvesten 
van statushouders. Jammer.

De VVD Bernheze wil ook niet 
afhankelijk zijn van een besluit 
door het COA. De gemeenteraad 
van Bernheze is de baas en niet 
het COA.
Ondertussen doen de omringen-

de gemeenten in de As-50+-regio 
helemaal niets; alle plannen zijn 
in de ijskast gezet. Alleen Bern-
heze gaat gewoon door. De on-
derlinge samenwerking is ver te 
zoeken en van transparantie is al 
helemaal geen sprake. Overigens 
is de kans groot dat het azc er 
helemaal niet komt en dan wordt 
alsnog aan de wens van de VVD 
Bernheze tegemoet gekomen. 
Jammer van al het gestuntel.

Reageren kan 
www.bernheze.vvd.nl/contact 

VVD: VVD Bernheze kiest voor sociale 
oplossing

De VVD Bernheze stemde op 14 juli als enige partij tegen het gewijzigde 
voorstel van het college van B&W om het MOB-complex in de bossen bij 
Nistelrode aan het COA aan te bieden voor een inrichting van een azc. Het 
COA moet dan wel vóór 1 oktober ingaan op het aanbod.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD Bernheze

Ook in Loosbroek en Vorsten-
bosch komen er maar weinig 
sociale huurwoningen bij. Alle 
reden dus voor Politieke Partij 
Blanco om met een voorstel te 
komen om in deze drie kernen 
extra sociale huurwoningen te 
bouwen. Helaas stemden CDA, 
Lokaal en VVD tegen ons voor-
stel. Door de stemverhouding 
9 tegen 9 komt ons voorstel in 
oktober opnieuw op de agenda. 
Kent u leden van CDA, Lokaal of 
VVD? Probeer hen dan te over-
tuigen om in oktober vóór ons 
voorstel te stemmen, zodat er 
huizen beschikbaar komen voor 
mensen die graag in hun eigen 

dorp willen wonen, maar zich 
geen dure woning kunnen per-
mitteren, zoals starters, ouderen 
of alleenstaanden.

Een ander voorstel van ons kreeg 
wel volop steun. Wij willen graag 
dat er een gasloze wijk gebouwd 
wordt. De gasvoorraad in Ne-
derland is eindig en we moeten 
anders omgaan met energie. 
Nieuwe wijken moeten daarom 
duurzaam aangelegd worden. 
Dit past ook goed binnen het 
streven van de gemeente om 
in 2030 energieneutraal te zijn. 
Mooi dat alle partijen ons voor-
stel steunden.

Blanco: Gas er op, en er af…

Er is in Heeswijk-Dinther een groot tekort 
aan goedkope huur- en koopwoningen. 
In Heesch en Nistelrode bestaat meer dan 
20% van het aantal woningen uit sociale 
huurwoningen, maar in Heeswijk-Dinther 
is dat percentage slechts 12%. In de woon-
visie van Bernheze staat vermeld wat er de 
komende jaren aan sociale huurwoningen 
bijkomt. En wat blijkt? De achterstand van 
Heeswijk-Dinther wordt alleen maar groter! 

Marko Konings
fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Notariskantoor Groeneweg
zoekt voor indiensttreding op korte termijn

een boekhoudkundig
medewerker
voor 10 à 12 uur per week

55+ geen bezwaar. 
Bekend met I-muis wenselijk.

Sollicitatie met c.v. naar info@notarisgroeneweg.nl

Notariskantoor Groeneweg
zoekt voor indiensttreding op korte termijn

een secretaresse (m/v) 
voor de afdeling onroerend goed

vooropleiding:
havo/secretaresse niveau 4

Taakomschrijving zie www.notarisgroeneweg.nl

Sollicitatie met c.v. naar info@notarisgroeneweg.nl
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MooiBernhezertjes

te koop

nieuwe desso-
tapijttegels 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

Colorenta geeft 
kleur-, stijl- en make-
upadvies op maat
Zodat u er altijd op zijn mooist 
uitziet. Ook leuk voor een 
workshop of vriendinnenavond, 
kleuranalyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

souvlaki en 
Cajunspiezen 
€ 1,- per stuk. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 5342 NE Oss

2 sChoorstenen
wegens sloop te koop 
Aangeboden 2 schoorstenen. 
Ook ruil is mogelijk tegen 1 
schoorsteen wegens een nieuw 
te kopen houtkachel.
T.e.a.b. Meer info: 0413-29418.

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

aangeboden

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

de mooiste lampen 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

pediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

bloemboeketten 
uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Binnenkort onder andere 
ook lelies. Van Doorn, 
Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

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

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Sander van de Gevel
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Katja Brooijmans

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

KOCCA DEMM
GUSTAV NO-NÀ
UNEXPECTED HEROES COSTER
TRANSFER JANE LUSKA
SOULMATE FOLLIE DI GARBO
MARYLEY DRYKORN
DRANELLA AMOR COLLECTION
JUFFROUW JANSEN COLETTE SOL
OSI  I LOVE CANDIES
MOMENT BY MOMENT UNLEADED
COPENHAGEN DE LUXE PLATINO
UzURII STARDUST AVENUE

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Citroen:
Muggen houden niet van de 
geur van citroen, dus knijp een 
citroen uit boven je kussen. 

Pepermuntolie:
Niet zo’n fan van de citroen-
geur? Doe dan enkele druppels 
pepermuntolie in een bakje. Een 
groot bijkomend voordeel is, dat 
het fris ruikt en kalmerend werkt. 

Zet het bakje in een kamer waar 
je last hebt van muggen. Mui-

zen vinden de geur van peper-
muntolie trouwens ook niet 
lekker; twee vliegen in één klap 
dus! 

Uitroken:
Wierook, smeulende barbecues, 
alles wat rookt en walmt helpt 
tegen muggen. 

Opruimen:
Muggen leggen eitjes bij stil-
staand water. Loop dus een 
rondje door de tuin en maak 

volle regentonnen, kleffe plan-
tenbakken en overgelopen voe-
derbakjes leeg of zet ze ver van 
je slaapplaats verwijders. 

Zoek de langpootmug! 
Word je ook zo moe van het 
vangen van de creaties van 
Pokémon? 
Ga dan eens op zoek naar de 
langpootmug. Steekmuggen 
staan bovenaan op het menu 
van deze langpootmug. 

Tot slot dan nog oma’s tip:
Als je na het opvolgen van al 
deze adviezen toch nog gesto-
ken bent, teken dan met een 
blauwe balpen een rondje om 
het bultje. De jeuk en de zwel-
ling zullen wegtrekken.

Tips om de vele muggen de baas te blijven
De mug is volksvijand nummer één tijdens vochtige zomeravonden 
en -nachten. Door de regenval, gevolgd door de warme temperaturen, 
hebben we dit jaar erg veel last van deze kwelgeesten. Zeg nou eerlijk, 
wie is er nog niet aangevallen door deze kamikazepiloten? De jeuk 
is goed te behandelen, maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan 
genezen, daarom wat tips om te voorkomen dat je gestoken wordt.
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Driek: “Ik was drie weken met Nellie getrouwd 
toen mijn ouders op de stoep stonden met de 
mededeling: ‘wij komen hier inwonen.’ 
Zo ging dat toen, de ouwelui kwamen inwonen 
bij de jongste als die trouwde en ik was de 
jongste van de tien. Het was 21 jaar lang 
elk weekend een drukte van belang en veel 
gezelligheid. Iedereen bleef eten. Toen ging 
dat anders hoor. De drie stolpen met onder de 
ene de H. Drie-eenheid en onder de andere 
twee herders/engeltjes, hebben altijd in hun 
kamertje gestaan.”

 ‘Al die jaren stonden 
de drie stolpen in het 

kamertje van de ouders 
van Driek van Zandvoort’

BernHeze - Bij de bewoners van zorgcentra in Bernheze zijn heel veel herinneringen die zij 
koesteren. Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat 
bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. om die 
herinneringen levendig te houden en te delen, is deze rubriek ‘familieschatten’. Bij de familieschatten 
vertellen de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Driek van Zandvoort en Nellie van Zandvoort-van de Camp in Heelwijk

De fotografen van DeMooiBernhezeKrant, 
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen 
de opgetekende verhalen van passende beelden.
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BABIES & KINDEREN
o Aankleedkussen
o Babyhanddoekje
o Babydoekjes (-wipes)
o Babyfoon
o Babyvoeding
o Babyzalf/-olie
o Badproducten
o Bijtring
o Borstkolf
o Buikdrager
o Crème voor de wangetjes
o Draagdoek
o Drinkbekertje
o Eigen rugtasje
o Emmer & schepje
o Fleecedekentje
o Flessenwarmer
o Fopspenen
o Fruithaplepeltje
o Identificatieplaatje/-bandje
o Kampeerbedje/reiswieg
o Kiddy-board
o Kinderparacetamol (zetpillen)
o Kinderwagen/buggy
o Kleurpotloden
o Knuffel(s)
o Kruik
o Luierdoeken
o Luiers

o Luierzalf
o Melkflesjes & spenen
o Middel tegen darmkrampjes
o Middel tegen luieruitslag
o Middel tegen oorpijn
o Mutsje
o Neusspray
o Parasolletje (voor kinderdrager)
o Plastic opblaasbaar babybadje
o Po
o Regen- en windbroek
o Rompertje(s)
o Rompertje(s) - lange mouwen
o Rugdrager
o Slabbetjes
o Speelgoed
o Speenketting
o Thermosfles
o Trappelzak
o Tuigje
o Wattenstaafjes
o Windjack met capuchon
o Wippertje
o Zoogkompressen

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

toegangsnummers

MOBIELE TELEFOON & 
ACCULADER
o PUK-code meenemen (GSM)
o Telefoonkaart/beltegoed
o  Telefoonnummer Nederlandse 

ambassade
o  Telefoonnummer om pas te 

blokkeren

o  Telefoonnummer om vlucht te 
herbevestigen

o  Telefoonnummers familie & 
vrienden

o Visitekaartjes

DIEREN
o Borstel
o Dierenpaspoort
o Gezondheidsverklaring
o Grind voor de kat
o Inentingsbewijs huisdier
o Kalmeringspilletjes
o  Kattenbak
o Lange lijn met grondpen
o Mand
o Poepzakjes
o Snoepjes
o Speeltjes
o  Tekenpen
o Tekentang
o Vlooienkam
o Voeder- & waterbak
o Voer
o Water voor onderweg

DIVERSEN
o Aansteker
o Asbakje
o Badlakens

o Bindriempjes
o Dekbed
o Dekbedhoes
o Dekens
o Elastiekjes
o Handdoeken
o Hangslotjes (voor rugzak)
o Heuptas
o Hoofdkussen
o Kaarsen
o Ketting met slot
o Kussensloop
o Kussentje
o Lakens
o Lakenzak
o Linnengoed
o Luchtbed
o Luchtbedreparatiesetje
o Lucifers
o Matrasje(s)
o Paperclips
o Paraplu
o Reduceerventiel gasfles

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

DUIKSPORT
o Ademautomaat (1ste en 2de)
o Alarmnummers (Drukcabine)
o Buddylijn
o Dieptemeter
o Duikadressen
o Duikbrevet(ten)
o Duikhandschoenen
o Duikhorloge
o Duiklamp
o Duikmasker (-bril)
o Duikmes
o Duikpak
o Duikschoenen
o Duikvinnen (flippers)
o Fluit
o Kompas
o Logboek (duiken)
o Loodgordel (+ gewichten)
o Manometer
o Onderwatercamera
o  Onderwatercamera oplader/  

batterijen
o Persluchtfles (gevuld)
o Schoonmaakgel (makser)
o Snorkel
o Trimvest

ETEN & DRINKEN
o Afbakbroodjes
o Blikjes fris
o Boter
o Bouillonblokjes
o Brood
o Broodbeleg zoet
o Druivensuiker
o Energy drink voor onderweg
o Frisdrank
o Fruit
o Gedroogde groente
o Hagelslag
o Kauwgom
o Koekjes
o Koffie
o Koffiecreamer
o koffieschepje
o Kruiden
o Melkpoeder
o Noodrantsoen
o Oploskoffie
o Peper & zout
o Pindakaas
o Rijst
o Suiker
o Thee
o Vleeswaren & kaas
o Water
o Zoetjes

GELDZAKEN & 
WAARDEPAPIEREN
o Aanvullende verzekering
o Annuleringsverzekering
o Bankpas/giropas
o Betaalcheques
o Brommercertificaat
o  Calculator om te 

internetbankieren
o Cash zakgeld
o CJP
o Collegekaart
o Creditcard
o E-111 formulier aanvragen
o Eurocalculator
o Frequent Flyer pas

HOTELVOUCHERS
o Inschrijvingsbewijs studie
o Jeugdherbergkaart
o  Kopieën van belangrijke 

documenten
o Kortingspassen
o Medisch paspoort
o Moneybelt
o Motorvoertuigenverzekering
o Nummers van passen
o  Nummers van travelers 

cheques
o Pasfoto’s (plus extra)
o Reserveringsbewijzen
o Rijbewijs

SCHADEFORMULIER
o SOS-dekking
o Stagecontract
o Strippenkaart
o Studentenpas
o Studiepapieren
o Travelers cheques
o Vaarbewijs
o Vaarreglement
o  Verklaring verzekering in de taal 

van het gastland meenemen
o Verzekeringspas
o  Voldoende ruimte in paspoort 

voor stempels & visa
o Ziektekostenpapieren

GEREEDSCHAP & ELEKTRONICA
o Accu(s)
o Acculader(s)
o Batterijen
o Bijl
o Brandblusser
o  Digitale camera & 

geheugenkaart(en)
o Draagbare CD speler + CDs
o Fotocamera
o Fotorolletjes
o  GPS (Global Positioning 

System)
o Hamer(tje)
o IJzerdraad
o Knijpkat
o Kompas
o Koptelefoon
o Laptop PC
o Minidisc speler + minidiscs

o MP3-speler + muziek
o Multitool
o Naaigerei
o Omvormer 12-230 Volt
o Onderwatercamera
o Pioniersschop
o Plakband/ tape
o Plakspullen
o Pomp(je)
o Radio/wereldontvanger
o Reiswekker
o Rekenmachine
o Rubberen hamer
o Schaar
o Schroevendraaier
o Statief voor camera
o Steeksleutels
o Tang
o Televisie
o Touw
o Veiligheidsspelden
o Ventielnippel
o Verlengsnoer
o Verrekijker
o Videobanden
o Videocamera
o Walkman
o  Waterpas  
o  Wereldstekker/adapter
o Zaklantaarn
o Zakmes

GEZONDHEID & MEDICIJNEN
o  Anti hoogte-/ zee-/ 

wagenziektemedicijnen
o Anticonceptiepil
o Bloedgroepkaart
o Braakzakjes
o Buikloopmedicijn
o Condooms
o EHBO-set (waaronder pleisters)
o Eigen medicijnen
o Geneesmiddelen paspoort
o  Hechtpleisters/sporttape/ 

second skin
o Inentingsboekje
o Injectienaalden
o Insecten afweermiddel

o   Internationaal bewijs van 
inenting

o Jodium
o Klamboe/muskietennet
o Koortsblarenzalf
o Laxeermiddel
o Malariatabletten
o Muggenkaars

o Muggenlamp
o Muggenspiraal
o Muggenspray
o Muggenstekker
o Ontsmettingsmiddel
o ORS (oral rehydration salt)
o  Papieren WC-brillen
o Pijnstiller
o Plaskokertje/plastuit
o Plaszakjes
o Schaartje
o Talkpoeder
o Tekenpincet
o Thermometer
o Tijgerbalsem
o  Waterzuiveringstabletten/ 

-vloeistof
o Zalf voor insectenbeten
o Zonnebrandmiddel
o Zwachtel

KAMPEREN & BACKPACKING
o Barbecue
o Barbecue aanmaakblokjes

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

REPARATIESET VOOR TENT
o SAS Survival gids
o Scheerlijnen/stormlijnen
o Stoeltjes (klap-)
o Tafellaken
o Tafeltje
o Tent & stokken
o Tentelastieken
o Tentharingen
o Toilet (chemisch)
o Veldfles
o Voortent & stokken
o Vouwkratje
o Waterzak
o Windscherm

KEUKENGEREI & 
SCHOONMAKEN
o Aardappelschilmesje
o Afwasbakje
o Afwasborstel
o Afwasmiddel
o Aluminiumfolie
o Anti-vochtzakken
o Bestek
o Bezem
o Blikopener
o Bord(en)
o Boterhamzakjes
o Botervloot
o Broodmes
o Chemisch toiletvloeistof
o Dompelaar
o Drinkbeker(s)
o Dweil
o Emmer
o Fluitketeltje
o Glazen
o Grillpan
o Houten lepel

Ook pasfoto’s
• Boeken en tijdschriften
• Kantoorartikelen
• Fotoservice

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Ook pasfoto’s

• Boeken en tijdschriften
• Kantoorartikelen
• Fotoservice

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

Vakantiepaklijst
DE MEEST COMPLETE

  

 
Vision / Nivea zonnebrand

NU 1+1
GRATIS

Kneipp assortiment

Nu tot 70%
korting

‘t Dorp64 - 5384 MC - Heesch

* Actie is geldig van 20 t/m 27 juli 2016 of zolang de voorraad strekt. 

Durex Classic Natural
12 stuks

van 9,99

voor 5,99

Elmex sensitive / anti-caries
75ml

vanaf 2,75 p.s.

nu 3 voor 5,99

‘t Dorp 64 Heesch

 
Vision / Nivea zonnebrand

NU 1+1
GRATIS

Kneipp assortiment

Nu tot 70%
korting

‘t Dorp64 - 5384 MC - Heesch

* Actie is geldig van 20 t/m 27 juli 2016 of zolang de voorraad strekt. 

Durex Classic Natural
12 stuks

van 9,99

voor 5,99

Elmex sensitive / anti-caries
75ml

vanaf 2,75 p.s.

nu 3 voor 5,99

 
Vision / Nivea zonnebrand

NU 1+1
GRATIS

Kneipp assortiment

Nu tot 70%
korting

‘t Dorp64 - 5384 MC - Heesch

* Actie is geldig van 20 t/m 27 juli 2016 of zolang de voorraad strekt. 

Durex Classic Natural
12 stuks

van 9,99

voor 5,99

Elmex sensitive / anti-caries
75ml

vanaf 2,75 p.s.

nu 3 voor 5,99

Aanbieding geldig van 20 t/m 27 juli 2016
Of zolang de voorraad strekt
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o Kaasschaaf
o Keukendoekjes
o Keukenrol
o Knoflookpers
o Koffiefilters
o Koffiepotje
o Kurkentrekker/flesopener

o Pannenlappen
o Pannenset(je)
o Plastic bekertjes
o Plastic zakjes
o Schoonmaakmiddelen
o Schuursponsje
o Snijplankje
o Spiritus
o Spons
o Stoffer & blik
o Stokbroodzak
o Strijkijzertje
o Theedoeken
o Theepotje
o Thermosfles
o Toiletpapier
o Vaatdoekjes
o Vuilniszakken
o Wasbakstop
o Wasborsteltje
o Washandjes
o Wasknijpers
o Waslijn
o Wasmachientje
o Wasmiddel
o Waterkoker

KLEDING & ACCESSOIRES
o (Bad) Slippers
o (Thema) Feestkleding
o Badjas
o Badpak
o Bandana
o Bikini

o Blouses
o Bodywarmer
o Boxershorts/ ondergoed
o Broekriem
o Corsage
o Fietskleding
o Fleece trui
o Jacquet
o Jas

o Joggingpak
o Jurken
o Korte broek(en)
o Laarzen
o Lange broek(en)
o Lingerie
o Manchetknopen

o Mantelpak
o Muts
o Nette schoenen
o Overhemden
o Pantalon
o Panties
o Pantoffels
o Pantykousen

o Petje(s)
o Poncho
o Pyjama
o Regenjack/regenpak
o Rok(ken)

o Sandalen
o Sarong
o Schoenen
o Schoensmeermiddel
o Shirts
o Sjaal
o Smoking
o Sokken
o Spijkerjack

o Sportkleding
o Sportschoenen
o Strik
o Stropdas
o Trui(en)/sweater(s)
o Vest
o Veters (extra)
o  Wandelschoenen/ 

bergschoenen
o Waterschoentjes
o Windjack
o Zwembroek

MOTOR (ACCESSOIRES)
o Anti-condens
o Controlebeurt voor de motor
o Gehoorbescherming
o Helmmuts
o  Instructieboekje
o Kettingspray
o Pluggenset (bandenreparatie)
o Reserve handschoenen
o Tanktas/routerol
o Viziercleaner

ONTSPANNING & TIJDVERDRIJF
o Backgammon/tricktrack
o Badmintonrackets & shuttle
o Bal
o Boeken
o Boot
o CD’s
o Dobbelstenen
o Frisbee
o Gamecomputer & spellen
o Hangmat

o Hengel & visgerei
o Jeu de boules
o Kadootjes
o Kano
o Muziek
o  Muziekinstrument
o Natuurgids
o Opblaasboot
o Opblaaszwembadje
o Overige spelletjes
o Peddels
o Pen of potlood
o Picknickmand
o Puzzelboekje
o  Schepnet
o Schetsblok
o Schrijfpapier
o  Skates/Skeelers & bescherming
o Snorkel
o Speelkaarten
o Surfpak
o Surfplank & toebehoren
o Tafeltennissetje
o Tennisballen
o Tennisracket
o Tijdschriften
o Wandelstok
o Waterski's
o Yahtzeeblokje
o Zeilpak
o Zwembandjes
o Zwemvest

PERSOONLIJKE ZAKEN
o Agenda
o Bril
o Brillenkoker
o Contactlenzen & vloeistof
o Correspondentie
o Dagboek
o Documentatie
o Entreekaarten
o  Handtas
o Horloge
o Huissleutels
o Organizer
o Portemonnee
o Projectmap
o Reservebril
o Sieraden
o Sigaretten - Sigaren
o Studieboeken/materialen
o Uitnodigingen
o Zonnebril

REISDOCUMENTEN
o Aankomst- en vertrektijden
o ANWB-pas
o  Check-in- & check-outtijden 

hotel
o Check-in-tijd vlucht
o Geldig visum
o Groene kaart
o Hotelreservatie
o  Internationale reis- & 

kredietbrief
o  J-Visum (voor VS indien stage/ 

studie van max. 6 mnd.)
o Kentekenbewijs auto/motor
o  Kentekenbewijs caravan/ 

aanhanger
o Kopie van reisdocument(en)
o Kortingskaart NS
o Land- en wegenkaart(en)
o OV-jaarkaart
o Paspoort/identiteitskaart
o  Reisgids
o Reisverzekering(spapieren)
o Rijbewijs (internationaal)
o Routebeschrijving
o Taalgids
o Tankpas
o  Ticket(s) (vliegtuig/trein/bus/ 

boot)

 VERVOER (PER AUTO)
o Afvalzakje voor in de auto
o Autogereedschap
o Auto reserveren (op vliegveld)
o Autobahnvignet
o Bagagespin
o Bougie(s) & bougiesleutel
o CD-Rom navigatie
o Europees schadeformulier
o  Extra brandstof (in metalen 

tank)
o Gevarendriehoek
o Imperiaal
o Koelvloeistof of water
o Krik
o LPG-verloopnippel
o Motorolie
o Nekkussen
o Pechlamp
o Remolie

o Reserve-autosleutels
o Reservelampjes
o Reservewiel
o Ruitenreiniger & doekjes
o Sleepkabel
o Startkabels
o Technische handleiding voertuig
o V-snaar
o Verkeersvest
o Zekeringen

VERVOER (PER FIETS)
o Bagagedrager(s)
o Bandenplakset
o Bidon(s)
o Borsteltje
o Fiets
o Fietscomputer
o Fietsreparatiesetje
o Fietshelm
o Fietspompje
o Fietsschoenen

o Fietsslot
o Fietstassen
o Kettingolie
o Kettingpons
o Rem- en versnellingskabel
o  Reserveband (binnen- & 

buiten-)
o Riemen/spin
o Set remblokjes
o Spaaksleutel
o Spaken
o Verlichting

 VERZORGING & UITERLIJK
o Aftershave/parfum
o Aftersun
o Bodylotion
o Crèmespoeling
o Dag- en nachtcrème
o Deodorant
o Douchegel
o Douchemuts
o Fohn
o Gel/wax
o Haarelastiekjes & clips
o Haarlak
o Kam/borstel
o Ladyshave
o Lenzenvloeistof
o Lippenzalf
o Make-up
o Nagellak & remover
o Nagelvijl
o Oorwatjes

o Pincet
o Reinigingsmelk
o Scheerapparaat & oplader
o Scheermesjes & houder
o Scheerschuim
o Shampoo/zeep
o Spiegel
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Wattenschijfjes
o Zakdoeken

Abdijstraat 38a - Heeswijk - 0413-291777
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

ZOMERBAND 
MET WINTERSE 
EIGENSCHAPPEN

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

www.trendzienenhoren.nl

St. Servatiusstraat 40
Heeswijk-Dinther
0413-292979
www.trendzienenhoren.nl

Super compacte 
daglenzen van Miru 
voor  € 15,- 
per 30pack
Heel compact en makkelijk 
mee te nemen contactlenzen

ACTIE t/m 31 augustus 2016

DE MEEST COMPLETE

VOORDAT JE VERTREKT...
25 tips

Stress bij het inpakken? Wil je goed voorbereid op vakantie?
Met DeMooiBernhezeKrant vakantiechecklist vergeet je nooit 
meer wat, waar je ook heen gaat. 
Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat je goed voorbereid op 
vakantie gaat. Een inpaklijst is daar bij een handig hulpmiddel. 
Knip deze paklijst uit, en leg de lijst neer zodat je niets vergeet.

1. +31 vóór nummers instellen (GSM)
2. Controleren geldigheid paspoorten
3. Controlebeurt voor de auto
4. Controleren of ziekenfonds dekkend is in gastland

5. Elektra (deels) afsluiten
6. Elektrische apparaten uitschakelen
7. Gas (deels) afsluiten
8. Geldigheid paspoort controleren
9. Haal antenne(s) uit radio/tv i.v.m blikseminslag
10. Koelkast & broodla leegmaken
11. Krant doorsturen
12. Oppas voor huisdier regelen
13. OV-jaarkaart omzetten in vergoeding
14. Parkeervergunning (laten) plaatsen
15. Postopvang regelen

16. Reisverzekering afsluiten
17. Verblijfadres voor achterblijvers (thuislaten)
18. Verlichting instellen (tijdklok)
19. Verwarming laag zetten
20. Voicemail GSM aan-/uitzetten
21. Vuilnis buiten zetten
22. Water (deels) afsluiten
23. Wekker(s) uitzetten
24. Zaakwaarnemer (bankzaken e.d.) regelen
25. Zorgen voor inentingen

Cereslaan 9
Heesch
0412-474818
www.karwei.nl
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auto & Motor nieuws

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013
Opel Zafira 1.6 111 edision 7 pers zwart airco 57.000 km 2010      
Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

In verband met vakantie hebben wij gewijzigde openingstijden

Voor meer informatie
De Morgenstond 6 - 5473 HG  Heeswijk-Dinther

0413-292933  /  06 - 21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
0413-29 41 24
info@autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

De beste service en een uitstekende prijs krijgt u al 25 jaar bij ons. 
In juli & augustus krijgt u een

 - veilig op weg pakket - bij een grote onderhoudsbeurt GRATIS.
Een handige autotas met alles wat u onderweg nodig kunt hebben 

om veilig en comfortabel weer thuis te komen twv € 25,-

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door :

Autobedrijf Minnaar
Brouwersstraat 19 - 5473 Heeswijk - Dinther

0413-294124  / 06-33033343
info@autobedrijfminnaar.nl / werkplaats@autobedrijfminnaar.nl

Tijdens de vakantieperiode 
zijn wij gewoon geopend

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.6 16v titanium
   uitvoering 2008
Hyundai Matrix 1.6 16v 2003
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga 1,4 plus pacc 60.000 km 2012
Mini cooper 1.6 airco 2007
Opel Astra  1,4 turbo sport 51.000 km 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot 207 5-drs cool ‘n bleu 
  46.000 km 2007
Peugeot 5008 7pers navi panoramadak   
  executive  84.000 km 2011

Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Suzuki SX4 1.6 automaat 52.000 km 
  airco 2007
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Corolla verso 1.6 16v 2002
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Twingo 1.2 16v airco,
  eco uitvoering 2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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

Weetjes
Zorgeloze autovakantie
Ook als je met de auto op vakantie gaat is het raadzaam van tevoren de auto op een aantal 
belangrijke zaken na te lopen. Het beste is je auto van een kleine onderhoudsbeurt te laten voorzien. 
Daar worden de essentiële punten nagelopen van de auto voor probleemloze lange ritten. 

Brandblusser
Uiteraard hoop je nooit een brandblusser nodig te hebben. Mocht er zich echter een beginnend 
vuursituatie voordoen, dan kan een poederblusser de reddende engel zijn. Misschien niet voor jou, 
maar wellicht dat je er iemand anders letterlijk uit de brand mee kan helpen…

Pechtas vol?
Loop de inhoud van je pechtas na, zitten al het gereedschap en hulpmiddelen er nog in? Sleepkabel? 
Reservelampjes? Gevarendriehoek? Controleer ook of het reservewiel nog in orde is. Ook hier check 
je de bandenspanning. Van tevoren de koelbox vullen en alvast laten koelen is ook een aanrader. Via 
speciale 12V-omvormers kun je tijdens de rit de koelbox koel houden. Ideaal. 

Airco gevuld?
Voor het vullen of bijvullen van de airco ga je naar de garage. Voor deze klus is kennis en speciale 
gereedschap noodzakelijk. Vaak dient er koudemiddel bijgevuld te worden. Per jaar kan een kleine 
10% koudemiddel verloren gaan. Ook een lek in het aircosysteem kan hier aan bijdragen. Ook dit 
wordt dan nagekeken. Gebruik de airco met mate. Het slurpt benzine en je levert best wat vermogen 
in. Ja echt! En vanuit een koelkast in de sauna stappen is ook niet echt lekker. Zet je airco 5 minuten 
voor aankomst uit. Dan loop je niet tegen een ‘warme muur’ aan bij het uitstappen.

Bron: www.tuning-gids.nl.

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Uw specialist voor bedrijfswageninrichting 
interieur- en exterieurbouw volledig op maat.

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING 

De Morgenstond 24b, 5473 HG Heeswijk-Dinther, 
T 06-13411695, E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

volledig 
op maat

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

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

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

de oplossing

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

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

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

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

Tevens onderhoud
en reparatie

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uurRetselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther

06-50453935

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

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

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

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

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

Ford Focus 1.4i . ................................... 2007

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

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

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

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

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

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

Peugeot  206 ........................................ 2007

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

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

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

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

StAtionWAgonS:

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

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

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013
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Vision / Nivea zonnebrand

NU 1+1
GRATIS

Kneipp assortiment

Nu tot 70%
korting

‘t Dorp64 - 5384 MC - Heesch

* Actie is geldig van 20 t/m 27 juli 2016 of zolang de voorraad strekt. 

Durex Classic Natural
12 stuks

van 9,99

voor 5,99

Elmex sensitive / anti-caries
75ml

vanaf 2,75 p.s.

nu 3 voor 5,99
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NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

BIJ 2 ARTIKELEN

BIJ 4 ARTIKELEN

BIJ 3 ARTIKELEN

10%

20%

BIJ 5 OF MEER 
ARTIKELEN

40%

30%MOOI
KORTING 
STAPELEN

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

*M.u.v. accessoires   **Op de originele verkoopprijs.

Renske Vers Vlees Vakantiemaaltijd 
Natuurlijk aan de kust

Renske ‘Natuurlijk aan de kust’, is 
een heerlijke combinatie van vers 
bereide kip, verse lam en verse 
lamspens met een beetje bruine 
rijst en heerlijke groenten, zoals 
erwtjes en worteltjes. Deze maal-
tijd is verrijkt met glucosamine en 

chondrointine, welke goed zijn 
voor de gewrichten. Onze ver-
se, natuurlijke ingrediënten zijn 
zacht gestoomd in het kuipje en 
vervolgens vacuüm geseald, hier-
door blijven de ingrediënten hun 
noodzakelijke voedingstoffen be-

houden en het product praktisch 
in gebruik.

Renske ‘Natuurlijk aan de kust’ 
is geschikt voor honden van alle 
rassen. Daarnaast is deze maaltijd 
zeer geschikt voor honden die 

slecht reageren op droog- of blik-
voeding of andere soorten vlees. 
Renske ‘Natuurlijk aan de kust’ is 
hypoallergeen en glutenvrij. Zelfs 
de meest gevoelige honden kun-
nen hiervan genieten! 

Deze vakantiemaaltijd is verpakt 
in handige 395-grams kuipjes, 
die op kamertemperatuur geser-
veerd kunnen worden. Gemak-
kelijk voor thuis, onderweg en op 
vakantie, want dit product hoeft 
niet in de diepvries te worden 
bewaard. Zoals u gewend bent 
van Renske, is deze maaltijd per-
fect te combineren met andere 
Renske-producten, bijvoorbeeld 
met het droogvoer of andere ge-
stoomde vers vleesmaaltijden. 

BERNHEZE - Speciaal voor de vakantiemaanden heeft Renske Natuurlijke Diervoeding een speciale va-
kantiemaaltijd, ideaal voor onderweg of op een vakantielocatie. Zo kunnen honden ook op vakantie 
genieten van een heerlijke 100% natuurlijke Renske-maaltijd! 

De speciale vakantiemaaltijd van Renske Natuurlijke Diervoeding

Met Renske ‘Natuurlijk aan 
de kust’ kunt u uw hond(en) 
extra laten genieten tijdens 
de vakantie! Verkrijgbaar in 
het Renske-vakantiedisplay 
bij Discus Heesch, Pet 
Plus Veghel en Geenen 
Diervoeders Vorstenbosch! 
Nu t/m 3 augustus 2016: 
3 kuipjes voor 
€ 6,- plus een

renske- 
vershoudbakje 
gratis!

Verbouwings- 
opruiming: 
Wereldwinkel 
Heesch

HEESCH – De Wereldwinkel 
gaat verbouwen en restylen 
en daarom starten we met een 
verbouwingsuitverkoop op za-
terdag 16 juli. De opruiming 
duurt tot zaterdag 6 augustus, 
met kortingen van maar liefst 
30% tot 50%.

Vanaf 6 augustus is de wereld-
winkel in verband met vakantie 
gesloten, tot zaterdag 27 au-
gustus. In de week van 22 au-
gustus gaan we heel hard aan 
de slag om de wereldwinkel te 
verbouwen, restylen en opfris-
sen. 
Je bent van harte welkom om 
te profiteren van de opruiming 
of, na de verbouwing, om onze 
frisse, vernieuwde wereldwin-
kel te bewonderen en onze 
nieuwe producten te bekijken.

Kom kijken of er voor jou ook 
nog iets moois te vinden is.Tot 
ziens in de Wereldwinkel.
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“De voorbereidingen beginnen 
al een paar maanden van tevo-
ren met het werven van familie-
leden/vrijwilligers en het koppe-
len van familieleden/vrijwilligers 
aan bewoners/cliënten. 
Het is ieder jaar weer een hele 
puzzel, maar veel vrijwilligers 
en bewoners wandelen al jaren 
samen, dus daar houden we re-
kening mee”, zeggen de dag-
bestedingscoaches Welzijn van 
Laverhof. 

“Om dit evenement ‘op rolle-
tjes’ te laten verlopen, zijn de 
vrijwilligers hard nodig, niet al-
leen om de rolstoelen te duwen, 
maar ook voor het veilig over-
steken, een versnapering onder-
weg, de muzikale begeleiding en 
om bij thuiskomst een glaasje fris 
te schenken. We waarderen het 
enorm dat wij steeds weer een 
beroep op hen kunnen doen.”

Ook intern moet de organisatie 

worden voorbereid op deelna-
me aan de wandelvierdaagse. 
“De verzorging zet een tandje 
bij om ervoor te zorgen dat alle 
deelnemers op tijd klaar zijn voor 
de start. De keuken zorgt ervoor 
dat het tijdstip van de maaltijden 
wordt aangepast aan de tijden 
van de wandelvierdaagse. We 
mobiliseren iedereen om de or-
ganisatie rond te krijgen!”

“Ook nodigen wij ouderen uit 
die niet bij ons in zorg zijn, maar 
toch graag willen deelnemen aan 
de wandelvierdaagse. Wanneer 
u niet de mogelijkheid heeft om 
deel te nemen met behulp van 
iemand uit uw familie of ken-
nissenkring, en toch graag deze 
vier dagen mee wilt doen om te 
genieten van de omgeving van 
Heeswijk-Dinther, kunt u zich bij 
Cunera/De Bongerd aansluiten 
en zorgen wij voor een vrijwilli-
ger die u deze vier dagen bege-
leidt (evt. in een rolstoel die door 
ons beschikbaar wordt gesteld). 
Ook is het mogelijk dat wij uw 
vervoer van en naar Cunera/De 
Bongerd regelen met de bus van 
Laverhof.” 

Aanmelden kan tot 20 juli bij de 
dagbestedingscoaches Welzijn 
Marga Goossens, Annelies 
Cornelis en Thea van der Pas, 
0413 - 298408 / 
welzijn.heeswijk@laverhof.nl. 

Laverhof weer actief in wandel-
vierdaagse Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Veel bewoners en cliënten van Laverhof, lo-
catie Cunera/De Bongerd nemen van woensdag 3 t/m zaterdag 6 
augustus weer deel aan de jeugd- en gezinsvierdaagse. Het is de 
53e keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. Met ongeveer 100 
deelnemende bewoners en ongeveer 150 familieleden/vrijwilligers 
is het een groot evenement voor iedereen. Een activiteit waar ieder 
jaar weer naar wordt uitgekeken.

Stertocht naar Nijmegen

V.l.n.r. Marcel Verstegen, Jeanne Verstegen, Jan Dobbelsteen, Hannie 
Dobbelsteen

HEESCH/NIJMEGEN - De ‘Stertocht’ is een tocht die vanuit alle pro-
vinciale hoofdsteden van Nederland naar Nijmegen is georganiseerd 
ter gelegenheid van de honderdste Vierdaagse. 

Deze tocht is gestart op zaterdag 9 juli en eindigde op zondag 17 juli.
Op zaterdag 16 juli hebben Marcel Verstegen, Jeanne Verstegen, Jan 
Dobbelsteen en Hannie Dobbelsteen twee etappes gewandeld. Bij-
gaande foto is gemaakt tijdens die tocht.

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

APELDOORN/HEESWIJK-DINTHER 
– Afgelopen week wandelde Wil-
ly van Daal, samen met zijn doch-
ter Katinka en schoonzoon Johan, 
de Apeldoornse Vierdaagse. 

Vooral op woensdag was het 
geen pretje, het heeft de hele 
dag geregend en dan is het 
zwaar door de bossen te lopen. 
Willie heeft hem voor de 25ste 
maal gelopen. Katinka voor de 
12e keer en Johan voor de 4e 
keer. Vier dagen 30 km per dag. 
Gefeliciteerd en ga zo door.

25e keer Apeldoornse 
Vierdaagse

BERNHEZE - De bibliotheken in 
Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode starten een speciale 
beginnerscursus ‘Digisterker’: 
werken met de elektronische 
overheid.

Vind je het moeilijk om met de 
websites van de overheid te wer-
ken?
Bijvoorbeeld:
•  huurtoeslag aanvragen;
•  naar werk zoeken;
•  een verhuizing doorgeven;

• de opbouw van jouw AOW 
raadplegen;

• jouw DigiD gebruiken.

Meld je dan aan voor de begin-
nerscursus bij de bibliotheek: 
Werken met de E-overheid.
Start nieuwe cursus: vrijdag 23 
september en maandag 7 no-
vember. De cursus bestaat uit 
vier dagdelen. Kosten € 15,-, 
inclusief werkboek.

Voor meer informatie kun je te-
recht bij Caroline Huibers, 0412-
451857 / ch@nobb.nl of bezoek 
onze website: 
www.bibliotheekbernheze.nl.

Cursus Digisterker: werken met de 
E-overheid voor beginners

Vrijwilligerspunt Bernheze

Taalcoach
Een taalcoach is een vrijwilliger die een inburgeraar helpt 
met het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt vooral 

door de taal in de praktijk te oefenen. 
Vluchtelingen Werk Oost-Brabant e.o. begeleidt vluchtelingen en 

migranten bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Korte omschrijving werkzaamheden:

Het verlenen van taalbegeleiding aan cliënten gedurende het 
inburgeringstraject. Vanaf drie maanden tot een jaar zijn er wekelijks 
ontmoetingen van 1 tot ongeveer 1,5 uur (afwisselend) thuis, bij de 

vrijwilliger of buitenshuis.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit 
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze 

in Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

de zomereditie 
verschijnt 
3 augustus

10 augustus verschijnt er 
een gewone krant.
17 en 24 augustus 

verschijnt er geen krant
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Viswedstrijd jeugd visclub de Bleeken

Ook hier werd er om 18.30 
uur geloot en nadat iedereen 
zijn plek had opgezocht en zijn 
stek had opgebouwd, werden 
de hengels om 19.00 uur uitge-
gooid. 
Ze konden nagenoeg direct weer 
uit het water gehaald worden, 
mét gehaakte vis. De leefnetten 
raakten al snel flink gevuld en 

om 21.00 uur hadden Jo, Mario, 
Jan, Theo en Roel hun handen 
vol aan het tellen en wegen van 
de vangsten.

De uitslag is als volgt:
De jongste jeugd 
1. Thijs Dielissen
2. Tijmen Dappers
3. Luca van Erp

4. Joey Govers
5. Vincent Govers

De oudste jeugd
1. Rick Hartogs
2. Stijn Leemreize
3. Joris v.d. Wetering
4. Mike Nederkoorn
5. Max van Grinsven
6. Bart v.d. Hanenberg

De totale vangst van deze week 
bedroeg maar liefst 596 vissen, 
met een totaal gewicht van 
25.171 gram.

De komende week vissen we de 
laatste wedstrijd van dit seizoen, 
ook op de Slothoevevijver aan 
de Brugstraat 73 in Vinkel. 
Kom ook eens kijken!! We zien 
je graag op 22 juli om 18.30 uur 
aan de Slothoevevijver.
Voor aanvullende informatie 
omtrent het lidmaatschap en vis-
vergunning, kun je contact op-
nemen met Jan Oliemeulen via 
de mail debleeken@planet.nl.

VINKEL/HEESCH – De negende wedstrijd vissen voor de jeugd, 
werd op donderdagavond 14 juli gehouden op de Slothoevevijver 
in Vinkel. Wegens blauwalg kon de jeugd niet aan het Langven in 
Heesch terecht. Het was echter geen straf om op ander water dan 
het thuiswater te moeten vissen, want er werd veel vis gevangen.

vissen

Foto: Marlies Nederkroon 

‘DE LEEFNETTEN 
RAAKTEN AL SNEL 
FLINK GEVULD’

Dit mede dankzij de sponsoring 
van Maas Coating, Boekhandel 
Ceelen en Marcel Bonte Foto-
grafie, die samen de trainings-
pakken voor de vier gymnasten 
en de beide coaches hebben ver-
zorgd. Compleet met de initialen 
van iedereen erop. Wat een ge-
weldige uitstraling was dat. 

De turnpakjes zijn verzorgd door 
Venra Heesch BV en de tassen 
door Lederzaak Verhagen BV. 
Verder werd de financiële on-
dersteuning gedaan door MHA 
Automation BV en Vaex Truck 
Trading. 

Wij willen de sponsoren zeer 
hartelijk bedanken voor de ge-
weldige ondersteuning die dit 
evenement voor deze speciale 
kinderen mogelijk maakte. 

Special Gym succesvol 
en mooi, dankzij diverse 
sponsoren
HEESCH - Vier kinderen van de groep Special Gym van HGC Hee-
sch hebben op 1, 2 en 3 juli, onder begeleiding van Vicky en Demi, 
deelgenomen aan de Nationale Special Olympics 2016. Dit met het 
bijzonder mooie resultaat van zeventien medailles. Ze ontvingen 
maar liefst negen gouden medailles, twee zilveren medailles en zes 
bronzen medailles.

Koppelwedstrijd van 
jeugd- en seniorleden visclub de Bleeken

Elk koppel zat dicht naast elkaar 
op de - eveneens gelote - vis-
stekken en hun gezamenlijke 
vangst werd na de wedstrijd ge-
wogen. 
Er werd door alle koppels be-
hoorlijk goed gevangen, maar 
een steur van 12 kilo bracht uit-
eindelijk de overwinning. 

De uitslag:
1. Stijn Leemreize & Henry v.d. 
Heijden met 19,594 kilo
2. Max van Grinsven & Jeroen 
v.d. Broek met 15,771 kilo
3. Bart v.d. Hanenberg & Jo Lan-
gens met 10,500 kilo
4.Tijmen Dappers & Roel Balvers 
met 10,437 kilo

5. Rick Hartogs & Henk Hartogs 
met 8,841 kilo
6. Brian v.d. Helm & Jan Olie-
meulen met 8,152 kilo
7. Roy Dollevoet & Theo Wijnen 
met 7,164 kilo
8. Vincent Govers & Mario Olie-
meulen met 7,105 kilo
9. Mike Nederkoorn & Opa Go-
vers met 5,867 kilo
10. Robin v.d. Laar & John v.d. 
Laar met 5,735 kilo
11. Luca van Erp & Mark van Erp 
met 4,410 kilo
12. Joey Govers & Bert v.d. Wijn-
gaard met 2,360 kilo

Deze super geslaagde middag 
werd gezamenlijk afgesloten 
met een groot compliment aan 
de organisatie en een overheer-
lijk frietje! 
Voor aanvullende informatie 
omtrent het lidmaatschap en vis-
vergunning kun je contact opne-
men met Jan Oliemeulen via de 
mail debleeken@planet.nl.

HEESCH - Aan de Slothoevevijver in Vinkel was het zaterdag 16 juli een drukte van belang. De jaarlijkse 
koppelwedstrijd van visclub de Bleeken bracht twaalf koppels op de been, om samen een vier uur du-
rende wedstrijd te gaan vissen. De viskoppels bestonden uit een junior- en een seniorlid van de visclub 
en door middel van loting kwamen deze vismaatjes bij elkaar.

vissen

www.humstijl.nl

Heilige Stokstraat 2A - Heeswijk-Dinther - 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com - www.hairstylingmirelle.nl

Ga mooi en verzorgd de zomer 
in en maak snel een afspraak.

Wij sluiten van 9 t/m 27 augustus.
Vergeet niet om je haar extra te 
verzorgen met dit mooie weer.Tegen inlevering van 

deze advertentie 
krijgt u tot onze vakantie

10% exTra korTinG!
op styling- en 

verzorgingsproducten

25% exTra korTinG 
op styling- en 

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

www.mooibernheze.nl

donderdag 21 juli

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

oud papier
Buitengebied Nistelrode

informatiepunt welzijn 
hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 22 juli

orthica productspecialist
DIO/The Readshop 
Parkstraat 8 Nistelrode

wandeling jeroen bosch 
experience
De Eijnderic Heesch

zaterdag 23 juli

start: tC telro 
jeugdclubkampioen-
schappen
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

reus van een neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

openluchtmis
Sportpark de Schellen 
Nistelrode 
PaGINa 6

zondag 24 juli

live op zondag
‘t Dorp 61 & 61a Heesch

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

sterrenwacht halley: 
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

raamvertellingen
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 25 juli

vrij bridgen 
bridgeclub de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

film: bon dieu!
Filmhuis De Pas Heesch
PaGINa 2

dinsdag 26 juli

kennismaking met 
bloesemremedies 
De Eijnderic Heesch

zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 27 juli

workshop: de oosterse 
keuken
De Eijnderic Heesch

herinner je wie jij bent...
zomercursus bij Centrum 
maia
Palmenweg 5 Nistelrode

reus van een neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

donderdag 28 juli

informatiepunt welzijn 
hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 29 juli

reiki 1 bij Centrum maia
Centrum MAIA, Palmenweg 5 
Nistelrode

zaterdag 30 juli

familieopstellingen
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

reus van een neus
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zondag 31 juli

maashorstfair 2016
Brobbelbiesweg 2 Schaijk

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open dag 
paraglidingclub ptn 
Zweefvliegveld
Vorstenbosscheweg 10 
Nistelrode 

maandag 1 augustus

vrij bridgen bridgeclub 
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

familieopstellingen, 
liefdesrelaties
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

dinsdag 2 augustus 

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 3 augustus

jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

sneeuwwitje & the dwarfs
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

donderdag 4 augustus

oud papier
Dorp Vorstenbosch

jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

informatiepunt 
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

familieopstellingen, 
rouw en verlies
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 5 augustus

jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

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

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

publieksavond 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch

zaterdag 6 augustus

jeugd- en 
gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

zondag 7 augustus

sterrenwacht halley: 
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 8 augustus

vrij bridgen 
bridgeclub de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

dinsdag 9 augustus

trv-bernheze: 
fiets3daagse
Bernheze

zonne-ochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 10 augustus

trv-bernheze: 
fiets3daagse
Bernheze

kaartmiddag kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ieuw! raar!
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

donderdag 
11 augustus

trv-bernheze: 
fiets3daagse
Bernheze

informatiepunt 
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 12 augustus

maashorstcup toernooi
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

zaterdag 13 augustus

eetfeest nisseroi
Raadhuisplein Nistelrode

zondag 14 augustus

maashorstcup toernooi
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 15 augustus

vrij bridgen 
bridgeclub de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

dinsdag 16 augustus

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 17 augustus

bende van 4
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther


