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tuinfeest met open podium
HEESWIJK-DINTHER - in de
Ontmoetingstuin van Dinther,
gelegen achter cc Servaes, is er
een tuinfeest met open podium
op zondag 8 juli van 13.00 tot
18.30 uur. De entree is gratis.

hb foods
Nistelrode en Heesch

FOLDER DEZE WEEK

LOkaaL TaLENT
Het jaarlijkse tuinfeest biedt optredens met lokaal talent. Iedereen kan op deze middag zijn of
haar talenten tonen op het gebied van zang, dans, het bespelen van een instrument et cetera.
Enkele opgaven zijn al binnen.
Wat te denken van de Heeswijkse Balletschool, koor Vivace, Jip
Cornelissen en Remco Kuijs? Wil
je ook meedoen? Mail dan naar
organisatieontmoetingstuin@
gmail.com.
TOREN bEkLiMMEN
Wil je de toren beklimmen van
de St. Servatiuskerk? Dat kan!
Van 14.00 tot 17.00 uur kun je
de trappen op tot de eerste dakkapellen om er bij helder weer
weg te kijken tot de brug van
Zaltbommel, het Provinciehuis in
‘s-Hertogenbosch en de Amercentrale in Geertruidenberg.

Natuurspeeltuin
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Tevens is er gelegenheid een
kijkje te nemen in het museum
op de eerste zolder.

heerlijk laten smaken. Iets drinken kan natuurlijk ook. Voor de
kleinsten is er een luchtkussen.

ETEN, DRiNkEN EN vERTiER
Voor de inwendige mens wordt
goed gezorgd. Je kunt je de
pannenkoeken en de barbecue

De buren, CC Servaes en IMeet,
zorgen samen met de werkgroep
Tuinfeest voor de organisatie.
Het hoofddoel van deze middag

is te genieten van de optredens,
elkaar te ontmoeten en gezellig
met elkaar de beslommeringen
van iedere dag even te laten
rusten en de vakantieperiode relaxed te beginnen.

Mooi en jongeren
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Iedereen is welkom!

genomineerden Bernhezer Business Event 2018 zijn bekend
BERNHEZE - De kanshebbers voor de bernhezer ondernemersprijs (bOP) en jonge ondernemersprijs (jOP) 2018 zijn bekend. Na een deskundige
beoordeling van de jury - Wim Tolboom, burgemeester Marieke Moorman, Mariëlle Hurkmans en Gerby Maas en de klankbordgroep - maken
onderstaande genomineerden, op zaterdag 8 september bij The Duke in Nistelrode, kans op de titel bOP of jOP 2018.
Genomineerden bernhezer Ondernemersprijs:
1. Frank van Uden, van gbi Varpo uit Heeswijk Dinther.
2. Karin Manders van intense feel good - look amazing uit Nistelrode.
3. Hedwig van den Heuvel van toteCh uit Heesch.

Neem mee op vakantie...
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Genomineerden voor de jonge Ondernemersprijs:
1. Anne & Willem-Mathijs van der Aa van alpaCafarm VorstenbosCh uit Vorstenbosch.
2. Mandy & Jeroen Verhoeven van life is good uit Heeswijk-Dinther.
3. Koen de Lorijn van the temple Challenge uit Nistelrode.
Van harte gefeliciteerd!
In de uitgave van 15 augustus volgt meer informatie over deze bedrijven.
De kaartverkoop start op woensdag 4 juli, zie www.bernhezerbusinessevent.nl

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Sportief bernheze
pag. 26

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

Boomrooierij

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Elvis ‘68 - zomer 2018
©Creative Commons

Barry Hay

HEESWIJK-DINTHER - Nederlandse topartiesten bengen vrijdagavond 6 juli de king of Rock and Roll, Elvis Presley, weer tot leven
tijdens ‘Elvis: The comeback Special’. barry Hay, Lucas Hamming,
anne Soldaat, Sandra van Nieuwland, Njam Rosie, Yorick van Norden en Dandelion verzorgen een tribute in Natuurtheater de kersouwe om nooit meer te vergeten!
The comeback Special
Na acht jaar afwezigheid van
het podium keert Elvis Presley
in 1968 terug met een grandioze tv-show, de ’68 Comeback
Special. In de Burbank Studios in
Los Angeles zingt Elvis, omringd
door een groot aantal fans, een
aantal van zijn grootste successen.
De tv-special was een doorslaand succes. Het was het begin
van een traditie van muzikale
one-manshows op televisie en
voor The King was het misschien
wel het begin van het einde.
bekende en onbekende songs
Aan de hand van het verhaal van
The Comeback Special maken
we een muzikale reis door het
leven van The King of Rock and
Roll. Waar kwam hij vandaan?

Waar groeide hij op? En wat
maakte hem zo bijzonder? Wat
zorgde ervoor dat hij een van
de belangrijkste culturele iconen
van de twintigste eeuw werd?
Tijdens deze avond horen we
bekende én onbekende hits van
The King voorbij komen. Uiteraard ontbreken ‘Heartbreak Hotel’, ‘Are You Lonesome Tonight’
en ‘Love Me Tender’ niet.

de tv speCial was
een groot suCCes
Vrijdag 6 juli, aanvang 21.00
uur. Tickets á € 28,50 (exclusief
€ 1,50 servicekosten) te bestellen op www.kersouwe.nl.

elins huiskabouter

Aanvang 14.30 uur, entree € 5,-.
Spannend poppenspel voor kinderen vanaf vier jaar. Jacobus
Wieman, één van Nederlands
meest bekende poppenspelers,
komt met zijn koffer vol poppen
naar CC Nesterlé. Hij laat kinderen het avontuur van Tjovik,
een kleine Noorse huiskabouter,
meebeleven. Tjovik, iedereen

Een rondleiding in Het Hof van Lof, de tuin van het
Megense Minderbroedersklooster. Je krĳgt uitleg over de
doelstelling en de indeling van de tuin en ziet een
beeldpresentatie van de aanwezige bloemen en planten.
Werken met speksteen. Speksteen is een mooie steensoort
voor de beginnende beeldhouwer. In de workshop ga je
aan de slag met gereedschap om de steen in het gewenste
model te krĳgen. Door vervolgens te schuren en te polĳsten
krĳg je een prachtig eindresultaat met vaak onverwacht
mooie kleurtinten.
Een rondleiding in de Gruyterfabriek. Momenteel in
gebruik door een breed scala van creatieve en innoverende
ondernemers en kunstenaars. De gids neemt je mee terug
in de tĳd van groei en bloei van dit stuk industrieel erfgoed.
Ken jĳ nog ‘t snoepje van de week’?
Voor meer info: www.eĳnderic.nl

Tip Kersensmoothie

VOOR KINDEREN/FAMILIES
jacobus Wieman -

Een schilderworkshop waarbĳ de schilder Hundertwasser
centraal staat. Laat je inspireren door zĳn kleurgebruik,
lĳnvoering en vormen!

NIEUW AANBOD ONLINE!
Inschrĳven voor seizoen 2018-2019 is al mogelĳk. Neem
alvast een kĳkje op www.eĳnderic.nl, boordevol nieuwe en
leuke ideeën voor jong en oud.

THEATERTIP

Zondag 18 november

Tips om jezelf even te verwennen tĳdens de tweede en
derde week van onze zomeractiviteiten:

IJskoud de beste: een heerlijke shake met vers fruit.
voor vier personen het boodschappenlijstje:
350 gram kersen zonder pit, 300 milliliter volle yoghurt,
100 milliliter verse slagroom, 250 gram ijsblokjes en twee
eetlepels kristalsuiker.

noemt hem Kleintje, gaat in zijn
eentje naar de grot waar hele
onaardige trollen wonen! Wat ’n
dapper Kleintje.

Zondag 6 januari Frank
Groothof - peer gYnt

Aanvang 14.30 uur, entree € 7,50.
Een familievoorstelling (6+).
Frank Groothof (bekend van
Sesamstraat en Het Klokhuis)
vertelt, zingt en danst het sprookjesachtige verhaal van Peer Gynt.

De jonge vrijbuiter Peer Gynt
voelt zich gevangen in zijn dorp,
waar iedereen op hem let en zich
met hem bemoeit. Hij wil niets
weten van werk of een vak leren. Hij wil avonturen beleven,
dansen en vrolijk zijn! Frank weet
met dit verhaal alle leeftijden te
boeien en te ontroeren.

Ontpit de kersen als dit nodig is.
Pureer de kersen met de staafmixer
of keukenmachine. Voeg de yoghurt
en de room toe en meng nog circa
vijf seconden. Leg de ijsblokjes in een
schone theedoek en versplinter het
ijs met een deegroller (of ander zwaar
voorwerp). Voeg de ijssplinters met de
suiker bij het kersenmengsel en roer goed
door. Serveer de smoothie in hoge glazen met een rietje.
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Column D’n Blieker

de nijmeegse Vierdaagse
met demooibernhezekrant

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.
Na drie dagen had ik er al een beetje genoeg van. Gedurende drie
dagen op Kos in Griekenland had ik hetzelfde ritme gevolgd. Brak
tegen de middag wakker worden, kleine brunch wegwerken in de
hoop dat het niet meteen retour kwam, aan het zwembad/strand
liggen, voorzichtig aan je eerste Heineken beginnen, schnitzel
met friet als diner bij het Nederlandse restaurant op het eiland en
daarna de hele avond en nacht op stap. Bij mijn vrienden zag ik de
energie ogenschijnlijk alleen maar toenemen als we vooruit keken
naar de rest van onze zuipvakantie. Ik durfde niet te zeggen dat ik
een midweekje drinken ook wel voldoende had gevonden en dat ik
het nu wel tijd vond om iets cultureels te doen.

‘Ik durfde niet te zeggen dat ik
een midweekje drinken ook wel
voldoende had gevonden’
Wij
bevinden
ons
hier

Rotonde

Schoenaker Wychen

BERNHEZE - De Walk of the World worden ze genoemd, de internationale vierdaagse afstandsmarsen
Nijmegen; ze staan weer voor de deur. Deze 102e vierdaagse wordt ongetwijfeld ook dit jaar weer
door vele fanatieke bernhezenaren gewandeld. Zij hebben al veel kilometers in de benen zitten voor zij
dinsdag 17 juli al vroeg uit de veren gaan om deze uitputtingsslag te gaan volbrengen. DeMooibernhezekrant zal zich dit jaar laten zien op woensdag 18 juli om de lopers een hart onder de riem te steken.
De redactie van DeMooiBernhezeKrant zal klaarstaan met een kleine versnapering voor de Bernhezer
wandelaars. De oplettende deelnemers kunnen in Wijchen, de exacte plek is op het kaartje aangegeven,
langs de kant van het parcours enkele medewerkers en vaste fotografen van DeMooiBernhezeKrant
ontdekken.

Wie weet heb je een momentje
om even bij te komen en kunnen
we een leuke foto van je maken

Het is maar goed dat ik mijn oprechte mening toen niet verteld
heb aan mijn vrienden, want ook de tieners van nu kijken me
meewarig aan als ik ze dit vertel. Dit ritme, wat ik net schetste,
gaan ook zij nu volgen op hun zuipvakantie en het klinkt hen als
muziek in de oren. Ze gaan echt geen onbekend buitenlands voer
naar binnen kieperen als er een fatsoenlijk Nederlands restaurant
voorhanden is. Diegenen die naar bijvoorbeeld Kos gaan, zien
alleen het strand en de kroegen en verder niets. Ze lopen alle
bezienswaardigheden in een rap tempo voorbij of er moet toevallig
een bloedmooie Zweedse voor die kerk uit de tiende eeuw staan.
Uiteindelijk is die ene keer in Kos de enige zuipvakantie die ik
heb meegemaakt. Daarna heb ik, niet
eens bewust, de boot afgehouden
als mijn vrienden me vroegen
mee te gaan. Een weekendje
Blankenberge kon ik nog net
volhouden. Daar kon je ook
ontsnappen, want België is met de
auto bereikbaar. Maar tien dagen
met het vliegtuig naar Mallorca en
alleen maar Friet van Piet eten
zou me echt teveel worden.

blieker@bernhezemedia.com
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gezondheid in balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
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.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Lotgenotenbijeenkomst Informatieavond
voor patiënten met
over niet-aangeboren
prostaatkanker
hersenletsel
UDEN - Er vindt in Bernhoven weer een lotgenotenbijeenkomst
plaats voor mensen met prostaatkanker. Dit doet het ziekenhuis op
dinsdag 17 juli in samenwerking met Prostaatkankerstichting.nl.
Thema van deze bijeenkomst is: Hoe leef je met de gevolgen van de
behandeling zoals incontinentie? Hierover praten lotgenoten met
elkaar. Ervaringsdeskundigen van Prostaatkankerstichting.nl zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en
voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)

die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker. De
bijeenkomst begint om 10.00
uur. Vooraf aanmelden is niet
nodig.

Bezoekdienst Oud &
Wijs zoekt vrijwilligers
BERNHEZE - Inwoners van Heeswijk, Dinther en Loosbroek krijgen
vanaf hun 75e verjaardag om de twee jaar bezoek van een vrijwilliger van de Bezoekdienst Oud en Wijs van ONS welzijn. Tenminste,
als ze dat willen; ze mogen ook nee zeggen.
Oud en Wijs komt niet alleen
voor een gezellig praatje, maar
brengt ook een map vol informatie mee.
De vrijwilliger neemt de informatie over wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen met de mensen
door. Indien gewenst laat hij/zij
folders achter. Op deze persoonlijke manier worden 75-plussers
in ongeveer een uur bijgepraat
over allerlei zaken die voor hen
van belang zijn.

deld een keer in de twee weken
een adres van een oudere die
bezocht moet worden. De vrijwilliger kan zelf met de betreffende oudere afspreken of het
bezoek voor of na de middag of
’s avonds is. Als de vrijwilliger tijdens een bezoek problemen tegenkomt, kan hij terugvallen op
ONS welzijn. Een sociaal werker
zal vervolgens samen met de oudere bekijken hoe het probleem
aangepakt kan worden.

Omdat er steeds meer ouderen
komen en omdat er af en toe
vrijwilligers stoppen, is de bezoekdienst Oud en Wijs op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden om gemiddeld een keer per twee weken een oudere zo’n informatief
bezoek te brengen, kunnen voor
meer informatie en om zich als
vrijwilliger aan te melden contact
opnemen met ONS welzijn. Dat
kan via 088-3742525, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur of
via femke.prince@ons-welzijn.nl.

De vrijwilligers van Oud en Wijs
krijgen van ONS welzijn de nodige ondersteuning. Behalve een
map vol informatie biedt een sociaal werker ook bijscholing als
dat nodig is, want op het gebied
van wonen, zorg en welzijn verandert er immers voortdurend
van alles.

Doorgroeien
ONS welzijn stuurt elke vrijwilliger van Oud en Wijs gemid-

Voor vrijwilligers die dat willen
is er de mogelijkheid om door te
groeien naar vrijwillige ouderenadviseur. In die functie kunnen
zij ouderen adviseren bij het maken van keuzes, helpen met het
invullen van formulieren en ondersteunen in de contacten met
instellingen en organisaties.

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

BERNHEZE - Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de
hersenen, die na de geboorte is ontstaan. Die schade kan ontstaan
door een oorzaak buiten het lichaam of doordat er in het lichaam
iets misgaat. De gevolgen van NAH kunnen groot of klein zijn en
zichtbaar of onzichtbaar, maar vaak hebben ze grote invloed op het
leven van de getroffenen en hun omgeving.
Op woensdag 4 juli verzorgen ONS welzijn en het PieterBrueghelHuis een informatieavond voor mensen met NAH,
hun partners, familie, vrienden
en andere geïnteresseerden.
Neuropsycholoog Regy van
Loon van SWZzorg en NAH-verpleegkundige Mirjan Verweij van
Pantein houden een inleiding
over de onzichtbare gevolgen
van NAH, waarna er voor de
bezoekers volop gelegenheid is
om mee te praten over dit onderwerp.
De organisatie wil met name
graag weten aan wat voor ondersteuning de direct betrokkenen behoefte hebben.

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Gymgroep Dinther
zoekt versterking!
HEESWIJK-DINTHER - Voor onze helaas door natuurlijk verloop
gereduceerde gymgroep, nog bestaande uit twee mannen en twee
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar, zoeken we met
ingang van 22 augustus graag sportievelingen, mannen en/of vrouwen, die onze groep op de woensdag komen versterken! Voor het
voortbestaan van onze gymgroep hebben we minimaal vier extra leden nodig!
Wil je ook graag extra bewegen
en je spieren eens lekker aan het
werk zetten? Dat kan! Mogelijk
twijfel je of het wel iets voor je
is? Kom dan gerust na de zomervakantie geheel vrijblijvend twee
proeflessen meedoen. Dit is gratis en verplicht je tot niets!
Zo kun je het beste ervaren of
het iets voor je is. We bewegen
zowel staand, als af en toe op
en achter de stoel en gebruiken
daarbij diverse materialen (denk
aan ballen, gewichtjes, pittenzakken, dynabands).
Heb je na deze proeflessen de
smaak te pakken, dan kun je via
de docent van ONS welzijn, Kim
Verstappen-Goossens, meer informatie krijgen over onder andere kosten en aanmelden.
Dus, trek de stoute (sport)schoenen aan, neem eventueel een
kennis,
buurman/buurvrouw
mee en ervaar zelf hoe fijn en
gezellig bewegen in groepsverband kan zijn! Je hoeft je
vooraf niet aan te melden; loop

Bezoek
Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Dat alles gebeurt in het Pieter
BrueghelHuis, Middegaal 25 in
Veghel. De deuren gaan open
om 19.00 uur, de informatieavond begint om 19.30 uur.
Het programma duurt ongeveer anderhalf uur en is gratis
toegankelijk. Aanmelden is niet
noodzakelijk wel wenselijk en
kan door een mail te sturen naar
info@pieterbrueghelhuis.nl of te
bellen naar 0413-395280.

gewoon even binnen. Zorg wel
voor makkelijk zittende kleding
waarin je fijn kunt bewegen en
eventueel fijne (sport)schoenen.
De les duurt 45 minuten. Na af-

kom na de zomervakantie twee
proeflessen meedoen
loop wordt er met elkaar in ongedwongen sfeer en geheel naar
behoefte een welverdiend bakje
koffie of kop thee gedronken en
wordt er gezellig nagepraat.
De eerstvolgende gymles** start
na de zomervakantie, op:
Woensdag 22 augustus van
10.30 tot 11.30 uur.
Locatie: CC Servaes.
Gymgroep Dinther hoopt je
spoedig te mogen verwelkomen!
Tot snel!
** De gymles vindt wekelijks
plaats volgens een vastgesteld
rooster.

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

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

www.pakhuys35.nl
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‘Hier valt nog heel wat te ontdekken’

lekker springen.” Een stukje verderop slaat Kim de boel gade. Ze
woont op een steenworp afstand
en is moeder van twee kinderen.
“Je hebt hier de ruimte en vrijheid om te spelen. Het lijkt me

De burgemeester en de kinderen ontdekken het insectenhotel

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Het kostte burgemeester Moorman geen enkele moeite de aanwezige
kinderen op te trommelen om samen met haar de natuurspeeltuin aan de
Schoonstraat officieel te openen. Na een middagje ravotten in de zon had het
gezelschap vorige week woensdag genoeg energie over om het insectenhotel uit de
verpakking te halen.
Een ijskoud raketje in het vooruitzicht doet wonderen, maar
misschien is het enthousiasme
van de kids ook wel terug te voeren op de kracht van spelen in de
natuur. Burgemeester Moorman
spreekt in haar openingswoorden uit eigen ervaring: “Een wipkip is leuk, maar vroeger in het
dorp ging ik toch vaak de bossen
in. De natuur was er mooi. Onze
inwoners mogen blij zijn met de
natuurspeeltuin.”
Klassieke speeltoestellen zijn op
dit voormalige maisveld niet te
vinden. Klimmen op liggende
bomen, rennen over het uitgestrekte groen of verstoppertje
spelen is wél mogelijk op het

nieuwe terrein, waarvan de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant initiatiefnemers zijn. Scouting Heesch deed
er deze middag nog een schepje
bovenop. Voorzitter Pieter van
den Berg: “We speelden trefbal
en de kinderen mochten dieren
nadoen. Hier valt nog heel wat te
ontdekken dankzij de combinatie
van open veld en obstakels.”
Leren over de natuur
Hoewel het insectenhotel in het
oog springt, zijn het ook de alledaagse objecten waar de kinderen in de ban van zijn. Zo is de
vijfjarige Noud Arts in zijn nopjes
met de houten paaltjes en de rij
stenen. “Op die stenen kun je

Het spelen
is te
combineren
met een
wandeling

verbonden met Heesch. Verder
leren kinderen zo veel over de rol
van insecten in de natuur. Op de
proefspeeldag mochten ze bamboestokjes in het insectenhotel plaatsen. Daar kunnen bijen

‘Klassieke speeltoestellen zijn op dit
voormalig maisveld niet te vinden’
het leukst om straks met meerdere ouders en kinderen te gaan.”
Voor mensen die minder dichtbij
wonen, is het spelen te combineren met een wandeling. Het gebied is immers gelegen aan een
wandelroute, vertelt Esther Rutten van de gemeente Bernheze.
“Op die manier wordt natuurgebied de Maashorst nauwer

hun nestjes in bouwen. Bovendien mochten ze aangeven wat
er ontbrak. Hun ideeën hebben
geleid tot de plaatsing van bankjes om uit te rusten. Ook aan de
beginschets werkten leerlingen
mee.”
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl
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‘ieder mens is uniek, dus hoort een
dat ook te zijn’
openluchtmis sportpark afscheid
Mijland Uitvaartzorg zorgt voor een waardig afscheid
de schellen
SCHIJNDEL - bij Mijland Uitvaartzorg staat meedenken, adviseren en inspireren hoog in het vaandel.
NISTELRODE - iedereen is op
zaterdag 7 juli van harte welkom
op sportpark De Schellen om het
begin van de zomervakantie te
vieren met een openluchtmis.
Koor Con Fuoco en het Gilde
verzorgen mede deze viering.

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 van de viering is om
19.00 uur. Welkom allemaal!

nieuw cursus- en
opleidingsaanbod voor
kerkelijke vrijwilligers
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het bisdom van ’s-Hertogenbosch maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich met
geloof en deskundigheid in de parochie inzetten. Het is van groot belang dat er voor nu en de toekomst parochianen toegerust worden die
naast het pastoraal team een ondersteunende en verbindende rol kunnen vervullen in hun kerk. Ook in die van de parochie De Goede Herder.
Meer informatie zie
www.bisdomdenbosch.nl.
Informatiefolders zijn ook te verkrijgen bij pastoraal werkster Annemie Bergsma via
a.bergsma@parochiedgh.nl of

0412-451215. Wie vanuit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel of Vorstenbosch een opleiding wil volgen dient hierover
contact op te nemen met pastoor Frits Ouwens, f.ouwens@
parochiedgh.nl of 0413-363315.

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

De uitvaartverzorgers van Mijland Uitvaartzorg begeleiden nabestaanden en zorgen voor een mooi en
waardig afscheid van hun dierbaren.

In de moeilijke periode na het
overlijden van een dierbare moet
veel geregeld worden omtrent
de uitvaart. Mijland uitvaartzorg
geeft nabestaanden handvatten,
zodat de uitvaart vlekkeloos verloopt. “We stellen veel vragen
en luisteren goed naar de wensen van de overledene en die
van nabestaanden”, zegt Tom
Mijland. “Onze taak bestaat
vooral uit adviseren en inspireren. Wij zullen de beslissingen
nooit nemen, maar denken mee
en ontzorgen.”
Map van Mijland
Meestal is het bij een uitvaartonderneming mogelijk om voor
je overlijden elementaire zaken
vast te leggen, zoals de wens om
begraven of gecremeerd te worden. Mijland Uitvaartzorg gaat
een stap verder. In de Map van
Mijland, die simpel op te vragen
is, staan talloze mogelijkheden
en keuzes die een uitvaart vormgeven. Op die manier kun je je
eigen uitvaart tot in detail vastleggen. “We merken dat hier
veel behoefte aan is, ook onder
jonge en gezonde mensen”,

In de Map van
Mijland staan
talloze
mogelijkheden
en keuzes

Tom Mijland

vertelt Mijland. “Natuurlijk vindt
niemand het fijn om over het
onvermijdelijke na te denken,
maar voor veel mensen geeft het
rust wanneer er wat wensen op
papier staan.” De map geldt alleen als leidraad en is volkomen
vrijblijvend. “Je kunt de map gewoon in de kast leggen en iets
invullen als je er aan denkt. Er
wordt niets voor altijd vastgelegd, je kunt het ieder moment
weer veranderen.”
Transparante kosten
Tom Mijland wil er voor zorgen
dat nabestaanden niet voor ongewenste verrassingen komen
te staan en probeert dan ook zo
transparant mogelijk te zijn over
de kosten. “Vooraf stellen we
een begroting op waarin we alle
kosten inzichtelijk maken.” Mijland Uitvaartzorg kan ongeacht
welke uitvaartverzekering is afgesloten de uitvaart verzorgen.
“Desgewenst zorgen we voor de
afwikkeling van de polis. Ook op
deze manier proberen we mensen zoveel mogelijk te ontzorgen.”

Denken in mogelijkheden
Bij het regelen van een uitvaart
komt veel kijken en er moeten
veel knopen doorgehakt worden. Niet altijd zijn nabestaanden op de hoogte van de wensen van de overledene. Hierbij
kunnen Tom Mijland en zijn
team helpen. “Soms is het nodig
dat we de leiding nemen, maar
het komt ook voor dat we vooral
in de gaten houden dat er niets
wordt vergeten. Het is maar net
waar nabestaanden behoefte
aan hebben.”

Dat uitvaarten steeds persoonlijker worden heeft Tom Mijland
de afgelopen jaren gemerkt. Bij
Mijland Uitvaartzorg wordt in
mogelijkheden gedacht en wordt
geprobeerd aan zo veel mogelijk
wensen te voldoen. “Ieder mens
is uniek, dus hoort ieder afscheid
dat ook te zijn.”

Sint-Jorisplein
Tel. 0413 1-A
820390
5481 AS Schijndel
7 dagen per week
contact@mijlanduitvaartzorg.nl
24 uur per dag
073-8200997
/ 0413-820390.

gratis fiets- en autoroutes langs
brabantse kerken
BRABANT - kerken en torens bepalen het aanzien van brabant. Overal in stad, dorp of buitengebied
rijzen ze op. Ze vertellen zonder woorden het verhaal van hun geschiedenis, van het bouwvak, van de
kunsten en vooral van de gemeenschappen die ze ooit hebben gebouwd. Te midden van vele andere
gebouwen, die gebruikt worden voor bewoning en bedrijvigheid, bieden kerkgebouwen ruimte voor de
ontmoeting met God. Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’ van GodSint
enJorisplein
de mens.
1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl
Door mensen in geloof ge- ken van de parochie De Goede
bouwd en aan God toegewijd. Herder binnenlopen en in GefVoor u, naast u, met u
In de ruimte van de kerk is er de fen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
ontmoeting tussen God en de Vinkel en Vorstenbosch genieten
mens, maar ook de samenkomst van het gebouw en interieur. Nu
van de gelovigen als geloofsge- is er het Brabants KerkenboeksAdvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
20/04/16
meenschap.
ke, dat vier autoroutes en zes
fietsroutes bevat langs tientallen
Kerken zijn tevens krachtige ma- andere interessante Brabantse
teriële uitingen van de Brabantse kerken.
identiteit. Door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun
genieten van
religieuze betekenis. Om zoveel
gebouw en interieur
mogelijk Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun
kerkgebouwen, hetzij in voort- Het Brabants Kerkenboekske is
gezet gebruik als godshuis, het- gratis verkrijgbaar bij verschillenzij met een andere bestemming, de VVV’s in Brabant en te down- rondleiding in bovengenoemde
was er vorig jaar de Brabantse loaden via
kerken, informeer dan naar de
Open Kerkendag. Op deze dag www.openkerkenbrabant.nl.
mogelijkheden via 0412-451215
kon iedereen ook de zes ker- Als je een groep hebt voor een of a.bergsma@parochiedgh.nl.

10:25
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Groots afscheid voor
directrice ’t Maxend
Aanbiedingen geldig van
5 t/m 11 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gemarineerde speklapjes
100 gram
Marja in de Riksja-taxi omgeven door ‘haar kindjes’

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

NISTELRODE – Na dertien jaar aan het roer te hebben gestaan bij basisschool ’t Maxend gaat Marja
Timmermans met pensioen. Donderdag 28 juni was haar laatste dag als ‘juf Marja’ en dat lieten de
leerlingen en haar collega’s niet ongemerkt voorbijgaan.
’s Ochtends werd Marja verrast
en opgehaald in een riksja onder begeleiding van verschillende trommels. Daarna, toen de
schooldag begon, lieten alle kinderen zien waar ze zo hard op geoefend hebben; namelijk een fantastische voorstelling voor Marja.
Samen met Drum 4 Fun hebben
zij een prachtig eerbetoon aan juf
Marja gemaakt.

van groep 3 en 4 daagden daarna
de ouders uit om hun dansje na
te doen. Dan zongen de kinderen
samen juf Marja nog toe.
Hierna lieten groep 5 en 6 hun
dans-, zang- en drumkunsten
zien en horen. Ze startten met
een drumorkest dat daarna ondersteund werd met tamboerijnen en sambaballen waarmee al
dansend muziek werd gemaakt.

De voorstelling begon met groep
1 en 2. Die kinderen namen iedereen mee op reis, op zoek naar
muzikanten voor de voorstelling.
Ze kwamen uit in Afrika en zagen daar onder andere olifanten
en giraffen onder begeleiding van
drummuziek. Nadat de kinderen
van groep 1 en 2 muzikanten
hadden verzameld, vertrok de bus
weer richting het afscheidsfeest.

Groep 7 en 8 sloten het concert
af. Na een mooi staaltje drumkunsten ging het tussen de jongens en meiden, die een drum
battle hielden. Maar al snel werd
besloten dat muziek mooier is als
je het samen maakt. De jongens
en meiden lieten samen nog een
stuk drummuziek horen. Voor de
grote finale kwamen meiden in
buikdanspakken op en jongens
met een stoere hoed en zonnebril, die een dansje lieten zien
terwijl alle andere leerlingen mee
drumden en klapten.
De feestelijke middag werd afgesloten met een lied. Terwijl alle
leerlingen, juffen en meesters juf
Marja toezongen, pinkte ze al een

Daarna was het de beurt aan de
muzikanten van groep 3 en 4.
Onder begeleiding van drummuziek nodigden de meiden juf
Marja uit om een dansje mee te
komen doen en samen te dansen
in een grote cirkel. De jongens

Toscaanse
filetlapjes
100 gr.

€ 1,20

€ 0,85

Pesto karbonade

€ 0,85

100 gr.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
Marja Timmermans

klein traantje weg. Als laatste bedankte Marja iedereen voor haar
fijne tijd op ’t Maxend. “Ik zeg
geen doei, ik zeg geen vaarwel,
maar ik zeg tot ziens”, sluit een
emotionele Marja Timmermans
af. En ze liet ook een mooi cadeau
achter: een spiegel met de tekst
‘Bewonder hoe bijzonder je bent’.
Zelf kreeg Marja een schilderij
gemaakt door de leerlingen en
een foto waar iedereen opstaat
cadeau.
Juf Marja kan terugkijken op een
mooie tijd en een nog mooier afscheid van ’t Maxend en kan van
haar welverdiende pensioen gaan
genieten.

VERSE KRIELAARDAPPELTJES
1 kilo € 1.50
AVOCADO per stuk € 0.98
WILDE BOSPERZIKEN 500 gram € 1.25
Volop zomerfruit
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Zachte witte
bollen

4 + 2 gratis

Nieuw!
Lemoncake
nu

2,95
Frisse luchtige zomercake

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo’s heeswijk en dinther

KBO Bernheze
Jeu de boules
middag KBO
Nistelrode

Akker geëindigd. Op de eerste
plaats was er een ex aequo tussen Betsy van Dommelen en Piet
van de Ven. Bij het dobbelen om
de prijzen had Piet het geluk aan
zijn kant.
Jan was tevreden met het verloop
van de middag, al had hij graag
wat meer support van andere leden gezien. Hij wees erop dat bij
de kiosk in het ‘7-eeuwenpark’
elke woensdag om 10.00 uur jeu
de boules kan worden gespeeld.
Iedereen mag meedoen. Informatie via Bart van den Brand,
0412-611092.

V.l.n.r. Rien, Piet en Betsy

Foto: Corry Heijmans

NISTELRODE - Vorige week werd
voor de elfde keer in successie
voor de leden van KBO Nistelrode een jeu de boules toernooi
georganiseerd. Op de schitterende banen bij het Gildenhof
gingen 46 leden met elkaar de
strijd aan. Het was perfect weer
voor deze sportieve activiteit.
Na een kopje koffie met krentenbrood gaf Rien Verstegen
de baanindeling door. Er werden twee rondes gespeeld en
na afloop maakte voorzitter Jan
Heijmans de prijswinnaars bekend. Als derde was Rien van den

Opa’s en oma’s
zwemmen met
hun kleinkind(eren)

Creatieve markt
kleinkinderen betalen entree; de
grootouders mogen gratis naar
binnen!
Dit is een zeer ludieke actie gezien het prachtige weer van de
laatste weken. Lekker samen
kopje onder in het bad en wel
op zondag 8 juli. Een prachtige
gelegenheid om samen erop uit
te gaan en de (school)vakantie te
starten! Ouders mogen natuurlijk
ook van de partij zijn, maar die
betalen wel! Het is voor leden
van KBO Heesch, maar ook voor
niet leden.
En wie weet, als dit spektakel
aanslaat, is het voor herhaling
vatbaar!
Het zwembad is op zondag geopend van 11.00 tot 17.30 uur.

KBO Creatief
HEESWIJK-DINTHER - De KBO’s
van Dinther en Heeswijk promoten met genoegen creatieve activiteiten van en door hun leden.

HEESCH - Zwembad ‘t Kuipke
houdt komend weekend een
unieke actie: oma’s en opa’s
mogen gratis zwemmen met
hun kleinkind(eren). Alleen de

BC De Klotbeek:
Vrij bridgen

De co-productie KBO Creatief
van de beide KBO’s was vorig
jaar een groot succes. Alle reden
om het dit jaar op 7 juli weer samen te organiseren. In een fleurige marktomgeving kunnen de
bezoekers genieten van tal van
creatieve activiteiten zoals schil-

deren, beeldhouwen, haken,
breien, borduren, keramieken,
kokkerellen en meer. Met optredens van het accordeonorkest
Ricochet, muziekkapel La Banda
en accordeonist Wim Smits. Speciaal is er dit jaar een demonstratie van Walking Football op een
klein voetbalveldje met goaltjes
et cetera. Misschien word je wel
enthousiast om zelf creatief bezig
te gaan zijn, bijvoorbeeld in het
Creatief Café op de dinsdagmiddag om de drie weken.
Kom daarom op zaterdag 7 juli
naar de Ontmoetingstuin achter
CC Servaes en beleef samen een
gezellige en creatieve middag.
Het wordt zeker leuk. De entree
is gratis. Iedereen, van jong tot
oud, is welkom van 13.30 tot
17.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Liefhebbers kunnen deelnemen aan vrij
bridgen. Het is een prima gelegenheid voor iedereen om in de
zomermaanden toch actief bezig te zijn.
Hierbij wordt de mogelijkheid
geboden om meesterpunten/
NBB-punten te verzamelen, hetgeen voor veel bridgers heel belangrijk is.

hiermee verzamel
je meesterpunten/
nbb-punten
Maandag 9 juli. CC Servaes
Heeswijk-Dinther.
Inschrijven van 19.00 tot 19.30
uur, start 19.45 uur. Uitslag rond
22.30 uur. Kosten: € 2,- per
persoon en € 4,- per paar (voor
niet-klotbeekleden). Breng uw
NBB-nummer mee. Inlichtingen
en aanmelding: 0413-294456 of
bcklotbeek@gmail.com.
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Cheque voor Maito van voormalige
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther
Een waterput voor een beter leven
en werd in verschillende communities goed werk verricht. In
2012 werd een dam aangelegd in
de Maito community. “Dat bood
mogelijkheden om het gebied te
ontwikkelen. Een aantal vrouwen
zijn daarop in 2013 een basisschool begonnen.
Met minimale middelen wordt
door henzelf elk jaar een klaslokaal bijgebouwd. Met uitzondering van het gebouw is er verder
eigenlijk niets. Kinderen deelden een schrift en een potlood.
Dat werd aan elkaar doorgegeven. Toen wij op enig moment
de school bezochten werden we
getroffen door de omstandigheden”, vertellen Ineke en René.

V.l.n.r.: Ineke, Marijke en René

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Met ingang van het nieuwe jaar sloot in Heeswijk-Dinther de deur van de Wereldwinkel. Het bestuur is doende om de in verloop van haar bestaan opgebouwde financiële middelen
te verdelen over een aantal goede doelen die een link hebben met de ideële doelstelling van de Wereldwinkel. Afgelopen week mocht Stichting Maito van Ineke Struik en René van de Meent uit Heeswijk-Dinther een cheque in ontvangst nemen.
Via hun werk als docent infratechniek aan het Koning Willem I
College in ‘s-Hertogenbosch en
studenten die er stage liepen,
kwamen Ineke en René in 2006
voor het eerst in Kenia. Vanaf dat
moment zijn ze ‘verkocht’ en be-

zoeken zij het land jaarlijks. “Als
we uit het vliegtuig stappen ‘ruiken we Afrika’. Dat is een niet uit
te leggen gevoel. De mensen zijn
er zó aardig en tevreden met helemaal niets. Daar zouden velen
nog iets van kunnen leren. Het

doet je beseffen hoe goed we het
hebben”, vertellen Ineke en René.
Vanaf 2006 liepen er tal van studenten in diverse disciplines zoals
weg- en waterbouw, ICT, maar
ook meubelbouw, stage in Kenia

Doordat het er al drie jaar niet
meer geregend heeft is intussen
een nijpend watertekort ontstaan
en als gevolg daarvan ook een gebrek aan voedsel. “Zonder water
groeit er niets, dus is er nauwelijks
te eten. Het is als een vicieuze cirkel”, weten Ineke en René. Eentje
die zij met hun in 2017 opgerichte
stichting graag willen doorbreken.
“We hebben ons om te beginnen
ten doel gesteld om geld in te zamelen voor een waterput. Voor
de dichtstbijzijnde moet tien tot
vijftien kilometer worden gelopen. Een waterput staat garant
voor een beter leven”, zeggen
Ineke en René.

De waterput kost circa € 30.000,-.
Stichting Maito is doende om bedrijven aan te schrijven in de hoop
op financiële steun en natuurlijk is
iedereen die een duit in het zakje wil doen daarvoor van harte
uitgenodigd. Ineke en René zijn
dan ook aangenaam verrast met
het financiële steuntje in de rug
van de voormalige Wereldwinkel.
Namens genoemde overhandigde
Marijke den Otter hen een cheque van € 1.250,-.
“Hiermee hebben we het benodigde bedrag nog niet compleet,
maar we zijn wel al doende met
grondonderzoek ter plaatse om te
kijken naar een goede plek. Iedereen die een donatie doet, wordt
overigens met zijn of haar naam
vermeld op de put”, weten Ineke
en René.
Naast Stichting Maito, kregen al
een aantal leveranciers van fairtrade producten en meerdere
plaatselijke goede doelen financiële steun, zoals ‘Solidair met
India’, ‘Medisch werk Mumbai’,
‘Bogota zonder honger’ en Stichting Bombo. Marijke: “We hebben nog een kleine bodem en zoals al eerder zal ook hiervoor goed
bekeken worden, wie we daar blij
mee gaan maken.”
Voor informatie www.maito.nl
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Fioretti College 98% geslaagden
en negen leerlingen cum laude

VEGHEL - Maar liefst 98% van de eindexamenkandidaten van het Fioretti College in Veghel is geslaagd. Dat zijn 351 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. De school
voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in Veghel komt al jaren ruim boven de landelijke norm uit.
Locatiedirecteur
Clemens
Geenen uit Vorstenbosch is trots
op het resultaat. “We scoren al
jaren goed op het eindexamen,
maar met 98 procent mogen we
ons tot één van de beste scholen
in Nederland rekenen.
De laatste jaren lag het resultaat
rond de 96 à 97 procent, maar
we moeten het toch ieder jaar
maar weer zien waar te maken.
Ik feliciteer onze leerlingen, hun
ouders/verzorgers én onze collega’s met dit geweldige resultaat!”
Clemens geeft ook aan dat van
de 166 mavo-leerlingen er 133
geslaagd zijn met zeven vakken
en allemaal met wiskunde in hun
pakket. “Het Fioretti College legt
de lat hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het
ook kunnen! Enkele leerlingen
zijn zelfs geslaagd voor acht

vakken of hebben scheikunde
op havo 3-niveau gedaan.” Dit
jaar hebben de basisberoeps- en
kaderberoepsleerlingen voor het

41 vijfde- en zesdejaars leerlingen de school verlaten. “Voor
ongeveer de helft van de leerlingen hebben onze PrO-docenten

‘Het Fioretti College legt de lat hoog
en leerlingen laten zien
dat ze het ook kunnen’
eerst examen gedaan voor de
nieuwe profiel- en keuzevakken.
“De vernieuwing binnen het
vmbo is goed geïmplementeerd,
gezien de resultaten. Ik meld ook
graag dat we de laatste vijf jaren
geen enkele kandidaat vooraf
teruggetrokken hebben. Iedere
leerling gaat dus op examen”,
zegt Clemens.
Praktijkonderwijs (PrO)
Op het Praktijkonderwijs gaan

passend werk gevonden”, zegt
de locatiedirecteur. “De andere
helft van de PrO-leerlingen gaat
verder op het MBO. Van deze
schoolverlaters hebben er 15 dit
schooljaar hun Entree-diploma
behaald op het Fioretti College
en dat is een primeur.
Daarnaast hebben 31 leerlingen
uit het vijfde jaar ervoor gekozen
om een zesde jaar op het Fioretti
College doen.”

Geslaagd met een
negen gemiddeld
HEESWIJK-DINTHER - Onlangs
is Olaf Ketelaars uit Heeswijk-Dinther geslaagd op Gymnasium Bernrode.
Bijzonder aan deze prestatie is
dat hij maar liefst elf vakken
heeft gevolgd (in plaats van de
minimale acht) én dat hij met
een gemiddelde van 9 zijn diploma in ontvangst mocht nemen.
Naast de bovenstaande elf vakken staan ook een rekentoets
en combinatiecijfer (maatschappijleer en profielwerkstuk) als
cijfer genoteerd. Hij heeft drie
tienen behaald voor wiskunde,
scheikunde en de rekentoets.
Daarnaast heeft hij nog zeven
negens en drie achten en dat
betekent dat hij summa cum
laude geslaagd is. En dat hij niet
alleen goed kan leren blijkt wel
uit het feit dat hij ook nog een
vermelding kreeg voor het feit
dat hij nogal sportief is. Hij heeft
het schoolrecord verspringen op
zijn naam gebracht en was ook

Olaf toont de drie sectieprijzen voor
wiskunde, scheikunde en gym

nog eens pitcher van het softbalteam, dat onlangs mocht aantreden in Arnhem op het finaletoernooi voor middelbare scholieren.
Nu nog even genieten van een
rustige periode en dan begint hij
volgend jaar in Tilburg aan de
studie Econometrie.

11

Woensdag 4 juli 2018

gala bobz

Word jij ook een
leesmiljonair?

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Dat wordt de zomerdip genoemd. Om deze zomerdip tegen te gaan starten de bibliotheken in Bernheze op 1 juli met
het project ‘Leesmiljonairs’. Alle
kinderen uit de groepen 3 tot
en met 8 die meedoen aan het
project gaan samen proberen
één miljoen minuten te lezen.
Leesmiljonairs kunnen in de bi-

Lees je rijk in de zomer!
Word jij een leesmiljonair?
Haal nu je deelnameboekje in jouw bibliotheek!

bliotheek een speciaal boekje
ophalen waarin ze per week
opschrijven hoeveel minuten ze
gelezen hebben. Het zelf lezen
thuis, maar ook voorlezen en het
bezoeken van de bibliotheek tellen mee. Kinderen kunnen met
hun leesminuten
bronzen,
zilveEE
K
S E RIJ
ren en gouden Jdiploma’s
halen.
Samen met alle kinderen uit de gemeente Bernheze
hun familie)
gaan we
Wanneer (én
het
doel
behaald is
1 miljoen leesminuten sparen.
komt er een spetterende afsluiAls we aan het eind van de periode
leesminuten hebben gehaald,
ting insamen
de1 miljoen
kinderboekenweek!
van zo. 1 juli tot en met

wo. 10 oktober 2018

L

Om 19.15 uur verzamelde iedereen bij de parkeerplaats van
Sportpark de Schellen en tegen
19.30 uur vertrok de stoet via
de Kromstraat, Tramplein, Tramstraat, Lindestraat naar de BOBZ
waar het gala plaatsvond.
Tijdens de avond werd zoals elk
jaar Mr. Bobz en Mrs. Bobz gekozen. Dit jaar werd Tygo Nijenbrink Mr. Bobz en Loes Verhoeven Mrs. Bobz.

BERNHEZE - Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen die in de
zomervakantie niet lezen soms
wel één of twee niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling.

!

NISTELRODE - Met bijna 30
graden op de thermometer was
het jaarlijkse gala voor de basisschoolverlaters afgelopen vrijdag een groot succes.

is er een feestelijke afsluiting!

www.nobb.nl

modderweek; daar word je vrolijk van!
Maxend 6 • 5388 GL Nistelrode • 0412-611942
www.debenjamin.com

Meer foto’s op:
Dagopvang
www.mooibernheze.nl

Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang

NISTELRODE - vorige week kwamen alle kinderen van De benjamin in hun alleroudste ‘kloffie’ spelen bij De benjamin. Het was modderweek en daar wordt bij De benjamin
een echt feestje van gemaakt! De ontdektuin van kindcentrum de kanZ en de kubiek werden omgetoverd tot een modderparadijs. Helemaal compleet met een echt modderbad,
een modder-schminkhoek, watermuur, modderkeuken en blote voetenpad.
En wie wordt er nu niet vrolijk
van een partijtje moddermeppen, waarbij je eerst je vliegenmepper goed onderdompelt
in de modder om vervolgens lekker om je heen te meppen!
Tijdens internationale ModderDag ontdekken kinderen wat

modder is en hoe je er mee kunt
spelen. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland
zijn tegelijkertijd actief bezig
met de natuur. Met ModderDag
wordt dan ook het spelen in de
natuur op de agenda gezet omdat het leerzaam en leuk is! Om

hier alle kinderen volop van mee
te laten genieten, wordt bij De
Benjamin niet één dag gemodderd, maar de hele week. Van
de allerkleinsten van de dagopvanggroepen tot de kinderen
van de buitenschoolse opvang,
iedereen deed mee.

Leef je uit met zand, water en
modder, dat is het motto. En dat
lieten de kinderen van De Benjamin zich geen twee keer zeggen.
Van voorzichtig met je handjes
voelen aan de modder, tot een
volle duik in het modderbad en
hier bijna onherkenbaar, maar

met een big smile op het gezicht,
weer uitkomen! Alles kan en alles mag. Op de Facebookpagina
van De Benjamin vind je een fotoverslag van het gemodder van
vorige week. Bij De Benjamin
kijken ze stiekem alweer uit naar
de Modderweek 2019.
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aan het werk
Totech Totaal Techniek zoekt

PERSONEEL!
In verband met onze snel groeiende
orderportefeuille zijn wij op zoek naar

GEMOTIVEERDE
COLLEGA’S
Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij onze zeer uiteenlopende opdrachten,
onder andere: hakken, (grit/water-) stralen,
of andere ondergrondvoorbereiding,
coaten (zowel voor de Pipeline Service
afdeling als onze (beton-) renovatietak),
ondersteunende werkzaamheden bij
betonrenovatie (zowel constructief,
technisch als esthetisch)
injectiewerkzaamheden etc.
Neem een kijkje op onze website voor
een indruk van ons bedrijf, de diverse
werkgebieden en de variëteit aan projecten.
Ook vind je hier de volledige
vacatureteksten.
Ben je geïnteresseerd in werken bij Totech?
Stuur dan je cv naar: info@totech.nl

Totech | Voorste Groes 5 | 5384 VJ | HEESCH | 0412-623284 | www.totech.nl | info@totech.nl

HEEEY
J I J DA A R !
ouder en
Ben jij 14 jaar of
tie wat
wil je in de vakan
bijverdienen?

18 en 25 juli Heesch. Ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve,
Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De la
Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.

Voor de
vakantieperiode
zoeken we voor
verschillende
krantenwijken
invallers

25 juli Heesch. Ongeveer 165 kranten
Zoggelsestraat, Nieuwe Erven, Nieuwstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, Achterstraat,
Raktstraat, Achterste Groes, Runstraat, Voorste Groes, Geffensestraat, Vismeerstraat,
Cereslaan en Middelste Groes
11,18 en 25 juli Vorstenbosch. Ongeveer 290 kranten
Bijsterveld, Helling, Oude Veghelsedijk, Heuvel, Kapelstraat, Mr. Loeffenplein, Heiveld,
Binnenveld, Dorpsrand, Rietdijk en Akkerveld.
15 augustus Heeswijk-Dinther. Ongeveer 207 kranten
Baron van den Bogaerdelaan, Hoofdstraat, Mgr. Van Oorschotstraat, Antoon Coolenstraat,
Willebrordstraat, Antoon der Kinderenstraat, Balledonk, Liekendonk en Heeswijkseweg.

0412-795170 of
eer informatie naar
Mail of bel voor m
aag naar Heidi.
zemedia.com en vr
bezorging@bernhe
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Ik ga op vakantie en neem mee... DeMooiBernhezeKrant
Win een levensmiddelenpakket ter waarde van € 50,BERNHEZE - De vakantieperiode breekt aan en komende week
gaan er al veel vakantiegangers genieten van een welverdiende
vakantie. In de koffers, auto’s en caravans wordt ieder gaatje optimaal benut, toch is er vaak nog wel een plekje over voor een A4
formaat papieren bundeltje. Dat bundeltje zit je nu te lezen en we
hebben daarmee een mooie actie bedacht, zodat deze ook nog iets
op kan brengen.
Neem DeMooiBernhezeKrant
mee op vakantie en zorg ervoor
dat je een foto maakt met en/
of van DeMooiBernhezekrant
in vakantiesfeer. Wij ontvangen
deze foto’s graag via
info@demooibernhezekrant.nl
en verloten onder alle inzendingen een ‘thuiskom-levensmiddelenpakket’ van Jumbo Nistelrode ter waarde van € 50,-.

met DeMooiBernhezeKrant en
stuur hem op, wie weet ga jij
na de loting op 23 augustus als
winnaar het levensmiddelenpakket ophalen.

Ga jij niet op vakantie? Ook dan
is er vast wel een moment dat
je je in een ‘vakantiestemming’
bevindt. Maak dan snel die foto

Fanfare Aurora heeft van zich
laten horen



Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Afgelopen zaterdagmiddag rond 15.00 uur begon
Fanfare Aurora met de eerste noten van haar jaarlijkse seizoenafsluiting bij de fontein op ’t Dorp.
In eerste instantie vond het publiek het vreemd dat het water
van de fontein werd uitgezet bij
een temperatuur van rond de 30
graden, maar gaandeweg begreep men dat er zich iets muzikaals ging afspelen. Stoelen
voor musici en publiek werden
snel geplaatst en de aanwezige
bezoekers konden al snel kennis
maken met het jeugdorkest van
Aurora dat een ingestudeerd mu-

ziekstuk ten gehore bracht met
Australische invloeden.
Vervolgens kwamen de diverse
geledingen van Aurora met optredens van Con Brio het opleidingsorkest, de jeugd malletband
en het grote fanfare orkest. Een

30-jarig jubileum buurtvereniging De Wevershoek

hoornsolo van Emiel van Uden
van Con Brio was indrukwekkend, maar met het grootse
gezamenlijke optreden was de
apotheose van de middag toch
zeker ‘The Spirit of the Celts’,
gebaseerd op Ierse volksmuziek.

NISTELRODE - Buurtvereniging De Wevershoek vierde afgelopen
zondag haar dertigste verjaardag met een dagprogramma voor
jong en oud. Voorzitter Peter van der Heijden was blij verrast zoveel buurtgenoten te mogen begroeten. Rond het middaguur werd
er verzameld en vertrok de bus met het buurtgezelschap richting
Barneveld. Onderweg werden de buurtgenoten vermaakt met een

Een mooie middag, waarbij de
toeschouwers ook gretig gebruik
maakten van de terrassen van
Gastronomia Italiana en ’t oude
Raadhuis. Volgens de organisatie
zou het wellicht een goede zaak
zijn dit evenement jaarlijks op de
agenda te zetten in het Heesche
centrum.

Aangekomen in Ter Schuur bij
het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum kon iedereen een
kijkje nemen in de wereld van
vroeger. Je werd meegenomen
in de tijd dat er geen elektriciteit
was en de arbeid nog met de
hand gedaan werd.
De mensen waren erg afhankelijk van familie, vrienden en buren. Een mooie verbinding om
met je buren op deze plek het
jubileum te vieren onder het genot van koffie en taart. Nadat iedereen op zijn eigen tempo had
rondgekeken en de kinderen de

Het optreden van Fanfare Aurora werd mede ondersteund door
het Centrummanagement van
Heesch dat tot doelstelling heeft
het centrumgebied aantrekkelijk
te maken voor bezoekers.

leerzame speurtocht hadden afgerond ging de bus tegen etenstijd weer terug naar Nistelrode.
Bij de familie Lips stond er een
koud en warm buffet klaar en
werd er onder het genot van een
drankje geproost op een goed
verleden en op een mooie toekomst. Het bestuur is trots op
deze actieve buurtvereniging,
die jaarlijks vele activiteiten organiseert, en is van mening dat dit
zeker bijdraagt aan versterking
van de saamhorigheid binnen de
buurt. De buurtgenoten kijken
terug op een prachtige dag!

Bezorgers meld je aan!
Per 13 augustus komt er een wijk vrij in Heeswijk-Dinther en Heesch
Heeswijk-Dinther: ongeveer 265 kranten. Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt Moorstraat,
Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
Heesch: ongeveer 310 kranten. Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen,
Krabbenhoek, Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en Bosschebaan.
Ben jij 14 jaar of ouder en heb je interesse? Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. Vraag naar Heidi.

Woensdag 4 juli 2018

15

16

gemeenteberiChten

Woensdag 4 juli 2018

praktisChe informatie

project ervenplus

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

Voor groenere erven en meer biodiversiteit

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

ErvenPlus, het project van brabants Landschap waarmee de
erfvogel in brabant een helpende hand toegestoken krijgt,
zorgt voor groenere erven en
meer biodiversiteit.
De erfvogel heeft het zwaar.
Van oudsher komen veel soorten
vogels voor op het boerenland,
waar ze met name op erven
broeden in hagen en bomen.
Ook omdat erven tegenwoordig
groter zijn en ‘netter’ worden
bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en de voedselvoorraad af.
Met het project ErvenPlus probeert Brabants Landschap, samen met Brabantse gemeentes
en Orbis, de erfvogel een handje

te helpen. U kunt daaraan meehelpen door een zogenaamde
‘erfscan’ te laten uitvoeren.
Tijdens zo’n erfscan kunt u met
een specialist bespreken hoe u
uw erf aantrekkelijker kunt maken voor vogels. In de afgelopen
maanden zijn al ruim 350 erven
bezocht door heel Noord-Brabant.
Bent u een natuurliefhebber en
woont u buiten de bebouwde
kom in de gemeente Bernheze?
Wilt u de erfvogel helpen met
een aantal gratis maatregelen op
uw erf?
Bijvoorbeeld door fruit- of laanbomen, struweel- of haagbeplanting te planten of nestkasten
te plaatsen? Dan kunt u zich in-

schrijven via erfvogelsbrabant@
gmail.com of via de website van

Brabants Landschap:
www.brabantslandschap.nl

uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd
in oktober 2018 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie plek of een leuk
evenement in onze gemeente gefotografeerd? Stuur de foto dan
voor 27 juli 2018 naar ons op en maak kans op een prijs.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een waardebon
van € 75,- (eerste plaats), € 50,(tweede plaats) en € 25,- (derde
plaats).
Wanneer u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd, hou dan rekening
met het volgende.

- De foto’s moeten genomen
zijn in deze gemeente en/of
moeten herkenbaar zijn voor
de Bernhezer samenleving. Het
kan een gebouw zijn, een mooi
plekje of een leuk evenement.
- Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen
meedoen aan de fotowedstrijd.
Medewerkers van de gemeen-

te zijn uitgesloten van deelname.
- Per persoon mag u maximaal
twee foto’s inzenden.
- U moet de foto’s digitaal via
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
- De gemeente Bernheze kan de
foto’s gebruiken voor andere
doeleinden. Als u aan de fotowedstrijd meedoet, geeft u
toestemming voor het rechtenvrij gebruik van uw foto’s voor
bijvoorbeeld de gemeentelijke

website, folders, flyers, brochures of nieuwsbrieven.
- Als u personen fotografeert,
vraag dan van tevoren of ze
het daarmee eens zijn.

ning/ontheffing verleend aan:
- Wandelorganisatie Jeugd- en
Gezinsvierdaagse voor het organiseren van een Jeugd- en
Gezinsvierdaagse van 31 juli
t/m 4 augustus 2018 in (de omgeving van) Heeswijk-Dinther.
Er wordt een defilé gehouden
op 4 augustus 2018 tussen
13.00 uur en 17.00 uur in de
volgende straten: Abdijstraat,
Zijlstraat, Pastoor Maasstraat,
Graaf Wernerstraat en Plein
1969. Plein 1969 is op 1 augustus 2018 van 8.00 tot 12.00
uur en op 4 augustus 2018 van
13.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers. De beschikkingen zijn
op 29 juni 2018 verzonden.
- Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch voor het organiseren
van een kindervakantieweek
op 15 augustus 2018 van 9.00
tot 16.30 uur, 16 augustus
2018 van 9.00 tot 22.00 uur en
17 augustus 2018 van 9.00 tot

20.00 uur op de locatie Tipweg
11, 5476 VA Vorstenbosch. Op
17 augustus is er een optocht
van 18.30 tot 19.00 uur. De
route is als volgt: Eggerlaan,
Kampweg en Tipweg in Vorstenbosch. Tijdens de optocht
zijn deze wegen (geheel of gedeeltelijk) afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn op
29 juni 2018 verzonden.
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren
van een kindervakantieweek
op 13 augustus 2018 van 9.00
tot 22.00 uur, 14 en 15 augustus 2018 van 9.00 tot 16.00
uur op de locatie Achter de
Berg 14, 5388 TS Nistelrode.
De beschikkingen zijn op 29
juni 2018 verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s (JPG-formaat, minimaal 300
dpi of 1,2 MB) voor 27 juli 2018
naar a.abrahamse@bernheze.org.
Zet duidelijk de gefotografeerde
locatie en de naam, adresgegevens en telefoonnummer van de
fotograaf in uw e-mail.

André van de Voort won de
fotowedstrijd vorig jaar

offiCiËle bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding maken uitweg
D.M. Verstegen-Schellens, De
Hoef 8, 5388 EN in Nistelrode
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van

een 2de uitweg naar De Hoef 8
in Nistelrode. De melding is op
27 juni 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 27 juni 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergun-

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel

2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Stichting Berne Abdijbier voor
het organiseren van de introductie Abt-generaal Quadrupel
op 29 juli 2018 op de locatie
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De toestemming
is op 29 juni 2018 verzonden.
- Buurtvereniging
Emmahof
voor het organiseren van een
Buurt BBQ op 11 augustus
2018 van 19.00 tot 24.00 uur
op het speelveldje aan het Emmahof, 5283 KJ Heesch. De
toestemming is op 2 juli 2018
verzonden.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistra-

gemeenteberiChten
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tie personen (Wbrp) staat ingeschreven. Dit blijkt uit het adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze heeft daarom besloten om zijn persoonsgegevens niet meer bij te houden
en deze persoon uit te schrijven
uit Nederland. Hierop volgt een
inschrijving in het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
- R. Aparecida,
geboren 29-07-1981
Besluitdatum: 29-05-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze
via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Lindenlaan 11, Heesch
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpwijzigingsplan Lindenlaan 11 in
Heesch (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening), te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
WPLindenlaan11-ow01
inhoud: Het splitsen van de woning aan de Lindenlaan 11 in
Heesch.

Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Dogs if the dutch (roefs-Leeyen VOF) heeft een melding ingediend voor het veranderen
van een rundvee-, paarden en
hondenhouderij op het adres
Krommedelseweg 5, 5472 PL
Loosbroek.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
vorstenbosch
- Rietdijk 17a
Kandelaberen 4 lindes
(groeimogelijkheden)
Ontvangstdatum: 19 juni 2018
- Rietbeemden 5
Bouw schuur
Datum ontvangst: 23-06-2018
Nistelrode
- Laar, Weijen
Kappen 27 lindes (herinrichting
openbare ruimte)
Ontvangstdatum: 26 juni 2018
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- Boekweitstraat 7
Plaatsen opbouw achterzijde
woning
Datum ontvangst: 24-06-2018
- Sectie L nr.47 (Maashorst/
Zevenbergen)
Aanplant houtgewas/omvorming grasland in kruiden- en
faunarijke akker
Datum ontvangst: 28-06-2018
- Maxend 48
Nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 25-06-2018
- Zwarte Molenweg 6
Verbouw woning
Datum ontvangst: 29-06-2018
- Maxend 39
Bouw 8 zorgwoningen
Datum ontvangst: 29-06-2018
Heesch
- ’t Dorp 148
Bouw berging
Datum ontvangst: 02-07-2018
- Hoefstraat ong.
Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 25-06-2018
- Goorstraat sectie B nr.7731
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 28-06-2018
- Plan De Hoef 2, Soeloop ongenummerd
Oprichten 8 woningen
Datum ontvangst: 27-06-2018
- Plan Kerkstraat /’t Vijfeiken
Oprichten 24 woningen en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 26-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 31a

Verhogen nok bijgebouw
Datum ontvangst: 25-06-2018
- Julianastraat 3
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (i`.v.m. realisatie nagel/brow bar)
Datum ontvangst: 26-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Irenestraat 23
Aanbouw carport/berging en
plaatsen schutting
Datum ontvangst: 27-06-2018
- Laverdonk 5a
Herbouw bedrijfswoning
Datum ontvangst: 26-06-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 28-06-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
vorstenbosch
- Rietbeemden 5
Bouw schuur
Verzenddatum: 26-06-2018
Loosbroek
- Bergmolen 1
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (tijdelijk
wonen in garage)
Verzenddatum: 26-06-2018
Heesch
- Osseweg 1
Plaatsen DHL Lean Parcel Locker
Verzenddatum: 26-06-2018
- Denneboomstraat 10
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 28-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk ong.kavel KK01

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Veranderen pluimveehouderij
Rectificatie krant van week 26
inzake verzenddatum, deze
moet zijn: 18-06-2018
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

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

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Handhavingsbesluit
Onderstaand handhavingsbesluit
is genomen.
Heesch
- Beemdstraat 9
Last onder dwangsom inzake
drank en horecawet (schenken
onder 18 jaar)
Verzenddatum: 02-07-2018
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
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 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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

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

WWW.bernheze.org

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.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

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

www.humstijl.nl
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BSOB voert controles
uit op straat voor WOZ
bernheze - BSOB voert in de
komende maanden controles
op straat uit. Dit betekent dat je
een medewerker van BSOB door
jouw straat kunt zien rijden in
deze tijd.
Wat controleren wij?
Medewerkers van BSOB rijden
rond en voeren controles uit.
Zij bekijken woningen vanaf de
straat en controleren of de gegevens in de WOZ-administratie
kloppen.
Wat merk jij hiervan?
In principe niets. De medewerkers kunnen en zullen zich altijd
legitimeren als je daarom vraagt.
Waarom wordt deze controle
uitgevoerd?
Men wil controleren of de gegevens in de WOZ-administratie
correct zijn. Mocht dat niet het

geval zijn, dan kan dat leiden tot
een onjuiste WOZ-waarde.
Vragen?
Heb je vragen over deze controles? Bel BSOB op 088-5510000
of ga naar www.bs-ob.nl.
Over BSOB
Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint
Anthonis, Someren en Uden) op
het gebied van gemeentelijke en
waterschapsbelastingen.

BSOB vraagt informatie op bij
eigenaren agrarische bedrijven
bernheze - BSOB verstuurt in
de komende maanden inlichtingenformulieren naar eigenaren
van agrarische bedrijven. Hierin
wordt gevraagd om informatie
die van invloed kan zijn op de
WOZ-waarde.
Wat wordt er gecontroleerd?
Er wordt nagegaan of alle onderdelen die in de taxatie zijn meegenomen kloppen. Daarnaast
wordt er om informatie over het
gebruik van de gebouwen gevraagd. Dit kan van invloed zijn
op de WOZ-waarde.
Wat merk je hiervan?
Eigenaren van agrarische bedrijven ontvangen een formulier. Hierin staan de gegevens
die BSOB in haar systeem heeft
staan.
Op dit formulier kun je aangeven of dit klopt. Bij het formulier
zit een antwoordenvelop. Deze
kun je gebruiken om het formulier terug te sturen.

Waarom vragen wij deze informatie op?
Wij willen controleren of de gegevens in de WOZ-administratie
correct zijn. Mocht dat niet het
geval zijn, dan kan dat leiden tot
een onjuiste WOZ-waarde. Je
betaalt dan wellicht teveel belasting. Om dit te voorkomen
wordt er informatie bij je opgevraagd.
Heb je vragen over het formulier dat je ontvangen hebtt? Bel
dan met een van de taxateursvia 088-5510002 of mail naar
woz@bs-ob.nl.
Over BSOB
Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint
Anthonis, Someren en Uden) op
het gebied van gemeentelijke en
waterschapsbelastingen.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Klimaatwet
Fantastisch dat het onderwerp klimaat nu landelijk echt is aangepakt en dat
dit over coalitie en oppositie wordt heen getild. En, nog belangrijker, ook
over de bestuursperiodes van (meestal) steeds vier jaar heen. Want ondertussen is het toch voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier
omgaan met grondstoffen, energie en onze leefomgeving.
Zowel in ons verkiezingsprogramma als in het coalitieakkoord is er aandacht
voor ons klimaat. Hoe zit dat bij jullie allen? Zijn jullie al bewust bezig met het
klimaat? Is heel de tuin vol gelegd met stoeptegels of is er ruimte voor het
o zo belangrijke groen, dat ons helpt de fikse regenbuien die we tegenwoordig krijgen te verwerken.
Graag gaan wij met zowel burgers als ondernemers in gesprek om ook in
Bernheze actief om te gaan met het klimaat. De gemeente staat open voor
de ideeën van eenieder en zal zich inzetten voor de doelen die gesteld worden in de klimaatwet.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf om klimaatproblemen samen op te lossen. Alleen op deze manier kunnen onze kinderen en kleinkinderen straks
gezond opgroeien. Schouders eronder dus!
Lid worden of aansluiten bij een fractieoverleg?
Meld je aan via info@lokaal.nu.
Groet, Mieke Dobbelsteen
bestuurslid LOKAAL

Een nieuwe Traverse
Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
De gemeente begint dit jaar met de eerste stappen in een meerjarenplan om de
Traverse in Heeswijk-Dinther te vernieuwen. De Hoofdstraat, Edmundus van
Dintherstraat, Sint Servatiusstraat en de Brouwersstraat worden onder handen
genomen. Afgelopen maandag was de eerste bijeenkomst van een reeks bijeenkomsten rondom het plan.
Het is een project dat al jaren op
het lijstje heeft gestaan van alle
partijen en bovenal de inwoners
van Heeswijk-Dinther. Nu het
project van start gaat, hoop ik op
een fijn, veilig en groen ontwerp.
Met ruimte voor de fietser én de
voetganger. Nu de ontsluitingsweg is gerealiseerd hebben we
mogelijkheden om creatief aan

de slag te gaan met het ontwerp.
Zouden we de Traverse op sommige plekken misschien zelfs af
moeten sluiten voor doorgaand
verkeer? Of is een fietsstraat inrichting de oplossing met ruimte
voor verblijfskwaliteit?
Ik hoop dat ik velen van u de
komende maanden zie bij de bij-

eenkomsten. Zodat we samen
het best mogelijke ontwerp voor
de Traverse kunnen maken. Dan
kunnen we uitkijken naar een
Hoofdstraat waar iedereen veilig
doorheen kan. Al ben je te voet,
op de fiets of met de auto. Als
het aan mij ligt gaan we er hard
aan werken de komende tijd. U
ook?

informatie voor de kernen
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Bezorgd
Ad Donkers, raadslid Politieke Partij Blanco
Iedereen wil van harte dat het fijn en goed gaat met kinderen. Dat ze veilig
en gezond kunnen opgroeien. Dat ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen
en mee te doen. De gemeente zet stevig in op jeugdbeleid.

Maar er kan nog veel meer gebeuren, zowel wat voorkoming
(preventie) van problemen betreft als de behandeling ervan.
De leden van de commissie
Maatschappelijke Zaken zijn hierover samen met de betreffende
wethouder en de ambtenaren
volop in gesprek. Geen politieke discussies, geen eigen belangen, maar hoe ervoor te zorgen
dat kinderen en jeugdigen nog
beter geholpen kunnen worden.
Het gaat hierbij om meedenken

over ‘beleid’ en niet om zelf uit
te voeren, dat laten we uiteraard
aan de deskundigen over. Denk
aan de mensen die werken bij
Bureau Jeugd en Gezin (BJG), de
jeugdwerkers bij ONS welzijn, de
zorgteams op scholen en aan degenen die bij de GGD en de GGZ
de jeugdzorg in hun takenpakket
hebben zitten.
Volop hulp- en ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan het lijstje nog langer gemaakt worden.
Van belang is wel, dat ouders en

jongeren weten hoe en waar ze
van dat ruime aanbod gericht
gebruik kunnen maken. Die
toegang moet duidelijk en laagdrempelig zijn. Via het zorgloket
van de gemeente is er sowieso
altijd informatie over op te vragen. Ook van belang is, dat de
zorgverleners niet langs elkaar
heen werken en precies van elkaar weten wat er speelt. Het
credo hierbij is: één gezin, één
plan, één regisseur. Heeft u ideeën of suggesties: altijd welkom!

Duurzaamheid
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Het is voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier omgaan met
grondstoffen, energie en onze leefomgeving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie worden de belangrijkste thema’s. Bewustwording is een
basis voor verandering. Zorgvuldig ruimtegebruik is een voorwaarde. Daarom
ligt de prioriteit voor zonnepanelen bij bestaand bebouwd gebied en in het
buitengebied op bestaande bouwblokken. Ook bij de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch-West is een maximale duurzaamheidsambitie het
uitgangspunt.
2050
In 2050 moet Nederland een
grote slag gemaakt hebben qua
duurzaamheid. Fossiele brandstoffen worden niet meer gebruikt. In ruim 30 jaar moet er
veel gebeuren. Bij nieuwbouw
geen gasaansluiting, maar een
zonnedak. Energie die overdag
teveel is, moet op termijn opgeslagen kunnen worden. In Bernheze kunnen we gaan nadenken
over wijkcentrales. Dat zijn gro-

te duurzame batterijen die de
dagopbrengst vasthouden tot de
avond. Dan hebben we stroom
nodig en schijnt de zon niet.
Hier ligt een belangrijk deel van
de oplossing op gebied van energiegebruik. Verder heeft de elektrische auto de toekomst. Zonder benzine en diesel komt de
traditionele auto niet meer van
zijn plek af. Het milieu is enorm
gebaat bij terugbrengen van de

CO2 uitstoot. Door de klimaatverandering hebben we nu al te
maken met hoosbuien en langere
perioden van droogte. Ons hele
systeem is daar nog niet op berekend. In Bernheze doen we ons
best om waterberging te optimaliseren en overlast na hoosbuien
te voorkomen. Belangrijk in de
verduurzaming is afkoppelen van
regenwater. Niet in het riool laten lopen, maar in de bodem laten verdwijnen.

Ruud: ‘Dit is echt een baan, maar vooral
een ontzettend leuke hobby’

Het werk van een lokale politicus
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze
Zes weken geleden ben ik tot gemeenteraadslid benoemd. Naast
felicitaties hoorde ik dezelfde vragen: “Heb je een nieuwe baan?”
“Wat doe je dan?” “En waarom doe je dat?” Allemaal goede vragen
waar ik graag antwoord op geef.
Een gemeenteraadslid is een
lokale politicus. Dit is niet echt
een baan, maar vooral een ontzettend leuke hobby. Een gemeenteraadslid heeft drie taken.
De eerste is het vormen van de
volksvertegenwoordiging.
Elk
besluit kent voor- en tegenstanders. Als gemeenteraadslid weeg
je af welke argumenten zwaarder wegen en neem je een besluit. De tweede taak is het stellen van kaders. Dit betekent op
hoofdlijnen bepalen wat er nodig
is in de gemeente: bijvoorbeeld
aan huishoudelijke hulp voor ouderen, of waar er wat gebouwd
mag worden. Het college gaat

hiermee aan de slag. Daar komt
de derde taak om de hoek kijken: erop toezien of het college
de gemaakte plannen uitvoert.
En of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.
Waarom ik dit doe? Ik wil een
bijdrage leveren aan onze mooie
gemeente en mezelf persoonlijk
ontwikkelen. Elke lokale politicus
heeft zijn eigen motivatie en vult
de taken op zijn eigen manier in.
Dat maakt de lokale politiek ook
zo leuk!

onze taken, bijvoorbeeld door
mee te praten in commissies?
Stuur dan een bericht via cda.nl/
bernheze/contact.

Bent u erin geïnteresseerd ons
CDA Bernheze te helpen met

cda.nl/bernheze
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie

te koop

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Carla van Eerd
Debbie van Eerd uit
kan de staatsloten
Vorstenbosch
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Nu ook kipproducten
gemarineerd voor de BBQ,
ook verkrijgbaar buiten de
openingstijden, 06-12033685.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.
Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06- 55932252, 0413 229502,
mhpinxteren@gmail.com.

aangeboden

2
8

6

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

4
2

6
Puzzle #253019
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FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.

Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

Oude/kapotte mobieltjes

Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
GITAAR SPELEN IETS
VOOR JOU?
Aanbieding: gratis proefles plus
4 introductielessen met 50%
korting. Meer info: Gitaarles
Heesch Paul Wigchert of mail:
paul.wigchert@hetnet.nl.

gevraagd
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
Opslagruimte in
verschillende formaten vanaf
50 m2. Ook springkussens
te huur. Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: 06-22148394.

geboorte
Geboren

Eva
25 juni 2018

Dochter van
Sander Megens en
Sanne van der Biezen
Heesch

overig
Uw VIDEO BANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd! Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06-11 355 477.

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

www.sudoku-puzzles.net

‘geslaagd’ de wereld in
Tekst?

Zie oplossing pagina 30
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‘Out of the box’ borrelplank
HEESCH – Jeroen Verlind heeft altijd gezegd ooit eens voor zichzelf te willen beginnen
en nu is die droom uitgekomen. Met zijn splinternieuwe onderneming Traiteur Plank
voorziet hij letterlijk en figuurlijk in een borrelplank ‘out of the box’. Iedereen in en om
Heesch kan borrelhapjes, die in een doos worden geleverd bestellen, met of zonder
plank, gevuld met verrassende producten.
Traiteur Plank is een vernieuwend
concept waarmee Jeroen voorziet in een goedgevulde borrelplank die wat anders bevat dan
de standaard kaas en leverworst.
“Op mijn planken vind je iedere
keer wat anders. Standaard zitten er vijf soorten kaas en twee
soorten vlees bij, aangekleed met
noten, gedroogd fruit, druiven,
of net wat erbij past”, licht Jeroen toe. Bij Traiteur Plank staan
dan ook niet voor niets kwaliteit,
gemak en de ‘Wauw-factor’ centraal.

Jeroen Verlind

Tekst: Tamlyn van Lanen

De borrelhapjes worden thuisbezorgd in een mooi versierde doos
en je kunt er zelf voor kiezen of je
er een plank bij besteld of alleen
de producten. “Je bent natuurlijk
niet verplicht om er een plank
bij te bestellen. Als je het zonder
plank bestelt, worden de producten thuisbezorgd op een velletje
vetvrij papier in een doos. Je kunt
het gemakkelijk de doos uitschuiven zonder dat de opmaak verloren gaat. Bestel je de producten op een plank, dan hoef je de
plank niet retour te sturen. Die
blijft dan van jou”, legt hij uit.
Alle ingrediënten zijn van hoge

planken gemaakt door Heartcare
werk(t)”, vertelt Jeroen trots.
De verhalen achter de producten
zijn terug te vinden op zijn website en er worden briefjes met
uitleg over de producten meegeleverd met de bestelde plank.
kwaliteit en worden op de dag
van consumptie door Traiteur
Plank thuisbezorgd. Zo voorkomt
Jeroen dat er kwaliteit verloren
gaat. “Ik maak de plank ook
pas op de dag van bezorging, zo
weet ik zeker dat de kwaliteit en
smaak goed blijven.” Maar ook
daarbuiten is te zien dat kwaliteit
en gemak bij Jeroen hoog in het
vaandel staan.
“De borrelplanken zijn gemakkelijk te bestellen via mijn webshop
voor twee, vier of acht personen
in een paar klikken. Maar als je
voor een groter gezelschap of
een partij wilt bestellen, dan kan
dat natuurlijk ook. Daarvoor kun
je contact met mij opnemen via
de website.”
Traiteur Plank werkt veel samen
met lokale ondernemingen. “Al
mijn producten hebben een verhaal. Zo worden bijvoorbeeld de

Ben je benieuwd naar
de mogelijkheden van
Traiteur Plank?
Op www.traiteurplank.nl
vind je informatie over de
producten, het verhaal achter
Traiteur Plank en voorbeeldfoto’s waarvan je gaat
watertanden.

10% korting
op een bijpassende
plank.
Geldig tot en met 31 juli.
Met de code ‘welkomplank-10’.
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Jeanette verrast door 49 Sarah’s



Foto: Marcel Bonte

“Haar naam is Jeannette van Haaren en zij is onlangs 50 jaar geworden. Met familie, vrienden, buren, bekenden en carnavalsclub ‘t Clubske uit Heesch hebben we op 28 januari
een groepswhatsapp aangemaakt, dus vanaf het begin van dit jaar wisten we dit met z’n allen behoorlijk geheim te houden voor haar! We hadden ook het idee dat iedereen
het wist behalve ons Jeannette. Zelfs bij de supermarkt en de slager werden we erop aangesproken, maar niets kwam bij haar terecht! Vorige week vrijdagavond zijn we met
49 Sarah’s rond 7.30 uur bij haar op bezoek geweest en het was geweldig, ze was helemaal ontdaan. Naast haar staat ons moeder op de foto. Door het warme weer kon ze het
met masker op niet meer volhouden. Ons vader staat er wel ergens tussen met masker op. Super dat iedereen op kwam dagen en we zodoende dit konden realiseren.”
Angelo van Haaren
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BernheZe BOUWT



nieuwe woningen teerlingstraat feestelijk opgeleverd

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – Middels een cPO project zijn de woningen aan de Teerlingstraat tot stand gekomen. Op donderdag 28 juni zijn de woningen feestelijk opgeleverd en alle betrokken partijen kunnen
terugkijken op een wederom geslaagd cPO project in de gemeente bernheze.
Op het moment dat het lintje
doorgeknipt werd door de bewoners werden er confetti kanonnen afgeschoten en is het
officieel: de woningen zijn opgeleverd. De bewoners hebben
hun sleutels inmiddels ontvangen, enkele bewoners hebben er
al geslapen en de rest is bezig om
de binnenkant van het huis gereed te maken. Tijdens de feestelijke opening stellen Han en
Sietske Poort hun benedenverdieping beschikbaar om alvast
een kijkje te nemen in hun huis,
waarin nog hard gewerkt wordt
om onder andere een keuken en
badkamer te plaatsen.
Tijdens de opening waren verschillende betrokken partijen aanwezig. Onder andere wethouder
Peter van Boekel, die blij is met
dit mooie project. “Dit is eigenlijk veel leuker dan een aannemer
die huizen bouwt en verkoopt.
De bewoners hebben het nu samen mogelijk gemaakt”, licht hij
trots toe. De gemeente stimuleert
deze CPO projecten en is alweer

ten.” Een van de nieuwe bewoners, Chris van Vooren, neemt
ook het woord. “Ik wil alle nieuwe bewoners, het bouwbedrijf
en de gemeente bedanken voor
de fijne samenwerking.” Aad
van Leeuwen, vastgoedregisseur, sluit af. “Ik wens jullie allen
een goed buurtschap en vele gezonde woonjaren toe!”

met verschillende nieuwe projecten aan de slag. Van senioren tot
starters, iedereen kan deelnemen
aan zo’n project.
Nadat iedereen een kijkje heeft
genomen in het huis van de familie Poort vertrekt de groep
naar het Willibrordcentrum.
Daar wordt geproost op een fijne afsluiting van een mooi project. Ambassadeur van CPO Ton
Linders is trots op het prachtige
resultaat. “Ik ben graag voor
CPO bezig, zeker als je ziet hoe
bewoners door samen te werken
zoiets prachtigs neer kunnen zet-

de bewoners
hebben het samen
mogelijk gemaakt
Het glas wordt geheven en de
bewoners kijken uit naar de toekomst. “Gedurende dit traject
van zo’n tweeëneenhalf jaar
kennen we elkaar nu door en
door. Dat is erg fijn”, vindt Sietske. Bouwbedrijf Van Herpen,
Vastgoedregisseur, architect De
Bie en De Bie kunnen allen terugkijken op een geslaagde samenwerking met de nieuwe bewoners van de Teerlingstraat.

^ƉƌĞĞŬƚĚĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶďŽƵǁĞŶŝŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ^ĂŵĞŶ
ŽƵǁĞŶŝŶ,ĞĞƐǁŝũŬͲŝŶƚŚĞƌ͕ďĚŝũƐƚƌĂĂƚƵĂĂŶĞŶǁŝůƚƵ
ŽŽŬƐĂŵĞŶŵĞƚƵǁƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞďƵƌĞŶƵǁĚƌŽŽŵŚƵŝƐ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶ;ůĂƚĞŶͿďŽƵǁĞŶ͍

KĨǁĞĞƚƵĞĞŶůŽĐĂƚŝĞĞŶǁŝůƚƵĞĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨƐƚĂƌƚĞŶ͕
ŵĂĂƌďĞŶƚƵŶŽŐŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌŵĞĚĞďŽƵǁĞƌƐĞŶǁĞĞƚƵ
ŶŝĞƚǁĂĂƌĞŶŚŽĞƚĞďĞŐŝŶŶĞŶ͍
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ƉůĂƚĨŽƌŵĂůĚŝǀĞƌƐĞũĂƌĞŶŐƌŽĞƉĞŶĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶďŝũŚĞƚ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶďŽƵǁĞŶǀĂŶŚƵŶǁŽŽŶǁĞŶƐ͘tŝũǌŽƌŐĞŶ
ŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐĚĂƚŚĞƚƉƌŽĐĞƐ
ŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞůŝũŬǀĞƌůŽŽƉƚ͕ǌŽĚĂƚƵĂůůĞĞŶŬĞƵǌĞƐŚŽĞĨƚƚĞ
ŵĂŬĞŶĚŝĞǀĂŶƵǁƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŚƵŝƐƵǁƚŚƵŝƐŵĂŬĞŶ͘
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auto & motor
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Brouwersstraat19
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Heeswijk-Dinther
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Dinther
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0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
exclusief
2003 auto’s
€ 2250,- en Renault
Twingo
1.2i Airco
2008
•Citroen
In- C3
en1.4Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Citroën C3 1.4 Exclusive
2005 € 2750,Seat Toledo 2.3 V5
1999
•Citroën
Wielen
en banden2005 € 3250,C3 1.4 prestige

€ 4499,€ 1250,-

Citroën C3 1.6 eHDI 124 Dkm
€ 7450,Cabriolet:
Een
greep uit2013voorraad

Citroen C4 1.6-16V exclusief
2007
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen C4 1.4-16V 99Dkm
2007
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
CitroenC5
C4br.1.8
Picasso
Panorama 2009
Citroën
grijs1.6
met.
2004
CitroenXsara
C5 2.0picasso
hdi breakblauw met. 2003
Citroen
2003
2 Citroën
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Xantia
1.8-16V
1998
Citroën
met.
2004
CitroenXara
XsaraPic.1.8
Picassogr.1.8-16V
2003
Citroen Xara Coupé
1999
Ford Ka 1.3i new model
2009
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Fiat Panda
Dodge
Ram airco
van 2.5 td, blauw met. 2004
2001
Fiat
combi,
8 pers. ex btw
1997
KiaScudo
Picanto
1.0 LXE
2007
Ford
Focus C180
stationcar,
16 1.8i
16v
2002
Mercedes
Station
2006
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Opel Corsa 1.2
2004
Ford Ka
meeneemprijs
1998
OpelTransit
Corsa 1.2
new model
2007
Ford
connect,
ex btw
2004
Opel Meriva
1.6-16V
automaat
2.0 bull
en side bars 2005
2005
Hyundai
Tucson

€ 4500,€ 4.950,€ 5750,€ 4.750,9250,€€3.950,1499,€€3.900,€€4.950,1600,€€4.950,1500,€ 1.500,€ 4900,€ 2.750,2999,€€1.999,€€1.999,2999,€€3.499,6999,€ 2.750,€ 2999,€ 650,3750,€€3.250,4499,€€7.750,-

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody
1999 € 6450,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Ford Street Ka
2004 € 3499,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Peugeot
206 fCC
2005
zwart, verlaagd, div opties
2002 €€5950,3.800,Mazda 323
Volkswagen
zwart
Mazda MX 5Beetle
cabrio,1.4
zeer
nette staat2003
1991 €€4950.2.950,Mercedes 250
TD autom.youngtimer
1996 €€4999.5.950,Volkswagen
Buggy
Ruska classica 1973
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Bedrijfswagens:
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Opel
combo
zijschuifdeur
Renault
Laguna
break 1.6 16v 2006
2000 €€2500,1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault
Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Wordt
verwacht:
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Peugeot 206, Volvo V40, Fiat Grande Punto,
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Renault
VW GolfModus
Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

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
Ford
C-max
Ecoboost
Titanium
airco
OpelCorsa
Zafira 1.4
2.0 Cosmo
DTH .................................
2003
Fiat 500 zeer 1.0
apart
40.00 km
airco .......... 2007 Opel
92.000
km 2.2i Elegance 80.000 km. ......
2007
80.000
Zafira
2002
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2014
2009 Opel
Ford
kW2003
............................. 2004
FordFiesta
Focus1.3i
1.651
airco
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
FordFusion
Transit1.4
2.216V
TDCi
dubbel
cabine 2008
Ford
5-drs.
.......................
2006
Honda
Civic
1.4
16V
5-drs.
automaat
.........2005
Hyundai i10 1.2 99.000 km
Honda
sportwielen dikke uitlaat .......2012
2001
eersteCivic
eigenaar
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Mazda
CX-3.............................................
2.0 sky-activ automaat
Mini
Cooper
2007
27.000
km1.6 16V .................................2017
Mini
Cooper
2008
Opel
1.01.4
10.000
kmkm
........................ 2005
OpelAgila
Adam
23.000
Opel
Agila 1.2uitvoering
16V airco 70.00 km. ..........2016
2005
exclusieve
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
OpelCorsa
Astra 1.2
1.6 5-drs
16v 5-drs
airco
Opel
20.000
km. airco ....2010
2010
Opel
2.0iturbo
aut. station
141.000 km. airco .. 1999
OpelOmega
Astra 1.4
Opel
Vectra 1.6
16V km
.................................2016
1998
innovation
10.000
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Peugeot 207
206 5-drs
1.4i 16V
85.000 km. ............
2006
Peugeot
airco
2008
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault
Captur
0.9
Tce
Xmod
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
24.000 km
2016
Peugeot
306 Break 1.6 ............................
1999
RenaultClio
Clio 1.2
1.2 Tce
16V station
airco 64.000
2006
Renault
68.000km.
km.....
2010
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Seat
33.000
kmSensation 49.000 km2015
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
SuzukiSwift
Jimny1.2
4+4
...................................
2000
Suzuki
airco
79.000 km
2011
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Beetle cabriolet
2003
Toyota Aygo New
airco 20.000
km. ..................
2008
Volkswagen Polo
Golf cabriolet
85 kW 5-drs
2.0 aut ...1994
Volkswagen
1.0 bluemotion
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
airco
navi 71.000 km
2015
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015

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

‘Hoe veilig rijd jij?’

Alles wat je moet weten
over de trekhaak
Bernheze – Een trekhaak is een belangrijk element om een caravan, vouwwagen of aanhanger te
trekken. Dat trekhaken aan strenge eisen en veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen, is dan ook vanzelfsprekend.
Soorten
Er bestaan vaste, wegdraaibare
en afneembare trekhaken. Een
trekhaak met afneembare kogel
voldoet aan dezelfde wettelijke
eisen als een vaste. Hij wordt
wettelijk ook als vast onderdeel
van de auto beschouwd. Je kunt
ook een stabilisatorkoppeling
gebruiken op een afneembare
trekhaak.
Typegoedkeuring
Een trekhaak moet een typekeuring hebben. Dit staat op
het typeplaatje van de trekhaak.
Ontbreekt het typeplaatje, dan
mag de auto alleen een aanhangwagen trekken die inclusief
de lading niet meer weegt dan
750 kilo. Bovendien mag de
aanhangwagen inclusief lading
niet meer wegen dan het trekkende voertuig.

Réparateur agréé

Sticker réparateur.indd 1

nieuws

Kentekenplaat
Een trekhaak mag de kentekenplaat niet bedekken. Zo wel, dan
moet je de kentekenplaat verplaatsen. Bij een wegdraaibare
of afneembare trekhaak heb je
dat probleem niet. Bovendien laten ze de lijn van je auto intact.
Stekker
Voor een fietsendrager of aanhangwagen voldoet een 7-polige stekker. Ga je de trekhaak
gebruiken voor een caravan met
constant stroomdraad (om bijvoorbeeld een koelkast te voeden) dan heb je de 13-polige
stekker nodig.
Wegligging
De stand van de aangekoppelde caravan heeft vrijwel geen
invloed op de wegligging van
de combinatie, tenzij die stand

wordt veroorzaakt door onjuiste belading. Slijtage van vering,
eventueel in combinatie met
wisseling van diagonaalbanden
naar radiaal exemplaren, kan
bij oudere caravans een schuine
stand achterover veroorzaken.
Hangt de caravan voorover?
De oorzaak kan liggen aan de
(over-)belading van de auto, of
slappe vering (met alle bagage in
de kofferbak), in combinatie met
een hoge kogeldruk.
Losbreekremkabel
Een losbreekremkabel is verplicht voor een caravan met een
oplooprem. Deze moet altijd op
een juiste manier zijn bevestigd
aan de trekhaak/trekauto.
Heeft de trekhaak geen oogje voor bevestiging van de losbreekremkabel?
Dan is in de buurt van de trekhaak - onder de auto - meestal wel een bevestigingsoogje te
vinden. Je kunt ook een speciaal
hulpstuk aan de trekhaak monteren, ook bij een afneembare
trekhaak.

Gekraak en gepiep
Om gekraak en gepiep van een
koppeling tegen te gaan kun je
het beste de laklaag van de kogel schuren voordat je de koppeling gebruikt. Smeer eventueel
wat vet op de kogel tegen het
kraken als je geen gebruik maakt
van een stabilisatorkoppeling.
Gebruik nooit vet of andere
smeermiddelen in combinatie
met een stabilisatorkoppeling.
De remvoering in de koppeling
kan daar niet tegen!
Kogeldruk
De kogeldruk is de naar beneden gerichte kracht die op de
trekhaak rust. Deze kogeldruk
bepaalt voor een groot deel het
weggedrag van een combinatie.
De manier waarop je de caravan
belaadt, is weer bepalend voor
de kogeldruk. Houd je aan de
kogeldruk die de fabrikant van
auto, trekhaak of caravan voorschrijft. Deze waarde staat in het
instructieboekje of de bijgeleverde papieren.
Bron: ANWB

Onze service
* Goede kwaliteit
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• VW Caravelle 2.5 TDI camper met hefdak, uniek
exemplaar met leder, navi enz., 1999

• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera, komt binnen
PDC, Clima enz. 2013

• VW Golf 2.0 TDI 140 PK navi, PDC V + A ,
stoelverw., privacyglass 2011

• Mini Cabrio, Sidewalk uitvoering, leder, airco,
17 Inch wielen 99.500 km 2007
ocht
verk
• Nissan Juke 1.6i Vision, Navi Camera
Clima
48.000 Km 2012

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
binnen
w 2008
nieu
• VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion Clima
enz.

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 125.000 km airco
3-pers. 2011

• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Mooie Kringdag voor Sint Barbara Gilde
Overhandiging cheque
Goodwill Tour 2018
VORSTENBOSCH - Er waren 90 deelnemers voor de motorrit die
gereden werd voor het goede doel Stichting Opkikker op zondag
25 maart. De rit was georganiseerd door Motorclub De Ketel uit
Vorstenbosch, met name door Paul Pals en Pieter van der Voorts.
De dag begon mistig, maar al
snel kwam de zon door en werd
het een stralende dag. De tourrit van ongeveer 230 kilometer
ging door Brabant en Gelderland. Vanaf het startpunt in Vorstenbosch richting Megen, daar
de Maas over en via de dijk en
Betuwe route naar de Posbank
(Veluwe). Vervolgens over de
vele dijken langs de Waal richting Duitsland en vervolgens via
de Zevenheuvelenweg (Berg en
Dal) weer terug naar het clubhuis in Vorstenbosch.
Paul en Pieter: “We hebben veel
positieve reacties gehad over de
mooie route. Hopelijk wordt het
volgend jaar weer zo’n geslaagde dag.”
Op donderdag 28 juni overhandigden Paul en Pieter voor het
clubhuis van Motorclub De Ketel
in Vorstenbosch een cheque van
€ 450,- aan Bas van der Ven (10
jaar), ambassadeur van Stichting Opkikker. Stichting Opkikker bezorgt langdurig zieke kinderen en hun gezin zo’n 2.000
keer per jaar een onvergetelijke
Opkikkerdag. Naast de vaak lange behandelingen, ziekenhuis-

MC De Ketel

opnames en onzekerheid, zijn
deze lichtpuntjes voor hen van
groot belang, ze dragen bij aan
de mentale gesteldheid van het
kind en de rest van het gezin.
Ook heeft Stichting Opkikker
2.500 kind-ambassadeurs van
7 tot en met 18 jaar die op een
eigen manier invulling geven
aan deze unieke functie, zoals
het verzamelen van mobieltjes,
het geven van een spreekbeurt
of organiseren van een sponsorloop.
Bas van der Ven (10 jaar) uit Boekel is zo’n kind-ambassadeur, hij
reed mee met de Goodwill Tour
in een auto, samen met zijn vader en zusje. Bas heeft ervan
genoten, hij heeft veel water en
dijken gezien, maar hij genoot
nog het meest omdat het voor
Stichting Opkikker was.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

ONDERHOUD,
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- 475258
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PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
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Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

verwijderen
vanaf
€ 50,00
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60, 5384 VE 60
Heesch
- T:VE
0412453697
0624459601 - 06-24459601
Zoggelsestraat
- 5384
Heesch - M:
0412-453697

OSS/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 24 juni 2018 vond de jaarlijkse kringdag van gildekring ‘Hoge
Schuts’ plaats in Oss. Tijdens de optocht scheen de zon en dit was een voorbode voor de rest van de
dag. Rond de klok van half 3 begonnen de wedstrijden en namen leden van het gilde deel aan onder
andere koningsschieten, trommelen, vendelen, jeu de boules, kruisboogschieten en geweerschieten.
Na de wedstrijden was er feest
in de tent en dit feest werd voor
het gilde nog groter tijdens de
prijsuitreiking. Een feest met een
dubbel gevoel, door de uitvaart
met Gilde-eer op zaterdag van
gildebroeder Frits Evers. Complimenten aan Luna van Boxtel die
een mooie 2e plaats behaalde
bij het vendelen in de jeugdklasse. Helaas kwam zij één punt te
kort voor een zilverschild. Ook
de bazuingroep behaalde een
mooie 3e plaats bij het onderdeel
Groepsbazuin. In totaal wonnen
de leden van het Sint Barbara Gil-

de acht zilverprijzen op de gildedag. Hiervan werden er vijf door
de schutters gewonnen. Koen
van Kaathoven behaalde een 2e
prijs bij het vendelen. Ook deden
er twee tamboers mee namens
het Sint Barbara Gilde en zij behaalden beiden een 1e plaats. In
totaal eindigde het Sint Barbara
Gilde op de 5e plaats in het klassement voor het wisselschild.
Het Sint Barbara Gilde kan terugkijken op een geslaagde dag.
Overzicht prijswinnaars
Gerben Verkuijlen: 1e prijs,

geweerschieten Personeel.
John van den Berg: 2e prijs,
geweerschieten Personeel.
Maarten Heijmeriks: 1e prijs,
kruisboogschieten 60+.
Hennie van Hooft: 3e prijs,
kruisboogschieten 60+.
Ad van Nistelrooij: 3e prijs,
kruisboogschieten personeel.
Koen van Kaathoven: 2e prijs,
Vendelen klasse C.
Sem Verhoeven: 1e prijs,
Trommen klasse C.
Bob Verhoeven: 1e prijs,
Trommen klasse B.
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paardrijden

Rien en Anneke Verstegen winnaar
open Jeu-de-boulestoernooi Die Lé
biljarten

duivensport

judo

vissen

wielrennen

darten

golf

biljarten

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen acht weken is in Heeswijk-Dinther de ‘Kom Koep’ gespeeld. Acht
weken biljarten met teams uit het dorp om afgelopen zondag de finale te spelen; wie voor een jaar de
beker mee naar huis mocht nemen. Er werd bij café de Zwaan gespeeld in de klasse libre en driebanden.
In het driebandentoernooi werd
snowboarden
kano
het een finale
tussen twee teams
van Royal. Diegenen met ervaring of de aanstormende jeugd,
wie zou het gaan worden? Het
werd een hele spannende finale.

skien

De eerste wedstrijd speelde Carl
Verhoeven tegen Ad Kooijman.
Carl won met 10-7 en de ‘ervaschaken
dammen
NISTELRODE
- Bij jeu de boulesclub Die
Lé uit Nistelrode stond kaarten/bridgen
ring’ dacht de beker al bijna binzondag 1 juli het open jeu-de-boulestoernooi om de Regiobokaal nen te hebben. Daarna speelde
2018 op de agenda. Met totaal 30 teams uit Nistelrode, Schaijk, Mari van Berloo tegen Peter van
Zeeland, Uden, Geffen, Dommelen en Ammerzoden werd gespeeld
om de dagprijzen en uiteraard om de punten voor de Regiobokaal
2018. Het werd een geslaagd,
en sportief toernooi.
1cm gezellig
b
motorcross

Anneke en Rien

Alle prijswinnaars op een rij

Na een kort welkomstwoord van
de voorzitter Jos Bongers kon
1,2 cm b
vervolgens om even na 10.30
uur begonnen worden met de
eerste twee van de totaal vier te
spelen wedstrijdronden. Na de
pauze werd er vanaf 13.30 uur
verder gegaan met de nog1,4cm
res-b
terende twee wedstrijdronden.
Om even na 16.00 uur waren
alle wedstrijden gespeeld en
autosport
konden de uitslagen verwerkt
worden én de einduitslag kon
worden opgemaakt. Met dankzegging aan de wedstrijdcommissie, de activiteitencommissie,
de barcommissie, de scheidsrechter en de fotograaf vond
door Peter Ludwig aansluitend
de prijsuitreiking plaats.

den en een doelsaldo van +32
Theo de Klein en Gerrit Huggers
uit Zeeland nipt voor. Piet van de
Ven en Jos van der Lee maakten
het succes van de Nistelrodese
deelnemers compleet door de
derde prijs in de wacht te slepen.

Rien en Anneke Verstegen bleven met vier gewonnen wedstrij-

De eindstand is als volgt;
1e plaats: (4 gewonnen +32)
Rien en Anneke Verstegen,
karten
Die Lé uit Nistelrode.
2e plaats: (4 gewonnen +24)
Theo de Klein en Gerrit Huggers, JBC Le Sud uit Zeeland.
3e plaats: (4 gewonnen +24)
Piet van de Ven en Jos van der
Lee, Die Lé uit Nistelrode.
Hierna werd er nog even gezellig
nagebuurt en kan weer teruggekeken worden op een goed verlopen en zonovergoten dag.

jeu de boules

Familie jeu
de boules toernooi Dinther

Jeugd grijpt macht bij Royal

Erp. Peter won met 10-8 en het
verschil was nog maar één punt.
De laatste wedstrijd moest de
beslissing brengen en was een
clash tussen vader en zoon: Simon en Coert van Steenbergen.
Buiten was het erg warm maar
binnen steeg de temperatuur
naar recordhoogte naarmate de
wedstrijd vorderde. De ‘ervaring’
legde uiteindelijk het loodje en
Coert won met 10-7 van vader

Simon, waarmee de beker een
jaar lang bij Royal Events Palace
komt te staan.
Het libre-toernooi werd gewonnen door een team van café zaal
Elsie, dat ook tegen een team
van Royal speelde. Sander, Peter,
Gert en Martijn, jullie hebben nu
ervaren welke druk een finale
met zich meebrengt. Neem deze
ervaring mee naar volgend jaar
en wie weet...

Glenn Coldenhoff pakt top
vijf plaats in Grand Prix van Indonesië

PANGKAL PINANG/HEESCH
Glenn Coldenhoff van het Red
Bull KTM Factory team is in de
twaalfde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het
Indonesische Pangkal Pinang op
een zesde plaats geëindigd.
motorsport

In beide manches kwam de crosser uit Heesch niet goed uit de
start en had veel werk te doen
om naar voren te komen. In de
eerste manche leverde zijn wilskracht hem een zevende plaats
op en in de tweede manche
kwam hij als vijfde over de finish.
Commentaar Glenn: “Ik voelde me het hele weekend goed,
maar wanneer je hier geen goede start pakt is het heel moeilijk
om naar voren te komen. Op een
gegeven moment pushte ik zo
hard dat het rijden minder goed
begon te gaan. Ik maakte te veel
fouten maar uiteindelijk vond ik
mijn ritme en wist ik vanaf een

vijftiende plaats terug te komen
naar een zevende plaats. Het is
niet zo slecht, maar we werken
voor méér en in de tweede manche was het al een klein beetje
beter. Ik wist een paar grote namen in te halen en ben zesde geworden in de daguitslag. Ik voel
dat ik constant ben en we gaan

ieder weekend voor de top vijf.
Volgend weekend wordt het opnieuw zwaar, maar conditioneel
ben ik sterk en ik zit op een goede snelheid.’’
In de tussenstand om het wereldkampioenschap staat Coldenhoff na twaalf wedstrijden
op een zevende plaats.

Langenhuizen Glasservice sponsort JO17-3
met nieuwe trainingspakken

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 1 juli heeft het Sint Barbara Gilde
Dinther tijdens een prachtige zonovergoten dag weer een mooi familie jeu de boules toernooi georganiseerd. Een toernooi voor alle
familieleden van de gildebroeders en gildezusters. Ondanks de zeer
hoge temperatuur van ongeveer 27 graden, waren er toch 24 zeer
fanatieke deelnemers. De sterke wind, die over de banen waaide,
zorgde toch voor een aangename verkoeling.
Na de kruisfinales werd er gestreden om de 3e en 4e plaats
tussen Ferdy Verhoeven en Maikel, waarbij Maikel, na een gelijk
opgaande wedstrijd, won met
13 tegen 12. Om de 1e en 2e
plaats ging de strijd tussen Ad
van Zutphen en Jo Manders. Na
een zeer spannende opgaande
wedstrijd won Ad ook met 13
tegen 12.

of zij dit spel nog nooit gespeeld
zoals Maikel van te voren al zei,
zomaar in de prijzen kon vallen. Zoals gewoonlijk was er na
afloop de mogelijkheid om wat
te eten en Crista en Mario Bok
stonden te popelen om te hongerige magen te verwennen.
Het was weer een geslaagde dag
en we kijken weer uit naar volgend jaar.

Het was weer een mooie dag
waarbij iedereen, ook al had hij

Bedankt allemaal namens de organisatie.

HEESCH - HVCH JO17-3 heeft van Langenhuizen Glasservice nieuwe trainingspakken ontvangen.
Daarmee staan deze heren er komend seizoen weer strak op. Marc van de Ven van Langenhuizen, tevens bouwsponsor van de nieuwe accommodatie, hartelijk dank!
Langenhuizen is de glasspecialist
van Heesch en Cuijk. Het maakt
niet uit welke glassoort je zoekt,
Langenhuizen Glasservice helpt
je verder. In de showroom vind

je voorbeelden van elk soort
glas.
Van glazen douchewanden en
deuren tot glas in lood. Ook
voor HR++ glas ben je bij Lan-

genhuizen aan het juiste adres.
Zij kunnen alles op maat leveren én plaatsen. 24 uur per dag,
7 dagen in de week staat de
glasherstelservice voor je klaar.
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luchtpistool schieten

Drie kringkampioenen bij RV De Valianten

Ilse Rietbergen en Ribbon’s mr. Gregor
werden kringkampioen dressuur in C-Z1/Z2

HEESWIJK-DINTHER
De
ponyruiters
van
Rijvereniging De Valianten in Heeswijk-Dinther hebben een bijzonder goed outdoor seizoen
achter de rug.
Maar liefst drie leden van de
vereniging werden in hun klasse
kampioen van de kring Noordoost-Brabant. Ilse Rietbergen
werd met haar C-pony Ribbon’s
mr. Gregor kringkampioen dressuur in de hoogste klasse Z1/
Z2, Veere van Lamoen werd met
haar nieuwe pony Evy kampioen
in de dressuur klasse D-B en Piet
van Aarle sprong zich met Storm
van de Laarbeek Hoeve naar de
eerste plaats in de C-L.
Deze drie ponyruiters gaan de
strijd aan op de Brabantse Kampioenschappen van de KNHS op
28 en 29 juli in Stevensbeek.

Nederlands
kampioen luchtpistool
schieten Jean van der Steijn

Veere van Lamoen en Evy werden kringkampioen dressuur in de D-B

Ook andere ponyleden van De
Valianten wisten zich te kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen. Stan van Gorkum
en zijn pony Sensation SW met

ARNHEM/DINTHER - De bij de Nistelrodese club SV Brabant Schietsport schietende Jean van der Steijn is afgelopen zondag voor de
tweede keer Nederlands kampioen luchtpistool schieten geworden.
Een knappe prestatie voor de 59-jarige Dintherse.

Maar liefst drie leden
werden in hun
klasse kampioen
springen en dressuur in de C-B.
Donna van de Donk mag in de
klasse A-B springen met haar
pony Luna en in de B-L met
Sindy. Lieke van Gorkum kwalificeerde zich met Casino Royal
voor het springen in de D-L en

Piet van Aarle en Storm werden
kringkampioen springen in de C-L.

Geertje van Aarle springt met
Kaspar van Ochid’s in de D-M
en met Batman in de D-Z op de
regionale kampioenschappen.

Jean toog zondag samen met
haar clubgenoten naar Arnhem
voor een spannend NK. Na een
zinderende dag, met deelnemers
uit de top van heel Nederland,
werd een dolblije Jean eerste. En
dit jaar zelfs met een nog betere
score dan vorig jaar.
Het trainen in het voormalige
clubgebouw van de inmiddels
ter ziele zijnde schietvereniging
‘t Kos Kôjjer, werpt voor Jean dus
duidelijk zijn vruchten af. En niet
alleen voor Jean want zaterdag
werd clubgenoot Robin in maar
liefst vier disciplines Nederlands
kampioen bij junioren B.

Jean heeft na een lange tijd niet
geschoten te hebben in 2002 de
sport weer opgepakt; begonnen
met een luchtgeweer maar als
snel overgeschakeld naar luchtpistool. “Een luchtpistool vind ik
een superwapen. Ik train twee
keer in de week op de schietbanen in onze accommodatie en
dat bevalt me zeer goed. Hopelijk is dat voldoende om volgend
jaar weer Nederlands kampioen
te worden.”
Of dit Jean lukt lees je volgend jaar
natuurlijk in DeMooiBernhezeKrant!
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Clubman Gerard Geenen erelid Vorstenbossche Boys
VORSTENBOSCH - Het algemeen bestuur van Vorstenbossche Boys heeft besloten het erelidmaatschap
toe te kennen aan Gerard Geenen wegens zijn tomeloze inzet en bijzondere verdiensten. Gedurende
vele jaren heeft Gerard zeer veel tijd gestoken in het opbouwen en in stand houden van een bloeiende
vereniging en van sportpark De Bergakkers. Hiervoor past een grote erkentelijkheid en dankbaarheid.
Voorzitter Mike Rijkers overhandigde Gerard de bijbehorende
oorkonde tijdens de jaarlijkse
kaderavond, waar hij gehuldigd
werd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. De benoeming tot erelid
was een grote verrassing voor
Gerard, zijn vrouw Mieke en de
overige aanwezigen. Gerard is
de vierde persoon in de geschiedenis van de vereniging die deze
eer ten deel valt, na Ad van der
Velden, Koos van Lieshout en
Grad van der Zanden.

Harry van Dommelen
25 jaar bestuurslid
Tijdens de kaderavond werd ook
Harry van Dommelen gehuldigd.
Harry is eveneens 50 jaar lid van
de Vorstenbossche Boys en dit
seizoen is hij 25 jaar bestuurslid.
De laatste 16 jaar is hij penningmeester van de vereniging.
Zeer nauwkeurig doet hij zijn
werk, waarbij hij altijd antwoord
heeft op alle financiële vragen
die hem gesteld worden.
De administratie van de verenging ziet er altijd keurig verzorgd
uit!

Gerard is 42 jaar
als kaderlid bij
de vereniging actief
Maar liefst 42 jaar is Gerard voor
Vorstenbossche Boys actief als
kaderlid! Begonnen als penningmeester in 1977 tot 1992 en
daarbij nog vele functies: vlagger, scheidsrechter, leider, consul,
terreinknecht en natuurlijk niet te
vergeten: lid van de zo gewaardeerde maandagmiddagploeg.
Een clubje pensionado’s dat er
elke week weer voor zorgt dat
het sportpark er spik en span uitziet en ook veel klein onderhoud
pleegt aan de gebouwen!
Gerard is een clubman in hart

Gerard en Mieke Geenen

en nieren: op vrijdag worden
door hem de velden weer voorzien van de belijning en wordt
de clubvlag in top gehesen: het
sportpark is dan weer klaar voor
een voetbalweekend!
Op de zondagmiddag, wanneer
de laatste teams gaan douchen
en de supporters de kantine opgezocht hebben, zie je Gerard
nog (vaak vergezeld van Mieke)

de hoekvlaggen terugbrengen
vanaf de velden naar de berging.
Natuurlijk mogen we in dit verhaal niet zijn steun en toeverlaat
Mieke vergeten. Mieke wast ondertussen alweer 33 jaar de wedstrijdkleding van het eerste elftal!
Gerard en Mieke: nogmaals van
harte gefeliciteerd met jullie jubileum en nog veel gelukkige en
gezonde jaren bij de mooie voetbalvereniging erbij gewenst!

Harry en Hanja van Dommelen

Twee mijlpalen die niet onopgemerkt voorbij mogen gaan en
daarom heeft Harry afgelopen
weekend het bij het 50-jarig lidmaatschap horende horloge met
logo van de Vorstenbossche Boys
op de wijzerplaat mogen ontvangen.
De 25 jaar trouwe en zeer nauwkeurige dienst als penningmeester werd beloond met een dinerbon voor Harry en zijn vrouw
Hanja. Nogmaals van harte gefeliciteerd en dank voor de jarenlange inzet voor Vorstenbossche
Boys!
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Clubkampioenschappen
jeugd tC telro
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trampoline

nederlands kampioen lisa van der pas

NISTELRODE - De clubkampioenschappen voor de jeugd van Tc
Telro staan weer voor de deur. Op zaterdag 7 juli wordt er gestart
met de voorrondes in de categorieën rood, oranje, groen en geel.
De kinderen kunnen meedoen aan het enkelspel, het dubbelspel
en het gemengd dubbelspel.
Zaterdag 14 juli wordt een bijzonder spannende dag, want dan
worden de finales gespeeld! Tijdens de clubkampioenschappen
doen dit jaar 54 kinderen mee in maar liefst 15 verschillende onderdelen.
Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken is natuurlijk van
harte welkom om de jeugdspelers aan te komen moedigen!
Tot ziens bij de tennisvelden van TC Telro!

turnen

toestelfinale
voor lynn van doorn
HEESWIJK-DINTHER - afgelopen zondag mocht Lynn eindelijk haar toestelfinale turnen.
Ze had zich vanuit de voorwedstrijd weten te plaatsen voor
sprong en balk.
Lynn van Doorn begon haar
wedstrijd op sprong. Haar half in
heel uit over de pegasus verliep
niet zoals verwacht, maar ze herstelde zich met een mooie overslag over pegasus. Ze behaalde
een 5e plaats.
Daarna mocht ze op balk haar
oefening laten zien. Met twee
nieuwe elementen turnde Lynn
een strakke oefening.
Helaas was het net niet genoeg

Lisa op het hoogste podium in Rotterdam

Tekst en foto’s: Ine Zonneveld

ROTTERDAM/HEESWIJK-DINTHER - afgelopen weekend mocht Lisa van der Pas het hoogste podium
betreden op het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. De getalenteerde Lisa mag zich nu de beste
Nederlandse trampolinespringster noemen in haar klasse van 2018. Proficiat Lisa met deze prestatie!

voor een podiumplaats. Ze werd
keurig 4e. Gefeliciteerd met de
mooie resultaten.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Hengelsport
van de Laar
15% korting op:

forelartikelen
Geldig t/m zaterdag 14 juli 2018

www.facebook.com/hengelsportvandelaar
Molenstraat 32 - Heesch - 06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl
www.hengelsportvandelaar.nl

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl
www.omegainstallatietechniek.nl

www.omega-it.nl

Wat ging hieraan vooraf…
“Hoe ben je er toe gekomen
om deze sport te kiezen, want
die is toch niet erg bekend?”
Lisa moet er zelf om lachen en
zegt heel resoluut: ”Mama heeft
me gedwongen.” Maar mama
Mariejet vult het wel meteen aan
door te vertellen dat Lisa werkelijk dag en nacht in de tuin op de
trampoline aan het springen was
en dat zij haar aanraadde om via
Sjors Sportief eens bij een club te
gaan kijken.
“Dat doe ik echt niet, helemaal
naar Nistelrode”, zei Lisa. Maar
met een beetje druk is ze toch
gaan kijken en daar nooit meer
weggegaan. En dat ze talentvol
is bleek al snel, daarom moest

ze van club gaan wisselen. In
Oss ging ze verder trainen, maar
daar werd ze al vrij snel gescout
en kreeg ze een aanbod om bij
Flik Flak te komen ‘springen’. Een
prachtige uitdaging maar oh zo
moeilijk voor Lisa om haar vriendinnen bij de andere clubs los te
laten. Een jaar lang ging ze zelfs
iedere week eenmaal in Nistelrode, eenmaal in Oss en eenmaal
in Den Bosch springen om de sociale contacten maar niet te verliezen. Dat siert deze kersverse
kampioene dan ook.
Lisa studeert optometrie en
woont inmiddels op kamers in
Utrecht. Topsport en studie weet
ze tot nu toe goed te combineren, en deze zijn alle twee even

belangrijk voor haar. De dag na
haar overwinning trof ik haar
gewoon achter de kassa aan bij
COOP in Heeswijk-Dinther, want
een bijbaantje is toch echt noodzakelijk. Helaas zijn bij overwinningen de grote geldbedragen
voor deze tak van sport niet weggelegd. “Wat is je volgende uitdaging nu je de hoogste top hebt
behaald?” Zo bescheiden als ze
is geeft ze dit antwoord: “Ik wil
een mooie oefening laten zien
en daarover zelf tevreden zijn. En
de uitdaging is om de oefening
steeds te verbeteren. Ik heb heel
veel geleerd met ups en downs,
maar vooral de sportiviteit om
niet tegen elkaar maar met elkaar
de wedstrijd in te gaan.”

vissen

Viswedstrijden jeugd visclub de bleeken
HEESCH - De deelnemende vissers hebben op donderdagavond 28 juni hun zevende wedstrijd gevist op
’t Langven. Na al het koude weer tijdens de vorige wedstrijden én de mindere vangsten, was iedereen
toe aan een avond als deze; in meerdere opzichten werd het voor de acht deelnemers een prachtige
visavond.
Er werd op alle stekken vis gevangen zoals voorntjes, bliekjes
en brasem. Ook de temperatuur
was goed en de wind speelde
dit keer niemand parten, maar
bracht juist verkoeling. De diverse fans en toeschouwers genoten volop mee.
Op twee verschillende stekken werd strijd geleverd om de
grootste vis binnen te halen en
hoewel beide vissers de karper in
hun net konden scheppen, was
er uiteindelijk een karper duidelijk langer en zwaarder. Dat belooft wat voor volgende week
als er gevist gaat worden op de
Slothoevevijver!
De uitslag is:
jongste jeugd
1.Robin van de Laar
2.Joey Govers
3.Jay Molenaar.
Oudste jeugd
1.Roy Dollevoet, grootste kar-

Foto: Marlies Nederkoorn

per, 74 centimeter en 6.000
gram
2.Brian van de Helm
3.Marvin van Lith, karper
4.Rick Hartogs
5.Max van Grinsven.
Deze avond zijn er 87 vissen gevangen met een totaal gewicht
van 13.513 gram.

Denk nog even aan het inschrijven voor de wedstrijd op zaterdag 7 juli voor alle jeugd tot en
met veertien jaar. Opgeven bij Jo
Langens, 073-5323859.
Ben je nieuwsgierig geworden
en heb je zin om eens mee te
vissen? Informatie en aanmelden via debleeken@planet.nl.
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badminton

We did it!

Jeugdafdeling HBV sluit seizoen af

HEESWIJK-DINTHER - In de afgelopen maanden heb je meerdere keren kunnen lezen over de missie
van de Homeride Daddies. Een team van negen rijders met begeleiders die als doel stelden één jaar
aan overnachtingen op te halen voor het Ronald McDonald Kinderfonds en dit te verzilveren tijdens de
Homeride: een tocht van 500 kilometer in 24 uur. Trots kunnen ze laten weten dat dit doel gehaald is.
Afgelopen tien jaar hebben
meerdere gezinnen van de
Homeride Daddies gebruik mogen maken van Ronald McDonaldhuizen in Nederland. Deze
huizen hebben een diepe indruk
gemaakt bij deze gezinnen.

Op 23 juni zijn zij in Utrecht van
start gegaan om vervolgens via
Leiden, Rotterdam, Bergen op
Zoom, Den Bosch en Nijmegen
terug te keren in Utrecht. Een
loodzware tocht, waar de nacht
op de uitgestrekte fietspaden in

23 juni was voor de Daddies hét
moment om iets terug te gaan
doen voor het Ronald McDonald Kinderfonds, de organisatie
die deze huizen mogelijk maakt.

€ 29.280,- opgehaald
voor het ronald
MCdonald kinderfonds

Er kon vooraf niet worden overzien wat er allemaal op hen af
zou komen, maar de Homeride
Daddies beseften dat de zorg
voor het zieke kind ook 24 uur
per dag door gaat en dus was er
voor hen geen twijfel mogelijk;
de missie moest volbracht worden.

Zeeland veel vroeg van de Daddies én hun begeleiders. Maar
eenmaal in Den Bosch en later
in Nijmegen, waar veel familie
en vrienden hen aanmoedigden,
kwam het besef dat zij met iets
zeer bijzonders bezig waren. De
laatste 80 kilometer was een uitputtingsslag, maar eenmaal in

Utrecht was dit snel vergeten!
De Daddies kregen een geweldige, emotionele huldiging en
konden hun kinderen weer in
de armen sluiten. De kinderen
waar het allemaal mee begon en
die destijds ook mee naar huis
mochten uit het ziekenhuis. Beseft werd dat dit een voorrecht
is en helaas niet voor iedereen
die in het Ronald McDonaldhuis verblijft vanzelfsprekend
is. Na de Homeride is de balans
opgemaakt en er kan met trots
medegedeeld worden dat ze
€ 29.280,- opgehaald hebben
voor het Ronald McDonald Kinderfonds.
Dit zijn 488 nachten voor ouders die op die manier dicht bij
hun zieke kind kunnen zijn! Met
recht kan er gezegd worden: WE
DID IT!

Sponsor bedankt: Bestratingsvoordeel.nl en
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en Onderhoud

Tijdens het ouder-kind toernooi
neemt ieder jeugdlid een ouder
mee waarmee de hele avond
een duo gevormd wordt in de
strijd om de dagprijzen. Voor
jeugdleden hét moment om
hun ouders te laten zien wat zij
in een seizoen geleerd hebben,
voor ouders het moment om te
bewijzen dat ook zij best een
shuttle kunnen slaan. Dat laatste
valt voor sommige ouders flink
tegen, met soms wat gelach van
de jeugd als gevolg. Na zeven
gespeelde rondes kon de einduitslag opgemaakt worden. Sjin
Jacobs en haar vader, Sjack Jacobs, wisten de meeste punten

Anne Ruijs & Bram van Herpen
(sportvrouw & sportman van het
jaar)

de zaal, die uitblinken in hun inzet op de baan én bij de activi-

‘Uitblinken in inzet op de baan én
bij de activiteiten daarbuiten’

Tijdens deze activiteit, die jaarlijks
aan het einde van het seizoen
gepland staat, kiest de jeugdbegeleiding van de badmintonvereniging ook ieder seizoen
opnieuw een sportman en sportvrouw van het jaar. Twee jeugdleden die zich het hele seizoen
door vaak hebben laten zien in

Sponsoren zijn bijvoorbeeld een
onmisbare steun voor de club.
Gelukkig zijn er in de omgeving van Nistelrode veel gulle
ondernemers die hun steentje
bijdragen aan de club, bijvoorbeeld door een team te sponsoren. Prinses Irene wil daarom
graag een aantal (nieuwe) team-

sponsoren uitlichten. Voorlopig
sluiten
Bestratingsvoordeel.nl
en Leon Kerkhof Tuinontwerp
Aanleg en Onderhoud het rijtje
nieuwe teamsponsoren af. Deze
ondernemers hebben dit jaar
respectievelijk JO11-3 en JO114 in het nieuw gestoken.
Wil jij ook graag iets betekenen
voor RKSV Prinses Irene? Dat
horen we natuurlijk graag! In
het geval van sponsoring kun je
hiervoor contact opnemen met
de sponsorcommissie. Benieuwd
op wat voor manier jij de vereniging financieel kunt ondersteunen? Kijk dan vooral even op
www.rksvprinsesirene.nl.

HEESCH - Afgelopen vrijdag heeft de jeugdafdeling van de Heesche
Badminton Vereniging haar seizoen afgesloten met het ouder-kind-toernooi en de verkiezing van de sportman en sportvrouw
van het jaar.

te maken en gingen met de dagprijzen naar huis.

NISTELRODE - Een sportvereniging zoals RKSV Prinses Irene
leeft natuurlijk van haar leden
maar heeft daarnaast ook ondersteuning nodig.

gulle ondernemers
die hun
steentje bijdragen

Sjack Jacobs & Sjin Jacobs (winnaars ouder-kind-toernooi)

teiten daarbuiten. Als uitblinkers
van het seizoen 2017/2018 zijn
Anne Ruijs en Bram van Herpen
gekozen. Week na week laten zij
vol enthousiasme zien hoe leuk,
snel en gezellig het badminton
kan zijn.
Ook in het nieuwe seizoen zal
de jeugdafdeling van HBV weer
de baan op gaan. Voor meer info
zie www.hbv-heesch.nl.

De oplossing
Bestratingsvoordeel.nl JO11-3

Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en Onderhoud JO11-4
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Fotograaf:
Yvonne Rosenhart
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Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 5 juli
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 6 juli
Pop-up BBQtrip - Latin
Laar 24 Nistelrode
Muziekweekend: Blendt
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 19
Elvis: The Comeback Special
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Open dag Omega
Installatietechniek
Nieuwe Eerdsebaan 6 Schijndel
Pagina 13
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Zaterdag 7 juli
Heemreis naar Zaltbommel
Heemkamer Nistelrode
Zonnige zaterdag
Kringloop Heesch
Pagina 1
Start: Jeugd Clubkampioenschappen TC Telro
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
Pagina 29
KBO Creatief
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8
De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Openluchtmis
Sportpark De Schellen Nistelrode
Pagina 6
Muziekweekend: Nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 19
Zondag 8 juli
Drumcirkel
Centrum Timmers ‘Hartje
Maashorst’ Nistelrode
Opa’s & Oma’s zwemmen
met kleinkind(eren)
Zwembad ‘t Kuipke Heesch
Pagina 8

Tuinfeest
Ontmoetingstuin Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

Landelijke Open
Imkerijdagen
Imkerij ’t Polleke
Heeswijk-Dinther

Muziekweekend:
Marga van den Broek
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 19

Tac-tics darttoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 9 juli
Start: Mad Science
zomerkamp
CC De Pas Heesch
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Zondag 15 juli
Landelijke Open
Imkerijdagen
Imkerij ’t Polleke
Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 16 juli
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Vrijdag 20 juli
Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
Zaterdag 21 juli
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
Zondag 22 juli
Mystical Fantasy Fair
Hoeve Weltevreden
Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Oude Liefde
Filmhuis De Pas Heesch

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maandag 23 juli
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dinsdag 10 juli
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dinsdag 17 juli
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Lotgenotenbijeenkomst
prostaatkanker
Bernhoven Uden
Pagina 4

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 11 juli
De avonturen van Pinokkio
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 18 juli
Nachthemel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Dinsdag 24 juli
Fiets3daagse TRV-Bernheze
Start: Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 25 juli
Fiets3daagse Bernheze
Start: De Riethoeve Vorstenbosch

Donderdag 12 juli
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DeMooiBernhezeKrant bij
de Nijmeegse Vierdaagse
Wijchen
Pagina 3

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

De Kleine Zeemeermin
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Vrijdag 13 juli
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Donderdag 19 juli
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zaterdag 14 juli
Finale: Jeugd Clubkampioenschappen TC Telro
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
Pagina 29

Walk&Talk
Bibliotheek Heesch

Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

