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Opening cultureel schooljaar ‘Wat Anders?!’
De opening van het cultureel schooljaar door CUBE staat dit jaar in het teken van reflecteren, onderzoeken en
creëren. Leraren, maar vooral leerlingen van de basisscholen uit Bernheze van groep 1 tot met 8 en hun omgeving, worden
uitgedaagd naar zichzelf te kijken, eigen kracht/talent te ontdekken en om te zetten in een positieve bijdrage aan de wereld.
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krachten kunnen we dingen in beweging zetten.
START
Op 8 september aanstaande
wordt het startsein gegeven
voor ‘Wat Anders?!’ voor leerkrachten van de deelnemende
scholen. De coördinator van
CUBE,
Dian
Langenhuijzen,
zal het project presenteren. Jos van
de Mortel, docent filosofie aan de
Avans Hogeschool geeft aansluitend een workshop ‘Reflecteren
met kinderen hoe doe je dat?’ En,
zoals het er nu naar uitziet, gaat
mevrouw Ockels een inhoudelijke
bijdrage leveren.
Daarna zullen de reflectielessen op
school van start gaan. Leerlingen
worden uitgedaagd na te denken
over hun eigen ‘ik’ in hun ‘anders
zijn’ en hoe kun je dit ‘anders zijn’,
jouw talent omzetten naar een
kracht. Wat ze onderzocht en ontdekt hebben bij zichzelf, presenteren ze aan hun klasgenoten waardoor ze meer waardering krijgen
voor elkaar.

Dian Langenhuijzen

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Het thema ‘Wat Anders?!’ benadrukt dat we allemaal anders zijn.
We vragen ons af wat maakt mij
anders, wat is bij jou anders, wat
betekent het om anders te zijn
en op welke manier geeft dat anders zijn ons kracht. Die ontdekte
krachten - hoe klein ook - gaan we
bundelen. Door deze samenwerking wordt zichtbaar hoe krachtig
we samen kunnen zijn.
RoDE DRAAD
Inspiratiebron voor CUBE voor
de keuze van deze titel en thema was het betoog van Wubbo
Ockels in zijn ‘Final Speech’ vanaf

zijn sterfbed nu een jaar geleden:
“We zijn allemaal uit dezelfde moleculen opgebouwd en iedereen,
hoe klein ook, kan een bijdrage
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Ze gaan deze ‘molecuul’ vorm geven, naar eigen kracht en bijdrage.
Deze ‘moleculen’ worden met
elkaar verbonden, zodat we een
grote kluwen krijgen van ‘moleculen’. Deze verbondenheid geeft
aan dat je door het samenwerken
nog krachtiger bent.

Door het bundelen van al deze
krachten en talenten kunnen er

bijzondere samenwerkingen/mogelijkheden ontstaan. En als het
organisatorisch gaat lukken, krijgen de leerlingen voor de creatieve
invulling van het project een ‘molecuul’; blanco en zonder invulling.

Lôsbroekwist
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Uiteindelijk worden de moleculen
van alle deelnemende scholen samengevoegd tot één groot kunstwerk waar de positieve energie
van af zal spatten. De onthulling
van het kunstwerk zal plaatsvinden
in het voorjaar van 2016 tijdens de
Bernhezer Open atelierroute.

uiTWERkinG
Vervolgens komt er een website
met Google maps als uitgangspunt. Op deze website gaan kinderen én ouders zichzelf ‘op de
kaart zetten’ (plotten). Dit gebeurt door het plaatsen van een
icoon waarin ieder kind zijn/haar
kracht én bijdrage aan de wereld
kan beschrijven en verbeelden. Zo
creëren we een overzicht met alle
krachten en talenten van de inwoners van Bernheze.

‘We zĳn allemaal uit dezelfde moleculen
opgebouwd en iedereen kan een bĳdrage leveren’
leveren om de wereld een stukje
beter te maken.” Dit is dan ook
meteen de rode draad van ‘Wat
Anders?!’. De karakteristiek van
het individu zet hem of haar in
zijn kracht. Door het bundelen van

Heropening Het Hooghuis

WK voor vrouwen
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Open dag Retsel HD

Cultuureducatie Bernheze
Cube (Cultuur Educatie Bernheze)
vormt de marktplaats voor cultuuronderwijs binnen de gemeente Bernheze. Vraag en aanbod
op het gebied van cultuureducatie worden door Cube bij elkaar
gebracht: de vraag vanuit het
onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur als
professionele wereld van kunst,
cultuur en cultureel erfgoed.
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krant niet woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170

TRV-Bernheze.nl
AERoCLuB niSTELRoDE

www.mooinisseroi.nl

gratis
ophaalservice
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

t/m 24 juni:
Culinaire
Aspergefietstocht

***

27 & 28 juni:
Rondje Bernheze

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

www.decozonwering.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
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Amsterdam klezmer
Band: Blitzmash

Wereldberoemde Zwitserse
organist in Abdijkerk
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HEESWIJK–DINTHER – Lachen, dansen en uit je dak gaan. Volgens de
Amsterdam Klezmer Band dé manier om een optreden van deze energieke en poëtische band te beleven. Deze zomer brengt het gezelschap op
zaterdag 6 juni ook een bezoek aan De Kersouwe in Heeswijk-Dinther.
Deze
zevenkoppige
formatie
heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerde live band die nu
tot de absolute wereldtop van de
Balkanscene behoort. Wie denkt
bij de Amsterdam Klezmer Band
aan zware Balkansounds heeft het
mis. Deze band brengt een opzwepend Balkangeluid, vermengd met
verrassende wereldse invloeden.
Het levert een virtuoze mix op van
Balkan, gipsy en een beetje ska,
vermengd met wat jazz en een tikkeltje punk.

en speelt overal, van theaters, feesten en bruiloften tot grote festivals,
zoals Lowlands en Sziget. De kracht
van de Amsterdam Klezmer Band
is dat de band een heel breed publiek van alle culturen en leeftijden
aanspreekt. Deze avond heeft ook
een Heeswijks tintje, want de band
Trikosis is ook van de partij. Het
concert op 6 juni begint om 21.00
uur, entree € 17,50 (excl. servicekosten).
Kaarten via www.kersouwe.nl.

Balkansound
De band reist de hele wereld over

Winnaar walnotenolie
Rob Spierings uit Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - De wereldberoemde Zwitserse organist Guy
Bovet komt op zondag 7 juni een
concert geven in de kerk van de
Abdij van Berne in Heeswijk.
Het programma bestaat uit twee
delen: een Spaans gedeelte,
Bovet’s specialiteit (gespeeld op
het Reil-orgel), en een Italiaans
deel, te spelen op het Ademaorgel. In het Spaanse gedeelte
volgen we de ontwikkeling van
de Spaanse orgelmuziek van het
strengere contrapunt (Jiménez en
Correa de Arauxo) tot de populairdere muziek (José Lidón). Ook
speelt Bovet zijn eigen ‘Fandango’
(Spaanse dans).

Iets leuks doen
met uw team,
familie of
vrienden?

De prijs is intussen door Toon Konings overhandigd aan rob.

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

Het Italiaanse gedeelte van het
programma is geschreven door
beroemde Italiaanse operacomponisten. Het gaat hier om werken van Bellini, Mercadente en
Puccini
(Marcetta
Brilliante,
Scossa Elettrica). Laatstgenoemde
onbekende, maar interessante
werk van Puccini was een opdracht in 1900 van de Italiaanse
vereniging van telegrafisten om
het eeuwfeest te vieren van de uitvinding van de elektrische batterij/
accu door Alessandro Volt in 1800.
Het concert begint om 16.00 uur.
De toegangsprijs is € 10,- per persoon.
Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
Heeswijk.

Kom dan bonbons of taartjes
maken bij Creatief & Lekker en
beleef een paar gezellige uurtjes.

Specialist in chocoladeworkshops

niet gewonnen en toch interesse in de walnotenolie?
Deze kunt u bij Toon bestellen via toonkunnings@gmail.com.
Bernhezer actieprijs: €12,50 inclusief bezorging in Bernheze.

PEFC/30-31-421

Salade

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

VAN MELOEN

Voor 4 personen

EN GEITEN-KAAS

Boodschappenlijstje
• 1 galiameloen
kaas,
• 150 g Hollandse geiten
en
in blokjes snijd
n
• 300 gram zwarte olijve
• 3 el olijfolie
• 1 el rode wijnazijn
neden
• 2 takjes munt, fijnges

Familieschotels
(2 tot 6 personen)

ZATERDAG
A
ATERDAG
Baciamolemani/
Baciamolemani//
i////
i/
The Scattered Lights

ZONDAG
Timbazo /// Amariszi ///
Zitakula /// Reality ///
Primos del Norte

Vanaf
€ 27,50
voor twee
personen

WERkWiJZE

Snijd de meloen doormidden, verwijder de zaadjes met een lepel, schil
de meloen en snijd het vruchtvlees in stukjes. Doe in een grote schaal en
voeg de kaas en de olijven toe.
Meng de olie met de azijn en breng op smaak met peper en zout.
Schenk de dressing over de meloen. Meng alle ingrediënten voorzichtig.
Strooi de munt erover. Lekker bij gegrilde kip.

Eet Smakelijk
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Dubbel feest bij Het Hooghuis
Heropening en 25-jarig jubileum zorgen voor feestelijke festiviteiten

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

Blote-bast-syndroom
Ik kan redelijk tegen de warmte. Als het in Nederland constant tussen
de vijfentwintig en dertig graden is, het gehele jaar door, hoor je
mij niet klagen. Ik vermaak me prima een paar uur op een tropisch
terrasje. Ik durf het ook nog best aan om mijn stoel dan vol in de zon
te zetten, zodat ik optimaal kan genieten van de warmte. Ik verbrand
gelukkig niet snel, alleen mijn melkflessen hebben na een lange winter
altijd wat meer tijd nodig om weer een gezonde kleur te krijgen.
Het is alleen jammer dat ik er na de zomer nog steeds uitzie als een
wielrenner. Je ziet duidelijk dat ik een zonaanbidder ben, maar alleen
in mijn gezicht en onderarmen. Vooruit, mijn benen hebben ook wel
enig pigment gekregen, maar dan moet de Nederlandse zomer wel een
keer langer hebben geduurd dan een korte week. De rest van mijn lijf
is ook na de zomer tot mijn grote schaamte nog witter dan wit.
Openingshandeling Het Hooghuis

Tekst: Roy van den Busken Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch - De nieuwe vleugel die aan Het Hooghuis locatie Heesch is
gebouwd, werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. De school heeft een
flinke opknapbeurt gekregen. Op de feestelijke middag vierden de aanwezigen ook het 25-jarig jubileum van directeur Francis Elkerbout.
De school trakteerde alle leerlingen
en personeelsleden donderdag op
een bezoek aan de Efteling. Niet
alleen vanwege het jubileum van
de directeur, maar ook omdat deze
mensen onrust ondervonden van
de verbouwing. Al vond leerlinge
Lieke van Venrooij dat wel meevallen: “Af en toe hoorden we wat
boormachines, maar er werd voor
gezorgd dat we er zo min mogelijk
last van hadden.”
Heropening
Veel betrokkenen bij de verbouwing van de voormalige Mavo genieten deze vrijdag van speeches en
muzikale intermezzo’s van (oud)leerlingen en docenten. Francis
Elkerbout krijgt de aandacht. Hij
rijdt een rondje in een Amerikaanse Dodge en de weg van de
Narcislaan naar de voordeur wordt
naar hem vernoemd. De naam luidt
nu: Dir. Elkerboutlaan. Burgemeester Moorman opent hierna, samen
met Francis Elkerbout - directeur,
Rein van Moorselaar - wethouder,
Cor van Erp - raadslid, Jan Rijkers
- centrale directie Het Hooghuis en
Geertje Somers - leerlinge klas 2,

het nieuwe gedeelte door de laatste
steentjes in het mozaiek van het zitgedeelte te leggen.
De heer Elkerbout begon in augustus 1989 als directeur bij de Sint
Antonius Mavo, op de dag dat zijn
zoon Tim werd geboren. Nu pas
viert de school het jubileum, omdat
hij dit zelf pas wilde als de uitbreiding van de school was afgerond.
Hij vindt het een kroon op zijn
werk. Wethouder Rein van Moorselaar vertelt dat er in het begin
veel ongeduld en onbegrip richting
de gemeente was bij de ambitieuze

directeur; hij moest de gemeente de
tijd geven.
De uitbreiding was nodig om de
530 leerlingen die vanaf augustus
les krijgen in Heesch te kunnen
opvangen. Het nieuwe gedeelte
bestaat uit een collegezaal en een
stamlokaal voor vierdejaars. “Het is
een verbinding voor het eigentijds
leren. Volgend schooljaar kunnen
we ervan gaan genieten”, zegt
teamleider Tiny Arts. In januari
nam de school het gedeelte al in
gebruik. Nu zijn ook de plafonds in
de rest van het gebouw vernieuwd
en voorzien van een energiezuinig
verlichtingssysteem. Arts: “Het ziet
er nu strak uit. Een nieuw klimaatsysteem zorgt ervoor dat de school
duurzaam zorgt voor een goede
temperatuur in alle lokalen.”

Ik moet sinds een aantal jaren
bekennen dat ik een blote bast
syndroom heb
Ik moet sinds een aantal jaren bekennen dat ik een blote-bastsyndroom heb. Ik kijk bijvoorbeeld altijd met jaloezie naar tuinierende
mannen in de zomer. Niet omdat ik jaloers ben omdat hun tuintje
er piekfijn bij ligt, who cares, maar omdat sommigen zonder enige
gêne tuinieren met ontbloot bovenlijf. Compleet met ver uitstekende
bierbuik. Schoffel onder de behaarde oksels en dan kletsen met een
passerende kennis. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Ik durf misschien net mijn T-shirt uit te doen als ik op vakantie ben in
een ver land en zeker weet dat er geen bekenden in de buurt zijn. Als
ik dan wat drinken ga halen bij de bar tien meter verderop, drapeer ik
al iets om mijn bovenlijf wat me zal beschermen tegen de ergste
UV-stralen en de meewarige blikken van mijn sixpack-strandgenoten.

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

Tiny feliciteerde Francis met zijn eigen laan

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken
De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170
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health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Collecteopbrengst mLDS St. Raphaël nederlands
HEESWIJK-DINTHER - De collecte
kampioen EHBo
van de Maag Lever Darm Stichting heeft in Heeswijk-Dinther
€ 1.420,94 opgebracht.
De stichting bedankt alle collectanten en gulle gevers. In 2016 wordt
de collecte gehouden van 13 t/m 18
juni. Voor diverse straten worden
nog collectanten gezocht. Het gaat
onder meer om de Zijlstraat, Abdijstraat, Essenburgh e.o. Aanmelden kan via www.mldscollecte.nl/
ja-ik-word-ook-collectant.
of bij de contactpersoon in Heeswijk-Dinther, Diny van der Pas
0413-291172.

Linda Beckman Lapré:
De epidemie is voorbij, maar ik ben al jaren
nog elke dag ziek van de Q-koorts. Net als veel
andere Nederlanders houd ik chronisch last
van vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten
en koorts. Wij zijn ons werk kwijt, hebben
onze studie op moeten geven of ons bedrijf
moeten stoppen. Q-support helpt met advies en

In Nederland
ondervinden
buikpatiënten
begeleiding,
zodat we onstwee
leven miljoen
weer op de
dagelijks
beperkingen als gevolg van hun ziekte. Met
rit krijgen.
onderzoek en voorlichting zetten wij ons voor hen in.

GEEF aan DE
COLLECTanT
Kijk op maagleverdarmalarm.nl

23 mei
18 t/m

Informatieavond Q-koorts
HERPEN - De Q-koorts-epidemie
voorbij,
maar4 juni
niet
voor iedereen.
Stichting Q-support is
organiseert
op donderdag
in Herpen
een veel
informatieavond
voor Q-koortspatiënten
en hun familie,
Nog dagelijks worstelen
mensen
met de gevolgen
in de vorm van
voor professionals en overige belangstellenden.
chronische Q-koorts of het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS).
Met medewerking van: Q-support, umcRadboud en
Daarom organiseert stichting
Q-support op donderdag 4 juni in Herpen
patiëntenvereniging Q-uestion.
een informatieavond voor patiënten en hun familie, voor professionals
Aanvang: 19.00 uur in Dorpshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen
en overige belangstellenden.
Aanvang
19.00 uur in Dorpshuis ‘t Slotje,
(zaal open: 18.45
uur).
Schoolstraat 2 in Herpen
(zaal
open:
18.45
uur).
Aanmelden: aanmelden@q-support.nu of T.(073) 61 00 010.

Q-koorts kan Betrekking
heBBen op alle leefgeBieDen:
werk, inkomen, verZekeringen,
BehAndelinG oF welZijn
Voor meer informatie: www.q-support.nu

Tussen 2007 en 2013 zijn naar
schatting 100.000 mensen besmet
geraakt met Q-koorts. Een deel
van hen ondervindt daarvan nog
dagelijks de gevolgen. Landelijk
zijn ruim 220 patiënten met chronische Q-koorts geregistreerd. Daarnaast kampen minstens 800 mensen met QVS. Die aanhoudende
gezondheidsproblemen gaan vaak
gepaard met financiële, relationele
en psychische problemen. Niet in
de laatste plaats omdat patiënten
stuiten op een muur van onbegrip
door onbekendheid met de gevolgen van Q-koorts. Q-support adviseert en begeleidt mensen met
QVS en chronische Q-koorts.

Linda Beckman Lapré:
De epidemie is voorbij, maar ik ben al jaren
nog elke dag ziek van de Q-koorts. Net als veel
andere Nederlanders houd ik chronisch last
van vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten
en koorts. Wij zijn ons werk kwijt, hebben
onze studie op moeten geven of ons bedrijf
moeten stoppen. Q-support helpt met advies en
begeleiding, zodat we ons leven weer op de

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - EHBO Nederland hield op zaterdag 30 mei de Nederlandse Kampioenschappen Eerste Hulp bij ongelukken. St. Raphaël HDL eindigde met drie seniorenteams in de top 10.
Tijdens deze wedstrijd werd de
eerste hulpverlening van een vijftal ongevalsituaties met meerdere
slachtoffers beoordeeld. Verder
was er een theorie-opdracht en
een diagnosetest.
Er werd gespeeld in twee poules
van elk negen teams. De nummers
1 van de beide poules moesten
in een finale, uitmaken wie zich
kampioen van Nederland mocht
noemen. De ploeg St Raphaël 1
haalde de finale waarin met groot
verschil de ploeg uit het Groningse
Sappemeer werd verslagen (73

rit krijgen.

Informatieavond Q-koorts
Stichting Q-support organiseert op donderdag 4 juni in Herpen
een informatieavond voor Q-koortspatiënten en hun familie,
voor professionals en overige belangstellenden.
Met medewerking van: Q-support, umcRadboud en
patiëntenvereniging Q-uestion.
Aanvang: 19.00 uur in Dorpshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen
(zaal open: 18.45 uur).
Aanmelden: aanmelden@q-support.nu of T.(073) 61 00 010.

Voor meer informatie: www.q-support.nu

Programma
De informatiebijeenkomst wordt
geopend door Annemieke de
Groot, directeur van Q-support. Zij
gaat in op de problematiek rond
Q-koorts en de dienstverlening van
Q-support. Verder nemen onder
andere deel Q-koortsdeskundige
Alfons Olde Loohuis en patiëntenvereniging Q-uestion. Q-koortspatiënten kunnen vragen stellen

Harm van Zutphen, Hettie Smulders en Bo van Zutphen

en zich aanmelden bij Q-support
voor advies en begeleiding.
Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond: aanmelden@q-support.nu
of rechtstreeks bij Q-support:
t. 073 6100 010.
Voor meer informatie:
www.q-support.nu.

voor het eerst is
er een vereniging
kampioen
tegen 128 punten). Team 2 van
St. Raphaël eindigde op de achtste plaats en het 3de team werd
negende. Voor het eerst in de
geschiedenis is er een vereniging
kampioen bij de beide bonden,
EHBO Nederland en de Nationale

Bond voor EHBO en in bezit van
beide wisselbekers.
De wedstrijden zijn een goede
voorbereiding voor het echte
werk. De EHBO-vereniging is zeer
actief op de diverse evenementen
in HDL en directe omgeving. De
vereniging heeft laten zien dat de
hulpverlening op deze evenementen van een hoog niveau is.
EHBO-vereniging St. Raphaël uit
Heeswijk-Dinther-Loosbroek organiseert jaarlijks een basiscursus
Eerste Hulp Bij Ongevallen. Deze
opleiding is inclusief reanimatie,
AED en verbandleer.
Verder worden er ook regelmatig
opleidingen voor reanimatie en
AED georganiseerd.
Voor meer informatie en opgave:
Jenneke Beerling 0413-296206.
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Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Je taxus snoeien, het snoeisel gratis laten ophalen en
daarmee helpen in de strijd tegen kanker. Fabel? nee, feit!
BERNHEZE - Dat het snoeisel van je taxushaag gratis en voor niks bij je thuis wordt opgehaald is al heel
mooi. Dat je daarmee een positieve bijdrage levert aan de strijd tegen kanker, is natuurlijk helemaal geweldig. Want uit jouw taxus-snoeisel wordt een belangrijk medicijn gewonnen. Goed bezig!

mei tot en met 15 oktober. En,
heel belangrijk: er mag geen zand,
steen, blad of hout tussen zitten.
In dat geval kan er geen taxol uit
gewonnen worden. Maar dat is
geen enkel punt, want Taxus Taxi
brengt een gratis zeil bij je thuis.
Leg dat simpelweg onder je haag
en knippen maar. Voor het snoeisel zelf ontvang je de Taxus Tas. Je
geeft bij Taxus Taxi aan wanneer
je de klus wilt gaan klaren en een
medewerker haalt de gevulde tas
(of tassen) snel daarna bij je op.
En dan?
Jouw taak zit er dan op. Je hebt
een mooie en waardevolle bijdrage
tegen kanker geleverd. Taxus Taxi
zorgt voor de verdere distributie van het snoeisel. Zeven dagen
per week halen zeven medewerkers van Taxus Taxi – voor 80%
mensen met een afstand tot de

en de farmaceutische industrie de
taxol uit gewonnen, om uiteindelijk verwerkt te worden in chemobehandelingen.

Taxus Taxi zamelt alleen in de groei- en snoeiperiode
taxus in: van 15 mei tot en met 15 oktober
Werner haalt het snoeisel gratis op

Taxus tegen kanker?
Taxusnaalden bevatten de werkzame stof paclitaxel, ofwel taxol.
Taxol heeft als eigenschap dat het
de deling van cellen tegengaat,
waarmee het een effectief middel
is bij de behandeling van kanker.

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: DBMK

Taxol wordt niet chemisch geproduceerd. Als je bedenkt dat voor
één chemobehandeling al zo’n
vijftien kruiwagens snoeisel nodig
zijn, dan snap je meteen dat ieder
taxusnaaldje meer dan welkom is.

Hoe werkt het?
Taxussnoeisel is alleen tot medicijn
te verwerken als het jong en zuiver
is, want alleen in de jonge naaldjes
zit voldoende taxol. Daarom zamelt Taxus Taxi alleen in de groeien snoeiperiode taxus in: van 15

HOUTUITNEDERLAND.NL

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1
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De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl
27-05-14 21:18

arbeidsmarkt - de taxus in de hele
regio op. Dat gaat vervolgens naar
medicinale kruidendrogerij Roykru
in Oss.
Het verse snoeisel moet binnen
24 uur gedroogd worden. In gedroogde vorm gaat het naar een
aantal landen in Europa en naar
China, India en Vietnam. Daar
wordt er bij de extractiebedrijven

Gemeentebreed
Ook de gemeente Bernheze doet
mee met het taxus-initiatief. Draag
jij ook je steentje bij in de strijd
tegen kanker? Pak aan die taxushaag en regel snel dat belletje naar
Taxus Taxi!
www.taxustaxi.nl
06-25268877

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

retteketet naar
beter baguette
dus tijd om op te staan

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
kkers

tip van de ba
M

ni
aandtaartje van ju

taartje

op basis van slagro

7,95

usse
Rabarber moom
geldig t/m 10-6-2015

Met ons stokbrood
gooien wij altijd hoge ogen.
En u ook, als u er een meeneemt
om ’s avonds aan te snijden
bij de borrel, ’s middags bij de
lunch en misschien is het
wel BBQ weer...

broden
bij aankoop van 2

Franse
baguette

Eet u het op de dag dat u het
koopt , dan is het nog steeds
lekker krokant. Voor de volgende wit
dag legt u het stokbrood ’n paar
minuten in ’n oven van 180°C en u
heeft weer een knapperig korstje.

1,00

normaal 1,60

6

Woensdag 3 juni 2015

Zestig jaar jong en bruisend

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur van KBO
Heesch telt zeven leden. De zeven
leden, waarvan Peter Gommers en
Theo van Haren nieuw zijn, hebben hun verantwoording in blokken ingedeeld: activiteiten en feesten met o.a. excursies en reizen,
spiritualiteit, creativiteit (kunst en

meer vrijwilligers ingezet kunnen
worden en verdere digitalisering
de communicatie kan vereenvoudigen.
Zorgloket
KBO zou KBO niet zijn, als zij zich
niet zou inzetten voor het welzijn
van de oudere en minder mobiele

‘Het bestuur bruist van de ideeën’
cultuur) en organisatie en administratie. Het bestuur wil met de
aanpassing van 12 naar 7 leden
en opsplitsing van verantwoordelijkheden haar slagvaardigheid en
efficiëntie verbeteren.
Dit kan, omdat de oud-bestuursleden weliswaar geen bestuurslid
meer zijn, maar een groot aandeel
hebben in het takenpakket. Bovendien zal gekeken worden waar
KBO Heesch wil in de maatschappij staan en deelnemen

leden. Het Zorgcentrum in oprichting heeft in haar gelederen ook
iemand van het KBO-bestuur om
haar leden te vertegenwoordigen
en om helder en duidelijk over de
ontwikkelingen naar haar leden te
communiceren.
Reden genoeg voor lidmaatschap.
Meer informatie:
www.kbo-brabant.nl, aanmelden
via secretaris@kboheesch.nl.

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Om het zestigjarig jubileum te vieren heeft KBO Heesch op 30 mei een receptie gehouden in De
Pas. Een locatie waar de KBO regelmatig laat zien - en afgelopen weekend uitgebreid - dat er veel creativiteit
en kunstzinnigheid binnen de gelederen is. Ook een locatie waar diverse activiteiten worden georganiseerd
voor mensen van boven de 50.
Uit de gegevens van de gemeente
blijkt dat bij KBO Heesch meer dan
50% van de mensen in haar doelgroep lid is. Niet gek, maar het kan
beter.
Vooral de jongere ouderen kennen
nog niet voldoende de voordelen
van het lidmaatschap. Toch zijn de
vaste activiteiten van de KBO een
succes, waarbij elke activiteit een
eigen bestuur kent. De lijnen zijn
daardoor kort.

Identiteit
Het imago van KBO als een suffe
oude vereniging mag u vergeten. Het bestuur van KBO Heesch
bruist van de ideeën! Het nieuwe
bestuur is zich ervan bewust dat
de nieuwe oudere anders is dan de
oudere van voorheen.
Met de maatschappij zijn ook de
gepensioneerden en bijna gepensioneerden veranderd. Zij surfen op
het internet, op zoek naar vermaak

en informatie. Zij willen naar musea met moderne kunst, creativiteit
en hedendaagse activiteiten. Daar
wordt aan gewerkt.
Maar… de trouwe leden, worden daarbij niet vergeten. Voor
elk mens geldt dat deelname aan
de maatschappij basis is voor voldoening. En KBO Heesch wil in de
maatschappij staan en deelnemen
in oud en nieuw.

op leeftijd
ouderenmishandeling
gespreksthema in Loosbroek
LOOSBROEK - Ouderen blijken vaker slachtoffer van mishandeling dan
men in eerste instantie zou denken. Het gaat niet alleen over slaan,
maar ook over financiële uitbuiting en over afsnauwen en hardhandig
beetpakken. Sociaal werker Suzanne Cochius van Vivaan komt op donderdag 11 juni van 10.00 tot 11.00 uur in steunpunt Den Hoek in Loosbroek praten over dit onderwerp, tijdens het maandelijkse Onderonsje.

handeld wordt; je maakt geen ruzie met degene die je helpt, want
je hebt die ander nodig. Maar ook
ouderen die van hulp door anderen afhankelijk zijn, hoeven niet alles goed te vinden.

Als er al sprake is van mishandeling, gebeurt dat overigens bijna
altijd zonder de intentie om te mishandelen. Heel vaak zijn de helpende mensen niet opgeleid om te
helpen. In hun onwetendheid pakken ze bijvoorbeeld iemand on-

Tijdens het Onderonsje legt
Suzanne Cochius uit wat mensen zelf kunnen doen en waar ze
terecht kunnen als ze er zelf niet
meer uitkomen. De toegang is
gratis voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

nodig pijnlijk vast. Of de helper is
door drukte gespannen, waardoor
een snauw of een scheldwoord onbedoeld geuit wordt.
Ben je afhankelijk van de hulp van
anderen, dan is het moeilijk om je
te verweren als je niet goed be-

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440

Zeer ruime
Groot
assortiment keuze in vaste
planten,

van prachtige perkplanten,
hang- en kuipplanten.
heesters, klimplanten,
Voorjaars aanbieding
kruiden, enz.
per 1 mei 2015 beëindigd

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl
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Lôsbroekwist’t wel
‘Net half zes geweest en de spanning stijgt. Een gezamenlijke maaltijd met de
organisatie zorgt voor extra teambuilding op deze historische avond, 30 mei 2015. De spanning, uitdaging en het hels karwei dat de organisatie de deelnemers tracht te bezorgen, is
ook voor de organisatie realiteit. Wat een werk, wat was het leuk en wat zijn ze er klaar voor.
Laat die klok maar zes uur aantikken.’

Loosbroek –

Aanbiedingen
t/m11
24juni
juli2015
2014
Aanbiedingen geldig
geldig van
van 18
5 t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

‘Zo! En nu tijd voor een borrel! Wat
een leuke kwis, bedankt organisatie!”, schrijft Lieke op haar facebook. Een van de 500 enthousiaste
deelnemers die in de 33 geestdriftige teams verdeeld werden.

Groente
da’s de k en fruit
lok
genieten rond

‘En ook
Lôsbroekkwist’
Om kwart voor zes kwamen de
eerste deelnemers aan en nadat
om 18.00 uur de deuren open gingen werden de tassen in razend
tempo uitgedeeld, zodat ze snel
aan de slag konden. “Schiet maar
op Mirjam, je zal de tijd hard nodig hebben en lees het reglement
goed door!”, haast een van de
organisatieleden zich nog snel te
zeggen.
De hele avond is het onrustig in
Loosbroek, waar de digitale snelweg overuren maakt. De organisatie is druk met het wegbrengen
van de flessen wijn, voor ieder
team een – wat een medeleven,
heel attent – en tijdens de geheime
opdracht legt Jan van Eerd - wie
kent hem niet – de autorijschoolhouder, het theorie-examen voor.
Een mooie avond waar Ingrid Habraken, Antoinette Wildenberg,
Chantal Kanters, Mathieu Bosch,
Mieke Offermans, Rick Dekkers,
Jan Gabriëls en Jozette van den
Helm, voor tekenen.
V.l.n.r.: boven: Rick Dekkers, Antoinette v.d. Wildenberg, Ingrid Habraken,
Jozette v.d. Helm, Jan Gabriëls, Iris Habraken, Mathieu Bosch. Onder: Mieke
Offermans en Chantal Kanters

Nu is het tijd om de opdrachten
na te kijken. Wie gaat er op zaterdagavond 13 juni naar huis met de
prachtige beker? Je kan het meemaken, dus noteer 13 juni alvast in
je agenda!

€ 0,98
€ 0,98
€ 0,98

Andijvie (gesneden) 500 gram
Komkommer 2 stuks
Galia meloen per stuk vanaf

Luxe verdeelschaal met 5 soorten rauwkost
naar keuze € 8,50.
Lekker voor bij de bbq

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Nieuw nieuw!

4 zonnepit
gildekornbolletjes

1,00

Bij aankoop van
2 broden naar keuze

Voorgebakken
witte pistolets

3 + 2 GRATIS

Broodjesfestival bij Van Mook, de echte bakker! Maak kans op leuke prijzen en kortingen bij Duinrell!

Nieuw nieuw!
Desem kaas &
italiaanse kruiden Vruchtenrondje
Nu

2,00

Heerlijk bij bbq, soep
en borrel

Nu

1,50

Croissantdeeg met room
en verse vruchten

Van Mook
De Echte Bakker

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

21 mei 1985

21 mei 2015

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees
De geheime opdracht: een theorieverkeersexamen

Jan van Eerd en Jozette v.d. Helm

erij
30 jaar slag
in verband met

30 dagen aanbiedingen
30 dagen.
beëindigen bedrijf over
te hebben gewerkt,
Na 30 jaar met voldoening
an.
gemerkt voorbij laten ga
willen we dit feit niet on
op deze tijd waarin we,
Dankbaar kijken we terug
en ons gezin
mede dank zij u onze zaak
en.
hebben kunnen opbouw
Dit willen we feestelijk afs
luiten met
iedere dag een andere aa
nbieding.

Uw kwaliteitsslager
kwaliteitsslager
Uw

Tramstraat 15
15 -- 17
17 •• 5388
5388 GE
GE Nistelrode
Nistelrode •• Tel.:
Tel.: 0412-611282
0412-611282
Tramstraat

Niet voor het zingen de kerk uit

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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luCHtpost
freek spits
nisseroise glorie in kenia
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

Bijendag op natuurcentrum
De maashorst

mooi nisseroi
Mijn virtuele luchtpost van circa twee maanden geleden kan
nog afgesloten worden met een lijfelijke handdruk zolang ik hier
in Nisseroi ben. Over een week zit ik weer in het vliegtuig terug
naar Kenia, maar inmiddels ben ik alweer zeven weken hier in
het MOOIE Brabant, het MOOIE Nisseroi, met vele MOOIE
bevestigingen, nieuwe indrukken en momenten. Nisseroi mag
trots zijn op al wat er hier in haar dorp georganiseerd wordt en
op de gemeenschap die zo open staat om ook dorpsgenoten
zoals ik te ondersteunen met werk elders.
De hartelijkheid, steun en ‘dat warm bad’-gevoel dat ik
mocht ervaren van Buuts Drukkerij; DeMooiBernhezeKrant;
Paardenmarkt Slabroek; Pinksterfeesten; Bibliotheek Nistelrode;
CC Nesterlé en natuurlijk van vrienden en familie in elk zijn/haar
eigen vorm (te veul om op te noemen). Maar mijn ‘ik’ gaat naar
‘ons’ door te zeggen dat mijn vrouw Thelma ook dat gevoel
heeft ervaren tijdens de afgelopen weken. Drie geweldige
optredens met het Afrika-Enga koor in de kerk van Nistelrode
en Den Dungen en een optreden in de MOOI vernieuwde
Watersteeg in Veghel. Met de bijdragen kunnen we weer een
positief verschil maken. Onze dank is groot!

kast die daar staat. Misschien zie je
de koningin wel!

MAASHORST - Natuurcentrum De
Maashorst houdt op zondag 7 juni
van 10.00 tot 16.00 uur een bijendag.

ken. In de bijenstal kun je veilig
naar de korven buiten kijken. Ook
zijn daar heel goed de bijen in het
glazen huis te zien.

Bij het natuurcentrum zijn op verschillende plaatsen bijen te bekij-

Buiten in de kruidentuin kun je ook
nog een kijkje nemen in de bijen-

In het leslokaal laat de imker vanaf
13.00 uur zien hoe honing geslingerd wordt, daar is ook de overheerlijke eigen honing te koop en
kunnen bezoekers voor € 1,- hun
eigen bijenwaskaarsje maken.
De toegang tot het natuurcentrum
is gratis.
Voor meer informatie:
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

nieuwe hoofdsponsor
kinderboerderij De nissebisjes

nisseroi MAG trots Zijn
op al wat er hier in haar Dorp
georganiseerD worDt
Mijn zoontje Fedde van 15 maanden heeft inderdaad ‘goeie
schik’ in dezelfde zandbak op Het Erp gevonden als ik, samen
met opa Ronald en Gerard en oma Ans en Han. En wat heeft ie
genoten van de bezoekjes aan de lokale supermarkt, samen met
opa, met de toetjes die hij niet kende en het smullen daarna. Hij
keek zijn ogen uit in zijn nieuwe wereld Nisseroi, wat heeft ie
genoten.
Maar het MOOIste tot nu toe, was wel die ene dag vorige
week, mijn bezoek aan ziekenhuis Bernhoven, samen met mijn
oma van 95 jaar, voor controle. Samen een dagje onverwacht
op pad. Voor mij een heldin in Nisseroi, zo echt en oprecht,
zo veel verhalen, zo veel MOOIS. “Oma, wè ha‘k toch veul
van jou geleerd en nog steeds”. Of ik nou in Afrika ben of hier
in mijn MOOIE Brabantse Nisseroi. Jij hebt het leven gezien,
gevoeld en beleefd. Ook al lopen de dingen niet altijd zoals
gepland, ze blijft positief, met respect voor iedereen. Daar
kunnen wij met z’n allen nog een hoop van leren. Als een van
de oudste inwoners nu in Nisseroi, heeft ze MooiNisseroi anno
2015 zien ontwikkelen en al die fasen doorstaan. Wellicht
was de mindere kwaliteit van toen, meer dan de overdadige
kwantiteit van nu. En inderdaad oma, een stap terug hoeft niet
minder te zijn, dat heb ik wel geleerd in Kenia. En zeker ook
niet nu, laten we dat met z’n allen ook niet vergeten. “Doet ons
opa, ome Ad en Marie de groeten, mocht je ze binnenkort weer
zien…..”.
Blijf ons volgen via www.facebook.com/FreeKenya
Houdoe dan en bedankt!
Fedde, Thelma en Freek

Bas Poort (oprichter kinderboerderij), Eppo Loeffen en Ferry van de Graaf

NISTELRODE - Sinds februari heeft kinderboerderij De Nissebisjes in
Nistelrode een nieuwe hoofdsponsor. Juice BV, het bedrijf van Eppo
Loeffen en Ferry van de Graaf (beiden uit Nistelrode), heeft toegezegd
te zorgen voor de basisvoorzieningen en hiervoor te allen tijde garant
te zullen staan.
De kinderboerderij heeft een
tiental vrijwilligers die - samen met
Martien Verkuijlen - zorgen dat

alle dieren op tijd hun eten krijgen
en het hok verschoond wordt.
Enige weken geleden zijn er nog

twee lammetjes geboren die de
kinderen van de Benjamin de namen Wollie en Bollie hebben gegeven. Ook verkoopt de kinderboerderij verse eieren (tien eieren voor
€ 1,50).
Kom gerust een kijkje nemen bij de
kinderboerderij op Maxend 6, links
naast Brede School De KanZ!

Bezoek
Door de juiste keuzes te maken bij de tuininrichting of een beplantingsplan kan
het onderhoud beperkt worden. Op termijn
kunt u ook kosten besparen doordat er niet elk
jaar verplant of verandert hoeft te worden.
nberg
Anja van den Heilige
Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT
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Beauties by Rachel toont nieuwe zomerkleuren
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
ken in deze prachtige,
ruime
salon wimperpermanent
permanente
make-up,
is heerlijk. Ook mijn klanten ervaren die fijne sfeer als heel prettig.”
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch

Rachel laat graag de nieuwe zomerkleuren zien

Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

GEFFEN - De nieuwe zomerlook is weer binnen en daarom houdt visagiesalon Beauties by Rachel een demonstratiedag op dinsdag 9 juni. Dus zin in een nieuw kleurtje of een goed advies? Zet dan deze datum in
je agenda en kom langs tussen 9.00 en 18.00 uur aan de Heesterseweg 3a in Geffen.
“Wie zich van tevoren aanmeldt,
wordt kosteloos opgemaakt met
de nieuwste kleuren”, vertelt
Rachel
Machielse-Weijenberg.
“Natuurlijk mag je ook zomaar binnenlopen om kennis te maken met
de nieuwste trends en kleuren op

make-up gebied. De demonstratiedag van 9 juni is heel geschikt
om eens persoonlijk advies te vragen en ideeën op te doen voor het
zomerseizoen. Want bij een nieuwe zomer outfit hoort zeker ook
een bijpassende make-up!”

Het is nu een jaar geleden dat Rachel haar salon verhuisde van Berghem naar Geffen. “En daar ben ik
nog elke dag blij mee”, klinkt het
enthousiast. “Dit vak is echt mijn
passie en de verhuizing heeft me
gebracht wat ik hoopte. Het wer-

ALTIJD VERZORGD
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bbyr.nl
Visagiesalon Beauties by Rachel
is gespecialiseerd in permanente
make-up, en bruids- en gelegenheidsmake-up. “Bij permanente
make-up worden wenkbrauwen,
eyeliners en/of lipliners permanent collega’s of moeders met dochters.
aangebracht. Meestal blijft het “Tijdens de workshops komen alle
zo’n twee jaar mooi, maar daarna stappen voor het aanbrengen van
is het beter om het even bij te laten een mooie make-up aan bod, iewerken. Er zijn steeds meer vrou- dereen krijgt tips en trics over hoe
wen die de voordelen van perma- je bijvoorbeeld oneffenheden kunt
nente make-up ontdekken. Geen camoufleren of hoe je je ogen growonder, je ziet er altijd verzorgd ter kunt laten lijken.” Rachel werkt
uit! Ik maak vrouwen altijd op een in de salon met producten van het
heel natuurlijke manier op, dat Italiaanse merk Pupa. “Dit merk is
geldt ook voor de permanente ma- het favoriete merk van vrouwen
ke-up. Wie wil, kan het altijd extra die houden van kwaliteit en alluaanzetten met bijvoorbeeld ogen- re.” Uiteraard zijn deze producten
schaduw of smokey-eyes.” Daar- ook verkrijgbaar in de salon.
naast verzorgt Rachel medische Kijk voor meer informatie op de
pigmentatie, zoals het pigmente- site: www.bbyr.nl. Neem ook eens
ren van een natuurlijke tepelhof na een kijkje op de Facebookpagina
een borstreconstructie.
van Beauties by Rachel.
TIPS EN TRICS
Verder geeft Rachel workshops
op het gebied van visagie. Deze
workshops worden altijd goed bezocht door vriendinnen, zussen,

BEAUTIES BY RACHEL
Rachel Machielse-Weijenberg
Heesterseweg 3a
5386 KT Geffen
06 - 21 64 47 98.
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aan het werk
GEZOCHT

VAKANTIEKRACHTEN
Voor het plukken van kapucijners en erwten.
Iedere avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Teler Rien van Beusekom

Graag opgeven van je naam, adresgegevens, tel. nr. en leeftijd
via cebrederoo@gmail.com of telefonisch na 18.00 uur via 06-34068212
www.vanbeusekom-brederoo.nl

Lande Productie Schijndel is een toonaangevende meubelfabrikant. In haar portfolio bevinden zich diverse sterke merken, waaronder Artifort en Lande. In eigen huis vindt de ontwikkeling, productie en verkoop van de meubelen plaats.
De afdeling Werkvoorbereiding is de spil in dit proces, waarbij zij verantwoordelijk is voor het
vertalen van meubelontwerpen en specifieke klantwensen naar de benodigde middelen voor een
efficiënte productie.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar:

Werkvoorbereider meubelproductie (38 uur per week)
Als werkvoorbereider werk je nauwkeurig en efficiënt. Je haalt je voldoening uit het verbeteren
van bedrijfsprocessen. Je werkt met een hoge mate van zelfstandigheid, maar je beseft je wel dat
je een deel van een het team bent. Samen met je team zoek je naar mogelijkheden om de processen te optimaliseren. Innovatief denken, ondernemerschap en lef zijn eigenschappen die hier aan
bijdragen.
Kerntaken
- Opstellen van stuklijsten voor productie van nieuwe producten
- Uitwerken van klant specifieke wensen in samenwerking met afdeling Verkoop
- Technisch tekenen (2D/3D)
- CNC programmeren
- Uitwerken van zaag- en materiaalstalen
- Onderhouden ERP-systeem
Functie-eisen
- HBO werk- en denk niveau
- Enkele jaren werkervaring als werkvoorbereider
- Kennis van en ervaring met Windows applicaties en ERP-software
- Kennis van en ervaring met SolidWorks
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Goede communicatieve eigenschappen

Vrijwilligerspunt Bernheze
Buro Lima zoekt iemand die

kinderen tussen de school
en Buro Lima wil vervoeren.

Het betreft leuke en gezellige autoritten met de kinderen/
jeugdigen. Er gaat altijd een student of een andere vrijwilliger
mee ter ondersteuning. In de schoolvakanties zijn deze ritten er
niet. Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.
Vragen? Meer weten?
Loop even binnen. Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Over Lande Productie Schijndel
Lande Productie Schijndel is onderdeel van Lande Group. Lande Group is als toonaangevende
meubelfabrikant van de Benelux uniek. Vanuit ons hoofdkantoor te Schijndel worden de productie, verkoop, marketing en internationale distributie gecoördineerd van sterke merken, waaronder
Artifort, Lande en Zwaardvis.
Meer dan 150 professionals en specialisten werken vanuit productie-units in Schijndel (Nederland), Lanaken (België) en Bursa (Turkije) met veel liefde aan toonaangevende en innovatieve
designmeubels, meubelconcepten en maatwerk.
Reageer vandaag nog!
Ben jij degene die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV naaravdoetelaar@lande-ps.nl
t.a.v. Annette van den Oetelaar. Inhoudelijke vragen m.b.t de functie kunt u stellen aan Wilfred
Hofstede (whofstede@lande-ps.nl).

Binnenkort
in verhuur

Inloopbijeenkomst
Donderdag 4 juni
16.00 - 19.00 uur
Voor informatie over de woningen en de verhuur
kunt u terecht tijdens onze inloopbijeenkomst op
donderdag 4 juni in cultureel centrum De Pas.
Tussen 16.00 – 19.00 uur zijn medewerkers
van BrabantWonen aanwezig en kunt u
binnenlopen voor antwoord op al uw vragen.
Heeft u nu al vragen, bel dan: (0412) 66 49 11.

De Erven in Heesch

De Erven in Heesch De Hoef in Heesch
14 sociale huurwoningen

35 sociale huurwoningen

• Tuin en berging
• 3 slaapkamers met bergzolder
• De woningen vallen in de sociale huursector,
dat betekent dat de huur maximaal € 710,68 is

• Tuin en berging
• 3 slaapkamers
• De woningen vallen in de sociale huursector,
dat betekent dat de huur maximaal € 710,68 is

U kunt op zowel de woningen in De Erven als die in De Hoef reageren. Reageert u op een woning in slechts
één van beide projecten, dan komt u niet meer in aanmerking voor een woning in het andere project.
Voor informatie over de woningen kunt u de brochure van een van beide projecten inzien. Zowel voor
het inschrijven als woningzoekende als voor de brochures kunt u terecht op www.brabantwonen.nl.

Inkomenstoets en woonduur
De woningen worden toegewezen op basis van woonduur, dat wil zeggen het aantal jaren dat u in
uw huidige woning woont. Hiervoor heeft u een adresuittreksel nodig van uw gemeente. De woningen
zijn bestemd voor mensen met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 34.911,00. Om dit aan
te tonen moet u een definitieve inkomensverklaring 2014 van de belastingdienst overleggen.

De Hoef in Heesch

11

Woensdag 3 juni 2015

College van B&W een jaar aan de slag
Bernheze – Burgemeester Marieke Moorman kijkt terug op een jaar waarin het college van start ging. Het was voor alle deelnemers even wennen aan nieuwe
collega’s en taken. Nu kennen ze elkaar en is het college een echt team. We vullen elkaar goed aan en houden elkaar scherp, aldus Marieke Moorman.
Moorman: “Na een jaar pas op de plaats, kunnen we weer voorzichtig gaan investeren. Het college probeert bij dit soort beslissingen steeds het belang van de
inwoners voorop te stellen met de vraag: ‘hoe doen we ’t goed voor de inwoners?’ Ondanks de politieke eigen kleur kunnen zo toch gezamenlijk goede besluiten
genomen worden.” Als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de raad, heeft Marieke Moorman natuurlijk een eigen mening. “Maar
het gaat er allereerst om dat we het met elkaar doen en op een goede manier, zodat we daarna degelijke besluiten aan de gemeenteraad voor kunnen leggen.”

Hoe de wethouders op dat jaar terugkijken leest u onderstaand en in de komende edities

Een jaar college met wethouder Peter van Boekel
ningen in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. In alle kernen
worden woningen gebouwd. Dat

‘samen kun je meer’ hebben de
partijen zoals Natuurverenigingen,
ZLTO, Bijenhouders, IVN, WBE en

‘Denken vanuit kansen en samen creatieve
antwoorden vinden als de vraag voorligt’
is een resultaat waar het college
tevreden over is. Ook de notitie
wonen en zorg is inmiddels vastgesteld. In deze notitie is het belang meegenomen van voorzieningen waardoor mensen langer thuis
kunnen blijven wonen.

Peter van Boekel kijkt ook graag in de natuur om zich heen

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Bernheze – Wethouder Peter van Boekel is geen blog-schrijvende wethouder, maar hij hoopt wel een
positieve passage te mogen schrijven in de geschiedenis van Bernheze. Dat hij dat kan doen in een fijne
teamgeest met burgemeester, andere wethouders en medewerkers is volgens Van Boekel een groot goed.
De installatie van het nieuwe college vond op 8 mei 2014 plaats.
Daarna zijn wat Van Boekel betreft
zaken in een stroomversnelling gekomen. Na het inlezen en inwer-

ken wordt er nu aan de weg getimmerd. Zaken als het ruimtelijk
beleid en de Maashorst worden regionaal opgepakt, maar andere zaken vragen een lokale benadering.

Wonen
Met Brabant Wonen, Mooiland
Maasland en andere is intensief
overleg geweest voor het realiseren van zo’n 90 extra huurwo-

Kunst en cultuur
Met drie nieuwe mensen in de
kunstcommissie heeft deze commissie nieuw bloed gekregen. Een
belangrijk onderdeel van het beleid
is de verbinding van kunst met de
maatschappij. Ook landschapskunst is van zoveel belang dat het
in het beleid wordt meegenomen.
Natuur en Landschap
Het initiatief om partneroverleg
te organiseren geeft de partijen
die betrokken zijn bij natuur, landschap en buitengebied inzicht over
de activiteiten en het belang van de
partners bij datzelfde landschap en
diezelfde natuur. Onder het motto

anderen overleg over activiteiten
en doelstellingen; met als uiteindelijk resultaat het buitengebied van
Bernheze nog mooier te maken.
Daarbij hoort ook ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied.
En dan is er natuurlijk het meerjarenplan van de Maashorst. Daarvoor wordt door Van Boekel nauw
samengewerkt met de andere belanghebbende gemeenten en ook
daar is nog veel werk in te verrichten.
Het plezier dat Peter van Boekel
heeft in al die ontwikkelingen en
de andere aspecten van zijn functie wordt versterkt door het feit
dat Bernheze haar zaken goed op
orde heeft. Zo kan Van Boekel de
komende jaren verder werken met
als zijn favoriete vertrekpunt, denken vanuit kansen en samen op
creatieve wijze antwoorden vinden
als er een vraag voorligt.

Heeswijk-Dinther haalt € 10.000,- op bij Dorpen Derby

tief Burgerschap en Het VerhAal
zijn drie Heeswijk-Dintherse projecten verenigd.

heeswijk-dinther
in finale brabantse
dorpen derby

Actieve inwoners zijn essentieel

Oisterwijk - Heeswijk-Dinther
heeft zaterdag in Oisterwijk
€ 10.000,- opgehaald bij de Brabantse Dorpen Derby.
De provincie Noord-Brabant is de

bedenker en organisator van de
Brabantse Dorpen Derby. Goede
leefbaarheid in dorpen is namelijk
essentieel. Actieve inwoners zijn
hiervoor de sleutel. Het is daarom
belangrijk hen te ondersteunen en

goede voorbeelden te laten zien.
Maar liefst 92 dorpen deden mee
voor de prijzen. Dat leverde negen
finalisten op die elk € 10.000 kregen. Heeswijk-Dinther is er daar
één van. Met Dertien Hectare, Ac-

Onder leiding van wethouder Peter
van Boekel toog een afvaardiging
van de teams afgelopen zaterdag
naar de kick-off bijeenkomst in
Oisterwijk, waar de projecten werden gepresenteerd. Ieder team
kreeg er een coach toegewezen,
het verhaal krijgt namelijk nog een
staartje. Vanaf de kick-off afgelopen zaterdag, barst de eindstrijd
los en werken de finalisten hard
aan hun project.
Hierbij worden ze gevolgd door

Omroep Brabant. Vanaf zaterdag
19 september kan iedereen wekelijks op tv kijken naar de strijd
om het meest inspirerende project.
Dan wordt ook de stembus op internet geopend. Wie het leukste,
beste of origineelste project om de
leefbaarheid in het dorp te verbeteren heeft, krijgt € 25.000,-.
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Tijdens korte ritten en lage
olietemperaturen kan er wel
tot 2% water en 8% brandstof
in de olie terecht komen. Het
water verzamelt zich op het
laagste punt in de motor en kan
daar het aanzuigen van de olie
belemmeren, zeker als het water
bevriest.

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen
Het adres voor
al uw
autozaken!
Zomer
/ winterbanden
of mailen.

ACTIE:

wissel incl. gratis

Crommenacker
automobielen
Heeft u al
aan winterbanden
gedacht?
zomercheck
Bedrijvenweg 11b - 5388
PN Nistelrode
tel. 0412-617100
- info@crommenacker.nl
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
www.crommenacker.nl
Crommenacker
of mailen.
Automobielen app.

Te hoge carterdruk of een
verstopt carterventilatiesysteem
zal zorgen voor olielekkage in
de Turbo. Vervuilde roetfilter
systemen zorgen voor veel Turbo
problemen.

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

Veel ongevallen gebeuren nog
steeds doordat een motorrijder
niet tijdig wordt gezien door een
andere weggebruiker. Kleding
met contrasterende kleuren
en reflecterende delen kunnen
ervoor zorgen dat je eerder
wordt waargenomen.

Muntenactie

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

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

BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
apart
40.00 km airco ..........2007
2007
Audi500
A4zeer
pro line
163pk
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Citroen
Berlingo
multispace
Ford
Fiesta
1.3i 511.4kW
.............................2004
2004
Ford
Focus
Citroen
C1C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
2011
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
CitroenCivic
C3 Picasso
km
2012
Honda
1.4 16V 10.000
5-drs. automaat
.........2005
Honda
Civic
sportwielen
dikke
uitlaat
.......
2001
Ford Ka 1.2 titanium 60.000 km
2011
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
FordCooper
Fiesta titanium
98.000 km
2009
Mini
.............................................
2007
Mini
16V .................................2007
2008
FordCooper
Focus 1.6
1.8 16v
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
FordAgila
Fusion
km km. ..........2007
Opel
1.2airco
16V 50.000
airco 70.00
2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Mini Cooper
2007
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel
Omega
2.0i
aut.
141.000
km.
airco
..
1999
Opel Agila 39.000 km
2009
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
OpelZafira
Astra 1.9D
coupé......................................
1.8
2002
Opel
2006

Opel
DTH 1.6
.................................
2003
OpelZafira
Astra h2.0
station
16v airco
2007
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
OpelZafira
CorsaY20
1.3cdti
airco, 89.000 km 2011
Opel
DTH5-drs,
.................................
2005
Peugeot
2061.2
2.016V
16V51.000
GTI .........................
2001
Opel Corsa
km airco van 2011
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Opel Corsa
1.2-16v
50.000
km 55.000km ..2004
2012
Peugeot
206 cc
1.6 16V
quiksilver
Peugeot
206
rally
car
20i
16v
heel
apart
en
snel
..2004
Peugeot Expert 60.000 km
2008
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
RenaultClio
Captur
32.000
km km. .....2013
Renault
1.2 1.5
16Vdci
airco
64.000
2006
Renault
1.6 33.000
16V airco
2003
RenaultClio
Modus
km ........................2011
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen
1.6 clima
2009
Suzuki
JimnyGolf
4+4Plus
...................................
2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen
trendline Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
2010
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo
XC
70
5-drs
automaat
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart .........2005
2003

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

Ervaar het verschil!

APK All-in

19,

Garage
€
Kleine beurt: vanaf €105,*

van der Pas

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

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

95

*
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Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

AuToWEETJES

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Peugeot 106 Sketch
1996
BMW 318 i zwart LMV
2001 € 4450,•Chevrolet
In- en
Verkoop
van
lichte
Cliobedrijfsauto’s
1.2
1998
Matiz
5-drs.
2008 auto’s
€ 4450,- en Renault
Renault
Laguna
grand
tour
2000
Citroën
C3
Exclusive
airco
2003
€
3450,•Daihatsu
Wielen
en banden
Renault Megane Classic
1997
Cuore
2005 € 2250,Ford Fiesta 1.3 Futura

AIRCOCHECK
• Onderhoud • Service

• Fiat Punto 1.4, 16v, airco, clima, 5-drs.,
144.000 km, 2007
• Ford Focus, station, 2.0i, 16V, airco, lm wielen,
trekhaak, 205.000 km, 2002
• Kia Piccanto 1.1I airco, centr. vergr. sportvelgen
stuurbekr. 2008
• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Peugeot 208, 1.2i, navi, airco, 67.000 km, 2012
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010

• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
verkocht
voor/achter, 141.000 km, 2005
• VW Caddy TDI, rood, airco, 2009
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 2.0 GTD TDI, navi, clima,verk
xenon
t
ochled,
18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
• VW Golf 1.6 TDI clima, pdc v+a, verk
lm velgen
ocht privacy
glas, 79.000 km, 2011
• Volkswagen Passat 2.0, tdi, navi, pdc, ecc,
192.000 km, 2009

www.autobedrijflangens.nl

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

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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JAAR
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- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
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reparatie
keuring
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2004 € 2499,-

Renault Megane Scenic

Een
uit2004voorraad
Ford Ka 1.3greep
grijs
€ 2999,Bedrijfswagen:

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

Lambdasonde ook wel lambda
genoemd is een sensor in
de uitlaatpijp. Deze meet
het zuurstofgehalte in je
uitlaatgassen.
De staat van de remblokken en
de remschijven is gemakkelijk
na te gaan. Indien je af en toe
even tussen de remschijf en
de blokken kijkt, zal je zeker
de dikte van de remvoering
kunnen inspecteren. Gebruik je
remblokken nooit tot de voering
ervan.

Ford156
Mondeo
Alfa
jtd 1.6TDCi
impression, zwart 2005
2003 €€ 2750,4.950,Mercedes Benz C200 cdi aut.
2003 € 4450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Opel Astra 1.6
2001 € 1999,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Peugeot 106 114Dkm
2003 € 2499,Citroen
Xsara
picasso
blauw
met.
2003 €€ 1750,3.900,Peugeot 206 1.4
2000
2 Peugeot
CV 6 blauw
1971 €€ 2950,4.950,206(belastingvrij)
2004
Citroën
Xara
2004 €€ 5750,4.950,Peugeot
207Pic.1.8
1.6 gr. met.
2007
Citroen
Coupé
1999 €€ 2499,1.500,RenaultXara
Modus
1.5 DCi
2004
Daihatsu
Yongblauw
yrv zwart
2002 €€ 2999,2.750,Suzuki Ignis
met.
2003
ToyotaRam
Aygovan
1.02.5
zwart
Dodge
td, blauw met. 2007
2001 €€ 3750,1.999,VwScudo
Golf 1.9
SDi 8 pers. ex btw 1999
Fiat
combi,
1997 €€ 1750,1.999,Volkswagen
Golf SDI16zwart
2002
Ford
Focus stationcar,
16v
2002 €€ 2450,3.499,Volvo
C70 stationcar,
2.3-T5 300Pk
1998
Ford
Focus
zwart
2002 €€ 3450,2.750,Ford
Ka tegenmeeneemprijs
1998 € 650,Inruilers
meeneemprijzen
Ford
connect, ex btw
2004 €€ 3.250,FiatTransit
Punto 1.1
1997
749,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars 2005 €€ 7.750,Opel Corsa
699,-

€ 799,€ 1250,€ 999,€ 999,1999 € 1499,-

Jaguar Megane
XJ 6 lwb 4.2
plaatje
Renault
break
1.9DCi ex btw 1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
€ 6.450,2003
€ 1450,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Motoren:
MazdaCBR
MX 900
5 cabrio,
zeer nette staat1996
1991
€ 2.950,Honda
RR Fireblade
€ 2250,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Bijtelling vriendelijk
VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Wordt
verwacht
Peugeot
307 hdi break
2007
Fiat
Punto 1.3jdt
2011
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Fiat Punto airco
2005
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Peugeot 307 SW
2006
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault
Clio
1998
RenaultClio
Megane Scenic lgp, g3 2001
1999
Renault
Renault
Twingo
2003
Seat
Aroza
zwart, grijs
aircometalic
2002
Rover 25
5-drs bl., metalic
2002
Scooter
Luuko
2009

Citroën 2cv6 Charleston rood/zwart 1981 € 9800,Mercedes Benz 230TE
1982 € 4950,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

Om een dure reparatie van
motorschade te voorkomen,
is het voldoende om de
distributieriem preventief
te controleren en te
vervangen. De duurzaamheid
van een distributieriem is
vooral afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de
montage, de spanning en de
correcte behandeling van de
distributieriem zelf.
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banden
accu’S
Laat GRatIS je
caRavanbanden
contRoLeRen op
oudeRdom en
bandenSpannInG
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

Eerste voorletter*

B,A,Z,U,I,N
naar
de film

Raambekleding

=

Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode

B

az
ro uin
nd h
! et

0412-612193

*Iedereen met de 1e voorletter B,A,Z,U,I of N (volgens officieel ID) kan voor €1 naar de
film. Gasten tegelijk gereserveerd krijgen € 1,- korting. Niet geldig op zaterdagavond.
Actie geldt t/m 17 juni 2015. Alleen geldig op vertoon van officieel ID (geen kopie).
Niet geldig i.c.m. andere kortingen. De normale toeslagen (bijv. 3D) blijven van
toepassing. Kaarten vooraf afhalen is niet mogelijk maar reserveren is raadzaam.

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt t/m 13 juni 2015

0413 - 27 16 16 TakeTen.nl
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Familie Verkuijlen, van harte gefeliciteerd met de opening
Wij wensen jullie veel succes
met de bedrijfsvoering.
Bedankt voor de goede samenwerking.

Allround en veelzijdig in elektro
Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw /
Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

De Morgenstond 37
5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-292905
info@vanzutphenelektro.nl
www.vanzutphenelektro.nl

Tweede Vijverstraat 12
5258 HS Middelrode
06-10826076
mgtimmerwerken@ziggo.nl
www.mgtimmerwerken.com

Gilde Sint Antonius Abt
succesvol in Erp

Schuurkerkplein 8
5473 HJ Heeswijk Dinther
06-25466456
info@dendortschilderwerken.nl
www.dendortschilderwerken.nl

Hool 58
5469 KC Keldonk
0413-209371
info@rooijakkersinstallatie.nl
www.rooijakkersinstallatie.nl

St. Barbaragilde Dinther scoort
op gildetreffen
ERP/HEESWIJK DINTHER - Op de Kringgildedag van Kring Hoge Schuts waarin dertien gilden verenigd zijn
heeft het Dintherse gilde zes eerste prijzen veroverd. Een mooie prestatie. Op deze regenachtige en zeer
winderige dag was het buiten niet best vertoeven.

ERP/VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist zondag zes
prijzen in de wacht te slepen op de kringgildedag van Hoge Schuts met
13 deelnemende gilden bij het Gilde Onze Lieve Vrouwe en St.Catherina
in Erp.
Met zo’n veertig leden was het
gilde naar Erp gegaan om deel te
nemen aan de optocht.
Het gilde heeft in Erp zes prijzen
weten te bemachtigen.
1e prijs trommen Klasse C:
Lindsey Vogels
1e prijs bazuinblazen
Klasse A: Maarten van de Pas
2e prijs jeu de boules team1:
Theo van der Heijden, Mari Lucius,

Toon Aarts, Frans Geenen
1e prijs kruisboog korps: Peter van
de Broek, Bert Hoefs, Paul Heerkens, Hein Nooijen
1e prijs kruisboog personeel:
Peter van de Broek
1e prijs Kruisboog 60+:
Bert Hoefs.
In het totaalklassement werd het
gilde uit Vorstenbosch tweede,
slechts één punt achter Nuland.

De Dintherse geweerschutters kregen na het schuilen voor de regen
geen gelegenheid meer om verder te schieten, wat hieraan ten
grondslag lag wordt uitgezocht.
Maarten Heijmeriks ging naar huis
hij had bij het kampioenschieten
kruisboog ‘slechts’ 6 treffers van
de 15 geplaatst. Hoe groot was
de verrassing dat hij hiermee toch
de kampioensprijs had binnen gesleept.
Een negatief geluid kwam naar
voren, onze pages gaan ons gilde
vermoedelijk verlaten, ze hebben op de gildedagen te weinig te
doen. Hoe stekend is dit voor het
St. Barbaragilde Dinther die zich
altijd voor de jeugd en een aangepaste gildedag ingezet heeft,
zo een inzet moet wel vervolg of
navolging krijgen anders krijg je
dus zulke situaties. Ook op de gildedag in Erp was van de ingezette
hervorming niets meer te merken.
De gilde-ogen zullen opnieuw ge-

opend moeten worden, stilstand is
achteruitgang en in veranderingen
daarin is dit toch wel logge gilde
instituut niet erg wendbaar. Laten

we uitspreken, ‘moed verloren al
verloren’ en verder gaan met het
promoten van aanpassingen in
deze gildedagen.
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Gouden bruidspaar
Jan en Ria Ploegmakers

ACTIVITEITENAGENDA
ZATERDAG
6 juni

THEATERHUIS JORIS
‘BOEFJES ZIJN HET’
AANVANG: 15.00 UUR - ENTREE: € 6,-

Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Vandaag, op 3 juni 2015, is het
precies vijftig jaar geleden dat Jan en Ria
Ploegmakers uit Heesch in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Zij ontmoetten elkaar in 1958 op de kermis in
Nuland. Ria was meteen onder de indruk van
Jan, zo’n knappe, grote man met mooi, golvend haar viel haar direct op. Ze hoopte maar
dat Jan haar zag staan. En dat gebeurde. Na
zeven jaar verkering gaven zij elkaar het jawoord in de kerk in Nuland. Na de plechtige
voltooiing gingen zij kort op huwelijksreis.
Dat was het begin van een prachtig leven samen aan De la Sallestraat 25 in Heesch, waar
zij destijds gingen wonen in het voorhuis. Jan
was al jong zelfstandig en had op zijn 19e zijn
eerste aardbeien geplant om vervolgens uit
te groeien tot een grote, zelfstandige tuinderij met twee hectare kas en wat volle grond.
Ria werkte voor ze trouwde geruime tijd in
de kraam. Met de komst van hun eerste zoon
Chrisjan (1965) en zeven jaar later dochter
Marianne (1973) was het gezin compleet.

Ria, de rots in de branding, zorgde voor de
kinderen, werkte hard mee in de kassen, ging
veel op ziekenbezoek, werkte 15 jaar lang
elke maandag als vrijwilligster voor ziekenhuis Bernhoven en zingt al vanaf haar 15e in
het koor.
Jan, als voorzitter van het Gregoriaans koor,
zingt ook graag, maakte zich ook zeer verdienstelijk voor de gemeenschap waarvoor
hij in 2012 een lintje in de Orde van OranjeNassau kreeg.
In 2000 verhuisden zij naar een nieuw huis
aan de Mgr. v.d. Hurklaan, waar zij nog altijd heerlijk wonen. Samen brengen ze maaltijden rond bij het Rigom, genieten ze van
bloemen in de tuin, fietsen en wandelen ze
graag mooie routes, zingen ze nog steeds
graag in de kerk en zijn ze heel trots op hun
twee kleinkinderen, Daan van 15 en Sam van
13 jaar.
Jan is de vierde van het gezin die 50 jaar is
getrouwd, zijn drie oudere zussen Mariet,
Ann en Mien gingen hem al voor.

Raymond van der Cammen prins
Sint Willebrordusgilde
Heeswijk-Dinther - Na een optreden ’s morgens op kasteel Heeswijk, waar een tentoonstelling over de voormalige barones werd gehouden en door Willy van de Wijgert cd’s met
foto’s werden overhandigd aan de stichting van het kasteel, was de rest van de dag voor de
jeugd van het gilde.
De middag werd begonnen met een gezellige lunch in het gildehuis, waar ook overige
leden welkom waren. Na de lunch werd er
geschoten door de jeugdleden van 16 tot en
met 25 jaar met de kruisboog op de gipsen
vogel.
Degene die het laatste restje van deze vogel
eraf schiet, mag zich prins (of jeugdkoning)
van het Sint Willebrordusgilde noemen. Dit
jaar was het de 22-jarige Raymond van der
Cammen die de gipsen vogel aan diggelen
schoot.
Bijkomstigheid is ook dat dit jaar op 29
augustus tijdens het Europees Schutters
Treffen (EST) in het Duitse Peine het Europees Koning- en Prinsschieten wordt gehouden. Raymond mag daar als prins samen met
de koning - Gerard Oskam - aan deelnemen,
wat hij een hele eer vindt.
Na het prinsschieten was er nog een leuke
spelletjesmiddag voor de jeugd en iedereen
die zich jong voelt binnen het gilde. De dag
werd afgesloten met frites en snacks.

De spelers en het creatieve team zijn klaar voor de uitvoering van de
voorstelling ‘Boefjes zijn het’. In de klas van juf Indy is het nooit saai. Een klein
clubje kinderen ‘de boefjes’ zijn erg actief met het uithalen van kattenkwaad.
Ook de buurvrouwen uit de buurt moeten eraan geloven.

THEATERHUIS JORIS
‘VAN DE LEG 2.0’

ZONDAG
7 juni

AANVANG: 14.00 EN 19.00 UUR - ENTREE: € 6,-

De spelers en het creatieve team zijn klaar voor de uitvoering van de
voorstelling ‘Van de leg 2.0’. Lieke woont op een boerderij samen met haar
zusjes, moeder en oma. Ze wil niets liever dan een opleiding volgen op de
musical-academie. Lieke trekt de stoute schoenen aan en gaat auditie doen.

ZATERDAG
13 juni

JEUGDDISCO REMIX

AANVANG: 19.30 UUR - ENTREE: € 3,-

Vanuit Jongerencentrum Checkpoint wordt het jongeren discofeest REMIX
georganiseerd. Remix is er voor jongeren van 9 tot en met 13 jaar. De huisDJ
laat met veel enthousiasme de juiste muziek uit de boxen knallen. De entree
bedraagt € 3,-, legitimatie is verplicht en om 22.30 uur sluit de discodeur.

12, 13, 14
juni

BEACHHANDBALTOERNOOI DOS’80

AANVANG: 9.00 UUR

Voor drie dagen wordt de Misse voorzien van een flinke laag zand voor
het beachhandbaltoernooi van DOS’80. Teams komen van heine en
verre naar het inmiddels populaire handbaltoernooi in Heesch. Naast de
beachhandbalwedstrijden zijn er nog volop andere activiteiten.

17, 18, 19
juni

WANDELDRIEDAAGSE

AANVANG: 18.00/18.30 UUR
ENTREE: € 4,00 (DEELNEMERSKAART)

De Heesche wandeldriedaagse komt in zicht en de wandelschoenen kunnen
alvast uit de kast voor deze jaarlijkse wandeltocht. Drie dagen wandelplezier
langs de mooiste plekjes van Heesch en omgeving. Weet je na drie dagen met
succes de finish te bereiken dan word je beloond met een felbegeerde medaille.

ZATERDAG FANFARE AURORA UITWISSELING
20 juni
HARMONIE OBK ERP
AANVANG: 15.00 UUR - ENTREE: GRATIS

Het groot orkest van Aurora verzorgt op zaterdagavond 20 juni een
uitwisselingsconcert met Harmonie OBK uit Erp. U kunt een heerlijke,
muzikale avond verwachten met twee prachtorkesten, die beiden uitkomen
in de hoogste amateurdivisie voor blaasorkesten in Nederland.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Gala kasteel Heeswijk voor Het Hooghuis leerlingen
HEESWIJK-DINTHER - Een prachtige zwoele avond zorgde dat de leerlingen - allemaal opgedoft en met unieke voertuigen - optimaal konden genieten van hun gala-avond. Van brommende motoren, brandweerauto’s tot aan de feestwagen; het kon de leerlingen niet gek genoeg zijn. De lakeien - geheel in toepasselijke kledij - maakten de tot in de puntjes verzorgde
aankomst af.

Prentenboekentip van de bibliotheek

Heb geduld: alle dingen
zijn moeilijk voordat ze
makkelijk worden

GonniE & VRiEnDJES SPEELBoEk / oLiViER DunREA

Voorlezen is leuk en belangrijk
en je kan er niet vroeg genoeg
mee beginnen!

Hoe een cupcake een
taart kan worden

Gonnie is een klein, geel gansje met knalrode lievelingslaarsjes. In dit prachtige speelboek vind je grote platen vol
met gansjes en andere dieren om te zoeken. Zie jij waar
Eddie zijn petje heeft verstopt? Kun jij alle kikkers vinden?
Hoeveel kippen tel je? En welke dingen zijn er allemaal
blauw?

BERNHEZE - Het bakken van cupcakes is in! Daarom hebben de Wereldwinkels in Bernheze, in samenwerking met Bakkerij Lamers uit Heesch,
Bakker van Mook uit Nistelrode en Smultaartjes uit Heeswijk-Dinther,
een leuke Vaderdagactie bedacht.

Een boek met weinig woorden, maar met heel veel zoekplezier. Het boek nodigt uit om ook de andere boeken over
Gonnie te lezen. Jonge kinderen zijn dol op zoeken en aanwijzen en daar leren ze veel van.

rietsuiker, welke weer verwerkt is
in de muffinmix.

Bij de Wereldwinkels in Bernheze
vind je (h)eerlijke ingrediënten voor
een cupcake. Als basis is de muffinmix te gebruiken. Een bijzondere mix zodat cupcakes altijd slagen.
Zo zijn ook de kleine suikerboeren
op Mauritius met glans geslaagd.
Toen zij het Fairtrade-certificaat
wilden halen, had dat wat voeten
in de aarde. Maar zij hielden vol.
Inmiddels is het duizenden boeren
gelukt. Zij werken samen, kopen
gemeenschappelijke vrachtwagens
en gaan verantwoord om met het
milieu. En ze verkopen veel eerlijke

Voor de Vaderdagactie is het de
bedoeling de muffinmix te gebruiken voor een cupcake en hier
iets moois van te maken. Maak
vervolgens een foto waarop naast
de cupcake, ook jijzelf en je vader
staat! Wil je meedoen in Heesch:
mail dan naar wwheesch@home.nl.
Voor Nistelrode naar:
ww.nistelrode@gmail.com
en voor Heeswijk-Dinther kun je
mailen naar:
wereldwinkel.hdl@gmail.com.
De foto afdrukken en inleveren in
een van de Wereldwinkels in Bernheze kan ook. Zet er wel even je
naam en telefoonnummer bij. De
actie loopt van 3 tot en met 19
juni. De prijsuitreiking vindt op 20
juni plaats. De meest originele foto
wint een taart. Per Wereldwinkel is
er één taart te winnen.

De zoekplaten en opdrachten zijn ook beschikbaar als app voor de iPad, ‘Zoekspel Gonnie en Vriendjes’.

kinderen basisschool Delta
exposeren kunstwerken
HEESCH - Werkstukken van de
kinderen van basisschool Delta uit
Heesch worden van 5 tot en met
12 juni tentoongesteld in het winkelpand ‘t Dorp 60a in Heesch.

Leef je uit
bij Marvy’s

De werkstukken die te zien zijn,
zijn gemaakt tijdens de lessen
creativiteitsontwikkeling. Te zien is
wat de kinderen zelf bedacht, geexperimenteerd, gemaakt en ontwikkeld hebben.Bezoekers kunnen
een kijkje nemen in het beeldend
vormgeven, het zelf reflecteren en
probleem oplossend proces van de
kinderen van 0 t/m kinderen
12 jaarvan Delta.
Op basisschool Delta is naast het
leren ook ruimte en tijd voor creativiteitsontwikkeling. Kennis wordt
gekoppeld aan creativiteit. Dat is
Openingstijden
nuttig op school, bijvoorbeeld bij
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Uitdagende speelmogelijkheden voor
Voor de allerkleinste van 0 t/m 4 jaar is er een speeltoestel langs
het horecagedeelte, zodat je als volwassene de kinderen goed in de
gaten kunt houden. Deze ruimte is voorzien van een soft-vloer en van
speelgoed in allerlei vormen waar de kinderen uitdaging krijgen om
overal op, onder en langs te spelen. Ook is er natuurlijk een ballenbak!

Voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar is er een groot toestel met meerdere
klim- en klautermogelijkheden. In het toestel zitten verschillende
hindernissen om iedere route weer nieuwe uitdagingen te ontdekken.
Een groot springkussen en een knutselhoekje ontbreekt uiteraard ook niet.
De dubbele rodelbaan met sleetjes is voor jong en oud hartstikke leuk !
Ook voor een hapje en een drankje bent u bij Marvy’s op de juiste plaats.
De uitgebreide menukaart heeft voor een ieder wat wils !

E

Graafsebaan 38 5384 RT Heesch
info@marvys-speelwereld.nl

W

Zaterdag
Zondag

musical jeugdkoor
oP-mAAT

: 10.00 - 19.00 uur
: 10.00 - 19.00 uur

HEESWIJK-DINTHER - Jeugdkoor
uit Heeswijk-Dinther
dertien kinderen de
musical ‘Paniek in de snoepfabriek’.

Tijdens schoolvakanties regioOP-MAAT
zuid:
Maandag t/m Donderdag 10.00 - 18.00 uur
speelt met
Vrijdag t/m Zondag 10.00 - 19.00 uur

T 0412 - 450 679
www.marvys-speelwereld.nl

Een leuk verhaal: een groenteman
tegen de steeds
oodie
k voprotesteert
or wordende snoepfabriek,
uw groter
(kinder
)
feewat
stjesuiteindelijk eindigt in ‘groen
snoep’. Een musical met heerlijke
liedjes en verrassende wendingen.

De regie is in handen van Linda
van de Velden en Angela van de
Wijst.
Algehele leiding: Peter Smulders.
Plaats: Willibrordcentrum
Heeswijk.
Wanneer: zondag 7 juni.
Tijd: 11.00 en 13.30 uur.
Kosten € 1,-.
Kaartjes aan de kassa of via
0413-292169.

8 juni om 14.30 uur de kunstweek. Op woensdag 10 juni rond
10.45 uur geven de kinderen voor
de kunstwinkel, ‘t Dorp 60a, een
korte demonstratie percussie o.l.v.
Rhytm Impact.

cyberpesten

LAF
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ook woorden
kunnen
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doen
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OMaandag
ok voo:: gesloten
Dinsdag
rgesloten
uwWoensdag
kinder: 10.00 - 18.00 uur
- - 18.00 uur
feDonderdag
estjes :: 10.00
Vrijdag
10.00 - 19.00 uur

het zoeken naar manieren om de
lesstof onder de knie te krijgen,
het maken van werkstukken, het
oplossen van vraagstukken en bij
spreekbeurten. Kinderen wiens
creatieve vaardigheden goed ontwikkeld zijn, hebben daar nu, maar
zeker ook later, veel profijt van.
De school nodigt iedereen uit deze
expositie te komen bezichtigen.
De kinderen openen officieel op

~!#@**
blijf er niet mee rondlopen, zoek steun

17

Woensdag 3 juni 2015

Zorgeloos genieten!

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedinge
n
op vrijdag
5 juni
2015

WORSTENBROODJES
Eerst werd een bodempje gelegd met frietjes en snacks

Heesch - Zaterdagavond 23 mei was het dan zover… discoavond
in zaal De Waard in Heesch! Wat hebben we ernaar uitgekeken! De
discokleding lag al dagen klaar en in de middag zijn we begonnen met
opwarmen van de beenspieren voor een avondje serieus swingen.

allemaal mochten zijn wie we zijn
en op geheel eigen wijze konden
genieten van alles wat ons aangeboden werd.

Bij binnenkomst werden we welkom geheten met vriendelijke
woorden en consumptiebonnen,
die we naar wens aangevuld kregen de rest van de avond, echt een
traktatie!
De zaal zat inmiddels al gezellig vol
toen frietjes en snacks geserveerd
werden. Dat ging er wel in natuurlijk, een bodempje leggen voor een
avond stappen is dan ook belangrijk.

draaide dj ‘Kees Live’ de volumeknop een end omhoog en konden
we niet langer stil blijven zitten.
Voorzichtig werden de eerste passen richting de dansvloer gezet.
Dat voorzichtige veranderde heel
snel in een waar dans- en zangfestijn. Dj Kees bleek van alle markten thuis en draaide allerhande
verzoeknummers, zong en betrok
iedereen op een leuke en ontspannen manier bij het feest.

Namens ons allemaal bedanken we
De Horizon en iedereen die heeft
meegeholpen om deze avond te
realiseren.
Het is bijzonder, hartverwarmend
en van grote betekenis om in deze
tijd waar we iedere euro om moeten draaien, zo’n heerlijk avondje
zonder zorgen mee te mogen maken!

Nadat de buiken gevuld waren,
met ook nog een lekker ijsje toe

Al met al was het een onvergetelijke avond! Een avond waarop we

Eefje van Abel
(Begeleidster binnen organisatie
Dichterbij, locatie Saal van Swanenberglaan).

Fanfare Aurora in concert met
harmonie OBK uit Erp
Heesch - Het groot orkest van Aurora verzorgt op zaterdagavond 20
juni in De Pas in Heesch een uitwisselingsconcert met Harmonie OBK
uit Erp.
U kunt een heerlijke, muzikale
avond verwachten met twee
prachtorkesten, die beiden uitkomen in de hoogste amateurdivisie
voor blaasorkesten in Nederland.
Beide orkesten zijn op dit moment

bezig met de voorbereidingen van
de concertwedstrijden eind november, een mooie aanleiding om
nu alvast samen te concerteren en
een aantal werken - bedoeld voor
deze wedstrijden - ten gehore te

juni: regenheiligen komen
Tekst?

brengen. Voor de pauze kunt u
luisteren naar Fanfare Aurora onder leiding van Hans Pastoor en na
de pauze is de beurt aan Harmonie
OBK uit Erp onder leiding van Sef
Pijpers.
Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang is geheel gratis.

Zie oplossing pagina 38

20 voor € 10,00
ALLE
AMBACHTELIJKE 20 voor
BRODEN
BIJ BESTEDING VANAF € 5,3 voor

€ 5,00

een zak afbakbroodjes gratis

1 pond Kibbeling
Gratis saus

€ 7,50

Pangafilet, vers of gebakken
€ 3,- per stuk

4 voor
€ 10,-

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur
op de markt in Nistelrode

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Krop IJsbergsla
& komkommer

€ 0,99

Aanbieding ook geldig in de winkel in
Heesch op vrijdag en zaterdag.

Kaashandel Cilius Duijster

Graskaas
Voorjaar 2015
1 kilo
50
6.
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Barracuda rockt en reünie
mother’s Pride
ZATERDAG 6 En ZonDAG 7 Juni in DE ZWAAn

Barracuda

open Podium in
De kersouwe
Muziek, cabaret, zang, dans, poëzie en film op één avond

Mother’s Pride

HEESWIJK-DINTHER - Al meer dan 10 jaar staat Barracuda garant voor een stevig avondje rocken. Met een
setlijst die varieert van hitgevoelig tot pure rock, bespeelt Barracuda menig publiek. Een dijk van een vrouwenstem, twee scheurende gitaren, samen met een diepe bass-lijn en strakke drumbeat vormen de onvoorspelbare rock-sound die barracuda heet. Kortom: Barracuda - Rock with a Bite! – zaterdag 6 juni - Zaal open
21.00 uur.
REuniE moTHER’S PRiDE
Mother’s Pride werd in 1990 in Erp
opgericht. Rechttoe rechtaan rock
met veel ruimte voor improvisatie
zorgt ervoor dat elk optreden weer
anders is. De meereizende fanbase
breidt zich uit en zorgt ervoor dat
Mother’s Pride bekender wordt
in de regio en ook steeds meer

daarbuiten, met zelfs een paar optredens in België. De band staat
ook in het voorprogramma van
Stiltskin, Rowwen Hèze en Normaal. In 1995 valt helaas het doek.
In 2003 volgt er al een soort van
kleine reünie met optredens op
o.a. Trendpop en Regiorock en dan
wordt het weer stil... tot in 2015,

als Toni de Groot, Mike Manders
en Jeroen Cornelissen besluiten om
weer te gaan optreden als trio.
Zondag 7 juni - Zaal open 18.00
uur.

HEESWIJK-DINTHER - In De Kersouwe wordt op vrijdag 5 juni
voor de dertiende keer in successie weer een Open Podium gehouden.

Beide dagen vrij entree,
info 0413-291575 of
www.dezwaanlive.nl.

Alles kan en (bijna) alles mag in de
bossen van De Kersouwe. Elk jaar
zijn er dan ook weer volop spontane aanmeldingen waardoor de
organisatie een flinke kluif heeft
aan het wikken en wegen om de
juiste artiesten bijeen te brengen
die samen een passende en avondvullende voorstelling kunnen maken. De ingrediënten zijn steevast
een breed assortiment en dus voor
elk wat wils. Er is poëzie, veel muziek, cabaret, zang en (dus) entertainment in het algemeen. Tijdens
het Open Podium treden minimaal
tien verschillende groepen en of
personen op.

Winnaar
The Common Linnets
Joyce van de Broek
Marijke Huitink

Volop verrassingen
Heleen van de Veerdonk, Rien
Somers en Ad van Schijndel vormen het trio dat aan de basis staat
van het succes van de avond. Jaarlijks wordt ook een ‘binnenaflevering’ opgevoerd, wanneer in café
De Zwaan de artiesten, weliswaar
in een andere setting, aan het publiek worden gepresenteerd.
De finale is natuurlijk - zoals gebruikelijk - in het kleine theater van
De Kersouwe, hét podium van vermaak bij uitstek. Elk jaar opnieuw
een bijzondere avond met alle facetten van podiumkunst en iedere
keer vol verrassingen. De presentatie is in handen van Heleen van
de Veerdonk.
Aanvang 20.30 uur, de entree is
gratis.

Geslaagden muziekexamens
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Geniet 7 dagen per week
van onze uitgebreide lunch
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

NISTELRODE - De organisatie, van de muziekexamens op 30 mei, was
in handen van de Stichting HAFA Opleiding Nistelrode, die de muziekopleiding voor de fanfare St. Lambertus verzorgt. Naast zeven leerlingen uit Nistelrode werden er ook negen muzikanten van andere muziekverenigingen uit de wijde omtrek beoordeeld. Alle muzikanten zijn
geslaagd.
De praktijkexamens werden afgenomen in CC Nesterlé. De kandidaten werden beoordeeld door
een deskundige examencommissie, bestaande uit Wim Laseroms
en Jan van der Eijnden, onder het
toeziend oog van Hans Seijkens
van de Koninklijke Nederlandse
Muziekorganisatie.
De examens werden voor de
Nistelrodese muzikanten afgenomen door de eigen docenten
van de leerlingen. Liesbeth van
Asseldonk voor slagwerk, Remco
Spierings voor de bugel, Karen van
den Broek voor hoorns en Renske
Elzerman voor de sopraansax.

Winnaar De Pas
Tessa Danz
Jose Schuurmans
Sandra Boon

De geslaagden
Teun Visser, kleine trom, slagwerk
B, 39 pnt.
Femmie van Houting, sopraansax,
blazers B, 52 pnt.
Nine Raijmakers, hoorn, blazers B ,
50,5 pnt.
Caitlyn Jacobs, hoorn, blazers B,
50,5 pnt.

Elze van den Heuvel, hoorn,
blazers B, 49 pnt.
Eline van der Leest, hoorn, blazers
B, 54 pnt. met lof.
Milou Verstegen , bugel, blazers C,
42 pnt.
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Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8, Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39
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PRAkTiSCHE inFoRmATiE

Gevonden en verloren voorwerpen

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

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril,
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. Kijk op
www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure
en de registratieformulieren.

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

AGEnDA
4 Juni 2015
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis Heesch 19.30 uur
5 Juni 2015
Het gemeentehuis is gesloten
in verband met een
personeelsbijeenkomst.
De milieustraat is normaal
geopend.

Pinnen mag, ook in
het gemeentehuis en
bij de Milieustraat.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbosche Boys, Binnenveld
57, 5476 LZ Vorstenbosch heeft
in overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 5 juni 2015.
De inrichting mag maximaal zes
keer per jaar gebruikmaken van
deze mogelijkheid. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar artikel
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die
te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
TV Vorstenbosch’82, Tipweg 10,
5476 VA Vorstenbosch heeft in
overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan

U kunt voor de registratie tijdens de openingstijden terecht in het
gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch of bellen naar 14 0412.

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

26 mei 2015

CoLLEGEBESLuiTEn
Programmabegroting 2016 en jaarverantwoording 2014
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het college heeft kennis genomen van de programmabegroting 2016
en jaarverantwoording 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Het vraagt de Raadscommissie Bestuur en Strategie om advies en de
gemeenteraad om een besluit hierover te nemen en een positieve
zienswijze uit te brengen.

Concept begroting 2016 en concept jaarstukken 2014
GGD Hart voor Brabant
Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om te reageren op de concept begroting
2016 en de concept jaarstukken 2014. Het college heeft besloten de
gemeenteraad voor te stellen om een positieve zienswijze te geven op
zowel de begroting als de jaarstukken.

Concept jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 (gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost)
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer Brabant Noordoost biedt de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen op de concept begroting 2016 en de concept jaarrekening 2014. De begroting voor 2016 is gebaseerd op de kadernota
en is daarmee het financiële en beleidsmatige routeboek. Het college
heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze te geven.

Concept financieel jaarverslag 2014 en concept beleidsbegroting
2016 Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord (RAV
De Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord heeft een
goedgekeurd concept financieel jaarverslag van 2014 aangeleverd en
een sluitende concept begroting 2016. Het college heeft besloten om
de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen
over de begroting en het jaarverslag.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op
www.bernheze.org.

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

van een activiteit op 28 juni 2015.
De inrichting mag maximaal zes
keer per jaar gebruikmaken van
deze mogelijkheid. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar artikel
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die
te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
P.M.J. Muller, Nieuwstraat 10,
5384 TC Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het maken van een uitweg naar
de Maasstraat 27 in Heesch. De
melding is op 28 mei 2015 geaccepteerd. Verzenddatum: 28 mei
2015.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
persoon niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- J.J.M. Ruijs,
geboren 05-01-1953
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrok-

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning
verleend aan:
- Zwem- en Polovereniging Gorgo voor het organiseren van een
heitje voor een karweitje op 27
juni 2015 in Heeswijk-Dinther.
De beschikking is verzonden op
27 mei 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- H. van Beek voor het organiseren van een open dag bij
bedrijventerrein Retsel, 5473
HE Heeswijk-Dinther op 7 juni
2015 van 11.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de open dag worden de
volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle

kene. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van bovengenoemde persoon, neem dan contact op
met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

- T. Boosten,
geboren 14-09-1990
Besluitdatum: 16-04-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
persoon niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.

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

verkeer, behalve voor voetgangers: Retselseweg, Dagenraad
en De Morgenstond in Heeswijk-Dinther. De beschikkingen
zijn verzonden op 26 mei 2015.
- Stichting 24-uurs Solexrace
voor het organiseren van een
24-uurs Solexrace van 21 t/m
23 augustus 2015 op en rondom terrein aan Heibloemsedijk
7, 5473 TC Heeswijk-Dinther.
De volgende wegen worden
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Vanaf
21 augustus 2015, 5.00 uur tot
23 augustus 2015, 20.00 uur
een gedeelte van Heibloemsedijk vanaf de kruising Zandkant tot kruising Meerstraat in
Heeswijk-Dinther en vanaf 22
augustus 2015, 5.00 uur tot 23
augustus 2015, 17.00 uur de
kruising Heibloemsedijk/Meerstraat, Kruising Heibloemsedijk/
Laageindseweg, Koffiestraat ter
hoogte van bocht Koffiestraat/
Zandpad, Zandkant, vanaf

Meerstraat en kruising Achterdonksestraat/Busselsesteeg. De
fazanterie blijft bereikbaar. De
beschikkingen zijn verzonden
op 2 juni 2015.
- Uitgaanscentrum
Lunenburg
voor het organiseren van Muziekspektakel 2015 op 4 juli
2015 van 19.30 tot 2.00 op
parkeerplaats aan achterzijde
van Uitgaanscentrum Lunenburg, 5472 PH Loosbroek. De
beschikkingen zijn verzonden
op 28 mei 2015.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van een beachhandbaltoernooi op 12 juni 2015
van 17.00 tot 22.30 uur, 13 juni
2015 van 9.00 tot 23.00 uur en
14 juni 2015 van 9.00 tot 18.00
uur. Van 10 juni 2015, 20.00 uur
tot en met 15 juni 2015, 22.00
uur wordt De Misse in Heesch
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Van 12
juni 2015, 17.00 uur tot en met
14 juni, 20.00 uur wordt Hoog-
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straat (tussen Schoonstraat en
Bibliotheek) in Heesch afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. Van 12 juni
2015, 17.00 uur tot en met 14
juni 2015, 20.00 uur geldt een
parkeerverbod aan beide zijden
van de weg voor Stricklaan in
Heesch. De beschikkingen zijn
verzonden op 28 mei 2015.
Het college heeft voor de volgende buurtverenigingen vergunning/
ontheffing verleend voor het organiseren van Buitenspeeldag op 10
juni 2015.
- Buurtvereniging
Bergakkers,
Heiveld 56, 5476 LS Vorstenbosch, van 11.00 tot 17.00 uur.
Heiveld en Bijsterveld in Vorstenbosch worden afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers.
- Buurtvereniging Boekweitstraat,
Boekweitstraat 9, 5388 CA Nistelrode, van 12.30 tot 18.00 uur.
Boekweitstraat (tussen Boekweitstraat 1 en 41) in Nistelrode
wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Vleutloop 50
Bouwen woning
Datum ontvangst: 22-05-2015
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 32
Bouwen loods
Datum ontvangst: 21-05-2015
- Broekstraat 4
Bouwen garage
Datum ontvangst: 27-05-2015
- Meerstraat 30b

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Leliestraat ong. (naast 10) Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

- Buurtvereniging Den Hof, Den
Hof 27, 5388 GN Nistelrode,
van 13.30 tot 17.00. Den Hof
(tussen Den Hof 5 en 17 en
Den Hof 11 en 33) in Nistelrode
wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
- Buurtvereniging De Willebrod,
Willebrordstraat 28, 5473 BB
Heeswijk-Dinther, van 11.00 tot
18.00 uur. Willebrordstraat (tussen Antoon Derkinderenstraat,
Balledonk en Hoofdstraat) in
Heeswijk-Dinther wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers.
- Buurtvereniging
Bluumkesbuurt, Leliestraat 1, 5384 RH
Heesch, van 10.00 tot 18.00
uur. Schutsboomstraat (tussen
Jasmijnstraat en Pastoor Boelensstraat) in Heesch wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
- Buurtvereniging Schuurakker,
Schuurakker 11, 5473 PC Heeswijk-Dinther, van 9.00 tot 18.30
uur. Schuurakker (van nr. 1 t/m
27 en 2 t/m 42 inclusief grasveld) in Heeswijk-Dinther wordt

-

-

-

-

afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Buurtvereniging Donzel, Donzel 17, 5388 PA Nistelrode, van
12.30 tot 17.30 uur. Donzel
(tussen Weijen en Hoogbroeksesteeg) in Nistelrode wordt
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Buurtvereniging Willem Alexanderstraat, Willem Alexanderstraat 7a, 5388 KP Nistelrode,
van 11.00 tot 17.00 uur. Willem
Alexanderstraat (tussen Constantijnstraat 31 en Beatrixstraat
7a) in Nistelrode wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers.
Buurtvereniging Beatrixstraat,
Beatrixstraat 8, 5388 KZ Nistelrode, van 11.00 tot 17.00 uur.
Beatrixstraat (tussen nr. 2 en 8)
in Nistelrode wordt afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers.
Buurtvereniging De Samenloop,
Peelseloop 7, 5384 WH Heesch,
van 14.00 tot 19.00 uur. Elzenseloop (tussen Snelleloop en Zijpseloop) en het grasveld op de

-

-

-

-

hoek Elzenseloop/Snelleloop in
Heesch worden afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Buurtvereniging De Schaapsdijk, Schaapsdijk 30, 5472 PE
Loosbroek, van 12.00 tot 17.00
uur. Schaapsdijk (tussen Pastoor
de Grootstraat en Molenhoeven) in Loosbroek wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers.
Buurtvereniging De Molenhoeven, ’t Vunderke 21, 5472 RB
Loosbroek, van 12.30 tot 17.30
uur. Molenhoeven (tussen Watermolen en T-splitsing richting Hekkenslag) in Loosbroek
wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Buurtvereniging Kasteelzicht,
Veldstraat 44, 5473 AJ Heeswijk-Dinther, van 11.00 tot
17.00 uur. Fokkershoek (tussen
Kameren en Veldstraat) in Heeswijk-Dinther wordt afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers.
Buurtvereniging Krommedelseweg e.o., Molenstraat 4, 5472

Aanbrengen geïsoleerde kapconstructie
Verzenddatum: 28-05-2015
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
- Watersteeg 12
Nieuwbouw loods
Verzenddatum: 26-05-2015
Nistelrode
- Donzel naast nummer 22
Nieuwbouw woning
Verzenddatum: 28-05-2015
Heesch
- ’t Dorp 26a t/m 26g
Renoveren voor- en rechterzijgevel van appartementen op
bovenste etage
Verzenddatum: 28-05-2015
- Broekhoek 46
Verbouwen en uitbreiden woning
Verzenddatum: 28-05-2015
- Narcislaan 3

ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Leliestraat ong. (naast
10) in Heesch. Het betreft een
bestemmingsplan voor de toevoeging van twee ruimte-voor-ruimtewoningen in de vorm van een

tweekapper.
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni
2015 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden

via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPLeliestraat-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan

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

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

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

Interne verbouwing feestzaal
Datum ontvangst: 26-05-2015
- Lange Kruisdelstraat 7
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 27-05-2015
Nistelrode
- Grote Heide 7
Aanbouw erker
Datum ontvangst: 22-05-2015
Vorstenbosch
- Akkerweg 10
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 27-05-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
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PN Loosbroek, van 12.00 tot
17.00 uur. Pastoor de Grootstraat in Loosbroek wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers.
De tijdelijke verkeersmaatregelen
zijn verzonden op 28 mei 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan voor:
- M.P.A.M. van Dijk voor het
organiseren van een besloten
feest op 27 juni 2015 van 15.00
tot 1.00 uur op locatie Klein
Kantje 13, 5388 XD Nistelrode.
De melding is op 26 mei 2015
geaccepteerd.
- L. Hendriks voor het organiseren van een besloten feest op
13 juni 2015 van 18.00 tot 1.00
uur op locatie Narcislaan 27,
5384 GM Heesch. De melding is
op 27 mei 2015 geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Binnenweg 2
Bouwen varkensstal en veranderen varkenshouderij (revisie
milieu)
Verzenddatum: 28-05-2015
- Kanaaldijk-Noord 44a
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 01-06-2015
Vorstenbosch
- Vlagheideweg 5
Bouwen vleesvarkensstal en
veranderen varkenshouderij
(revisievergunning)
Verzenddatum: 01-06-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
de gemeenteraad van Bernheze,
Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als
u uw zienswijze mondeling wilt
geven, kunt u een afspraak maken
met de heer E. van Dijk van de gemeente Bernheze.

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

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

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

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Gebr. Dijkhoff BV
behaalt trede 2

D66: Kleinfruit

Op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Heeswijk-Dinther - Vanaf heden is Gebr. Dijkhoff BV uit HeeswijkDinther een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) geeft aan in hoeverre een organisatie zich
inzet voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en deze een
plek biedt binnen haar eigen bedrijfsvoering.

bernheze - Aldus Frank van den Broek, die ons afgelopen zaterdag een rondleiding gaf door het familiebedrijf in Heeswijk-Dinther.

Om socialer ondernemen te stimuleren is het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen en is een (h)erkenning voor
organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Deze erkenning wordt dan ook uitgedrukt in
vier niveaus: aspirant-status, trede
1, trede 2 en trede 3.
Gebr. Dijkhoff BV beschikt over
trede 2 en zet zich, naast mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook intensief in voor leerlingen uit het BBL-traject. Binnen
Gebr. Dijkhoff BV worden deze
leerlingen onder begeleiding van
een gecertificeerde leermeester
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.
Meer weten? Neem contact op
met Gebr. Dijkhoff BV,
tel. 0413-291391 of kijk op
www.PSO-Nederland.nl.

VVD: Een bizarre vergadering
Jack van der Dussen
bernheze - Op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei stond onder andere de
bijdrage aan de renovatie en privatisering van
de kleedaccommodatie van HVCH. Tijdens de
behandeling van het voorstel in de commissie
Ruimtelijke Zaken van 13 mei 2015 was de
meerderheid van de politieke partijen positief
over het te nemen besluit.
Maar wat schetst onze verbazing?
Vijf minuten voor aanvang van
de raadsvergadering werd aan de
voorzitter van HVCH door de burgemeester medegedeeld dat het
onderwerp niet zou worden behandeld. Het wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van
4 juni 2015, als onderdeel van de
perspectiefnota. Blijkbaar was dit
besloten tijdens een onderonsje
van de coalitiepartijen CDA, Lokaal, SP en D66. Dus moet HVCH
nog een weekje geduld hebben of
zou het nog langer gaan duren?
Bij de behandeling van reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied was het duidelijk dat het
dierenpension in Laag Beugt en de
Dier en Tuin Weide in HeeswijkDinther zeer problematisch waren.
Het CDA had geen mening en

vond het allemaal te technisch en
complex. De rechter moest hier
maar over oordelen. D66 zei dat
zij de vorige bestuursperiode niet
in de raad hadden gezeten en
ging dan maar akkoord, ofschoon
zij buiten de raadsvergaderingen
hun standpunt(en) wel degelijk
kenbaar maken. SP wilde geen
scheidsrechter zijn en ging dus ook
maar akkoord.
De VVD Bernheze vraagt zich af
waarom de coalitiepartijen zelf
geen besluit willen of durven nemen. Per slot van rekening zijn wij
gekozen als volksvertegenwoordiger. Het is toch wel erg gemakkelijk om weg te lopen van je verantwoordelijkheden en alle moeilijke
kwesties bij een rechter neer te
leggen.
Wij zullen dat zeker niet doen.
06-53 49 6069.

werk

En het is waar, bij de teelt, het
plukken, sorteren en inpakken is
veel menskracht nodig. Bijna alles
gebeurt met de hand. En daarbij is
zorgvuldig en voorzichtig handelen geboden, want de rode bessen,
bramen en frambozen vragen een
zachte hand, anders blijft er weinig van het fruit over. En dat zou
jammer zijn, want het smaakt erg
lekker en is gezond.
Het bedrijf is overal schoon en
ook dat is gezien de kwetsbare
vruchten, van groot belang. Bij de
planten buiten blijkt dat de teeltondersteunende
voorzieningen

vraagt groot

onmisbaar zijn. Deze tijdelijke plastic overkappingen zijn misschien
niet mooi, maar beschermen het
fruit tegen regen, wind, hagel en
vogels. Om de velden heen staan
overal groene hagen. Deze beschermen het fruit tegen de wind
en fungeren als vangnet voor de
producten die gebruikt worden
om de gewassen te beschermen.
Hiervoor worden overigens in de
kleinfruitteelt nog wel chemische
middelen gebruikt, maar men stapt
gelukkig steeds vaker over op biologische gewasbeschermers en dat
vindt de D66-fractie goed nieuws

Lokaal: Kernachtig

dat gevolg mag krijgen.
Goed nieuws is ook dat er bij de
meeste bedrijven steeds beter gezorgd wordt voor de mensen die
het werk doen. En - nadat we de
rondleiding hadden voltooid - verraste de wethouder het bedrijf met
het eerste Bernhezer keurmerk
voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Want kleinfruit vraagt groot werk,
en de mensen die dit werk verrichten verdienen een goed verblijf.
Wilt u meer weten of meedenken?
www.D66Bernheze.nl.

& Krachtig

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid LOKAAL
bernheze - Mooie woorden die weergeven waar ik de afgelopen week mijn
lokale aandacht en energie in heb gestopt. Het kernachtige zat ‘m in de vergadering van de Kerncommissie van Loosbroek. Waar een klein dorp groot in
kan zijn; het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de
dorpsbewoners.
En dat al 40 jaar lang! Bestuur,
klankbordgroep
en
natuurlijk
Loosbroek van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal. Hopelijk is het
hele dorp erbij in augustus als dit
jubileum gevierd wordt.
Op de avond zelf waren er interessante sprekers en aanwezigen
die weer stof tot nadenken hebben gegeven. Onder anderen
onze burgemeester, zij sprak over
de toekomst van Bernheze en de
stappen die in dit jaar genomen
gaan worden zodat er uiteindelijk

een richting kan worden bepaald.
Krachtig is het kernwoord dat
hierbij naar voren kwam, want
een krachtig bestuur, een krachtig
Bernheze, is het doel. Vanuit die
kracht kunnen de juiste beslissingen worden genomen.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen,
wordt er verschillende groepen
gevraagd om een mening, maar –
zoals ook nogmaals verteld tijdens
de jaarvergadering van de kerncommissie – alle input, ook van de
individuele burger, wordt meege-

nomen. Er zijn op dit moment drie
opties voorgesteld: zelfstandig blijven, fuseren met Uden/Landerd of
opsplitsen. Alle drie de opties houden nogal wat in. Schroom dus niet
je mening te delen via de mail die
onze gemeente heeft opengesteld
toekomst@bernheze.org en/of via
ons. Neem contact met ons op via
onze email info@lokaal.nu, website www.lokaal.nu of Facebook
https://facebook.com/lokaal.nu.
miekedemol@hotmail.com
info@lokaal.nu.

Blanco: Kom naar onze bijeenkomst:

Wat te doen met het Aa-dal?

bernheze - Op dinsdag 16 juni houdt politieke partij Blanco een avond over het Aa-dal. Dit mooie gebied
is momenteel volop in beweging. Het waterschap laat de Aa weer meanderen, er zijn plannen om met een
fluisterboot te gaan pendelen tussen het kasteel en de Kilsdonkse molen, de aanleg van de ontsluitingsweg
gaat over een paar maanden van start en Dijkhoff heeft uitbreidingsplannen.
Vorige week is een Polenhotel geopend en de schroothandel van
Netten wordt mogelijk een kinderdagverblijf. Allemaal plannen
en ontwikkelingen die vragen om
een visie van politieke partij Blanco
over dit gebied.
Politieke partij Blanco is dan ook
zeer benieuwd wat u als inwoner
nu eigenlijk vindt van al deze plannen en ontwikkelingen. Daarom
organiseren wij een bijeenkomst
op 16 juni. Een bijeenkomst waarin

niet de plannenmakers aan het
woord zijn, maar u!
Wat vindt u belangrijk voor het
Aa-dal?
Vragen die onder andere aan bod
komen zijn: ‘Gaat het economisch
belang voor cultuur/natuur?’, en
‘Wat is de recreatieve waarde van
het Aa-dal?’. De avond staat onder
de deskundige leiding van Lambert
van de Ven, die er voor zal zorgen
dat iedereen aan het woord kan
komen. Dus, heeft u een duidelijke

mening of ideeën over dit gebied
of één van de plannen of bent u
gewoon nieuwsgierig naar wat
anderen er van vinden of wat er
allemaal op stapel staat, kom dan
zeker langs.
De avond vindt plaats in cultureel
centrum Servaes in Dinther en begint om 19.30 uur.
Voor informatie kunt contact opnemen via
blanco.bernheze@gmail.com
of 06-46317890.
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‘Laatste weekend van
juni kermis’
www.centrumheesch.nl

Nog even behelpen, maar met de
kermis kunnen we rond
Heesch - De herinrichting van het centrum vordert gestaag, hoewel de
vorderingen veelal aan het oog onttrokken worden door de omleiding.
De werkzaamheden gaan volgens plan en deze week vinden de laatste
handelingen plaats aan de ronding in de Schoonstraat. Hier wordt de
weg dan ook weer opengesteld voor het verkeer.

de afgelopen tijd naar de achtergrond te schuiven. Met de opening
op zaterdag om 14.00 uur, het uitreiken van de gratis kermismunt
aan Heesche lagere schoolkinde-

Maar, juich nog niet te vroeg! De
aanpak van het plein bij de fontein
volgt meteen hierna en ook wordt
de nieuwe tweerichtingsstraat
vanaf de hoek van de Rabobank
tot Brasserie het Oude Raadhuis
gerealiseerd.

‘Dit jaar afsluiting
kermis met
vuurwerk’

Een mooie gelegenheid om Heesch
weer op de kaart te zetten en de
ongemakken van de herinrichting

ren en de braderie op maandag
wordt het een prachtig festijn. En,
laat dan ook nog eens de traditie
van het afsluitende vuurwerk op
dinsdagavond in ere hersteld zijn,
dan weten we: Heesch leeft!

SP: Hulp

aan kwetsbare
ouderen onderweg!

bernheze - Aan het einde van de pilot Hulp bij het Huishouden (december
2014) hield de SP een enquête. Een enquête onder 50 cliënten die hulp in de
huishouding hadden. Eerder berichtte de SP Bernheze daar al over. De uitslag
van de enquête werd aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten stemden
tot grote zorg. Veel mensen hadden geen keukentafelgesprek gehad. Of mensen
was op een schandelijke wijze uren hulp ontnomen. Niet conform de afspraak
gemaakt met de gemeenteraad in oktober 2013.
2015, samen met onze collega’s
van D66 en Progressief Bernheze.
Helaas steunden de politieke partijen Blanco en Lokaal deze motie
niet. De motie riep de wethouder
op om direct na de zomervakantie te komen met een raadsvoorstel. Een voorstel dat de cliëntondersteuning regelt. Maar dan ook
aan de voorkant van het gesprek.
Kwetsbare afhankelijke mensen
voeren het gesprek over hun zorg

Ook bij bezwaarprocedures kunnen mensen dan geholpen worden. De nare toestanden gaan dan
tot het verleden horen. En, zoals in
oktober 2013 afgesproken, krijgt
iedereen maatwerk geboden, passend bij zijn of haar persoonlijke
situatie.

Informeert, boeit en interesseert
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

CDA: Armoedebestrijding

onze gemeente

in

Esther van den Bogaart, Gemeenteraadslid CDA Bernheze
bernheze - Het gaat er niet om wat je zegt of wat je denkt. Het gaat erom wat
je doet. Als CDA Bernheze zeggen we dat we er zijn voor mensen die het minder
getroffen hebben. En die bewering willen we waarmaken. Niet alleen op papier,
maar ook in praktisch beleid en helder gedrag.
de draad zelf weer op te pakken.
Het is een werkdocument voor gemeenten. CDA Bernheze vindt dit
zo belangrijk dat we deze handreiking met aanbevelingen willen delen met het college en raadsleden
van Bernheze.
Ook in Bernheze leven er inwoners
en gezinnen in armoede. Daarvoor
is er een regeling via Optimisd,
maar daar maken relatief weinig
inwoners van Bernheze gebruik
van. In de praktijk zijn het met

Marco zegt: “De fossiele brandstoffen raken op en als we zo doorgaan
hebben onze kinderen straks niets
meer. De zon schijnt toch en de
wind waait altijd, dat houdt nooit
op. We hebben de techniek, dus
waarom zou je daar geen gebruik

van maken? Als er in de gemeente
vrijwilligers zijn om dit op te zetten,
moet je dat ook steunen. Voor mij
staat BECO voor een betere toekomst en een beter milieu. Daar
moet je niet mee gokken, maar bewust voor kiezen.”

Aangeven,
schieten, scoren!

Progressief Bernheze:

Jesse Jansen, commissielid Progressief
Bernheze

niet meer alleen. Zij krijgen hulp
van onafhankelijke ondersteuners.

www.mooiheesch.nl

De werkgroep Armoede van het
CDA heeft gesprekken gehouden
met deskundigen, professionals en
vrijwilligers die hen hebben geholpen lokale armoede beter te begrijpen. De werkgroep heeft haar
nuttige ervaringen vertaald in 74
praktische adviezen voor gemeenten op het gebied van onderwijs,
participatie, wonen, schulden en
kinderen.
Uitgangspunt is niet de vraag waar
mensen recht op hebben, maar
wat mensen nodig hebben om

Monique en Marco Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther zijn lid van BECO
en nemen ook groene stroom af van de lokale energiecoöperatie. Een
bewuste keuze. “Ik ben wel van het besparen”, vertelt Monique. “Als
we met vakantie gaan, gaan alle stekkers eruit en ik houd bij wat we
verbruiken. Het zuinig zijn met energie probeer ik ook onze kinderen
mee te geven. Het gaat immers ook om hun toekomst. In je eentje energie besparen lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Maar samen ben
je groot. Daarom zijn we ook lid geworden van BECO, ik geloof in die
samenwerking.”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke zaken

Aangenomen voorstel (motie)
De uitslag van de Hulp bij het Huishouden enquête was reden om in
actie te komen. De SP Bernheze
blijft opkomen voor de kwetsbare
mensen in de samenleving. Zij
die het slachtoffer werden van de
handelwijze van Pantein–Vivent
en Brabantzorg. Deze mensen
gaan hulp krijgen. De SP Bernheze diende daartoe een voorstel
(een motie genoemd) in op 28 mei

Foto: Jan Gabriëls

name kinderen die de dupe worden. Zij hebben recht op onderwijs, maar zij hebben niet dezelfde
kansen als andere kinderen. Dit
moet veranderen.
Als raad en college van Bernheze
kunnen we het verschil maken met
de aanbevelingen die in de handreiking staan. Op 4 juni bieden wij
de handreiking ‘Armoede tegengaan en voorkomen’ namens CDA
Bernheze aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en
wethouders aan.

bernheze - De komende raadsvergadering
gaat onze gemeenteraad discussiëren over
waar zij vindt dat de komende jaren op bezuinigd, of juist in geïnvesteerd moet worden.
Het college geeft een ‘assist’ door het maken
van een perspectiefnota, de raad beslist uiteindelijk wat echt te doen.
Progressief Bernheze zal ook een
aantal keren op doel proberen te
schieten met zaken waarvan zij
denkt dat ze Bernheze mooier
maken. Voor één van die ideeën
is al een meerderheid in de raad
gevonden: ‘wij willen iedereen die
valt onder onze ‘zorg’ ook na de
keukentafelgesprekken recht in de
ogen kunnen kijken. We willen een
sterkere positie voor onze inwoners tijdens deze gesprekken, ook
als zij klachten hebben. Dus zetten
we in op goede en onafhankelijke
begeleiding, al tijdens dit proces!
In onze zorg moet iedereen zijn
plaatsje kunnen vinden, daar mogen we best een beetje bij helpen’.
Over wat andere ideeën moet de
raad zich nog uitspreken. Zo willen

wij graag wat minder investeren in
dure softwarepakketten voor het
gemeentehuis en wat meer in de
(snel)fietspaden daar buiten. We
willen kritisch kijken naar de subsidies die onze gemeente geeft,
maar dit zonder verenigingen klem
te zetten. We willen dat buurtbewoners geïnformeerd en niet overvallen worden door hun buur met
‘grote plannen’. En voor de studenten en forenzen: wat meer fietsenstallingen bij de bushaltes zouden
ook geen overbodige luxe zijn.
Zo kan ik nog wel even doorgaan,
want dit Bernheze is nog lang niet
af en zal dat misschien ook wel
nooit zijn. Ook ideeën?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.
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Onderdeel van Van Oort Groep

Heesch leeft
Het laatste weekend van juni staat
in het teken van de Heesche kermis. Met alle kermisattracties en

een mooi gevuld muziekprogramma, wordt het ongetwijfeld een
feestelijk weekend. Het muziekprogramma is tot stand gekomen
in overleg tussen Verenigd Horeca
Heesch, gemeente Bernheze en
inwoners in de omgeving van de
Misse.

Niet gokken met het milieu
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ooGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Clazien de Mol
Michel van
kan de staatsloten
Sintde
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Wetering
ophalen bij Paperpoint
uit heeswijk-Dinther
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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mEDiSCH PEDiCuRE
niSTELRoDE
Dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.
Tip: verras vader met een
cadeaubon voor VADERDAG
voor een pedicurebehandeling.
PEDiCuRE
HEESWiJk-DinTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Zou u ook WiLLEn WETEn
WELkE kLEuREn HET BEST
BiJ u PASSEn?
In een heldere presentatie,
maak ik u wegwijs in de
wereld van kleur. Leuk voor
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.
Colorenta, Abdijstraat 12,
heeswijk-Dinther.
06-51110053.
FRiETkRAAm voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

kAPTEiJnS PARTYVERHuuR
voor al uw feesten &
evenementen. zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl
of bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
RommELmARkT
Buurtvereniging
Over den dries nistelrode
7 juni van 9.00-16.00 uur.
Kraam/grondplaats verhuur
info 06-16812307 of
06-10726092.

TE kooP
Toe aan een nieuw horloge,
kom dan onze TREnDY ooZoo
CoLLECTiE bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke
prijs vanaf € 29,95.
heesakkers kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
niEuWE DESSoTAPiJTTEGELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
PRinTPAPiER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

BESPAAR ook oP uW
EnERGiEREkEninG, laat ons
u adviseren. Over de juiste led
lampen of spaarlampen op de
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.
heesakkersLichtvisie,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

TE HuuR
oPSLAGLooDS 100m2
heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.
LEuk kLEin APPARTEmEnT
met terras, Laar 51A nistelrode.
Woonkamer, keuken, slaapkamer.
W.C. en badkamer.
€ 450,-/mnd Beschikbaar vanaf 1
juli. Info bij: istehuur@gmail.com.

GEVRAAGD
Wij zoeken een EnTHouSiASTE
JonGEn die per direct voor
2 maanden als BouWoPRuimER
wil werken in heesch. Stuur je CV
naar info@agrosamsterdam.nl,
o.v.v. heesch.
GEBRuikTE/ouDE
WEnSkAARTEn
Yvonne Sturm nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

Cursisten van ‘De Eijnderic’
exposeren in Cunera/De Bongerd

2
8

AAnGEBoDEn

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

6

6

4

1

mooIBernHeZertJeS

5

Puzzle #253019

HEESWIJK-DINTHER - De cursisten van de woensdagavondgroep tekenen en schilderen van De Eijnderic in Heeswijk stellen t/m 8 september
diverse werkstukken ten toon bij Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd,
Zijlstraat 1 te Heeswijk.
Op de woensdagavonden van het
afgelopen seizoen hebben de cursisten onder leiding van docente
Gon Lakwijk geoefend in velerlei
schilder- en tekentechnieken. Voor
sommigen was dit het eerste cursusjaar, anderen zijn al veel langer

bezig. De expositie laat dan ook
een diversiteit aan werken zien
met verschillende technieken.
U bent van harte welkom om de
schilderijen van de diverse cursisten te komen bekijken. De toegang is gratis.

More Puzzles:

GRATIS
WOONADVIES

www.sudoku-puzzles.net

aan huis

Vanaf nu inschrijven voor cursusseizoen 2015/2016

Het complete aanbod van (nieuwe) cursussen en workshops voor het volgende seizoen vindt u op www.eijnderic.nl. Een programma boordevol ideeën voor jong en
oud, met cursussen op het gebied van:

KOKEN - SCHILDEREN - BEELDHOUWEN - YOGA
BLOEMSCHIKKEN - TALEN - COMPUTER - FOTOGRAFIE
CREATIEF - BOETSEREN - LICHAAM EN GEEST - TYPEN

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

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

25

Woensdag 3 juni 2015

De wereld verandert en Bernheze verandert mee
Heeft de zorg een toekomst in Bernheze of heeft Bernheze zorg om de toekomst
Bernheze - In het gemeentehuis kwamen inwoners en professionals uit elke kern van Bernheze bij elkaar
om te praten over zorg. Tegelijkertijd was in de Wis in Loosbroek de zaal gevuld met inwoners uit heel
Bernheze, op uitnodiging van de gemeente om te praten over de toekomst. Bij beide bijeenkomsten werd
na enkele presentaties en/of discussies de conclusie getrokken; de wereld verandert en wij veranderen mee.
via de bekende telefoonnummers
en mailadressen. Het in het leven
roepen van een centraal telefoonnummer en mailadres, zo stellen
de aanwezige medewerkers van
het sociaal team, is wel erg wenselijk. Dat gaat in de nabije toekomst
gebeuren.

Interactieve avond over zorg in Bernheze

Zorg in de toekomst
In de raadszaal houdt wethouder
Glastra van Loon het welkomstwoord. “De zorg en haar toekomst
leeft enorm, er is volop belangstelling voor het onderwerp dat
iedereen aangaat. Jonge mensen,
oudere mensen, ouders, jeugd en
kinderen; allen inwoners van Bernheze. Het is mensenwerk, dat is zo
mooi aan mijn portefeuille”, besluit hij.
Een informele bijeenkomst van
Wmo adviesraad, Wmo consulenten, vrijwillige burgerinitiatieven, het sociaal zorgteam, Jeugd
en Gezin en raadsleden met een
grote opkomst. Zij stellen zich deze

avond aan elkaar voor, luisteren
en gaan in gesprek. De afgelopen
maanden heeft het Sociaal Zorgteam Bernheze zich een weg gebaand naar een logisch netwerk
en de samenwerkingen die nu ontstaan zijn met o.a. Wmo, Rigom,
Vivaan, Mee en Aanzet.
Op diverse vlakken van deskundigheid, een wirwar aan netwerken; psychosociaal, verpleegkundig, kennis van burgers met een
beperking, kennis van ouderen,
kennis van welzijn en leefbaarheid; krijgt het sociaal zorgteam
nu - enkele maanden na invoering
van de Kanteling - een gezicht. Nu
zijn de organisaties nog bereikbaar

De toekomst van Bernheze
De wereld verandert en mensen
veranderen mee. Zo proberen alle
betrokken partijen zich een weg
te banen naar een optimale samenwerking en goede functionaliteit van het systeem. Of het nu
gaat om zorg of om de toekomst
van Bernheze, beide onderwerpen
gaan de inwoners van Bernheze
aan en zijn processen die zich een
weg banen tussen verstand en
gevoel. De bijeenkomst ‘Krachtig
Bernheze’ gaat over de toekomst
van de gemeente Bernheze. Blijven we zelfstandig, gaan we als
gemeente integraal samenvoegen met een andere gemeente of
splitsen de kernen zich en voegen
zich afzonderlijk bij een andere gemeente.
“Voor de meesten wordt vanuit
het gevoel gekozen tussen de drie
opties. Deze avond was er echt
een discussie met – vanuit het gevoel – beargumenteerde keuzes,
die op tafel kwamen”, vertelt bur-

1.01 - 2.39

*M.u.v. Yellow label thee voordeelpak

Coca-Cola en
Fanta
literflessen
Alle varianten
Per fles

Albert Heijn
Kijk voor uw dichtstbijzijnde Albert Heijn op www.ah.nl/winkels

waarschijnlijk de resultaten weer
helemaal anders zullen uitvallen.
Blijven we zelfstandig? Gaan we
opsplitsen of gaan we in de toekomst als totaliteit samenvoegen
met een andere gemeente?
Wilt u meedenken over de
toekomst van Bernheze, mail dan
naar toekomst@bernheze.org.

1.85 - 2.29

1.45

Diverse varianten
Bijv. Glorix original bleek
Fles 750 ml

Mark feliciteert de winnares van
de ballonvaart - Mevr. van ZutphenPennings

Mark v.d. Veerdonk geeft zijn visie over de toekomst van Bernheze

1.03 - 1.86
Campina
literpakken

350 gram
Alle varianten
Per pot

Per pak of fles

Cif, Andy en
Glorix
schoonmaakmiddelen

gemeester Moorman na afloop.
Deze avond werd vooral naar optie
1 – zelfstandig met samenwerking
– of optie 3 - Bernheze opsplitsen
- geneigd.
Marieke Moorman kan vanuit haar
functie voor elke optie een onderbouwd pleidooi houden, vertelt ze.
Het duurt echter nog lang voordat
het 2020 is.
Woensdagavond zal in Heesch
eenzelfde bijeenkomst zijn, waar

Calvé pindakaas

ALLE Lipton

1.49 - 1.51

Optie 1. met enkele voordelen

Alle varianten*
Per pak
*M.u.v. Optimel

1.75

AH Slavinken
2 stuks
Per schaal

1.09 - 2.99
Mora kroketten,
frikandellen
en hamburgers
2-6 stuks
Diepvries
Alle varianten
Per doos

Alle aanbiedingen gelden in week 23 van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni 2015.
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AANB
SCREEN
CLEANER

HOUD
UW TVSCHER
SCHOONM
HELDER!EN

3990500018

7,99

LG
BLUETOOTH
HIFI SYSTEEM

319,-

CM 1530 BT

79,-

279,-

SHARP
COMBIMAGNETRON
R 961 INW

NU
WAARDMEET
ON
T.W.V. 2B
5,-

BLACK & DECKER
KRUIMELDIEF

VAN VLE
ES
BEZORG THUISD.N
CADEAU L
!

NV7210N-QW

59,95

SAMSUNG
FULL HD
SMART TV
UE 32 H 5570

39,95

375,100,-

EURO

64,95

TEFAL
STOOMSTRIJKIJZER
FV5332

49,95

ETNA
TAFELMODEL
KOELER
EKK 0842

179,-

159,-

SONY
FULL HD TV
KDL 40 R 450 C

VOORDE
E

499,-

L

PLATIN USB OPSLAG
16GB USB2.0 FLASH DRIVE
NEON BLUE

5,-

180,-

55 UB 830

DEVOLO DLAN® 500
WIFI STARTER KIT

109,-

9087

89,-

HP
PRINTER
ENVY 5640

EURO

999,-

VOORDE
E

79,-*
* Prijs is na 30,- retour via HP.

Euronics Schijndel Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427

best of electronics!

L

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 7 juni 2015.

LG
ULTRA HD
SMART TV
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Voetbalsters Prinses irene over het Wk voor vrouwen
‘LEuk DAT nEDERLAnD mEEDoET En HET VRouWEnVoETBAL onDER DE AAnDACHT komT’
voor het eerst meedoet?
“Het is wel leuk, maar voor mij
betekent het wat minder dan voor
Meggy. De kwalificatiewedstrijden
hebben we weleens met het team
besproken. We hebben wedstrijdbeelden bekeken om er beter van
te worden. Ik ben zelf niet wezen
kijken.”
Ga je het WK volgen?
“De tijden zijn ‘s nachts. Ik ga er
niet speciaal mijn wekker voor zetten. Als het uitkomt ga ik wel proberen te kijken.”
Voegt het voor jou iets toe dat
Kirsten van de Ven uit Heesch
meespeelt?
“Ik ken haar niet echt. Ze stond
wel een keer langs de lijn toen wij
aan het voetballen waren. Dat was
wel leuk natuurlijk. Daarna zag ik

V.l.n.r.: Hilde, Meggy en Yvonne

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De Nederlandse voetbalvrouwen doen voor het eerst mee aan het WK voetbal in Canada, dat
komende zaterdag begint. DeMooiBernhezeKrant sprak met drie voetbalsters van hoofdklasser Prinses Irene
over het aankomende WK! Waarbij ook de deelname van de uit Bernheze afkomstige Kirsten van de Ven niet
vergeten werd.
play-offwedstrijd van Nederland
tegen Italië gezien in Den Haag.”
Ga je het WK volgen?
“Mijn nicht Kirsten speelt in het
Nederlands elftal, dus ik ga zeker
kijken. Ik blijf wakker voor de wedstrijden. Zelf ga ik niet naar Canada,
maar mijn oom en tante gaan wel
kijken.”

mEGGY WiJnEn (20)
Wat betekent het WK vrouwenvoetbal voor jou nu Nederland
voor het eerst meedoet?
“Het is knap dat ze zich geplaatst
hebben, maar het wordt wel lastig.
Tijdens de kwalificatie ben ik een
wedstrijd gaan kijken. Ik heb de

gaat de groep wel doorkomen. Ik
verwacht niet dat Nederland het
toernooi gaat winnen, maar dat
zou wel mooi zijn.”
YVonnE LuCiuS (21)
Wat betekent het WK vrouwenvoetbal voor jou nu Nederland

in het weekend met de meiden bij
elkaar zijn. Dan zou ik er ‘s nachts
wel voor wakker blijven.”
Voegt het voor jou iets toe dat
Kirsten van de Ven uit Heesch
meespeelt?

Mijn nichtJe kirsten sPeelt in het
nederlAnds elFtAl dus ik GA Zeker kijken
haar nog even voetballen en ik zag
dat ze wel echt goed was.”
Wat verwacht je van het Nederlands elftal?
“Ik denk dat Nederland de poule
gaat winnen. Daarna is het even
afwachten tegen wie ze dan moeten spelen. Het zou mooi zijn als
ze ver komen, want dan gaat het
misschien wel leven.”

Voegt het voor jou iets toe dat
Kirsten van de Ven uit Heesch
meespeelt?
“Kirsten maakt het WK natuurlijk
wel leuk voor mij. Nu ben ik meer
betrokken want ze zit bij mij in de
familie. Natuurlijk spreek ik haar wel
eens, ook al woont ze in Zweden.”

HiLDE LAnGEnS (24)
Wat betekent het WK vrouwenvoetbal voor jou nu Nederland
voor het eerst meedoet?
“Ik vind het gewoon leuk dat Nederland meedoet en het vrouwenvoetbal onder de aandacht komt.
Bij mannenvoetbal is het wel anders, nu zal het geen groot feest
worden waarbij iedereen met en
bij elkaar gaat kijken.”

Wat verwacht je van het Nederlands elftal?
“Tegen Canada in de poule wordt
het lastig denk ik, maar Nederland

Ga je het WK volgen?
“Ik denk dat ik de uitslagen vooral
achteraf meekrijg. Misschien ga ik
wel kijken als het uitkomt als we

“Zij is de enige speelster van het
Nederlands elftal die ik ken. Ik ken
haar van naam en gezicht. Het is
natuurlijk leuk dat ze meedoet.”
Wat verwacht je van het Nederlands elftal?
“Dat vind ik moeilijk in te schatten, want ik weet niet hoe goed de
andere teams zijn. Ik durf het echt
niet te zeggen.”

SPEELDATA nEDERLAnD:
Zondag 7 juni:
3.00 uur
Nieuw-Zeeland - Nederland.
Vrijdag 12 juni:
0.00 uur China - Nederland
Dinsdag 16 juni:
1.30 uur Nederland - Canada

Feitjes WK Vrouwenvoetbal
• het nederlands dameselftal doet voor het eerst mee aan het
wereldkampioenschap. De vorige keren is het het team niet gelukt
om zichzelf te kwalificeren.
• Kirsten van de Ven uit heesch voetbalt in het nederlands elftal.
Tijdens het WK in Canada is zij erbij.
• het nederlands dameselftal bereikte het wereldkampioenschap
via de play-offs. Hierin werden Schotland en Italië over twee
wedstrijden verslagen.
• nederland zit samen met canada, china en nieuw-Zeeland in één
poule.
• oud-trainster José van hoof van Prinses irene speelde vroeger voor
het Nederlands dameselftal.
• Amber mutsaers en shania van nuland speelden zowel bij Prinses
Irene als in het Nederlands jeugdteam.

KIRSTEN VAN DE VEN AAN DE BAL
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Komt u ook?
Dit is een unieke kans om een kijkje te nemen bij alle bedrijven.
Kinderen kunnen gezellig mee met een treintje of op een van de vele
luchtkussens. Er zijn vele activiteiten zoals zelf muesli maken, een
kookdemonstratie bijwonen of een make-over door een topkapper.
Een gedeelte van De Morgenstond zal worden afgesloten voor
verkeer. Uw fiets kunt u op diverse plaatsen neerzetten en er is
voldoende parkeergelegenheid.

DOE MEE MET HET LETTERSPEL
U vindt een letter bij elk deelnemend bedrijf tijdens de open dag.
Vul deze letter in op de achterzijde van de flyer - verkrijgbaar bij
een van de bedrijven - om de oplossing te vinden. Geef de goede
oplossing samen met uw naam, adres, telefoonnummer en/of
emailadres af bij een van de deelnemende bedrijven.
*Vraag naar de voorwaarden.

Doet u mee, dan maakt u kans op een van de
10 waardebonnen van € 25,- te besteden bij
een van de deelnemende bedrijven.

• Ontwerp
• Realisatie

Zondag 7 juni
zijn wij geopend

van 11.00 uur tot 17.00 uur tijDens
De open Dag BeDrijventerrein
retseL Heeswijk- DintHer
Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T 0413 - 292875
www.hedimeubelen.nl facebook.com/hedimeubelen

• Nazorg
Heeswijk-Dinther Tel: 06 46 11 11 90

www.beekveldtuindesign.nl

Heeswijk-Dinther Tel: 06 46 11 11 90

www.beekveldtuindesign.nl

Een
koppelingsslot
gratis of
een gekeurd
koppelingsslot
voor half geld

Bij aanko
op
van een
aanhang
wagen

Retselseweg 7
5473 HC Heeswijk-Dinther
0413-292 607
06-515 88 237

www.chrisvanvelzen-aanhangwagens.nl

UnIeKe KanS om een KIJKJe te nemen BIJ aLLe BeDrIJVen.
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terreIn
BOUWEN OF VERBOUWEN?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Timmer- en bouwbedrijf van Eijk & van der Sterren
streeft voor al haar bouwprojecten naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. U kunt bij ons
terecht voor o.a.; nieuwbouw, aanbouw, verbouw, renovatie, dakkapellen en onderhoudswerk.

MEER INFORMATIE?
NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE
Neem vrijblijvend met ons contact op via; info@vaneijkvandersterren.nl.

BOUWEN OF VERBOUWEN?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Timmer- en bouwbedrijf van Eijk & van der Sterren
streeft voor al haar bouwprojecten naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. U kunt bij ons
NIEUWBOUW
terecht voor o.a.; nieuwbouw, aanbouw, verbouw, renovatie, dakkapellen en onderhoudswerk.
VERBOUW
MEER INFORMATIE?
RENOVATIE
Neem vrijblijvend met ons contact op via; info@vaneijkvandersterren.nl.

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

Heilarensestraat 40/A, 5473 RB Heeswijk-Dinther - Maisveld 1, 5236 VC Empel
www.vaneijkvandersterren.nl - GSM 06 54 31 43 23 of 06 41 49 98 46

Heilarensestraat 40/A, 5473 RB Heeswijk-Dinther - Maisveld 1, 5236 VC Empel
www.vaneijkvandersterren.nl - GSM 06 54 31 43 23 of 06 41 49 98 46

OPEN DAG
ZONDAG 7 JUNI
Op de open dag heeft u de
mogelijkheid om een Balmain specialist
én een topkapper u te laten voorzien
van een make-over!
ERT U VAN
E
IT
F
O
R
P
I
N
JU
ALLEEN OP 7
OP HET
10% KORTING
TIMENT VAN:
R
O
S
S
A
E
L
E
H
E
G

De Morgenstond 25
5473 HE Heeswijk-Dinther

Komt U ooK?

t 0413 294 035
f 0413 294 145

i www.vandenbergkeukens.nl
e info@vandenbergkeukens.nl

Retselseweg 8 | 5473 HC Heeswijk-Dinther
WWW.DCHAIRCOSMETICS.COM
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open dag BedrIJVenterreIn
Lekker
van

mij!
Voor maatwerk naar
Heerkens interieurs
“Tegenwoordig maken we vooral
kwalitatief hoogwaardige meubelen in moderne en landelijke stijl
van allerlei houtsoorten. Daarbij
is alles maatwerk”, aldus een resolute Dirk.
Nagenoeg alles wat van hout is,
in de showroom van 3000 vierkante meter, wordt door het team
van Heerkens Interieurs zelf vervaardigd. Daardoor is het mogelijk om er inspiratie op te doen en
vervolgens een meubelstuk naar

eigen smaak te laten vervaardigen
in de meubelmakerij. De meubelen worden geheel gemaakt naar
eigen smaak van de klant. “De
houtsoort, kleur, maat, een deurtje
meer of minder. Alles kan door ons
gemaakt worden. Dat is niet onder één noemer te vangen, maar
echt heel divers. De klant is bij ons
nog echt Koning”, vertelt Dirk. En
omdat alles in eigen beheer wordt
vervaardigd is de prijs/kwaliteit
verhouding ook prima.
www.heerkensinterieurs.nl

De Morgenstond 27 - 5473HE Heeswijk-Dinther - 0413-224141

- GAZELLE PRESENTEERT -

EEN NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE FIETSEN

meubels met een verhaal, geboren uit de
traditie en cultuur van het land van herkomst
Onze eigen ontwerpen worden vervaardigd in China, India, Colombia
en Indonesié door vakkundige meubelmakers. We prijzen ons gelukkig
dat we kunnen samenwerken met vakmensen die zijn opgegroeid tussen de ambachtelijke meubelmakers.

mensen met respect voor mens en
natuur. Kom kijken in onze bijzonder inspirerende showroom van
maar liefst 5.000m2!

Hierdoor krijgen onze meubelen
een uniek karakter. Ieder meubel
heeft zijn eigen verhaal en alles
kan op maat gemaakt worden.
Wij bezoeken onze meubelmakers
meerdere malen per jaar en daardoor hebben wij nauw contact. Wij

Hedi Meubelen
Laag Beugt 1a
5473 KB Heeswijk-Dinther
0413 - 292875
info@hedimeubelen.nl
www.hedimeubelen.nl|
www.facebook.com/hedimeubelen

vinden het van groot belang dat zij
goed beloond worden voor hun
werk. Wij en onze ambachtslieden
zijn trots op ons werk.
Hedi Meubelen: Eerlijke producten, vervaardigd door eerlijke vak-

Met de open dag
diverse acties!

k
Ontdeens
ze tijdze
on ag!
pd
Opsta

www.gazelle.nl/nieuwe-generatie

A5_adv_Nieuwe generatie_dealer.indd 1

Heerlijk, die muesli’s, crunchy’s
en graanvlokken van De Halm.
Lekker veel keuze en helemaal bio!
www.dehalm.nl

26-02-15 10:10
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10-jarig bestaan Stichting Bogota zonder honger

terrein ’t Retsel. Op de parkeerplaats bij Hedi Meubelen zullen
verschillende activiteiten plaatsvinden om nog meer geld en bekendheid te krijgen voor Stichting

ACTiE
Vanaf zondag 7 juni heeft Stichting
Bogota zonder Honger een nieuwe
actie.
U kunt één kind sponsoren voor
€ 10,- voor een maand eten, voor
€ 20,- voor een maand eten en een
maand opleiding.

waar tien jaar geleDen 80 kinDeren
per jaar werDen geholpen,
Zijn dit er nu Al 240
Door middel van sport of muziek wordt de vrije tijd van deze kinderen goed ingevuld

Dit jaar is het alweer tien jaar
geleden dat Evert en Jeanette
Heerkens begonnen met het ondersteunen van een tehuis in
Colombia. De eerste drie jaar
zelf en vervolgens werd de stichting opgericht; Stichting Bogota
zonder honger.
HET DoEL
Het doel van Stichting Bogota zonder honger is om het tehuis in de
sloppenwijken, dat voor de kinderen iedere dag een volwaardige

maaltijd verzorgt, in de toekomst te
behouden. Ook zorgt de stichting
ervoor dat de vrije tijd van deze
kinderen goed ingevuld wordt met
sport of muziek. Daarnaast geven
de mensen van de stichting voorlichting aan de ouders.
Om goed de vinger aan de pols
te houden en te bewaken dat het
geld goed besteed wordt, bezoeken Evert en Jeanette zeker één
keer per jaar het tehuis. Jeanette is
begin mei nog geweest. Waar tien
jaar geleden 80 kinderen per jaar

werden geholpen, zijn dit er nu al
240. De stichting is in onderhandeling om voor de kinderen ook
opleidingen te gaan betalen. Met
medewerking van de gemeente
in Bogota wil de stichting er mede
voor zorgen dat de kinderen verzekerd zijn van een baan, als ze klaar
zijn met de opleiding.
10-JARiG BESTAAn
Het 10-jarig bestaan wordt zondag
7 juni vanaf 15.00 uur gevierd tijdens de open dag van bedrijven-

Bogota zonder honger, maar ook
om het 10-jarig bestaan te vieren.
De jongens van Avesteyn 2 helpen
elk jaar een goed doel. Dit jaar is
het de stichting. Alhoewel er op
zondagochtend nog gevoetbald
moet worden, zullen ’s middags de
jongens aanwezig zijn voor de vele
hand- en spandiensten. Zo komt
er een veiling met mooie Colombiaanse spullen, zoals potten en accessoires.
Voor een hapje en drankje bent u
deze middag hier ook op de juiste
plek. Dit alles met medewerking
van De Toren en Slagerij Jan Verheijden.

En als u dit doet, kunt u ook met
het kind in contact komen, zodat u
zelf kan zien hoe het met het kind
gaat. Dit gaat via de computers die
intussen ook in het tehuis zijn geinstalleerd. Tevens zal er altijd een
vertaler aanwezig zijn, zodat uw
mails ook vertaald worden voor de
kinderen.
Dus kom zondag een kijkje nemen voor Stichting Bogota zonder
Honger.
www.bogotazonderhonger.nl

Het voorbeeld voor
bedrijfswageninrichtingen
GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING - LOODGIETERSWERKEN

WIj BIEdEN:

Installatiebedrijf André Langens is sinds 14 jaar uw specialist in
cv-onderhoud en sanitaire installaties. Tijdens de open dag op het
Retsel vertelt André, met zijn 35 jaar ervaring in het vak, over de
mogelijkheden. De bezoekers - particulier en zakelijk - kunnen gebruik
maken van de aanbieding.

BIJ EEN NIEUWE
ACTIE KETEL 10 JAAR
GRATIS SERVICE
*Vraag naar de voorwaarden

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther • 0413-293 331 • 06-51172907

Een bezoek met een
demonstratievoertuig
op jouw eigen werkplek
Individuele 3D-planning
op maat gemaakt voor
elke bestelwagen
Gratis offerte
Korte levertijden
Professionele inbouw

Zorgt voor datgene wat je in de alledaagse werksituatie
werkelijk nodig hebt: een snel, flexibel systeem dat voldoet
aan de hoogste eisen met minstens 3 jaar garantie.
lichter | flexibeler | eenvoudiger

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING

Doctor Heijmanstraat 17, 5473 DA Heeswijk Dinther T 06 13 41 16 95 WWW.TIMEBO.NL
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RV L

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging dmv osmosewater

Reiniging
RvL Reiniging

Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther
06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!!!

Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther
06 52471281 - info@rvlreiniging.nl - www.rvlreiniging.nl

DAG
oPEn Zon
7 Juni

De Halm
De Halm proudly presents
Benieuwd naar het nieuwe pand
van De Halm? Kom dan tijdens de
open dag op zondag 7 juni kijken
in het gloednieuwe pand van De
Halm.
Het is gelukt. Maar dat betekende
wel dat er met man en macht is gewerkt om het nieuwe pand aan de
Morgenstond 11 klaar te krijgen
voor de open dag.
Trots wil De Halm iedereen laten
zien hoe het geworden is en wat
erin geproduceerd wordt. Ook de
panden aan de Morgenstond 13
en 15 zijn van binnen te bekijken.
Haak daarvoor aan bij de rondleidingen die elk half uur gegeven
worden door het team van enthousiaste Halmers.

maBo
en RVS

Buro Lima
Voor Buro Lima hebben De Halm
en Ekoplaza de afgelopen maanden een speciaal product op
de markt gebracht, namelijk de
Leefsaam Crunchy. De opbrengst
van deze actie komt ten goede aan
het nieuwe Lima-huis. Op de open
dag zal om 12.00 uur een cheque
overhandigd worden aan Buro
Lima met de opbrengst van deze
actie.
Tijdens de vorige open dag ontving
De Halm zo’n 2000 mensen. Dit
onverwacht hoge aantal bezoekers
inspireerde de medewerkers tot het
vormen van een open-dag-commissie. De commissie heeft al flink
wat leuke doe-dingen en infor-

matieve activiteiten voor groot en
klein uitgewerkt, zoals een dozenspel, ballon vouwen, schminken en
je kunt je een• eigen
menAPKmuesli
- keuring
gen. Daarnaast maakt de buiten• Reparaties en ond
kokerij:
www.debuitenkokerij.nl
van onze producten
watVerkoop
lekkere
• In- en
va
fingerfoods.

• Wielen en bande

Verwacht een nog bruisender
Een
greep ui
bedrijf dan twee
jaar terug
Wilt u weten hoe
muesli
wordt
ge- zwart
Alfa 156 jtd 1.6
impression,
maakt? Liefhebbers
van
ambachAudi A4 blauw Metalic div. opties
telijke en moderne
Citroën productietechC5 br.1.8 grijs met.
nieken, maar Citroen
ook liefhebbers
van
Xsara picasso
blauw met.
de biologische
landbouw
kunnen
2 CV
6 blauw (belastingvrij)
op 7 juni hun Citroën
hartje ophalen
terwijl
Xara Pic.1.8
gr. met.
hun kroost wordt
vermaakt.
Citroen Xara Coupé
Daihatsu Yong yrv zwart
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

Twee ondernemers

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

bundelen hun krachten

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl
Uw ideale partner als het gaat om
nieuwbouw, uitbreiding bestaande
woning of renovatie
Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

Ondernemers, maar ook particulieren, zijn bij MaBo Administratie
en Advies en RVS Administratieve
Dienstverlening aan het juiste
adres.
Beide ondernemingen hebben ruime ervaring met eenmanszaken,
VOF constructies en BV’s en zijn
aangesloten bij het RB (Register
Belastingadviseurs) als register belastingconsulent.
Mocht u interesse hebben in een
vrijblijvend gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen. Dit kan telefonisch op 0413-769027 (MaBo)
of 06-12471432 (RVS). Voor meer
informatie kunt u ook de website
bezoeken.

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

Sticker réparateur.indd 1

Brouwerstraat 19 - www.autobedrijfminnaar.nl

Bezoek op zondag 7 juni ons bedrijf!
Wij bieden u dan een zomercheck aan voor € 9,99.
Uw auto wordt gecheckt op 18 essentiële punten.
De eerste 50 bezoekers die zich aanmelden
ontvangen tevens een Eurol Requal zomerpakket
t.w.v. € 19,50.
Dus ga veilig en comfortabel op reis en bespaar met
Requal onderdelen ook nog eens tot 35%!
De lijst met de 18 essentiële punten kunt u bij ons vooraf inzien.

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12
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Allround en veelzijdig in elektro
Agro / Industrie
Utiliteit / Woningbouw
Camera-systemen
Inbraak-beveiliging
Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther
T 0413 29 29 05
www.vanzutphenelektro.nl

VandenBerg
Beleving &
Maatwerk
Toe aan een nieuwe keuken? Een
keuken waarin je kunt wonen en
leven en die samenvalt met jouw
gevoel voor stijl? En als het even
kan ook nog eens betaalbaar
maatwerk?
Dan ga je mooie tijden tegemoet
met VandenBerg Maatkeuken/
Maatinterieur. Ontwerpen stopt
voor ons niet bij het denken in materialen en apparatuur. Ontwerpen
is voor ons beleving en het met de
klant meedenken in een prettige
en vertrouwde sfeer. In onze eigen
werkplaats maken wij met veel
plezier jouw ideale keuken!
VANDENBERG
maatkeuken | maatinterieur,
Heeswijk-Dinther
www.vandenbergkeukens.nl

Op zondag 7 juni bouwen wij een huis
In de loods van Van Zutphen Elektro
bouwen wij een huis tijdens
de Open Dag Bedrijventerrein
Retsel. De Morgenstond 37 in
Heeswijk-Dinther.
Als je over domotica praat, gaat
het al snel over technische begrippen als taglezer, energieswitchen,
modules, controllers, sensoren,
adapters, gateways... maar weet
je dan wat het is? Je ziet natuurlijk
liever hoe dit in de praktijk werkt!
Daarom hebben wij in ons huis
voor de bezoekers op 7 juni:
• Zit- en eetkamer, sfeervol ingericht door Van Zoggel Wonen
& Zo: Hoekbank, vloerkleed,
gordijnen, eethoek, verlichting,
woonaccessoires.
• Domotica door Van Zutphen

Elektro en Smarthome Engineering: Alarm, camera’s, deurbel,
thermostaat, gordijnrail, verlichting, kostenbesparing.
• Elektronica van P. Lunenburg:
Elektrospecialist Curved televisie
en audioapparatuur.
Wil je zien hoe je mooi, veilig en
betaalbaar kunt wonen?
Kom dan 7 juni kijken!
Tot zondag,
- Dennis van Zutphen
(Van Zutphen Elektro)
- John van Krieken
(Smarthome Engineering)
- Esther Brugmans
(Van Zoggel Wonen & Zo)
- Jurgen Lunenburg
(P. Lunenburg,
uw elektrospecialist).

ZIJN UW BANDEN BIJNA VERSLETEN?
U kunt bij ons terecht voor:

NIEUWE BANDEN
Tegen scherpe prijzen
Bel voor een prijsopgave

SETJES VELGEN MET BANDEN
ZIJN UW
BANDEN
BIJNA VERSLETEN?
Nieuw en gebruikt

U kunt
ons terecht
voor:
U kunt
bijbijons
terecht
voor:
INKOOP OF NIEUWE
INRUIL VAN
UW
HUIDIGE
VELGEN
BANDEN
Tegen
scherpe
prijzen.
Bel voor eenbanden
prijsopgave.
Opslag
van
uw winter/zomer
Inclusief balanceren en montage

NIEUWE
BANDEN
SETJES VELGEN MET BANDEN

Tegen
scherpe
prijzen
Nieuw
en gebruikt
Bel voor
een
prijsopgave
Tel: 06-15860040
INKOOP OF INRUIL VAN UW HUIDIGE VELGEN
Open
op afspraak banden.
Opslag van
uw winter/zomer
SETJES
VELGEN
METvan
BANDEN
7 dagen
in de week

Inclusief balanceren en montage.
Nieuw
09:00 en
tot gebruikt
22:00
Tel. 06-15860040
Morgenstond
8A1
Open
op afspraak
7De
dagen
in de week
van 9.00 totVELGEN
22.00 uur
INKOOP
OF 5473
INRUIL
VAN
UWDinther
HUIDIGE
HG
Heeswijk
De Morgenstond 8A1 - 5473 HG Heeswijk-Dinther
Opslag
van uw winter/zomer banden
vanboxtelbandenenvelgen@gmail.com
vanboxtelbandenenvelgen@gmail.com
Inclusief balanceren en montage
WWW.VANBOXTELBANDENENVELGEN.NL

Tel: 06-15860040

Maak uw huis slimmer:
• Comfort
• Veiligheid
• Kostenbesparing

RamenKozijnen
Kozijnen
Ramen
Ramen Deuren
Deuren
Deuren Hefschuifpuien
Hefschuifpuien
Hefschuifpuien

MARI JACOBS bv
MARI JACOBS
MARI bvJACOBS
T i m m e r f a b bv
riek

De morgenstond
5
De morgenstond
5
Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291962
Tel. 0413-291962
fax 0413-292085
fax 0413-292085
www.timmerfabriekjacobs.nl

Van Uden
Bouwservice
Heeft u bouw-, verbouw- of onderhoudsplannen? Bel dan van
Uden Bouwservice, wij willen
graag eens met u aan tafel!
Want wij hebben voor elk bouwproject de juiste kennis en de juiste
mensen in huis.
Om u een idee te geven van onze
werkzaamheden onderstaand een
aantal lopende projecten;
• Libema (o.a. Beekse Bergen) is
een vaste klant, waar we recentelijk een nieuw olifantenverblijf
voor gerealiseerd hebben.
• In Son en Breugel zijn we bezig
met 7 luxe bungalows.
• Voor een projectontwikkelaar
maken we appartementen voor
particulieren.
Misschien kunnen wij ook iets voor
u betekenen.
Graag tot ziens bij Van Uden
Bouwservice.

De morgenstond 5
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291962
fax 0413-292085
www.timmerfabriekjacobs.nl

Timmerfabriek

www.timmerfabriekjacobs.nl

Timmerfabriek

Timebo, specialist in
bedrijfswageninrichtingen
Zoekt u qua bedrijfswageninrichting een oplossing op maat voor uw
bestelauto of personenauto? Wij zijn in staat om voor elke auto de
juiste oplossing te vinden. Wij hebben inrichtingen voor zowel kleine
als voor grote bedrijfswagens, nieuw of gebruikt, voor ZZP’er, MKB’er
of groot zakelijke klant.
Timebo richt al jaren allerlei soorten bedrijfswagens op maat in. We
hebben in die jaren zoveel bussen
en bedrijfswagens ingericht dat wij
altijd tot een mooi eindresultaat
komen.
Onze werkwijze
Bij ons kunt u zowel overdag,
‘s avonds als op zaterdag terecht.
Maak wel een afspraak, dan kunnen we rustig uw specifieke wensen doornemen onder het genot
van een kopje koffie. U ontvangt
hierna per mail een prijsopgave en
een individuele 3D-tekening, op
maat gemaakt voor elke bestelwagen. Daarna spreekt u een datum

Bernhezer Energie
Coöperatie is ook
aanwezig op het terrein
tijdens de open dag bij
De Morgenstond 37.

In samenwerking met:
Van Zutphen Elektro
Smarthome Engineering
Van Zoggel Wonen & Zo
P. Lunenburg, elektrospecialist

33

af waarop uw bedrijfswagen wordt
ingericht.
In de meeste gevallen bent u binnen een dag weer op weg. Als u
geïnteresseerd bent in een snelle
inrichting van uw bedrijfswagen,
dan helpen wij u graag verder.
Uw bedrijfswagen bij ons laten
inrichten? Dan kunt u rekenen op
de allerbeste service. Wij helpen u
graag goed op weg!
Voor meer informatie:
Timebo Bedrijfsauto inrichting,
Doctor Heijmanstraat 17,
5473 DA Heeswijk-Dinther
T 06 13 41 16 95
www.timebo.nl.
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kappersgroothandel
DC Haircosmetics
DC Haircosmetics is een groothandel in kappersbenodigdheden, met
het private label DC, waar ondertussen alle producten die een kapper
nodig heeft in te vinden zijn. Sinds 1989 gevestigd in Heeswijk-Dinther
op industrieterrein Het Retsel. 3000 m2 Kappersartikelen, maar ook nagel producten, make-up en extensions.
In 2000 is er een studio geopend
waar alle kappers de meubels kunnen zien en voelen waar ze de komende jaren mee gaan werken.
Hier staan alle stoelen, werkwagens, was units, fietskrukjes, koffers en meer op voorraad.
In 2008 is DC Hairport geboren;
een opleidingsinstituut om onze
klanten de gelegenheid te geven
om trainingen te volgen. Van startersopleiding tot kleuren, vlechten, extensions, knippen, opsteken, permanenten, visagie en zelfs
look&learn avonden met bekende
kappers!
Wat hebben ze nog meer gedaan
om het makkelijker te maken voor
de klanten? Een webshop! Vanaf
2009 kun je bij DC Haircosmetics
ook online je favoriete producten
bestellen.

Van Boxtel Banden & Velgen
Van Boxtel Banden en Velgen is
een nieuw bedrijf in HeeswijkDinther en is gespecialiseerd in
aan- en verkoop van lichtmetalen
velgen en verkoop van nieuwe
banden.

klantgericht handelen en de beste
‘fit’ zoeken bij uw auto voor zowel
de velgen als de banden. Wielen
zijn altijd gebalanceerd en worden
door mij persoonlijk gemonteerd.

Bovendien ben ik voor u ook op
Mijn naam is Roel van Boxtel en ik afspraak beschikbaar buiten kanheb de autovakschool IVA gedaan tooruren en tijdens het weekend,
in Driebergen. Ik ben aanvankelijk zodat u niet alleen tijdens uw norals autoverkoper aan de slag ge- male werkuren kostbare tijd vergaan, maar vanwege de crisis in die liest. Ik zie u graag op De Morgenbranche heb ik besloten om voor stond 8a1 te Heeswijk-Dinther!
mijzelf te beginnen. Mooie lichtmetalen velgen kunnen een auto Roel van Boxtel
echt een andere aanblik geven. 06-15860040
Vaak worden auto’s afgeleverd vanboxtelbandenenvelgen@gmail.com.
met standaard velgen af fabriek en
Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
dat zijn niet altijd de allermooiste. Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De kracht van mijn bedrijf zit ‘m in

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Als kroon op het werk van DC
Haircosmetics zijn ze begin dit jaar
uitgekomen met een DC Hairglossy.Het bedrijf blijft zoeken naar
dingen om de klanten een fijn gevoel te geven. Hoe leuk is het om
op je gemak thuis met een kopje
thee een hairglossy te lezen? Elk
kwartaal komt er in een ander,
bijpassend jasje natuurlijk, een oplage van 4000 stuks uit.
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
9.00-19.00 uur
vrijdag van 10.00-15.00 uur.
Graag tot ziens bij:
DC Haircosmetics.
www.dchaircosmetics.com.

Heeft u ondernemersplannen?
Of wilt u overstappen naar
een andere adviseur?
Wij staan u graag te woord!

RVS Administratieve
Dienstverlening

MaBo Administratie
en Advies

Morgenstond 35-b
Heeswijk-Dinther
06-12471432

Ruimte voor ZZP-ers

ONZE OPSLAGRUIMTES,
DIE VARIËREN IN GROOTTE,
ZIJN OOK TE BEZICHTIGEN
tijdens de open dag

De Morgenstond 35-b
Heeswijk-Dinther
0413-769027
06-15203422

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

www.pakhuys35.nl

HVA-motoren
HVA-Motoren is gevestigd op industrieterrein Retsel, Retselseweg
5 te Heeswijk-Dinther.

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
U kunt
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

hier terecht voor nieuwe
en jong gebruikte bromfietsen en
scooters, maar ook voor onderhoud aan uw motor, bromfiets en
scooter. Tevens behoort schadeherstel ook tot de mogelijkheden.

Voor banden van Michelin, Pirelli,
Metzeler, Bridgestone en Kenda
kunt u bij HVA-motoren terecht.
Tijdens de open dag op industrieterrein Retsel op 7 juni is HVAMotoren open van 11.00 – 17.00
uur en zijn er verschillende acties.
Zoals 25% korting op alle Putoline
onderhouds- en olieproducten.

Helmen met 60% korting en extra
korting op motorbandensets.
Ook de werkplaats kan deze dag
bezocht worden voor een ‘kijkje in
de keuken’.
Loop 7 juni eens binnen.
De koffie staat klaar!

UnIeKe KanS om een KIJKJe te nemen BIJ aLLe BeDrIJVen. Komt U ooK?
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Geslaagde ‘Pieldozen’clinic voor alle
E-spelers Hockeyclub HDL
Heeswijk-Dinther - Op zondag 31 mei werd voor alle E- en F-spelers van Hockeyclub HDL een ‘Pieldozen’
clinic gegeven door niemand minder dan wereldkampioene Marloes Keetels. De beste ‘pieldozen’ (ook wel
pingelaars met de bal genoemd) uit de junioren teams waren al vroeg uit de veren en kregen instructie in het
‘pielen’ om technieken bij te leren.
Daarna kwamen de spelers van de E- en Fteams in actie! Zij werden in groepen verdeeld en onder leiding van Ton, Marloes en
de junior trainers hebben ze allerlei oefeningen gedaan in het ‘pielen’.
Ze sloten af met een partijtje hockey: dat was
een hele zwerm spelers op het hockeyveld.
Het was een leuk evenement! Heel veel dank
aan iedereen die heeft geholpen, speciaal Ton
Keetels voor de organisatie en het afwisselende parcours, Marloes Keetels en alle HDL
train(st)ers voor de tips en tricks!

HDL Jeu de Boules Toernooi
H eeswijk - D inther / L oos broek - Het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk gaat op zondag
28 juni het jaarlijkse HDL Jeu de
Boules Toernooi organiseren.
Het duurt nog even voordat het zover is, maar belangstellenden kunnen alvast bedenken met wie ze
een team willen vormen en zich opgeven. De organisatie van het toernooi heeft slechts een paar regels.
Een team bestaat uit een teamleider plus twee spelers, waarbij de
teamleider uit Heeswijk, Dinther of
Loosbroek moet komen of hiermee

een binding moet hebben. Voor de
rest wordt er gespeeld volgens het
‘International Reglement Petanque’. Het toernooi wordt gehouden op het gildeterrein van het Sint
Willebrordusgilde aan de Fokkershoek 8ª in Heeswijk.
Ontvangst van de tripplets om
10.30 uur. Aanvang wedstrijden
om 11.00 uur.
Opgeven voor het toernooi kan
bij: Gijs de Visser, via mail
gdevisser@home.nl of
tel. 0413-229805,
Jan
Schakenraad,
via
mail

j.c.schakenraad@home.nl
of tel.0413-212363,
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50
per team, opgave is mogelijk tot
uiterlijk 20 juni 17.00 uur.
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Winnaars Beachvolleybal
Nistelrode – Zon, regen, wind en 33 enthousiaste teams waren de ingrediënten voor het derde beachvolleybaltoernooi op het Raadhuisplein.
De inschrijvingen zaten dit jaar al binnen een dag vol en daarom zijn er
dit jaar zes velden gemaakt. Hieronder de winnaars van de verschillende
categorieën.
Foto’s: Wim van Tilburg
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dansen

wielersport

Geslaagde MTB cup in Heeswijk

Lunatiks winnaar van het NK
de dag de verschillende categorieën hun wedstrijd gereden. Net als
de afgelopen jaren werd het spits
afgebeten door de fun mannen.
Ook voor de jeugd was er deze
dag ruimschoots tijd ingeruimd.
Vervolgens brak het geweld van de
Masters 30+ en 40+ los. In dit traditiegetrouw grote peloton werd
weer fanatiek om de prijzen gestreden. Aan het begin van de middag
was het de beurt aan de junioren,
nieuwelingen en vrouwen.

Heeswijk-Dinther - In de bossen en op de crossbaan rond
Stanserhorn werd zondag de MTB
cup Heeswijk gehouden.
De super compacte ronde, over
de crossbaan en de singletracks

op het terrein van de familie Van
Heugten, worden jaar op jaar door
de renners enorm gewaardeerd.
Het werd afwisselend, technisch
en zwaar genoemd. Zondag hebben, onder goede tot redelijke
weersomstandigheden, gedurende

Als laatste van deze lange wielerdag was de wedstrijd van de amateurs en elite mannen. Ook zij zijn
samen van start gegaan, de amateurs voor 75 minuten en de elite
mannen mochten gedurende 90
minuten alles geven.
Voor alle uitslagen, foto’s en achtergrondinformatie: wscbernheze.nl
of op Facebook: Wielerevenementen Bernheze.

Britt Brugmans, Emma Peters, Zoey van Doorn, Demi Lindelauff, Floor van den
Hoogen, Lieke Josemanders, Loes van Hoek, Zhane Sangoer en Nina Wiegmans

Wageningen/Nistelrode
Heesch - Dancecrew de Lunatiks
heeft zondag in Wageningen de
finale van het Shell We Dance
Event gewonnen.

samen met hun trainster Lisa
Sarken. De nieuwe looks en de supergoede dans van de meiden hebben ervoor gezorgd dat ze kampioen zijn geworden op het NK.

De meiden uit Nistelrode en Heesch
hebben hiervoor hard getraind,

Proficiat meiden, jullie hebben het
verdiend!

voetbal

Nog één kans op lijfsbehoud voor Avesteyn
Haps/Heeswijk-Dinther - Hapse Boys, de mogelijke promovendus uit de vierde klasse, was in de
strijd tegen degradatie zondag de
te kloppen ploeg voor Avesteyn
uit Dinther. De oranjezwarten verloren met 1-0.

tennis

Kampioenen bij tennisvereniging
De Balledonk
Eerste herenteam weer terug in de Hoofdklasse

Na het gelijkspel van vorige week
waren er natuurlijk kansen, waarbij het opportunisme van de club
uit Haps niet te onderschatten viel.
Eerlijk gezegd, was dat ook wel
wat vandaag aan de orde was.
Avesteyn had het overgrote deel
van de wedstrijd een overwicht op
de thuisspelende ploeg.
Hierbij was het wachten op het
doelpunt aan Dintherse zijde. Een
schot van Roy Wijlaars op de paal,
een kopkans van Nick van der Heijden en een open kans, na een
scrimmage in het Hapse doel, werden niet benut. Het is symptomatisch voor wat Avesteyn heeft laten
zien dit jaar. Uiteindelijk draait het
om het maken van doelpunten.

Avesteyn zit er elke wedstrijd dicht
tegenaan, maar maakt het eenvoudig niet waar. En dan wacht je
de uitputtingsslag waar Avesteyn
nu in verwikkeld is.
Juliana Mill
Volgende week er is een laatste
halte die voorkomt dat Avesteyn

Team tot en met 14 jaar

Jongensteam op woensdag

Mixteam woensdag

Eerste herenteam

Heeswijk-Dinther - De externe
voorjaarscompetitie is succesvol
verlopen voor TV De Balledonk uit
Heeswijk-Dinther.

herenteam kampioen en keert na
vier jaar terug in de Hoofdklasse.
Dit team bestaat uit Rogier Bouwman, Ron van Eerd, Serge van

Van de in totaal twintig competitieteams zijn er vier kampioen geworden. Op woensdag is het jongensteam van Flynn van Balsfoort,
Joris Esselaar, Sjoerd Kooijman, Jarne Sikkema en Olaf van de Weijer
overtuigend eerste geworden met
slechts één punt tegen en 41 voor.

een succesvol
voorjaar voor de
balledonk

degradeert. De accu dient nog een
keer opgeladen te worden voor de
wedstrijd tegen Juliana Mill, nota
bene de huidige club van de nieuwe hoofdtrainer Lucien Roeffen.
De wedstrijd zal zondag 7 juni om
14.30 uur aanvangen op het sportpark van DAW uit Schaijk.

hockey

MC3 van hockeyclub MHCH kampioen
Heesch - De meisjes van MC3
van de Hockeyclub MHCH Heesch
zijn afgelopen zaterdag kampioen
geworden in de wedstrijd tegen
MHC Dommel uit Sint Michielsgestel.
De meiden hebben de wedstrijd
gewonnen met 10-1 en hebben
hiermee het kampioenschap behaald ondanks dat ze aanstaande
zaterdag nog een wedstrijd moeten spelen.
De voorstand in punten is zodanig
dat zij ongeslagen kampioen zijn
geworden!
Bovenste rij: Mike Petersburg, Nienke Gelderland, Nina van de Kerkhof, Danisha Wittenberg, Hanna Rotman, Isa
Swanenberg, Sterre Westerveld, Kim van Venrooij, Yvette Florussen. Onderste rij: Lisse Roland, Gaby van den Elzen,
Lotte van de Hoogen, Maartje van Noort, Lisselotte Petersburg en Emma van Vilsteren

Ook het mixteam van kinderen die
voor het eerst competitie speelden
op een volledige baan op woensdag, is kampioen geworden. Hierin
speelden Jack van Balsfoort, Hanne Haeve, Owen van der Pas, Jitse
Versteden en Jip Vissers.
Op zaterdag werd het eerste

der Meijden, Jurgen van Mierlo,
Rob Rooijmans en Edward van de
Weijer.
Tenslotte werd het jongensteam
t/m 14 jaar afgelopen zondag
kampioen door in de laatste wedstrijd Vinkel met 6-0 te verslaan en
zo onbereikbaar te worden voor
de concurrentie. Dit team bestaat
uit Wim Hendriks, Thijn van Kessel, Koen van Sijes, Ruben van de
Weijer en Bram Wijffels.
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Gelijkspel in Tilburg belooft
zinderende finale
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WHV D1
kampioen voorjaarscompetitie

TILBURG/HEESWIJK-DINTHER
- Door het uitschakelen van het
roemruchte DESK rest Heeswijk
nog één laatste horde voor het bereiken van de eerste Klasse: SC ‘t
Zand uit Tilburg. Na een boeiende
eerste wedstrijd in Tilburg staat de
teller op 3-3 en is duidelijk dat het
volgende week in Heeswijk een
spannende finale zal worden.
Daarmee zijn alle ingrediënten
aanwezig voor een zinderende
finale op zondag 7 juni op Sportpark De Balledonk in Heeswijk.
Een unieke kans voor Heeswijk om
historie te schrijven en voor eigen
publiek de 1e klasse te bereiken.
Het bestuur roept iedereen die
Heeswijk een warm hart toedraagt
op om de ploeg te komen steunen!

voetbal

Foto: Jan Gabriëls

HVCH D2 winnaar districtsbeker

SCHIJNDEL/HEESCH - HVCH D2
heeft zondag de finale districtbeker
gewonnen. De zes winnaars van
de bekers van de zes regio’s uit het
district Zuid II streden in Schijndel
om de hoogste prijs uit hun klasse
op de ‘Dag der Kampioenen’.

Horizon voetbaltoernooi
HEESCH – Voor de 39e keer wordt op zondag 7 juni op sportpark De
Braaken in Heesch het Horizon voetbaltoernooi gehouden. Een toernooi waarvan de opbrengst in zijn geheel bestemd is voor ziekenvereniging Horizon.

De eerste wedstrijd tegen NWC
uit Asten werd nipt verloren. Maar
daarna rolden de spelers van de D2
al hun tegenstanders op. Scharn uit
Maastricht, Sparta ’18 uit Sevenum,
Helden en Bekkerveld uit Heerlen
werden stuk voor stuk verslagen.
Daarna was het nog een paar minuten nagelbijtend kijken bij de
laatste wedstrijd van directe concurrent NWC dat - gelukkig voor
HVCH - voor de tweede keer gelijkspeelde. Na het laatste fluitsignaal

LOOSBROEK - Na een enerverende en mooie kampioenswedstrijd tegen naaste concurrent Avesteyn D2 heeft WHV D1 op de slotdag van
de voorjaarscompetitie het kampioenschap binnengehaald. Het was een
prachtig slot van een spannende voorjaarscompetitie, waar WHV D1
de gehele competitie de koppositie heeft kunnen vasthouden. Met een
verpletterende 10 – 0 overwinning op Avesteyn D2 werd WHV D1 de
terechte kampioen!

gingen alle spelers, leiders, ouders
en andere ‘Hisse fans’ helemaal uit
hun dak! Om mee te mogen doen
aan deze districtbekerfinale, heeft
de D2 al eerder de halve finale in de
regio tegen HVCH D3 gewonnen.

In de regio bekerfinale werd Nooit
Gedacht D2 verslagen.
Het jeugdbestuur feliciteert alle
spelers, leiders, trainers en supporters van de D2 met deze bekeroverwinningen.

WHV C1 compleet in het nieuw

Om 10.00 uur gaan 17 teams de strijd aan om de
eerste prijs in de wacht te slepen. Rond de klok van
16.30 uur wordt de finale gespeeld, waarvan de aftrap door Harno van Lokven wordt verricht. Daarna
volgt de prijsuitreiking. Ook wordt er een sportiviteits- en wisselbeker uitgereikt.

voetbal

Avesteyn C1 kampioen en
finalist bekercompetitie

LOOSBROEK - WHV C1 is onlangs voorzien van een compleet nieuw wedstrijdtenue. Dit is mogelijk gemaakt door Gacom Communications & Security uit Veghel.
WHV en alle spelers en speelsters van WHV C1 danken Patrick en overige directie van Gacom voor deze gulle
gave. Het team belooft de naam van de nieuwe sponsor altijd positief en sportief naar buiten te dragen.

INER
BOOTCAMPTRA
EUR
INGSINSTRUCT
ZELFVERDEDIG
Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51
Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het C1 team van Avesteyn maakt een succesvol
seizoen door. Daar waar eerder het kampioenschap behaald werd in
de reguliere competitie, werd op zondag 31 mei gespeeld in de bekerfinale. Hierin moest het team uit Dinther het onderspit delven tegen
RKFC Lindenheuvel C1.
De wedstrijd begon voorspoedig
en Avesteyn kwam op een 2-0
voorsprong. Een poging om de 2-1
te voorkomen lukte niet. Anco van
Zutphen liep een forse blessure op,
waardoor hij de wedstrijd moest
verlaten en waarbij het doelpunt
niet werd voorkomen. Het oponthoud voor de blessurebehandeling
van Anco, waar zelfs ambulan-

cepersoneel bij betrokken werd,
zorgde mogelijk voor een omslag.
Het team verloor de controle over
de wedstrijd en verloor de bekerfinale uiteindelijk met 3-5. Ondanks
dat kwam het team als een ware
kampioen terug naar Avesteyn,
waar de spelers gehuldigd werden
voor het kampioenschap en de finaleplaats in de bekercompetitie.
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Toon Habraken bijna 65 jaar trouw aan VV Heeswijk
Heeswijk-Dinther - Meer dan
64 jaar is Toon Habraken trouw
aan Voetbalvereniging Heeswijk.
De laatste jaren voornamelijk als
supporter, maar daarvoor was hij
in veel functies actief als vrijwilliger.
Toon is inmiddels 90 jaar en het
is volgens de club uniek dat hij er
elke zondag nog is. De laatste tijd
werd het wat moeilijker. Vanwege
zijn verhuizing naar Laverhof in
Schijndel was dit voor Toon wel
het laatste seizoen. Reden genoeg
voor de voetbalvereniging voor
een bijzonder eerbetoon.
Toon Habraken is vanaf de oprichting bij de club betrokken. In
hart en nieren een verenigingsman die heel veel tijd investeerde
in zijn club. Hij werkte mee aan
het bouwen van de verschillende
accommodaties, was vele jaren
grensrechter bij het 1e team, was
bestuurslid, deed wintertrainingen
en verzorgde de lotto. Altijd was
Toon er voor de club en bovenal tot

voetbal

de dag van vandaag een geweldig
trouwe supporter. Dat zal ook zo
blijven, maar helaas vanwege zijn
leeftijd en wat ongemakken niet
meer langs de lijn. Volgens voorzitter Peer Verkuijlen is het uniek
dat iemand als Toon zo lang elke
uit- en thuiswedstrijd bleef bezoeken. “We kunnen ons geen enkele

supporter herinneren die dat zo
lang tot zo’n hoge leeftijd heeft
gedaan. Daar hebben we grote
bewondering voor en zijn we Toon
zeer dankbaar voor.” Spelers en
andere supporters toonden groot
respect voor zijn aanwezigheid bij
de laatste wedstrijd die Toon bij
wilde wonen.

Seizoensafsluiting G-team HVCH

Heesch - In de meivakantie heeft
het G-team van HVCH de seizoensafsluiting gevierd bij jongerencentrum Checkpoint.
In de sportzaal werd er fanatiek
gesport, terwijl er in de lounge
werd genoten van een hapje en
een drankje. Met grote trots werd
er teruggeblikt op een geslaagd
seizoen. De senioren hebben hard
gewerkt dit seizoen en hebben met
recht de tweede plaats behaald.
Al dat trainen heeft zijn vruchten
dus duidelijk afgeworpen! Grote
complimenten voor de inzet van
de spelers en uiteraard ook voor
de vrijwilligers, die in hun vrije tijd
training geven en de wedstrijden
begeleiden.
Ook de junioren kunnen terugkijken op een prachtig jaar. Ze hebben zich in het zweet gewerkt tijdens de trainingen en hebben veel
bijgeleerd dit seizoen. Tijdens de
seizoensafsluiting stonden ze dan

Hockeydames
C2 MHC Heesch kampioen

Heesch - De hockeydames C2
van MHC Heesch zijn - met nog
twee wedstrijden te gaan en elf
punten verschil - wederom kampioen geworden.

Amber van Nuland en Leon Otto.
Zittend: Lotte Bakker, Karlijn Megens, Esmee Otto, Frederique Achten, Fleur van Es, Lara van Berkel
en Eva van Maren.

Verantwoordelijk voor deze prestatie zijn: staand: Harm Lodewijkx,
Madelief van de Ven, Maud Lodewijkx, Ellen Ulijn, Kim Wijnen,
Isabel van Uden, Sophie van Soest,

Het kampioenschap en de afsluiting van het seizoen zal worden
gevierd met de huldiging bij Proost
op de Kroost, een partijtje hockey
tegen de ouders en een barbecue.

budo

Duane van
Helvoirt Open Nederlands
Kampioen Grappling

Foto: Marcel van der Steen

ook hun mannetje tegenover de
senioren!
Na de zomervakantie wordt er
weer gestart met de trainingen.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom. Voor meer info over het Gteam: www.hvch.nl. Wie vragen

heeft over het G-team, of zich
wil aanmelden als vrijwilliger, kan
contact opnemen met Daisy van
Sleeuwen,
daisyvansleeuwen@hotmail.com
of 06-48350070.

turnen

Districtsfinale turnsters Sine-Cura

Wijk bij Duurstede/Heesch Duane van Helvoirt uit Heesch is
zaterdag Open Nederlands Kampioen Grappling geworden in Wijk
bij Duursteede. Van Helvoirt won
maar liefst zeven partijen op rij in

een gewichtsklasse hoger dan waar
hij normaal gesproken in uitkomt.
Ploeggenoten Mehdi Ben Merrieme en Konstantine Vinogradov
wisten beiden beslag te leggen op
het brons.

De oplossing

P rinsenbeek / H eeswijk Dinther - Famke Voets, Nina
Verhoeven, Sophie Nooijen, Nina
Eijmberts, Jelke de Wit en Kim
Kuijpers turnden op zaterdag 30
mei de districtsfinale in Prinsenbeek.
In de ochtend lieten Famke, Nina
Verhoeven en Sophie zich van
hun beste kant zien. Famke liet
een prachtige vloeroefening zien
en werd hiermee beloond met
een 12,100. Op het onderdeel
brug lieten Nina en Sophie hele
mooie oefeningen zien en werden
hiervoor beloond met 13,350 en
12,650 punten. In de middag was
het de beurt aan Nina Eijmberts.
Zij had op alle onderdelen zo goed
gescoord dat ze de tweede plaats
heeft weten te bemachtigen.
In de avond waren Jelke en Kim
aan de beurt. Jelke had voor haar
nette vloeroefening 11,650 pun-

hockey

ten gescoord. En Kim scoorde voor
haar mooie sprong een 11,775. Dit
was de hoogst haalbare wedstrijd

in hun niveau, dus het feit dat ze
mee hebben gedaan is al een topprestatie.
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MOOIbernheze

Clinics voor de jeugd bij hockeyclub HDL

de kernen van

Heeswijk-Dinther - Jongens en
meisjes tussen de 5 en 12 jaar zijn
op dinsdag 9, 16 en 23 juni van
17.00 tot 18.00 uur welkom bij
Hockeyclub HDL aan de Steen- en
Stokstraat 1 in Heeswijk-Dinther.

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

Ze kunnen die dagen kennismaken
met hockey. Hiervoor zetten de
trainers een gevarieerd parcours
uit, waarover de deelnemers in
groepjes rouleren en allerlei oefeningen doen met stick en bal: gezellig en leerzaam!
De reden voor de clinics is dat
de hockeyclub meer bekendheid
wil geven aan de hockeysport en
uiteindelijk natuurlijk nieuwe leden wil werven. Het is handig om
sportkleren aan te trekken (t-shirt
met sportbroek) en gymschoenen
/kunstgrasschoenen. Sticks en ballen zijn aanwezig op het veld.

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:

Meer informatie:
www.hdlhockey.nl of bel met
Patricia van Cleef, 0413-291719.

Aanmelding: tc@hdlhockey.nl
onder vermelding van naam, adres
en leeftijd.

Dames 1 volleybalclub Tornado zoekt leden
Nistelrode - Tornado dames 1
uit Nistelrode is een gezellig team
van zeven speelsters dat op zoek
is naar nieuwe leden.
De dames zijn tussen de 25 en 35
jaar oud. Ze trainen op dinsdag- en
donderdagavond in de Overbeek
in Nistelrode. De wedstrijden worden gespeeld in de tweede klasse,
regio zuid. De thuiswedstrijden
staan gepland op zaterdagavond

om 18.00 uur. De trainingen zijn
gezellig, maar zeker ook fanatiek,
want het team wil zich blijven
ontwikkelen. De teamsfeer is erg
goed. Omdat er dit jaar een aantal
teamleden is afgevallen, is de club
op zoek naar nieuwe speelsters.
Wie zin heeft om een potje te volleyballen, één à twee keer in de
week wil trainen en op zaterdag
mee wedstrijden wil spelen, kan

reageren voor 5 juni naar:
info@vc-tornado.nl. Enige ervaring
met volleybal zou fijn zijn, maar
ook diegenen die dat niet hebben
kunnen reageren.

hockey

Meisjes MA1 MHC Heesch kampioen
Heesch - Bij MHC Heesch mogen ze alwéér een feestje bouwen.
Met in de competitie nog één
wedstrijd voor de boeg, haalde
het MA1 team tegen HOCO uit
Oisterwijk op 15 mei onlangs al
het kampioenschap binnen.
De meiden bogen een 1-0 achterstand knap om in een 6-1 voorsprong. Daarna lieten ze de teugels
wat vieren, met als uiteindelijke
uitslag 7-3. Toegejuicht door veel
supporters liet Heesch met dit resultaat gerenommeerde teams uit
Oss, Den Bosch en Rosmalen in
de poule ver achter zich. Meteen
na de wedstrijd vloeide de ‘champagne’ in Heesch dan ook rijkelijk.
De middag werd feestelijk afgesloten met de traktatie van
Gaetano en Yulita Mercurio van
Gastronomia Italiana uit Heesch;
op het terras genoten de winnaars
in het zonnetje van het Italiaanse
ijs. Inmiddels hebben de meiden
het kampioenschap uitbundig gevierd. De meeste meiden van dit

Het winnende team v.l.n.r.: Wieke, Suzan, Marlijn, Dieuwertje, Ember, Gwen,
Iris, Nienke, Mayke, Maud, Evi, Lisa, Kelly en Daphne. De coaches Hans en
Adjan. Niet op de foto: Sterre en Lotte.

team spelen al vanaf hun jeugd
met elkaar in hetzelfde team.
De teamgeest is groot. Met deze
overwinning sluiten de meesten
een mooie juniorenperiode af en
kunnen ze met veel vertrouwen de

volgende stap naar de dames maken volgend jaar.
MHC Heesch feliciteert het meisjes
MA1 team, dat wordt gesponsord
door Rösler Benelux BV.

5A Helma van de Rakt
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bart Strijbosch BV.
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
Jumbo Wiegmans
Café - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafetaria ‘t Tramplein
Ceelen Groente- en fruitspeciaalzaak
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Conscius Sports
Creatief & Lekker
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gabriëllic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice v.d. Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T. Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch

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

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

16 CENT

KORTING
OP BENZINE en DIESEL

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

10 liter getankt, 2 euro korting op wassen
Station achterzijde16 cent korting; Station voorzijde (bediend): 13,7 cent + 2,3 cent spaarkorting;
Korting op de DK Adviesprijs; Deze korting vervangt de huidige korting; Tot en met 18 juni 2015

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

Altijd goedkoop tanken

Hescheweg 223 - Oss
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Woensdag 3 juni 2015

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
4 juni

7 juni

9 juni

extra koopavond marya
schoenen en tassen,
tamaris en rieker shop
Locatie: Laar 9 & 16a nistelrode

rommelmarkt
Locatie: Over den Dries
nistelrode

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation
nistelrode

bijendag
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode
Pagina 8

kbo Heesch:
open sjoelwedstrijden
Locatie: De Pas heesch

t’eXtpierement presenteert:
heerlijk duurt het langst
Locatie: CC nesterlé nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

jeugddisco remiX
Locatie: Jongerencentrum
Checkpoint heesch

Hockey clinics
Locatie: Steen- en Stokstraat 1
heeswijk-Dinther
Pagina 39

dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse heesch

inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven
Uden
informatiebijeenkomst
voor Q-koortspatiënten
Locatie: Dorpshuis ’t Slotje
herpen
Pagina 4
oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
avond wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch
inloopbijeenkomst
huurwoningen Heesch
Locatie: De Pas heesch
5 juni
gemeentehuis gesloten
open podium
Locatie: natuurtheater Kersouwe
heeswijk-Dinther
Pagina 18
extra koopavond marya
schoenen en tassen,
tamaris en rieker shop
Locatie: Laar 9 & 16a nistelrode
publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
avond wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch
6 juni
amsterdam klezmer band:
blitzmash
Locatie: natuurtheater Kersouwe
heeswijk-Dinther
Pagina 2
roefeldag
Locatie: Bernheze
Cor swanenberg en diverse
artiesten: Hommage
aan ad de laat
Locatie: CC nesterlé nistelrode
barracuda
Locatie: Café De zwaan
heeswijk-Dinther
Pagina 18

Horizon voetbaltoernooi
Locatie: Sportpark De Braaken
heesch
Pagina 37
theaterhuis joris speelt
Van de leg 2.0
Locatie: De Pas heesch
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
open dag
bedrijventerrein retsel
Locatie: retsel heeswijk-Dinther
Pagina 28 t/m 34
musical: paniek
in de snoepfabriek
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Pagina 16
orgelconcert: guy bovet
Locatie: Abdij van Berne
heeswijk-Dinther
Pagina 2
reunie mother’s pride
Locatie: Café De zwaan
heeswijk-Dinther
Pagina 18
kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
wk 2015 Vrouwen
nieuw-zeeland - nederland
Pagina 27
8 juni
start collecte van het
epilepsiefonds
Locatie: heesch
jokerconcours
Locatie: De Pas heesch
alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
opening kunstweek
bs delta
Locatie: ‘t Dorp 60a heesch
Pagina 16

demonstratiedag
beauties by rachel
Locatie: heesterseweg 3a Geffen
Pagina 9
10 juni
labyrint lopen en open huis
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
reiki-oefenavond
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Locatie: Start: Maxend 75
nistelrode
open atelier
Locatie: Burgemeester
Breukelstraat 5 heeswijk-Dinther
11 juni
onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n hoek
Loosbroek
Pagina 6
muziekspektakel
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske
Vorstenbosch

kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther

13 juni

open kloosterdag
Locatie: Abdij van Berne
heeswijk-Dinther

uitslag-/feestavond
losbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 7
inspiratiemiddag:
geluk binnen handbereik
door ton roumen
Locatie: Abdij van Berne
heeswijk-Dinther
muziekspektakel
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske
Vorstenbosch
14 juni
expositie cursisten
van de eijnderic
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 24
natuur- en bijenmarkt
Locatie: raadhuisplein nistelrode
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
nistelrode
t’eXtpierement presenteert:
mama mia
Locatie: CC nesterlé nistelrode
dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse heesch

12 juni
pieter derks: Z.g.a.n.
Locatie: natuurtheater Kersouwe
heeswijk-Dinther
dos beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse heesch
muziekspektakel
Vorstenbosch
Locatie: ’t Gildebergske
Vorstenbosch

wk 2015 Vrouwen
China - nederland
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krulkapel jubileumfietstocht
en concert
Locatie: Bosschebaan 78 heesch
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
abdij berne in Heeswijk
pakt uit
Locatie: Boekhandel van de Abdij
van Berne heeswijk-Dinther

15 juni
start collecte rode kruis
Locatie: Bernheze
16 juni
workshop biotensor
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
5a Helma van de rakt:
bijzondere aandacht avond
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk
VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Hockey clinics
Locatie: Steen- en Stokstraat 1
heeswijk-Dinther
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wk 2015 Vrouwen
nederland - Canada
Pagina 27
17 juni
labyrint lopen en open huis
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
jaarvergadering
Cs de wevers
Locatie: nistelrode
wandeldriedaagse
Locatie: heesch
5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Locatie: Start: Parkeerterrein
het Bomenpark heesch
18 juni
oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode
wandeldriedaagse
Locatie: heesch
peutermiddagen
basisschool delta
Locatie: herderstraat 2 heesch

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

