
Zowel de historie, als de huidige 
tijd van de abdij zullen worden 
uitgelegd aan bezoekers. Abdijbier 
is hét middel om veel mensen te 
trekken. Naast de abdijwinkel zal 
een proeflokaal met terras worden 
ingericht om Berne Abdijbier te 
kunnen drinken. Voor thuisgebruik 
is het bier te koop in de Abdijwin-
kel. 

Een hoptuin is al gemaakt. Na-
tuurlijk zal het bier goed moeten 
smaken, zodat er veel liefhebbers 
ontstaan. Alle opbrengst van de 
bierverkoop vloeit naar de ab-

dij voor onderhoud van de mo-
numentale gebouwen en om te 
voorzien in levensonderhoud. Als 
de verkoop voorspoedig gaat, zal 
er weer een eigen brouwhuis met 
brouwerij en bottelarij worden ge-
bouwd. Naar verwacht zal dat al 
over een paar jaar zijn.

receptUren
Inmiddels heeft de abdij uit zijn 
eeuwenoude, bewaard gebleven 
gegevens, de grondstoffen voor 
twee biersoorten kunnen vinden, 
blond bier en speciaal bier (bruin). 
De bierbrouwer van de project-

groep heeft hieruit twee, aan de 
huidige tijd aangepaste receptu-
ren kunnen ontwikkelen. Dit zijn 
een fris blond bier met 6% en een 
zoetig dubbel bier (bruin) met 8% 
alcohol. De bieren worden ge-
noemd Norbertijn (blond) en Prior 

(dubbel). Komende maanden zul-
len deze bovengistende bieren 
door de bierbrouwer van Stichting 
Berne Abdijbier, naar eigen recept, 
op beperkte schaal worden ge-
brouwen op een bevriende abdij. 
Het plan is om later ook een tri-
pel, quadruppel, witbier en andere 
smaken op de markt te brengen.

start VoorVerkoop
Inschatten van de eerste produc-
tievolumes is lastig, dat is bekend 
van eerdere bierintroducties. Daar-
om start vandaag op de website de 
voorverkoop van de eerste twee 
bieren, Norbertijn (blond) en Prior 
(dubbel). 

Met de voorverkoop kan de stich-
ting de productie opstarten en in-
schatten wat de eerste productie-
volumes moeten worden. Iedereen 
wordt in de gelegenheid gesteld 
om te bestellen. Per bestelling 
geldt een beperking tot maximaal 
24 flesjes Norbertijn, 24 flesjes 
Prior en twee bierglazen met het 
logo van Berne abdijbier. 

De prijs is conform de winkel-ad-
viesprijs. De uitlevering van deze 
voorverkoop zal drie à vier maan-

den duren, omdat het bier nog 
moet worden gebrouwen. De uit-
levering wordt feestelijk gevierd, 
omdat dit de start betekent van 
Berne Abdijbier. U ontvangt voor 
deze feestelijke start vanzelfspre-
kend een persoonlijke uitnodiging. 

Zie www.berneabdijbier.nl.
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Abt Hendrickx met de vrijwilligers van Stichting Berne Abdijbier Foto: Lianne Gabriëls

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

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Het is bbq tijd!
Compleet verzorgde BBQ al vanaf € 12,50 p.p.

Zie pagina 15

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 

www. vanheijdendakkkappellen.nl

start voorverkoop Berne abdijbier

HEESWIJK-DINTHER - in december maakte abt denis Hendrickx van abdij van berne in Heeswijk bekend dat 
er wederom berne abdijbier zal worden geproduceerd. daarna is er een stichting opgericht en een project-
groep van specialisten die als vrijwilligers berne abdijbier gaan ontwikkelen. Het doel van de stichting is om 
met het abdijbier mensen op een andere manier met de abdij kennis te laten maken. 

Vrijwilligers
Voor het proeflokaal, het magazijn, rondleidingen, de verkoop, 
kluswerk, PR, etc. zoekt de stichting vrijwilligers. Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan via info@berneabdijbier.nl.

Fris blond bier norbertij n 
met 6% alcohol en Zoetig dUBBel Bier 

prior met 8% alcohol

jan Van dEr BiEZEn

www.mooiheesch.nl
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Online of offline
Om de hoek

Sociaal Shoppen service - kwaliteit - bevlogenheid - passieWij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

www.danaque.nl

DANAQUE HAARSTUDIO MeNzel 31
5388 SX Nistelrode

0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FESTON TAPIJTEN HEESCHBroekhoek 52
5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FIETSPLUS RINI 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GASTRONOMIA ITALIANA’t Dorp 70
5384 MC Heesch 

0412-474000

www.hullie.nl

HULLIE
Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons
Met leuke acties

www.salonintense.nl

INTENSE SKIN & BODY IMPROVEMENT Laarhof 22
5388 GX Nistelrode

06-10433489

www.rainbowcentre.nl

RAINBOW CENTRELaar 35
5388 HC Nistelrode

0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

VAN SCHIJNDEL TEGELHANDELOostwijk 11
5406 XT Uden
0413-270110

www.bernhezemedia.nl

BERNHEZE MEDIA
Laar 28

5388 HG Nistelrode
0412-795170

Bernheze heeft 
meer dan 
je denkt

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. Stuur deze voor 20 mei naar: info@demooibernhezekrant.nl. Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de 
puzzelstukjes alle letters.

WIN EEN WAARDEBON VAN € 25,00 
VOOR BESTEDING BIJ EEN VAN DE BEDRIJVEN OP DEZE PAGINA

Introductie Sociaal Shoppen Bernheze
Dé toekomst met maatschappelijke betrokkenheid

Ben je ooit op pad geweest voor je vereniging om geld op te halen voor de club? Was er een buurt-feest waar leuke prijsjes voor ‘ge-regeld’ moesten worden? Of had je vereniging of club sportkleding nodig, een grasmaaier, kantine-aankleding of een wedstrijdbij-drage? 

De afgelopen jaren heeft de redac-tie van DeMooiBernhezeKrant veel sponsoractiviteiten waargenomen 

en vastgelegd. Heel veel geld gaat naar verenigingen, clubs, stichtin-gen, goede doelen, activiteiten, initiatieven; ongelooflijk veel geld. De ondernemers moeten het geld, dat ze hiervoor uitgeven, wel eerst verdienen! Hoe je het ook went of keert, het geld dat deze onderne-mers schenken, sponsoren of do-neren, kunnen zij schenken door-dat wij, Bernhezenaren daar onze inkopen doen. 
We kennen allerlei marketing 

gebaseerde toelichtingen over so-ciaal shoppen, maar hier gaat het om logica, met de term sociaal uit-gelegd als; humanitair, medemen-selijk, menslievend. 

Doe je boodschappen bij de plaat-selijke ondernemers, ga regionaal rondneuzen en sponsor de lokale ondernemers met je bezoek. 
Wij doen mee, jij ook ?

BERNHEZE - Met Sociaal Shoppen Bernheze leggen we een loep op onze Bernhezer ondernemers. Letterlijk 

en figuurlijk, want DeMooiBernhezekrant wil de lezer laten zien wat we allemaal hebben in Bernheze. Daar-

bij komt een interessante puzzel, de winnaar van de puzzel mag € 25,- besteden bij een van deze onderne-

mers. Bernheze Media stelt deze prijs beschikbaar.

www.5ahelmavanderakt.nl

5A HELMA VAN DE RAKTGagElstraat 5
5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FYSIOTHERAPIE HOOGSTRAAT Hoogstraat 11
5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

EETCAFÉ ‘T PUMKERaadhuisplEin 75388 GM Nistelrode0412 612 956

Een maand geleden lieten we zien hoe ook de gemeente sociaal shopt. 
Zij bestelden hun auto’s bij Autoservice Heesch. Ben jij een onderne-
mer met een mooie verhaal over samenwerken? Laat het ons weten. Gemeente Bernheze breidt wagenpark milieuvriendelijk uit Autoservice Heesch heeft de 

aanbesteding gewonnen. Voor-waarde voor de aanbesteding 
was onder meer dat de auto’s 
op de fabriek van een complete 
aardgasinstallatie zouden worden 
voorzien. De auto’s zijn door pro-ducent Iveco voorzien van deze 

aardgasaandrijvingen. 
SamenwerkingVoor Autoservice Heesch was dit 

de eerste keer dat zij auto’s af-leverde in deze uitvoering - met 
een laadbak en een elektrische/hydraulische takelinstallatie - die 

bovendien rijden op aardgas.  Voor 
het interieur tekende Corné Inte-rieurs, die - naast woon- en wer-kinterieurs - ook interieurs voor 

bedrijfsauto’s maakt. Van Schaijk 
Laswerken heeft samen met Au-toservice Heesch gezorgd voor de 

opbouw en vervaardiging van de 
laadbakken. In de laadbakken zijn 
ook de frames geconstrueerd voor 
de laad- en loskranen. Het geheel 

is tevens verzinkt voor een lange 
levensduur. Naast de drie nieuwe 
auto’s, die op 15 april werden 
overhandigd, heeft de gemeente 
nog vijf voertuigen voor de bui-tendienst op aardgas, drie elek-trische auto’s en twee elektrische 

scooters. De drie nieuwe voer-tuigen rijden op aardgas om de 
benodigde actieradius van 200 
km te halen. Naast de aardgasin-stallatie is ook een benzinetankje 

ingebouwd, voor noodgevallen. De gemeente Bernheze kan er 
weer een aantal jaren tegen. Het 
complete wagenpark is de laatste 
jaren vervangen en vanaf nu dus 
ook compleet milieuvriendelijk. 

BERNHEZE - De gemeente Bernheze gaat voor een milieuvriendelijk wagenpark, conform de doelstelling 

om de naam; een ‘groene’ gemeente waar te maken. “Met de aanschaf van drie voertuigen voor de bui-

tendienst die op aardgas rijden, zijn we compleet”, vertelt wethouder Rein van Moorselaar. “We zijn blij 

dat een Bernhezer ondernemer de wagens levert.” 

Tom Schoones van Autoservice Heesch overhandigt de sleutels aan Wethouder Rein van Moorselaar 

 

Foto’s: Marcel van der Steen

Blije gezichten bij de chauffeurs van de nieuwe werkpaarden van de 

Buitendienst

AUTOSERVICE HEESCH HEEFT DE AANBESTEDINGGEWONNEN

www.corneinterieurs.nl

www.vanschaijklaswerken.nl

Middelste Groes 13 - Heesch - 0412-454738
www.autoserviceheesch.nl

• In- & verkoop • Onderhoud
• APK
• Trucks
• Trailers
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

GRATIS ENTREE
Info 06-53356237

Lendersgat 1
Vorstenbosch

De Riethoeve
Oude tijden herleven
Elke 1e vrijdag van de maand 
Familie- en vriendenavond. 
Voor jong en oud, borrelen, biljarten, 
darten, kranten, tafelvoetbal en diverse 
Brabantse spelen. Dit alles onder het 
genot van een borrel en een hapje. 

Elke 2e vrijdag van de maand 
een 20+ avond met DJ

Elke 3e vrijdag van de maand 
Ontmoetingsavond voor singles 
vanaf 20.30 uur

Elke 4e vrijdag van de maand 
een 40+ avond voor stel en vrijgezel met 
jaren ’60, ‘70- en ’80-muziek met DJ.

Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl
Ingang & parkeren aan de Edmund van Dintherstraat

* Nu voor maar € 21,50

* Keuze uit meer dan 40 kleine gerechtjes

* Ook aspergegerechten

Kan nie kiezen menu

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud

• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

“later als ik grOOt Ben...”

Als kind zijnde vroeg ik me al regelmatig af 
hoe het zou zijn als je een dag een bepaald
beroep zou mogen uitoefenen.
De meeste basisschoolkinderen weten al 
prima wat ze willen worden ‘later als ik 
groot ben...’
Dierenarts, brandweerman, 

kraamverzorgster zijn daarin vaak genoemde voorbeelden. In de 
tienerjaren blijft er van die droom meestal weinig over en zijn er 
hele andere beroepen aan de orde voor dat ‘iets minder later als ik 
groot ben...’
In mijn kinderjaren vond ik koken al erg leuk, maar vooral het 
bakken van zoete heerlijkheden natuurlijk. Cakejes, koekjes en 
pannenkoeken zijn wellicht de meest door kinderen gemaakte 
lekkernijen. Gewoon omdat ze lekker zijn en gewoon omdat ze
redelijk eenvoudig te maken zijn.
U zult dan ook niet verbaasd zijn dat ik als klein meisje al kok 
wilde worden. Ja en als je dan rond je 16e jaar echt een richting 
moet gaan kiezen en eigenlijk nog niets anders leuks gevonden 
hebt dan die droom die je als kind had, dan is het wellicht de
beste keuze om die beroepskeuze van ‘vroeger’ ook maar serieus 
te nemen voor de toekomst. En daar heb ik nooit één dag spijt 
van gehad. Koken is niet alleen een beroep, maar voor mij ook wel 
degelijk een passie! Heerlijk om gasten zoals u een lekkere maaltijd 
voor te schotelen die kan bijdragen aan een heerlijk avondje uit. 
En naast het bereiden van maaltijden, zitten er natuurlijk nog meer 
leuke kanten aan het beroep kok. Vooral de creatieve kant, zoals 
het verzinnen en uitproberen van nieuwe
recepten, het hele reilen en zeilen in de keuken en natuurlijk het 
ontwikkelen van een nieuwe menukaart, vind ik erg leuk. En met 
de nieuwe menukaart zijn wij nu bezig!
Heerlijk om dingen te zoeken en verzinnen met zoveel mogelijk 
seizoens- en streekprodukten. En als die nieuwe menukaart er 
eenmaal is - vlak voor de zomer - is het natuurlijk voor

mij een kinderdroom om deze te mogen laten 
proeven door de gasten....

Met vriendelijke groet, 
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Column
marita

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Kosten voor deelname slechts 
€ 15,00 per persoon

Locatie: Pauluskerk, 
Oude Litherweg Oss
Vanaf 13.00-17.00 uur

Aanmelden vooraf via: 
bonfromage.ton@live.nl‘t Dorp 69 in Heesch 

T. 0412 - 453759 en 
bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Kom naar onze Voorjaars-
Wijnproeverij op 17 mei 2015

Met wel 100 verschillende 
wijnen en lekkere kaasjes
 In samenwerking met het Wijnhuis Oss!

In de schijnwerpers bij boekhandel Berne
kleurboek voor volwassenen: Het groene woud

n dit 80 pagina’s tellende kleurboek staan kleurplaten van 
gebouwen, natuur en bekende locaties in Het Groene Woud, 

de naam van het nationaal landschap gelegen tussen Den Bosch, 
Tilburg en Eindhoven. Het bijzondere aan dit kleurboek is, dat de 
tekeningen zijn gemaakt door 21 professionele kunstenaars uit deze 
regio.

Door middel van de kleurplaten is het kleurboek ook een 
ontdekkingsreis door Het Groene Woud geworden.

Volop verkrijgbaar bij boekhandel Berne.
Prijs: € 9,95.

I

boekhandel berne - abdijstraat 53, 5473 ac Heeswijk - t. 0413-291394 - www.berneboek.com

‘Een ontdekkingsreis 
door Het Groene Woud’

WErkWijZE
Smelt de boter in een grote (koeken)pan op hoog vuur. 
Voeg de rabarber en suiker toe en blijf onder voortdurend roeren 
verwarmen, tot de rabarber zacht is, in ongeveer 5-10 minuten. 
Serveer warm of laat afkoelen en eet de moes koud.

Voor 8 personen
RabarberMOES

boodschappenlijstje 

30 gram ongezouten boter

500 gram rabarber, dun gesneden

100 gram suiker

Eet Smakelijk

WErkWijZE

boodschappenlijstje 

30 gram ongezouten boter

500 gram rabarber, dun gesneden

100 gram suiker

Eet Smakelijk
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:

4,00

Hot Cocktailburger
Luxe broodje hamburger met smokey hot  
cocktailsaus, sla, tomaat, ui en paprika

Griekse burger
Luxe broodje hamburger met frisse  
tzatziki, tomaat, sla, komkommer  
en ui

3,50

Kipburger Hawaï
Luxe broodje kipburger met ananas,  
sla en Joppiesaus 

Met gratis  

milkshake

4,00 4,00

Baconburger
Luxe broodje hamburger met bacon, ui, sla,  
tomaat, augurk en smokey bbq-saus

AANBIEDING GELDIG  T/M 14 FEBRUARI 
2015

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige fritesPlaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Kijk voor meer informatie op www.plazafoodforall.nl

Assortiments- en prijswijzigingen per Plaza-vestiging voorbehouden, alsmede zet- en drukwerkfouten.

Kies verantwoord, kies vloeibaar!
Een frietje of snack op zijn tijd kan best, zeker als deze 
gefrituurd is in vloeibaar frituurvet. Vloeibaar frituurvet is rijk 
aan goede onverzadigde vetzuren en daardoor beter dan vast 
frituurvet. Als uw PLAZA frituurt in vloeibaar frituurvet is deze 
te herkennen aan dit logo in de zaak.

Bij aankoop van 
een Kinderbox 
steunt u 
Villa Pardoes!
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Plaza kinderbox
•  Knapperige frites (excl. saus)
•  Kroket, frikandel of 3 kipnuggets
•  Een drankje naar keuze
• Een leuke kinderverrassing!

Crunchy Kipburger
Broodje met twee kipcrushes, paprika,  

sla en kruidige Jamballasaus

3,75

Met gratis  

mega-balpen 

& surprisebag
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Al eerder heb ik in deze rubriek geschreven over 
mijn zaalvoetbalteam. Donderdagavond tussen 
10.00 en 11.00 komen we bij elkaar in sporthal 
de Zaert in Dinther, tussen de tien en vijftien 
mannen. De jongste is 48 en de oudste kan zich 
al niet meer herinneren kan hoe lang het geleden 
is dat hij Abraham ontmoette. En toch zijn we 
jongens en willen we allemaal winnen, of we nou 

het rode of het grijze shirt hebben aangetrokken. Hoewel ik vooraf vaak 
al moe ben en soms geen zin heb, (bijna) altijd is het weer leuk en kom 
ik na afloop heerlijk ontspannen thuis. Als ik, zoals de laatste weken 
een paar keer voorgekomen is, vier goals heb gescoord, voel ik me weer 
even een jonge god.

Een voordeel van ons voetbalclubje is ook dat het af en toe een leuk 
feestje oplevert. Dan wordt de een vijftig, dan de ander zestig. Een 
reden kan ook zijn dat iemand een bepaalde tijd met z’n partner 
samen is. Zo hadden we afgelopen vrijdag een feestje (zeg maar 
gerust een feest!) van een van de jongens, die samen met zijn vrouw 
wilde vieren dat ze ‘minstens officieel 40 jaren grote delen van het 
leven delen’. Ik zal zijn naam hier niet noemen, maar hij is een niet 
onbekende Bernhezenaar. 

Het thema van het feest was ‘Passie Passé?? No Way!!’ Dat inspireerde 
mij tot het onderstaande sonnet. 
Passie passé?? No way!!

Hij legt nog steeds veel passie in zijn spel 
En wil altijd met volle kracht naar voren 
Hij is gezien zijn leeftijd ook nog snel 
En heeft de drive om wekelijks te scoren

Hij wast zijn medespelers flink de oren
Wanneer ze niet gefocust zijn en fel
En als zijn team een wedstrijd heeft verloren 
Dan zit hij zichtbaar minder in zijn vel 

Is hoe hij sport een beeld voor heel zijn leven?
Is hij als echtgenoot ook zo gedreven?
Dan is zijn vrouw al veertig jaar tevree

Zijn zij al oud en ingedut? No way!
De passie is bepaald nog niet passé
Dus is er reden om een feest te geven

mooi van hans mandersVoorbereidingen Bernhezer 
Business Event 2015 in volle gang
OndErnEmErsfEEst VOOr En dOOr OndErnEmErs

De datum en locatie zijn al be-
kend. Noteer zaterdag 21 novem-
ber 2015 vanaf 19.00 uur in uw 
agenda. Gastheer en -vrouw van 
de avond zijn Marcel en Mariska 
Langenhuizen van Langenhuizen 

Agrarisch Loon- en Grondverzet-
bedrijf aan de Loosbroekseweg 56 
te Nistelrode. 

Voor en door ondernemers  
De focus dit jaar ligt, naast de on-
dernemersonderscheidingen, op 
het beleven van een ongedwongen 
ondernemersfeest. De organisatie 
heeft als doelstelling om onderne-

mers met elkaar te verbinden en 
elkaar te inspireren. In de commu-
nicatie ligt de nadruk op het inzich-
telijk maken van samenwerkings-
verbanden tussen ondernemers in 
Bernheze. Deze geven meer inzicht 

in het mooie ondernemersklimaat 
in Bernheze en laten zien hoe 
maatschappelijk belang én zakelijk 
ondernemen samengaan. 

Door samenwerking als belangrijk 
ingrediënt te zien in het onderne-
men, bereiken we samen als ge-
meenschap meer. 
Het BBE is dé plek om elkaar ‘live’ 

te ontmoeten en elkaar te inspire-
ren. Een goed netwerk waar on-
dernemers zijn waarmee je kunt 
sparren en waaraan je je kan spie-
gelen. Laat je tijdens het event ook 
inspireren door andere succesvolle 
ondernemers.

de eerste stappen zijn gezet
Na de laatste editie in oktober 2014 
hebben een aantal ondernemers, 
allen uit Bernheze, de koppen bij 
elkaar gestoken. Binnen de nieuwe 
organisatie, die bestaat uit Wilson 
Bosch, Thierry Dielissen, Marieke 
Govers, Jozette van den Helm, Al-
win van den Hurk, Carlijn van der 
Steijn, Monique van de Ven en 
Robbie van der Wijst, wordt op al-
lerlei vlakken samengewerkt om 
het Bernhezer Business Event 2015 
weer tot een succes te maken. 

V.l.n.r.: Thierry, Wilson, Alwin, Carlijn, Monique, Jozette, Marieke en Robbie Foto: Marcel Bonte

BERNHEZE - Het Bernhezer Business Event is al ruim tien jaar een gerespecteerd event in de 
gemeente Bernheze, waarbij de Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het 
Jaar verkozen wordt. Dit jaar ligt de regie in handen van een aantal enthousiaste onderne-
mers uit de gemeente Bernheze. 

Samenwerking als belangrijk ingrediënt
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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.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

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

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

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

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

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

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect met resultaten 
op langere termijn. Een snelle comfortabele 
behandeling zonder hersteltijd en pijn, 
ook in de zomer. Goede resultaten na de 
behandeling op alle tekenen van veroudering.  
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!

Bewegings- en 
afslankstudio

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

i.v.m. Open dag een 
LEUKE KORTING 

op de powerplate en vacuumtrainer

OPEN DAG zaterdag 23 mei van 
11.00 - 15.00 uur i.v.m. 10-jarig bestaan

KLEINE SPORTSCHOOL 
met vele mogelijkheden 

onder persoonlijke begeleiding

ACTIE

“Wij laten het alarm afgaan voor 
de vele buikpatiënten die steun 
hard nodig hebben en om de jaar-
lijkse collecteweek aan te kondi-
gen”, zegt Marian Verasdonck, 
directeur van de Maag Lever Darm 
Stichting. Vanaf maandag 18 mei 
gaan 17.000 collectanten langs de 
deuren om geld op te halen voor 
deze patiënten. De opbrengst van 
de collecte gebruikt de Maag Lever 
Darm Stichting voor noodzakelijk 
onderzoek. “Door onderzoek kun-
nen we maag-, lever- en darmziek-
ten sneller en beter opsporen, be-
handelen of zelfs genezen.” Ook 
in Heeswijk-Dinther wordt gecol-

lecteerd. Van maandag 18 tot en 
met 23 mei komt er een collectant 
aan de deur voor een vrijwillige bij-
drage.

Collecteweek maag Lever 
darm stichting 
HEESWIJK-DINTHER - de collecteweek van de maag Lever darm  
stichting gaat van start op maandag 18 mei. tijdens de collecteweek 
slaat de stichting letterlijk alarm voor de twee miljoen buikpatiënten 
die dagelijks beperkingen ondervinden als gevolg van hun ziekte.

In Nederland ondervinden twee miljoen buikpatiënten 
dagelijks beperkingen als gevolg van hun ziekte. Met 
onderzoek en voorlichting zetten wij ons voor hen in.

18 t/m 23 mei

GEEF aan DE
COLLECTanT
Kijk op maagleverdarmalarm.nl

In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen on-
verwachts een epileptische aanval 
krijgen: een plotselinge, tijdelijke 
verstoring van het elektrisch even-
wicht in de hersenen. Gelukkig 
hebben de meeste mensen met 
epilepsie baat bij medicijnen. Maar 
helaas blijft 30 procent last houden 
van aanvallen. 

onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek naar 
de oorzaken van epilepsie is daar-
om van groot belang. Het Epilep-
siefonds financiert onderzoeken 
die genezing dichterbij brengen. 
Samen met duizenden vrijwilligers 
wordt tijdens de collecteweek geld 
ingezameld voor epilepsieonder-
zoek. Naast het steunen van on-
derzoek, geeft het fonds voorlich-

ting en hulpverlening, waaronder 
aangepaste vakantiereizen voor 
mensen met epilepsie. 

doe mee
Collecteren kost slechts een paar 
uur tijd. En wie collecteert, le-
vert een bijdrage aan een goede 
behandeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. 
Wilt u zich in de tweede week van 
juni als collectant inzetten? 
Meld u vandaag nog aan via 
www.ikgacollecteren.nl. 
U kunt ook contact opnemen met 
Japke Lamers-Oudijk, collectelei-
der Heesch, 0412-852666/ 
06-51924608, 
japkelamers-oudijk@hotmail.com.

samen tegen epilepsie
Epilepsiefonds zoekt vrijwilligers voor collecteweek

HEESCH - Van 8 tot en met 13 juni vindt de jaarlijkse collecte van het 
epilepsiefonds plaats. om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrij-
ding kan het epilepsiefonds de hulp van nieuwe collectanten heel goed 
gebruiken. want, hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden 
opgehaald voor mensen met epilepsie.  

Bingoavond voor 
stichting tess

Stichting Tess zamelt geld in om 
voor kinderen met een beperking 
van 4 tot en met 18 jaar dolfijn-
ondersteunde therapie bij het  
Curaçao Dolphin Therapy & Re-
search Center (CDTC) mogelijk te 
maken. Deze therapie heeft be-

wezen een belangrijke aanvulling 
op de dagelijkse ontwikkeling van 
kinderen met beperkingen te zijn 
en voor een hogere kwaliteit van 
leven voor kind, ouders en hun 
omgeving te zorgen.

dries roelvink 
Er zijn vele leuke prijzen te winnen 
op de bingoavond. Ook zal er een 
optreden plaatsvinden van Dries 
Roelvink. De opbrengst van de ge-
hele avond word gedoneerd aan 

Stichting Tess. De Wis opent de 
deuren om 19.00 uur en de bingo 
zal om 19.30 uur van start gaan. 

De bingo zal ongeveer tot 22.00 
uur duren. De bingokaarten kosten 
€ 6,- voor zeven kaarten.

LOOSBROEK - Leerlingen van het koning willem i college organiseren 
op donderdag 21 mei een bingoavond in cc de wis in Loosbroek. deze 
avond zal geheel in het teken staan van stichting tess. 

Epilepsie heeft meer impact 
dan alleen de aanvallen. Daar-
over maakte Jef Monté de film  
‘VALLEND’ over Joyce. De film 
die op 17 mei om 22.50 uur op 
NPO3 wordt uitgezonden, werd 
gemaakt binnen het kader van 
Teledoc Campus en producent 

van de film was de Heesche Ton 
van Zantvoort. 

Binnenkort in DeMooiBernheze-
Krant meer over deze veelzijdige 
filmmaker, die inmiddels ook 
films produceert voor ander aan-
stormend talent.

ton van Zantvoort produceert 
film over epilepsie
HEESCH - Hoe zou het zijn om abrupt je bewustzijn kwijt te raken? 
de controle over je eigen lichaam en leven kwijt te zijn? angst te 
voelen, omdat een nieuwe aanval continue op de loer ligt? regis-
seur jef monté weet hoe dit is, want hij kreeg op 29-jarige leeftijd 
epilepsie.

Voor je lichaam zorgen is een 
investering. Je krijgt er iets voor 

terug wat onbetaalbaar is.

met een optreden 
van dries roelvink
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Verse asperges… focacciabrood… laat Harm z’n gang maar gaan

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!

  

tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

4 harde broodjes
naar keuze

1,00
geldig t/m 20-5-2015

Tapasbrood

asperge-ham

4,95

met ui, kaas en ’n vleugje nootmuskaat.
Harm vindt het heerlijk om nieuwe dingen te 
bedenken in zijn bakkerij. Dit keer heeft hij 
’n nieuw seizoens tapasbrood gebakken; 
met verse asperges en ham... 
Even opwarmen in de oven, ’n beetje 
roomboter of kruidenboter  erbij 
enklaar is uw lekkere snack 
 of smakelijke lunch.

met ui, kaas en ’n vleugje nootmuskaat.
in Harms heerlijke tapasbroodin Harms heerlijke tapasbrood
deze asperges zitten gebakken

www.dsp-heesch.nl

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

TER INTRODUCTIE EN KENNISMAKING BETAALT U TOT 15 MEI 2015 ALLEEN DE MATERIALEN EN IS HET PERSEN GRATIS

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

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

nieuwe oedeem fysiotherapeutische behandel-
mogelijkheden bij fysiotherapie Hoogstraat 

LymfOEdEEm
De meeste patiënten die wij be-
handelen met oedeemthera-
pie hebben een vorm van lymf- 
oedeem. Hierbij is er sprake van 
een verstoord evenwicht in de aan- 
en afvoer van vocht, waardoor een 
abnormale ophoping van eiwitten 
en vocht ontstaat.
Lymfoedeem kan aangeboren zijn 
(primair lymfoedeem), of ontstaan 
zijn als gevolg van een andere aan-
doening. Bekende vormen van dit 
secundaire lymfoedeem is armlymf- 

oedeem na een borstoperatie met 
okselklierverwijdering of beenlym-
foedeem na bijvoorbeeld een gy-
naecologische operatie. Ook kan 
er oedeem ontstaan in het gelaat 
of borst. Klachten die kunnen ont-
staan zijn: pijn, vermoeidheid, ge-
spannen en zwaar gevoel, zwelling 
en beperkingen in bewegen en da-
gelijks functioneren.

Wat kunnEn Wij aLs 
OEdEEmfysiOtHErapEut 
BEtEkEnEn?
Naast het bevorderen van de af-
voer van het lymfevocht door het 
toepassen van manuele lymfe-
drainage en zwachtel- en com-

pressietherapie en special tape 
technieken, bestaat de oedeem  
fysiotherapeutische behandeling 
bij Fysiotherapie Hoogstraat ook 
uit oefentherapie. Via oefenthera-

pie en bewegingsadviezen wordt 
gewerkt aan de spierkracht en 
mobiliteit van de gewrichten. Sa-
men met uitgebreide voorlichting 
(eventueel met partner) stimule-
ren wij de zelfredzaamheid, zodat 
men zelfstandig aan herstel kan 
werken. Daarnaast hebben wij ook 
oefengroepen voor  oncologiepa-
tiënten.

Voor meer informatie  
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Tot ziens bij 
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11, 5384 BJ Heesch
0412-453608.V.l.n.r.: Amoy, Nana en Inge

HEESCH - graag willen we ons aan u voorstellen. wij zijn drie enthousiaste oedeemfysiotherapeuten met 
liefde voor ons vak. we hebben veel ervaring met het behandelen van lymfoedeem, maar ook het behande-
len van lipoedeem en littekenweefsel behoort tot ons werk.

een verstoord evenwicht in de aan- 
en afvoer van vocht
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Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

KBO Bernheze
kBO HEEsCH
Zondag 17 mei een bedevaart naar Den Bosch

kBO Heesch naar 
de Zoete moeder
HEESCH - de meimaand is al van 
oudsher mariamaand. daarom 
heeft de werkgroep 60 jaar kbo 
Heesch in het feestprogramma 
van 2015 een speciale mariadag 
opgenomen en wordt op zondag 
17 mei een bedevaart naar de 
zoete moeder van den bosch ge-
houden. 

In de H. Mis van 11.45 uur in de 
St. Jan wordt de muzikale omlijs-
ting verzorgd door de leden van 
koren uit Heesch en Nistelrode. De 
celebrant van deze mis is pastor 
David van Dijk. Er zijn drie georga-
niseerde mogelijkheden om hier-
aan deel te nemen:
Te voet: De parochie heeft voor 
ieder die dat wenst een voettocht 
georganiseerd via Vinkel naar Den 
Bosch. Vertrek om 7.00 uur vanaf 
het plein bij de kerk in Heesch. Te-
rug op eigen gelegenheid.
Per fiets: zie voor meer informatie 
het artikel ‘Op de fiets naar de St. 

Jan’, hiernaast.
Per bus: KBO-Heesch heeft een 
bus ingezet. Vertrek om 10.45 
uur vanaf het kerkplein in Heesch. 
Deze bus is inmiddels volgeboekt.
Uiteraard kan iedereen op eigen 
gelegenheid de reis naar Den 
Bosch maken. Zowel te voet, per 
fiets of met de auto. De automobi-
listen wordt aangeraden gebruik te 
maken van het transferium bij de 
Vliert of bij het Pettelaarpark (pro-
vinciehuis) vanwaar pendelbussen 
naar het centrum tot vlak bij de St. 
Jan rijden.

Op de fiets naar 
de st. jan
HEESCH - in het kader van het 
60-jarig bestaan van de kbo 
Heesch wordt de vierde lange fiets-
tocht verzet naar zondag 17 mei. 
Vertrek, zoals gewoonlijk, om 
klokslag 9.00 uur vanaf het plein 
bij de petrus-emmauskerk. Via 
een landelijke route wordt er ge-
fietst richting de st. jan in den 
bosch. 

Daar krijgen deelnemers de moge-
lijkheid de eucharistieviering van 
11.45 uur bij te wonen, met als 
voorganger pastor Van Dijk. Er is 
een gelegenheidskoor, samenge-
steld uit diverse koren, dat deze 
viering op zal luisteren. Men kan er 
ook voor kiezen om op eigen ge-
legenheid even de stad in te gaan. 
Om 13.30 uur is het gezamenlijke 
vertrek voor het tweede gedeelte 
van de fietstocht, die eindigt in 
Heesch. Bij deze gelegenheidsfiets-
tocht mogen alle leden van de 

KBO meefietsen, dus ook zij die 
geen lid zijn van de fietsclub. 

kBO dinther
gaat creatief
HEESWIJK-DINTHER - kbo 
dinther houdt op 18 juli vanaf 
13.30 uur voor de eerste keer 
‘kbo creatief’ in de ontmoe-
tingstuin en in cc servaes.

Het is een nieuw initiatief. Enige 
tijd geleden zijn er wat plannen 
ontstaan om met de uiteenlopen-
de creatieve activiteiten die er in 
Dinther ontplooid worden, iets te 
doen en ze te te presenteren. 

Daarbij wordt gedacht aan hout-
bewerking, bloemschikken, schil-
deren, keramiek, mozaïek en 
handwerken. Er is voor gekozen dit 
te organiseren als een buitenactivi-
teit met de dubbellocatie Ontmoe-
tingstuin en CC Servaes.

Er is een werkgroepje geformeerd 
om ‘KBO Creatief’ in te vullen en 
gestalte te geven. Dit werkgroepje 
vraagt mensen met creatieve acti-
viteiten, die zij graag willen presen-
teren, zich aan te melden. Iedereen 
mag zich aanmelden, maar meer 
specifiek de senioren omdat het nu 
eenmaal een KBO-activiteit is.

Aanmelden kan tot 1 juni via kbo-
dinther@home.nl of via Henk 
Kuijpers, 06-51951793 of Willy 
van der Steijn, 06-49650798.

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

st. Barbara-
gilde op 
koningsdag 
HEESWIJK-DINTHER - na 550 jaar 
trad het st. barbaragilde naar bui-
ten met haar eerste gildezuster. 
Voor de eerste keer in de geschie-
denis van het gilde liep een aspi-
rant gildezuster, Lisette van creij, 
in het dintherse gilde mee.

Tijdens de gezamenlijke dankdienst 
in de Sint-Servatiuskerk - met me-
dewerking van het St. Barbara 
Gildekoor en harmonie St. Servaes 
- zong koning René Habraken het 
lied Brabant van Guus Meeuwis. 
Hierna ging de stoet in optocht 
naar Plein 1969 om samen met het 
gilde uit Heeswijk een vendelhul-
de te brengen. Stan van Zutphen 
van het St. Barbaragilde Dinther 
en Floor Gevers van het St. Wil-
lebrordusgilde Heeswijk vertegen-
woordigen de toekomst van het 
gilde op de foto van José van der 
Heijden.

Foto: Jose van der Heijden

Zoals elk jaar is het vertrekpunt bij 
De Pas. Voor de 10 en 15 kilome-
ter is de starttijd 18.00 uur. Vanaf 

18.30 uur vertrekken de wande-
laars van de 5 kilometer. De voor-
verkoop van de startkaarten is in 
De Pas op maandag 15 en dinsdag 
16 juni van 18.30 tot 20.30 uur.
Een deelnemerskaart voor drie da-

gen wandelen kost in de voorver-
koop € 4,- (€ 5,- aan de dagkassa). 
Een dagkaart kost € 2,-. Iedereen 
die drie dagen meeloopt, krijgt 
vanzelfsprekend een medaille als 
herinnering. 
Wie nog tijd over heeft en het leuk 
vindt om de wandelaars te helpen, 
bijvoorbeeld met oversteken, is 
van harte welkom. Aanmelden via 
wandeldriedaagseheesch@hotmail.com.

Voorverkoop voor wandeldriedaagse Heesch
HEESCH - de wandeldriedaagse in Heesch gaat weer van start en vindt 
dit jaar plaats op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 juni. er kan 
5, 10 en 15 kilometer gelopen worden. 

Ook voor mensen die minder mobiel zijn een feest Foto: Marcel van der Steen

wandel of help mee 
bij  Wandedriedaagse



Woensdag 13 mei 2015 7
  

Groente en fruit da’s de klok rond genieten

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 21 mei 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100  gram schouderham € 1,39

500 gram varkensfilet € 4,95
500 gram cordon bleu € 4,95
Spekdoffertjes  4 +1 gratis

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken
kampioentjes

1,00

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

info@ceelengroentefruit.nl

Bij elke aankoop van € 15,- 
krijgt u een kermismunt gratis

Aardbei rabarber 500 ml € 2,50
Asperges (geschild) 700 gram € 4,95
Salade van de week 200 gram € 1,50

Nieuw!

Pomodori
Plukbrood 

         Nu

Lekker bij Borrel, BBQ, soep

2,95

Meergranen-
bolletjes

4 + 2 GRATIS
Waldcorn zachte bol

Appelfl ap
      nu 1,00

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

FILETWEEK

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

dertigste dorpszeskamp 
volgens vertrouwd concept

Stichting Dorpszeskamp HDL haal-
de een mooi bedrag binnen via 
het Coöperatief Dividend van de 
Rabobank en Camiel van Doorn 
(33) nam het voorzitterschap over 
van Erik Aarts (50). “Het concept 
van de dorpszeskamp wil ik het-
zelfde houden, want dat is wat 
van dit evenement al dertig jaar 
een succes maakt”, zegt Camiel, 
voorheen bestuurslid.
Bij de dorpszeskamp doen 24 groe-
pen van zo’n vijftien personen ver-
schillende proeven. Het evenement 
vindt ieder jaar plaats op eerste 
pinksterdag op de accommodatie 
van voetbalvereniging Heeswijk. 
John de Mol en Marijn van der 
Heijden bedachten de dorpszes-
kamp in 1986. Het evenement 
is bedoeld voor grote groepen 
mensen, zoals vriendengroepen 
en buurtverenigingen. De dorps-
zeskamp, die gek genoeg bestaat 
uit acht onderdelen, draait onder 
andere om samenwerking, behen-
digheid en kracht, maar vooral om 
gezelligheid.

onderdelen
Ieder jaar verzint de organisatie 
nieuwe proeven. “Om inspira-
tie op te doen, gaan we kijken bij 
andere dorpszeskampen, bijvoor-
beeld in Zijtaart, Beek en Donk of 
Kruisstraat”, legt Camiel uit. De 
dorpszeskamp in HDL, dat 200 

euro kreeg van team WVOZ, win-
naar van de HaDee Kwis, heeft wel 
een eigen identiteit. “Bij veel an-
dere dorpszeskampen zien we dat 
de proeven vaak bestaan uit één 
onderdeel, bijvoorbeeld het op-
stapelen van bierkratten. Bij onze 

dorpszeskamp zijn er per proef 
meerdere onderdelen. Krachten 
moeten verdeeld worden.”

publieksjury
Het concept van de dorpszeskamp 

is grotendeels hetzelfde gebleven, 
maar hier en daar is er aan de 
knoppen gedraaid. “We hebben 
een publieksjury ingevoerd bij de 
afsluitende playbackshow. Ieder 
team dat meedoet, kan aange-
ven welk ander team zij het beste 
vond. Naast de vier onafhankelijke 
juryleden komt er dus een jurylid 
bij, het publiek.” 
Dankzij het Coöperatief Divi-
dend heeft de stichting een nieuw 
zwembad kunnen aanschaffen 
met een hogere en grotere glij-
baan. “Nu nog mooi weer”, be-
sluit Camiel.

De dorpszeskamp wordt georga-
niseerd door Stichting Dorpszes-
kamp HDL waar - naast Camiel 
van Doorn - Joeri Dobbelsteen, 
Chris-Stan van Daal, Reinier van 
der Heijden, Fred van Zoggel en 
Wim van der Steijn deel van uitma-
ken. Daarnaast draait de stichting 

op zo’n vijftig actieve vrijwilligers. 
Inschrijven voor de dorpszeskamp 
kan nog, maar er is nog maar een 
beperkt aantal plekken. Kijk voor 
meer informatie op 
www.facebook.com/6kampHDL.

Al 30 jaar een succes Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK/DINTHER/LOOSBROEK - stichting dorpszeskamp HdL houdt op zondag 24 mei de dertigste 
dorpszeskamp. de stichting geeft het jubileum aandacht, maar is er nog niet uit op welke manier dat zal zijn. 
Het vertrouwde concept blijft in ieder geval hetzelfde.

‘dit concept is wat de dorpsZeskamp al 
dertig Jaar een sUcces maakt’
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Logeren bij 
Laverhof

Wilt u als mantelzorger met een gerust 
hart op vakantie of wilt u even een korte 
adempauze voor uzelf? 
Hebt u tijdelijk verzorging of verpleging 
nodig, omdat u nog moet herstellen na 
een ziekenhuisopname?

Wij bieden logeermogelijkheden voor 
ouderen met dementie of lichamelijke 
aandoeningen. 

Voor meer informatie of om eens een kijkje 
te nemen in een van onze logeerkamers, 
kunt u contact opnemen met onze 
cliëntservicebureaus.

Schijndel: 073 - 544 33 33   
Heeswijk: 0413 - 29 81 13

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Neem eens een kijkje op www.laverhof.nl

Opwarmers gezocht! 
HEESCH - rigom maaltijdservice 
is voor Heesch op zoek naar vrij-
willigers die een uurtje tijd heb-
ben om senioren te helpen bij het 
opwarmen van hun maaltijd. 

RIGOM organiseert de maaltijdser-
vice in de regio. Deze voorziening 
is bedoeld voor mensen die tijdelijk 
of langdurig niet zelf voor een ei-
gen maaltijd kunnen zorgen. Door 
de bezorging van maaltijden aan 
huis, krijgen zij toch een gezonde 
en gevarieerde maaltijd. 

RIGOM Maaltijden worden koel-
vers bezorgd en dienen voor con-
sumptie bereid te worden in de 
magnetron. Voor mensen die hier 
moeite mee hebben, zet RIGOM 
een team van vrijwilligers in. Zij 

gaan een dag in de week tussen 
12.00 en 13.00 uur mensen thuis 
ondersteunen bij het opwarmen 
van de maaltijd. 

Voor het opwarmen van de maal-
tijden is RIGOM op zoek naar nog 
een aantal vrijwilligers, ter verster-
king van het huidige team. Heeft 
u een uurtje tijd? Vindt u het leuk 
om een dag in de week (niet in het 
weekend of op feestdagen) tussen 
12.00 en 13.00 uur te helpen bij 
het opwarmen van de maaltijd? 
Geef u dan nu op. Het kost een 
uurtje en maakt echt het verschil. 

Voor meer informatie neemt u 
contact op met RIGOM Maaltijd-
service, telefoon (0412) 65 32 34 
of kijk op www.rigom.nl.

aan het werk

GEVRAAGD:

Voor meer informatie, 
graag contact opnemen met 
dhr. M.J. van de Ven, 0412-452444

• ALLROUND GLASZETTER(S)

•  COMMERCIEEL-TECHNISCH MEDEWERKER 
BINNEN-/BUITENDIENST

HEESCH CUIJK

op leeftijd
toneelvereniging kantlijn weer van start

HEESWIJK-DINTHER - toneel-
vereniging kantlijn uit Heeswijk-
dinther is weer van start gegaan. 

In oktober staat de jeugd weer op 
de planken. Ze gaan een erg grap-

pig stuk spelen dat de kinderen ze-
ker zal aanspreken. De regisseurs 
Sabine van Lamoen en Kristel van 
Driel hebben ‘Lekker Vies’ van Rob 
van Vliet uitgekozen .
De speeldata zijn: 9, 10 en 11 ok-
tober in het Willibrordcentrum in 
Heeswijk-Dinther. Aanvang: 9 ok-
tober om 20.30 uur en 10 en 11 
oktober om 14.30 uur.

Volwassenen
De repetities van de volwassenen 
gaan binnenkort ook beginnen. 
In ‘Dubbelgangers en vreemd-

gangers’ van Edward Bastiaansen 
is niets wat het lijkt te zijn. Deze 
hilarische klucht met een crimineel 
randje, zal ongetwijfeld weer voor 
de nodige lachsalvo’s zorgen.
De data voor deze voorstellingen 
zijn: 11-12-13 december in het 
Willibrordcentrum in Heeswijk-
Dinther. Aanvang 20.30 uur. Op 
10 december zal er weer voor de 
KBO en de Zonnebloem gespeeld 
worden. Aanvang 20.00 uur.

Nadere informatie volgt te zijner 
tijd in de regionale bladen.

Dagbesteding is bedoeld voor 
hulpbehoevende mensen, met 
name ouderen. Voor een groep 
van zes tot twaalf personen be-
staat de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en mee te doen aan 
verschillende activiteiten. Zij kun-
nen er zo fijn even tussenuit.

De dagbesteding kent nog een 
ander aspect. Mantelzorgers kun-
nen op deze manier ontlast wor-
den. Op hen wordt steeds meer 
een beroep gedaan nu mensen 
langer zelfstandig blijven wonen. 
Er zijn in Heeswijk-Dinther meer 
mensen die behoefte hebben aan 
dagbesteding dan waarin voor-
zien kan worden door de dag-
besteding op dinsdagmiddag in 
de KBO-ruimte van Heeswijk en 
op donderdagmiddag in Servaes 
in Dinther. Daarom start -  naast 
deze twee dagbestedingsmidda-
gen - op maandagmiddag een 
nieuwe groep in CC Servaes. Een 
professional van Laverhof heeft 

de leiding en wordt bijgestaan 
door vrijwilligers.

De KBO’s Dinther en Heeswijk, 
Zonnebloem, Servaes, Ontmoe-
tingstuin, Lichtpunt, Laverhof en 
Vivaan maken zich onder de noe-
mer ‘Zorgparticipatie’ - samen met 
de gemeente Bernheze - onder 
meer sterk voor de dagbesteding. 
Dankzij de gemeente is de eigen 
bijdrage per deelnemer slechts 
€ 2,- per keer.

aanmelden
Wilt u zelf graag gebruik maken 
van het aanbod voor de dagbe-
steding? Zijn er mensen in uw di-
recte omgeving waarvan u weet 
dat dagbesteding voor hen zinvol 
en welkom is? 

Neem dan contact op met 
het cliëntenservicebureau van 
Laverhof, telefoon 0413-298113 
of e-mail: clientservicebureau.
heeswijk@laverhof.nl 

tweede dagbestedings-
groep in dinther van start

HEESWIJK-DINTHER - in cc servaes in dinther wordt vanaf maan-
dag 18 mei iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur dagbe-
steding aangeboden, naast de bestaande dagbestedingsmiddagen. 
aanmelden hiervoor kan via Laverhof.

mooie 
opbrengst 
voor Los 
niños

HEESWIJK-DINTHER - de protes-
tantse kerk in dinther hield zater-
dag weer haar jaarlijkse rommel-
markt. dit jaar hebben 263 mensen 
de rommelmarkt bezocht. de op-
brengst was € 2.450,-. 

Dit hele bedrag wordt overge-
boekt naar de Stichting Los Niños. 
Van dit geld krijgen de kansarme 
Maya-kinderen in Guatemala 
scholing aangeboden. Er is een la-
gere school opgericht en er is nu 
ook vervolgonderwijs mogelijk. 
Van het geld kunnen bijvoorbeeld 
salarissen van onderwijzers betaald 
worden, het schoolgebouw wor-
den onderhouden en studiebeur-
zen worden verstrekt. 
De organisatie dankt alle bezoe-
kers aan de rommelmarkt voor hun 
bijdrage.
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Online of offline

Om de hoek

sociaal shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het sociaaL sHoppen...

www.danaque.nl

danaQuE HaarstudiO 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

fEstOn tapijtEn HEEsCH
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

fiEtspLus rini 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GastrOnOmia itaLiana
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

HuLLiE
Canadaweg 3a
5406 tS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

intEnsE skin & BOdy imprOVEmEnt 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

rainBOW CEntrE
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

Van sCHijndEL tEGELHandEL
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

www.bernhezemedia.nl

BErnHEZE mEdia
Laar 28

5388 HG Nistelrode
0412-795170

Bernheze heeft 
meer dan 
je denkt

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak 
het woord. Stuur deze voor 20 mei naar: 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze 
bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:
Verzamel in de 
puzzelstukjes alle letters.

Win EEn WaardEBOn Van € 25,00 
VOOr BEstEdinG Bij EEn Van 
dE BEdrijVEn Op dEZE paGina

introductie sociaal shoppen Bernheze
Dé toekomst met maatschappelijke betrokkenheid

Ben je ooit op pad geweest voor 
je vereniging om geld op te halen 
voor de club? Was er een buurt-
feest waar leuke prijsjes voor ‘ge-
regeld’ moesten worden? Of had 
je vereniging of club sportkleding 
nodig, een grasmaaier, kantine-
aankleding of een wedstrijdbij-
drage? 

De afgelopen jaren heeft de redac-
tie van DeMooiBernhezeKrant veel 
sponsoractiviteiten waargenomen 

en vastgelegd. Heel veel geld gaat 
naar verenigingen, clubs, stichtin-
gen, goede doelen, activiteiten, 
initiatieven; ongelooflijk veel geld. 
De ondernemers moeten het geld, 
dat ze hiervoor uitgeven, wel eerst 
verdienen! Hoe je het ook went of 
keert, het geld dat deze onderne-
mers schenken, sponsoren of do-
neren, kunnen zij schenken door-
dat wij, Bernhezenaren daar onze 
inkopen doen. 
We kennen allerlei marketing 

gebaseerde toelichtingen over so-
ciaal shoppen, maar hier gaat het 
om logica, met de term sociaal uit-
gelegd als; humanitair, medemen-
selijk, menslievend. 

Doe je boodschappen bij de plaat-
selijke ondernemers, ga regionaal 
rondneuzen en sponsor de lokale 
ondernemers met je bezoek. 

Wij doen mee, jij ook ?

BERNHEZE - met sociaal shoppen bernheze leggen we een loep op onze bernhezer ondernemers. Letterlijk 
en figuurlijk, want demooibernhezekrant wil de lezer laten zien wat we allemaal hebben in bernheze. daar-
bij komt een interessante puzzel, de winnaar van de puzzel mag € 25,- besteden bij een van deze onderne-
mers. bernheze media stelt deze prijs beschikbaar.

www.5ahelmavanderakt.nl

5a HELma Van dE rakt
GagElstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

fysiOtHErapiE HOOGstraat 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!
www.eetcafetpumpke.nl

EEtCafÉ ‘t pumkE
RaadhuisplEin 7

5388 GM Nistelrode
0412 612 956

Een maand geleden lieten we zien hoe ook de gemeente sociaal shopt. 
Zij bestelden hun auto’s bij Autoservice Heesch. Ben jij een onderne-
mer met een mooie verhaal over samenwerken? Laat het ons weten. 

Gemeente Bernheze breidt wagenpark milieuvriendelijk uit 
Autoservice Heesch heeft de 
aanbesteding gewonnen. Voor-
waarde voor de aanbesteding 
was onder meer dat de auto’s 
op de fabriek van een complete 
aardgasinstallatie zouden worden 
voorzien. De auto’s zijn door pro-
ducent Iveco voorzien van deze 
aardgasaandrijvingen. 

Samenwerking
Voor Autoservice Heesch was dit 
de eerste keer dat zij auto’s af-
leverde in deze uitvoering - met 
een laadbak en een elektrische/
hydraulische takelinstallatie - die 
bovendien rijden op aardgas.  Voor 
het interieur tekende Corné Inte-
rieurs, die - naast woon- en wer-
kinterieurs - ook interieurs voor 
bedrijfsauto’s maakt. Van Schaijk 
Laswerken heeft samen met Au-
toservice Heesch gezorgd voor de 
opbouw en vervaardiging van de 
laadbakken. In de laadbakken zijn 
ook de frames geconstrueerd voor 
de laad- en loskranen. Het geheel 

is tevens verzinkt voor een lange 
levensduur. Naast de drie nieuwe 
auto’s, die op 15 april werden 
overhandigd, heeft de gemeente 
nog vijf voertuigen voor de bui-
tendienst op aardgas, drie elek-
trische auto’s en twee elektrische 

scooters. De drie nieuwe voer-
tuigen rijden op aardgas om de 
benodigde actieradius van 200 
km te halen. Naast de aardgasin-
stallatie is ook een benzinetankje 
ingebouwd, voor noodgevallen. 
De gemeente Bernheze kan er 
weer een aantal jaren tegen. Het 
complete wagenpark is de laatste 
jaren vervangen en vanaf nu dus 
ook compleet milieuvriendelijk. 

BERNHEZE - De gemeente Bernheze gaat voor een milieuvriendelijk wagenpark, conform de doelstelling om de naam; een ‘groene’ gemeente waar te maken. “Met de aanschaf van drie voertuigen voor de bui-tendienst die op aardgas rijden, zijn we compleet”, vertelt wethouder Rein van Moorselaar. “We zijn blij dat een Bernhezer ondernemer de wagens levert.” 

Tom Schoones van Autoservice Heesch overhandigt de sleutels aan Wethouder Rein van Moorselaar  
Foto’s: Marcel van der Steen

Blije gezichten bij de chauffeurs van de nieuwe werkpaarden van de Buitendienst

AUTOSERVICE 
HEESCH HEEFT 

DE AANBESTEDING
GEWONNEN

www.corneinterieurs.nl

www.vanschaijklaswerken.nl

Middelste Groes 13 - Heesch - 0412-454738
www.autoserviceheesch.nl

• In- & verkoop 
• Onderhoud
• APK
• Trucks
• Trailers
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Of het liefde op het eerste ge-
zicht was, weten de twee niet 
meer. Gerry was in ieder geval wel 
meteen onder de indruk van de 
flinke bos gitzwart haar van Piet. 

Na de bruiloft gingen ze wonen 
aan Laar in Nistelrode, waar Piet 
de fietsenwinkel van zijn vader 
Grad overnam. Daar werden ook 
hun twee kinderen Bas (1967) en 

Peter (1971) geboren. Na ze-
ven jaar werd de winkel verkocht 
en ging het gezin wonen aan De 
Hoef, waar de inmiddels 78-jarige 
Piet en 75-jarige Gerry nog steeds 
wonen. Piet heeft altijd gewerkt 
bij een fietsengroothandel. Eerst 
in Den Bosch en later in Nijmegen.

Gerry zorgde met veel liefde voor 
het gezin. Tijd voor hobby’s is er 
ook altijd geweest. Piet is al 66 jaar 
lid van de fanfare. Ook is hij ac-
tief bij het seniorenorkest in Uden 
en het Zeelands Amusements Or-
kest en biljart hij bij The Winning 
Mood. 
Gerry is vooral sportief bezig. Ze 
wandelt, fietst, gymt en zwemt 
graag. Ook brengt ze voor de KBO 
het seniorenmagazine Ons rond. 
Verder genieten ze samen van hun 
drie kleinkinderen Wessel (11 jaar), 
Iker (3) en Matti (1).

Gouden bruidspaar piet en Gerry van der Wijst
NISTELRODE – in zaal ‘t tramstation in nistelrode hebben piet en gerry 
van der wijst afgelopen maandag hun 50-jarig huwelijk gevierd. dat 
deden ze samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrien-
den. piet uit nistelrode en gerry uit Uden trouwden op 11 mei 1965 in 
Uden. ze leerden elkaar eind jaren ‘50 kennen in een dansgelegenheid 
in mariaheide. 

BernHeZefamILIeBerICHten

ViErGENERATIES

Sinds de geboorte van Renske  op 9 februari 2015, telt de familie maar 
liefst vier generaties vrouwen. 
Overgrootoma Riekie Voets-Dappers is woonachtig in Heesch. Oma 
Anita van Roosmalen-Voets woont in Vinkel en moeder Danielle van der 
Burgt en dochter Renske van der Burgt in Heesch.

Kermis, braderie en live muziek
13 mEi t/m ZOndaG 17 mEi

Woensdag 13 mei
Live in de feesttent: tHE pOWEr stranGErs – puLLOVEr
toegang gratis.

Zondag 17 mei
11.00 uur – 16.00 uur 
‘VOrstEnBOsCH pakt uit’. 
de toegang is geheel gratis. 
geniet op het terras met live muziek 
en diverse demonstraties.

Vrijdag 15 mei
Live in de feesttent: 
d.j. rutHLEss – 
HOrsE in tHE HaLLWay
entree € 7,50 p.p.

Zaterdag 16 mei
kindErkErmis matinEE
aanvang 17.00 uur.
het bezoek van frOZEn 
(olaf - elza en anna) met gratis 
ballonnenwedstrijd.
Live in de feesttent 
coverband dE dirECtiE. 
toegang gratis. 

braderie, kapellenfestival, aeroclub nistelrode, rodeo- 
stier, roofvogelshow, brandweer demonstratie, levende 
standbeelden, kneute veiling, live muziek, gezellige 
terrasjes, bezichtigen molen, rondrit met paard en kar, 
brandweer waterspel, stofvreters, houtzagerijshow, 
balonnenclown en diverse kermisattracties.

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
LEntE WandELtOCHt – sponsorloop voor malawi
info: www.wandelevent.nl (lid van knwb) 

HOmEtrainEr WEdstrijdEn voor de stichting aLs: 
Help aLs de wereld uit.
Live in de feesttent top formatie 
BaBy BLuE. toegang gratis.

baby blue

de directie

www.vorstenbosch-paktuit.nl

www.salonintense.nl

Ik durf 
niet 
naar het 
strand

-12 kg
Ria

GRATIS

NU3
PROBEER

dagen

Laarhof 22 Nistelrode
06 - 10433489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl
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in een dans-
gelegenheid in 
mariaheide

donderdagochtend tussen 7.00 en 
12.00 uur tijdens de wandeltocht, is 
er een live uitzending op mfm, vanuit 
de feesttent met michel van zuijlen.
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ViErGENERATIES

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

Ervaar de schoonheid van 
elektrisch fietsen met A2B

Daags na Hemelvaart 
ACTIE
Daags na Hemelvaart

15 & 16 mei
vrijdag en zaterdag

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
VRIJDAG en ZATERDAG TESTDAGEN

Ontdek A2B

SNELHEID MOGELIJK TOT 45 KM PER UUR

          Extra korting op diverse winkelmodellen elektrische fi etsen

elektrisch fietsen met A2B

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
VRIJDAGVRIJDAG

          Extra korting op diverse winkelmodellen elektrische fi etsen          Extra korting op diverse winkelmodellen elektrische fi etsen          Extra korting op diverse winkelmodellen elektrische fi etsen

 BIJ AANKOOP 

VAN EEN A2B OP 

DE TESTDAGEN 

EEN GRATIS 

UPGRADE VAN 

 DE ACCU

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

dE kErmissEn Van 
BErnHEZE kOmEn Eraan: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor geld).

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, gewoon 
als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je besteden op alle 
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en kramen! 
Deelnemende winkeliers: Jumbo Nistelrode, Jack Martens Tweewielers, 
May Day Wok & Go, Rainbow centre, Eetcafé ‘t Pumpke, Cafetaria 
Tramplein, Kapsalon Koppig, Ceelen Groente- en fruitspecialist, 
Fietsplus Rini en Kapsalon van Dinther.

Nistelrode

www.fietsplus-rini.nl

pinksterfeesten nistelrode met thema: krèk zo ist!
Van zaterdag 23 t/m dinsdag 26 mei kermis met het grootste reuzerad van europa
BradEriE
Op 1e en 2e Pinksterdag vullen 
de straten van Nistelrode zich 
met circa 100 kramen. Natuur-
lijk kunnen een hapje, drankje 
en gezellige terrassen daarbij 
niet ontbreken! 

Op de braderie is volop ver-
maak; van straattheater tot tal 
van muziekkapellen uit de regio 
die de sfeer meebrengen.

kErmis
Vier dagen staat er rondom het 
Raadhuisplein een verrassende 
kermis opgesteld. Er is volop kin-
dervermaak, maar ook - voor de-
genen met stalen zenuwen - kent 
de kermis uitdagingen; zoals de 
unieke attractie Europarad - een 
enorm reuzenrad - en traditiege-
trouw wordt de kermis afgesloten 
op dinsdagavond met een specta-
culaire vuurwerkshow, aangebo-
den door de kermisexploitanten. 

Er is nOG mEEr!
Op een nieuwe locatie, centraal op het parcours staat ‘t 
Van Tilburg Kinderparadijs, de vele luchtkussens funge-
ren als een magneet voor jouw kroost. Vanaf het terras 
hou je de kinderen in de gaten, terwijl je zelf geniet van 
het muziekkapellenfestijn, dat klinkt op het parcours en 
vanaf ‘t Rivez-Regiobank-podium. Gratis geschminkt 
worden, genieten van de vernieuwde show van Circus 
Pom Pom, klimmen bij scouting leden van Mira-Ceti. 
En via het Geurts Nostalgisch Mengvoederspad, genie-
tend van diverse oude landbouwmachines en tractoren, 
loop je door naar de activiteiten bij de molen en eindigt 
bij echte nostalgie; het circus.

CirCus COrnELiO
“We zijn bijzonder trots dat we het Geurts Nostal-
gisch Mengvoederspad extra allure kunnen geven, 
met een heus nostalgisch circus, dat hier tijdens het 
pinksterweekend neerstrijkt! Circus Cornelio ver-
zorgt van vrijdag t/m maandag voorstellingen voor 
een zeer scherp tarief. Kinderen worden zelf ook 
betrokken bij de show en mogen meedansen op de 
muziek. Een unieke kans!”

De toegang is gratis en traditioneel gezellig. 
Krek zo ist! www.pinksterfeestennistelrode.nl 
Facebook. Pinksterfeesten Nistelrode
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Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand

de oplossing tegen schimmelnagels!
Intense Skin & Body Improvement: Goede verbetering voor het hele lichaam

“In de praktijk kom ik veel mensen 
tegen die last hebben van één of 
meer kalk-/schimmelnagels,” ver-
telt Karin Manders en legt uit: “Bij 
een kalknagel wordt de nagelplaat 
aangetast door een schimmel (my-

cose). De nagel verdikt en veran-
dert van kleur. De meest voorko-
mende verkleuringen zijn wit, geel, 
oranje en zwart. Dit kan begin-
nen met een klein hoekje van de 
nagel of een smal streepje, maar 

verspreidt zich vaak snel over de 
gehele nagelplaat. De verdikking 
van de nagelplaat zorgt vaak voor 
een pijnlijke nagel, waardoor men-
sen moeilijker gaan lopen. Het kan 
tevens zorgen voor een negatief 
zelfbeeld.” 

Er zijn verschillende producten te-
gen te koop, waar veel tijd in gaat 
zitten voordat er enig resultaat 
zichtbaar wordt. Een medicijnkuur 
van de huisarts heeft vaak hevige 
bijwerkingen en geeft geen garan-
tie. De meest radicale manier is om 
de gehele nagel operatief van het 
nagelbed af te laten halen, waarna 
er geen of een beschadigde nagel 
terugkomt. 

adEQuatE BEHandELinG
Met de laserbehandeling verwarmt 
Karin de nagelplaat, nagelriem en 
nagelwortel tot ongeveer 45 gra-
den Celsius. Zo wordt de schim-
mel in de nagelplaat vernietigd. 

De behandeling is niet pijnlijk. De 
verwarming gaat geleidelijk en 
je geeft zelf aan wanneer het te 
warm wordt. 

Na de behandeling zie je niet di-
rect resultaat, maar bij het groeien 
van de ‘nieuwe’ nagel zie je dat 
deze gezond uitgroeit. De groei 
van een nagel (van een grote teen) 
duurt 9 tot 12 maanden. De be-
handeling zelf neemt niet veel tijd 
in beslag. Wel is het noodzakelijk 
dat de nagels dun genoeg zijn, dus 
Karin adviseert altijd een pedicure-
behandeling, voorafgaand aan de 
laserbehandeling. 

Karin geeft het advies: “Wij advi-
seren om de nagel twee tot drie 
keer te behandelen. Dit is afhanke-
lijk van de ernst van de schimmel-
infectie. Een stukje nabehandeling 
thuis in de vorm van het maande-
lijks poederen van schoenen met 
een schimmelwerend middel en 
het dagelijks insmeren van de na-
gels, kan voordelig werken.” On-
derzoek heeft uitgewezen dat de 
laserbehandeling absoluut veilig is 
en zeer effectief in het bestrijden 
van de schimmelnagel.

NISTELRODE – “Allerlei huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zijn bedacht tegen kalknagels. Met 
de laserbehandeling vernietigen we de schimmel pijnvrij en met de groei van de nagel is er 
duidelijk resultaat.” Karin Manders, van Intense Skin & Body Improvement is heel enthousi-
ast over haar laserapparaat dat de strijd aangaat met de kalknagel. 

kom langs voor vrijblijvend 
advies, kijk op 
www.salonintense.nl of
bel 06-104 334 89.

Karin Manders behandelt kalknagels

De voet telt 26 botten, 
33 gewrichten, 107 banden 

en 19 spieren en pezen.
De 52 botten in je beide 

voeten vormen samen een 
kwart van alle beenderen 

in je lichaam.

De voeten zijn de basis van ons 

lichaam. In je voeten komen tal 

van zenuwuiteinden uit en het 

is er een wirwar van kleine en 

grotere spieren. Niet zo gek dus 

dat vermoeide, pijnlijke voeten hun 

weerslag hebben op ons totale gevoel 

van welbevinden.

Meisjesvoeten stoppen eerder 
met groeien dan voeten van 
jongens. Bij meisjes is dit 

rond hun twaalfde levensjaar 
en bij jongens rond hun 
vijftiende levensjaar.

Een likdoorn wordt ook wel eksteroog of clavus genoemd. Het is een pijnlijke eeltplek die het meest voorkomt:onder de voetzoolbovenop de tenen tussen de tenen (vaak tussen de kleine teen en de teen ernaast)
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WOENSDAG 13 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 15:45 19:45

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 16:15

Kidnep: 

13:30 16:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

DONDERDAG 14 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

VRIJDAG 15 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZATERDAG 16 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZONDAG 17 MEI 2015

Bears: 

15:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:45

Fast & Furious 7: 
19:30

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 19:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

MAANDAG 18 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

DINSDAG 19 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

WOENSDAG 20 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 16:15

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45 15:30

Donderdag 14 mei en  

vrijdag 15 mei zijn wij  

vanaf 12.00 u geopend!

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

PGelukkige moeders bij de 
Wereldwinkels

BERNHEZE - bij de drie wereldwinkels in bernheze werd zaterdag de europese wereldwin-
keldag gevierd. er werd in de winkels extra aandacht gegeven aan fairtrade producten. ook 
werd er een (h)eerlijk kopje koffie of thee geschonken aan de klanten met iets lekkers erbij. 
op deze dag werd tevens de prijsuitreiking gehouden van de hamam-actie.

In Heesch was Marianne Kreutzer uit Vinkel de gelukkige winnares van een voetzonereflexbe-
handeling bij Mia’s Praktijk en Sabine Groeneveld uit Nuland won een schoonheidsbehande-
ling van schoonheids- en kapsalon Thea en Eline van Dijk. 
In Nistelrode won mevrouw Geurden een ontspannen rugmassage. De prijs werd uitgereikt 
door Karin Manders van Salon Intense.
In Heeswijk-Dinther werd Janneke Pepers de winnares van een hotstone massage bij Beauty-
salon Younique.

Mia van den Hurk van Wereldwinkel Heesch overhandigt de prijzen aan de gelukkige moeders: 
Sabine en Marianne

Prijswinnares mevrouw Geurden ontvangt de prijs uit handen van Karin Manders van Salon Intense

Ik kook ook graag voor u!

(ook voor u)

Ik kook ook graag voor u!Ik kook ook graag voor u!
•	 dagelijks	vers	bereid	
•	 gratis	thuisbezorgd
•	 geen	verplichtingen	(zonder	abonnement)																												

•	 introductieprijs:	maanden	mei	en	juni
						hoofdgerecht	slechts: € 3,75

Kijk	voor	meer	info	op:	
www.jolandakookt.nl
of	bel:		06-86898199
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Woensdag 13 mei 2015Woensdag 13 mei 2015

4 mei en 5 mei: HErdEnkinG En BEVrijdinG

Bevrijdingsconcert Loosbroek Bevrijdingsconcert Loosbroek Herdenking Heesch 

Herdenking Heesch

Herdenking Heeswijk-Dinther 

Herdenking Heeswijk-Dinther 

Ontsteken bevrijdingsvuur Heeswijk-Dinther

Ontsteken bevrijdingsvuur Heesch

Ontsteken bevrijdingsvuur Nistelrode

Ontsteken bevrijdingsvuur Vorstenbosch

Aankomst lopers Loosbroek

De lopers die het bevrijdingsvuur naar de kernen van Bernheze brachten

KBO middag

Foto’s: Marcel van der Steen, Ad Ploegmakers, Michel Roefs en Jo v.d. Berg
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 Jumbo Wiegmans, Heesch, schoonstraat 8,  Jumbo, Heeswijk Dinther, St. Servatiusstraat 39
 Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
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bijeenkomst bewoners 
Hoe denken de inwoners van Bern-
heze over de toekomst van Bernhe-
ze? Wat is de impact als we samen-
gaan met een andere gemeente? 
Welke consequenties heeft zelfstan-
dig blijven?  
De gemeente organiseert 2 bijeen-
komsten waar mensen met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. Ook cabare-
tier Mark van de Veerdonk zal zijn 
mening komen geven. De gemeen-
teraad neemt na de zomer een be-
slissing over de optie voor Bernheze. 

Ook de uitkomsten van deze avond 
zijn daarvoor van belang. 

wie heeft de uitnodiging 
ontvangen? 
De gemeente Bernheze nodigt een 
willekeurige groep mensen uit Bern-
heze uit om te praten over de toe-
komst van Bernheze. 
Heeft u een uitnodiging ontvangen? 
Meld u vóór 21 mei 2015 voor 
een van de 2 bijeenkomsten via 
toekomst@bernheze.org. 
- maandag 1 juni, 19.00-22.00 

uur, Cultureel Centrum De Wis, 
Loosbroek. 

-  woensdag 3 juni, 19.00-22.00 uur, 
Cultureel Centrum de Pas, Heesch. 

 Er is plek voor 150 personen per 
bijeenkomst. Aanmelding gaat 
op volgorde van binnenkomst en 
is voor degene die een uitnodi-
ging heeft ontvangen. Neem uw 
voucher mee als toegangsbewijs. 
Iedereen die geen uitnodiging 
heeft ontvangen kan een reactie, 

opmerking of tip toesturen naar 
toekomst@bernheze.org.

 
een blik over bernheze met een 
ballonvaart 
De bijdrage van inwoners wordt 
zeer gewaardeerd en daarom ver-
loten we onder de bezoekers een 
ballonvaart over Bernheze: een blik 
over Bernheze en omgeving, een 
blik op de toekomst.
www.bernheze.org/toekomst

Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

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

praktisCHE infOrmatiE

aGEnda

19 mEi 2015 
Uitreiking Cultuurprijs 
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode, 19.30 uur

20 mEi 2015  
Gespreksavond inwoners- 
gemeenteraad 
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode, 19.30 uur

inzameling 
snoeihout  

Op 20 mei 2015 haalt de gemeen-
te Bernheze binnen de bebouwde 
kom snoeihout op. Als u daar ge-
bruik van wilt maken, kunt u zich 
tot 18 mei 2015, 12.00 uur aan-
melden bij de gemeente, telefoon 
14 0412 of via www.bernheze.org.

De kosten zijn € 13,80.  Bundel het 
snoeihout in pakketten van 100 x 
50 x 50 cm en leg het ’s morgens 
voor 7.30 uur aan de voorkant van 
de woning. U mag maximaal 3 m3 
per keer aanbieden. We halen het 
snoeihout vóór 19.00 uur op.

inwoners nistelrode in 
gesprek met de gemeenteraad  
De dorpsraad Nistelrode orga-
niseert op 20 mei 2015 een ge-
spreksavond tussen de inwoners 
van Nistelrode en de gemeente-
raad van Bernheze in Cultureel 
Centrum Nesterlé, Parkstraat 2 
in Nistelrode, aanvang 19.30 uur.  
Het thema voor de bijeenkomst is 
‘Nistelrode 2020’. Onderwerpen 
van gesprek zijn onder andere: 

woongenot, groen, sport en recre-
atie, vervoer, winkels, horeca, her-
indeling, gezondheidszorg, werk 
en inkomen, kinderopvang en on-
derwijs. 

U bent van harte welkom om uw 
leefbaarheidswensen te delen met 
de bestuurders.   Tot ziens op 20 
mei 2015 in Nesterlé in Nistelrode.

Bernheze stopt met starterslening  

Sinds 2004 kende de gemeente 
Bernheze de starterslening. Begin-
nende huizenkopers konden de 
eerste 3 jaar een renteloze lening 
van maximaal € 25.000,- krijgen 
om de koop van de eerste wo-
ning bereikbaar te maken. De ge-
meente is op 1 mei 2015 gestopt 
met de startersleningen.  Het Rijk 

(50%), de provincie (25%) en de 
gemeente (25%) verstrekten deze 
lening gezamenlijk. Zowel het Rijk 
als de provincie hebben hun bij-
drage aan de lening om budget-
taire redenen gestopt. 
De gemeente heeft onvoldoende 
geld om de leningen alleen te be-
talen en stopt daarom ook met de 
leningen.   De gemeenteraad heeft 
wel besloten om alternatieven te 
onderzoeken waarmee de starter 
op de woningmarkt geholpen kan 
worden.

Bernheze richt haar blik 
op de toekomst

Wegens succes opnieuw verlengd: 
65 extra startersbeurzen 
noordoost-brabant werkt! stelt 65 nieuwe startersbeurzen ter beschik-
king. de startersbeurs geeft afgestudeerde jongeren die na hun oplei-
ding geen baan kunnen vinden, de kans om werkervaring op te doen. 

In de afgelopen 1,5 jaar zijn er al 
250 beurzen uitgegeven. Meer 
dan de helft van deze starters krijgt 
vervolgens een arbeidscontract 
aangeboden. De startersbeurs is 
een succesvol instrument in de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid 
voor hoogopgeleide jongeren.  
Werkgevers krijgen via de star-
tersbeurs de kans om op een laag-
drempelige manier jong, gediplo-
meerd en gemotiveerd personeel 
binnen te halen en kennis te laten 
maken met hun bedrijf. Zij krijgen 
hiervoor een speciale subsidie. De 
regio Noordoost-Brabant betaalt 
deze 65 nieuwe beurzen uit mid-
delen van alle 18 gemeenten uit 
de arbeidsmarktregio en Europese 
middelen (ESF).  

startersbeurs aanvragen  
U kunt de nieuwe startersbeurzen 
aanvragen via www.startersbeurs.
nu/noordoost-brabant. De beurs 
is bedoeld voor jongeren die in de 
regio Noordoost-Brabant wonen. 
Voor Bernheze zijn drie beurzen 
beschikbaar. 

noordoost-brabant werkt!
De Startersbeurs is één van de in-
strumenten uit het arbeidsmarkt-
programma.
Met dit programma maken on-
dernemers, onderwijsinstellingen 
en overheden zich binnen Agri-
Food Capital samen sterk voor een 
evenwichtige arbeidsmarkt met 
goede toekomstperspectieven. 

Tot het programma horen o.a. de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid, 
het gezamenlijk opzetten van be-
roepsgerichte opleidingen, het in-
richten van een mobiliteitsportaal 
en het opzetten van een effi ciënt 
HRM-netwerk.

uitreiking Cultuurprijs 2014
Tijdens cultuuravond 19 mei 2015

op 19 mei 2015 wordt de cultuurprijs 2014 uitgereikt tijdens een cul-
tuuravond in cultureel centrum nesterlé, parkstraat 2 in nistelrode, 
aanvang 19.30 uur. 

Er zijn 7 inzendingen geselecteerd die aan de criteria voldoen en die op 
deze avond worden gepresenteerd door de inzenders. Een jury maakt 
aan het eind van deze avond de winnaar van de Cultuurprijs 2014 be-
kend. U bent van harte welkom.

plastic verpakkingsafval kunt u sinds 1 april 1 keer in de 3 weken 
aan de straat zetten.

wilt u weten wat de ophaaldata zijn?
- download de afvalstoffendienst-app,
- print de afvalkalender uit via www.bernheze.org,
- of bel de gemeente (telefoon 14 0412) 
 voor uw eigen afvalkalender

Ook kunt u sinds 1 april drankenkartons, 
blik en plastic bij elkaar in 1 zak stoppen. 
Gebruik hiervoor de doorzichtige Plastic 
Heroes-zakken.

ophaaldag gemist? 
Haal uw zakken weer van de straat en bied ze op de volgende 
ophaaldag opnieuw aan.

inzameldagen plastic 
verpakkingsafval

HEEFT U DE 
UITNODIGING ONTVANGEN?
PRAAT MEE OVER DE 
TOEKOMST VAN BERNHEZE! 
WAT VINDT U BELANGRIJK?

BLIK OP DE TOEKOMST

WWW.BERNHEZE.ORG/TOEKOMST

“de gemeente vindt het belangrijk stil te staan bij de toekomst van bern-
heze, ook heeft de provincie gevraagd hierover na te denken”, vertelt 
burgemeester marieke moorman. wat zijn de opties voor de gemeente 
bernheze? blijven we zelfstandig? gaan we opsplitsen of gaan we in de 
toekomst samenvoegen met een andere gemeente?

aangepaste openingstijden

In verband met Hemelvaartsdag 
is het gemeentehuis op donder-
dag 14 en vrijdag 15 mei 2015 
gesloten. 
De Milieustraat is op 15 mei 2015 
van 13.00 tot 18.00 uur geopend.
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OffiCiËLE BEkEndmakinGEn

28  april 2015

mandaatbesluit bag 
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft het mandaatbesluit uitvoering 
Wet BAG Bernheze 2014 vastgesteld. Dit 
besluit regelt de bevoegdheden van de me-
dewerkers in het kader van deze wet. Het 
mandaatbesluit is gepubliceerd op 
www.bernheze.org. 
jeugdcultuurfonds 
De gemeenteraad heeft een motie aange-

nomen met de vraag te onderzoeken of het 
oprichten van een jeugdcultuurfonds kan 
bijdragen aan deelname van kinderen uit 
gezinnen met een minimuminkomen aan 
cultuuractiviteiten. 
Optimisd, de intergemeentelijke sociale 
dienst van onder andere gemeente Bernhe-
ze heeft hierover een besluit genomen, na-
melijk om een samenwerking aan te gaan 
met het Jeugdcultuurfonds Brabant voor 
2015 en 2016. Het college informeert de 
raad over het besluit van Optimisd. 

Lastendruk en kadernota grp 2015-2019 
Het college informeert de Raadscommissie 
Bestuur en Strategie schriftelijk over de ach-
tergronden van het riooltarief en het schrij-
ven van de SOB. Aanleiding is de kadernota 
van het gemeentelijk rioolplan 2015-2019.

6 mei 2015

klanttevredenheid en klachtbehandeling 
sociale domein  
Het college informeert de gemeenteraad 

over de klanttevredenheid en de klachtbe-
handeling voor het sociale domein in het 
eerste kwartaal 2015. Het zijn klachten over 
de uitvoering van de jeugdzorg, de Wmo 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en 
de Participatiewet. 

Besluitenlijsten van de collegevergaderin-
gen vindt u op www.bernheze.org.

COLLEGEBEsLuitEn 

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 be-
kendmakingen wilt ontvangen.

commissie bezwaarschriften 

Op 20 mei 2015 komt de Com-
missie Bezwaarschriften Bernheze 
bij elkaar in het gemeentehuis in 
Heesch. De commissie behandelt 
dan de volgende bezwaarschriften:

19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift 
dat namens buro Lima (mw. L. van 

Genugten) is ingediend tegen het be-
sluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van 11 februari 
2015 tot weigering van een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het bou-
wen en gebruiken van units ten be-
hoeve van kinderopvang aan de Fok-
kershoef 8b in Heeswijk-Dinther.   

19.45 uur 
Behandeling van het bezwaar-

schrift dat namens V.O.F. van de 
Leest-van der Biezen is ingediend 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders 
van 4 maart 2015 waarbij de door 
voornoemde vof gevraagde tijde-
lijke omgevingsvergunning voor 
het in gebruik nemen van een die-
renpension op het perceel Laag 
Beugt 3C in Heeswijk-Dinther is 
geweigerd.

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

melding verplaatsen uitweg
N.F.J. Spaan-Broeken, Velftstraat 
8, 5384 GW Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van het 
verplaatsen van een uitweg aan de 
Velftstraat 8. De melding is op 6 
mei geaccepteerd.  
Verzenddatum: 06-05-2015.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing. 

evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan: 
 - Ruitersportvereniging De Vali-

anten voor het organiseren van 
het Bernhezer Springconcours 
op 28 mei 2015 van 9.00 tot 
23.00 uur, 29 en 30 mei 2015 
van 9.00 tot 1.00 uur en 31 mei 
2015 van 9.00 tot 21.00 uur op 
het clubterrein aan Heibloemse-
dijk, 5473 TC Heeswijk-Dinther. 

De beschikkingen zijn verzon-
den op 6 mei 2015. 

 - L.R. Pater van de Elsen voor het 
organiseren van Jumping Hees-
wijk van 15 tot en met 19 juli 
2015 van 9.00 tot 1.00 uur op 
het terrein aan Busselsesteeg 
2, 5472 PT Loosbroek. De be-
schikkingen zijn verzonden op 7 
mei 2015. 

 - Restaurant en zaal De Waard 
voor het organiseren van een 
braderie tijdens kermis op 29 
juni 2015 van 14.30 tot 21.30 
uur op locatie Schoonstraat/

Hoogstraat, 5384 BZ Heesch. 
Een gedeelte van Schoonstraat 
en Hoogstraat is tijdelijk afge-
sloten voor doorgaand verkeer. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 8 mei 2015. 

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

melding klein evenement 
In overeenstemming met ar-
tikel 2:25, lid 2 onder g, van 
de APV Bernheze 2014 is 
een melding gedaan voor:  
Buurtvereniging Klein Rotterdam 

voor het organiseren van een 
buurtbarbecue op 6 juni 2015 
van 13.00 tot 24.00 uur op een 
grasveld aan Dr. Saal van Zwa-
nenburglaan, 5384 BX Heesch. De 
melding is op 24 april 2015 geac-
cepteerd. 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-dinther 
 - Baron van den Bogaerdelaan 

(ong.)
Kappen 2 populieren (overlast) 
Datum ontvangst: 29-04-2015 

 - Berkenvenseweg 1a 
Nieuwbouw garage 
Datum ontvangst: 01-05-2015 

 - Rodenburgseweg 4 
Verbouwen woonhuis 
Datum ontvangst: 08-05-2015 

 - Heisewal 2a 
Uitbreiding ruimte dagbeste-
ding zorgboerderij 
Datum ontvangst: 06-05-2015

Heesch 
 - Schoonstraat (ong.) nabij 

Sportpark De Braaken
Kappen 4 eiken (overlast) 
Datum ontvangst: 30-04-2015 

 - Kerkweg 16 
Plaatsen 2 zolderramen 
Datum ontvangst: 06-05-2015 

 - Meerweg ong.kavel 7 

Bouwen woning 
Datum ontvangst: 03-05-2015 

 - Landerstraat 6 
Bouwen prieel 
Ontvangstdatum: 05-05-2015 

Loosbroek 
 - Dorpsstraat 59b 

Nieuwbouw woonhuis 
Datum ontvangst: 05-05-2015 

 - Dorpsstraat 7a 
Bouwen overkapping 
Datum ontvangst: 05-05-2015 

 - Heideweg 3 
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening (bouwen 
bijgebouw) 
Datum ontvangst: 04-05-2015

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking. 
Heesch
 - Maasstraat 29 

Oprichten woning 
Verzenddatum: 30-04-2015

Heeswijk-dinther
 - Eikenhoek 3 

Bouwen carport 

Verzenddatum: 04-05-2015 
 - St.Servatiusstraat 31 

Verbouwen woning 
Verzenddatum: 04-05-2015

 - Plein 1969 6 
Tijdelijk plaatsen 3 borden 
Verzenddatum: 04-05-2015

 - Meerstraat 31 
Plaatsen erfafscheiding 
Verzenddatum: 07-05-2015 

 - Veldstraat 33 
Herbouwen schuur 
Verzenddatum: 11-05-2015 

Loosbroek 
 - Bergmolen 6 

Bouwen woonhuis 
Verzenddatum: 11-05-2015 

nistelrode 
 - ’t Broek 10 

Wijziging maatvoering loods 
t.o.v. eerder verleende vergun-
ning 
Verzenddatum: 11-05-2015 

 - Heuvelstraat 82 
Wijziging situering woonhuis 
Verzenddatum: 11-05-2015 

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 

besluiten leiden tot een onomkeer-
bare situatie, treden ze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking.  
Heesch 
 - Bosschebaan (nabij nr.17) 

Kappen zomereik (bouwen 
woning op kavel Bosschebaan) 
Verzenddatum: 06-05-2015 

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

Uitgebreide procedure  
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit. 

besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Het 
besluit treedt in werking na afl oop 
van de beroepstermijn. 
Vorstenbosch 
 - Derpt 15 

Oprichten hondenpension met 

dagopvang (incl.VVGB Provin-
cie Noord-Brabant) 
Verzenddatum: 01-05-2015 

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

besluit tot uitschrijving 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats. 
 - M. Weigel

geboren 16-11-1979
 - M.G.M. Smuilders

geboren 15-01-1956 
Besluitdatum: 26-03-2015 
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing. 

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
deze personen, neem dan contact 
op met de gemeente Bernheze, te-
lefoon 14 0412.
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Veelzijdige expositie fC Bernheze 

Het onderwerp van de ‘rode 
draad’-opdracht was een oranje 
kunststof stoel, die tevens onder-
deel uitmaakte van de opening 
door wethouder Peter van Boe-
kel. Hij had de opdracht gekregen 
om ook een foto te maken met de 
‘oranje stoel’. Peter vertelde dat hij 
het leuk vond om hierbij aanwezig 
te zijn, dat hij geen echte fotograaf 
is en met zijn foto vooral de natuur 
in Bernheze en de kunst met elkaar 
wilde verbinden. Hij had een foto 
gemaakt van de oranje stoel op de 
Maashorst, met Schotse Hooglan-
ders op de achtergrond.

In het grote amfitheater en kriskras 
door het bos werden de vrije wer-
ken van de fotografen getoond, 
samen met de resultaten van an-
dere opdrachten. 
Ook werd het doek van 27 x 1,5 
meter dat in september 2014 ont-
huld werd, getoond. Dit zijn 87 
sfeervolle foto’s met de thema’s 
gevangenschap, bevrijding en vrij-
heid. Het doek paste perfect in het 
kleine theater als decor.

De opkomst bij de foto-expositie 
was groot dit jaar, bijna 500 bezoe-
kers, mede door het mooie weer. Voorzitter FC Bernheze Wim Roefs samen met wethouder Peter van Boekel bij de opening

Kunst en natuur 
in Bernheze verbinden

BERNHEZE – natuurtheater de kersouwe in Heeswijk-dinther was zon-
dag, traditiegetrouw op moederdag, het decor voor de expositie van 
Fotoclub 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.ruimtelijke-
plannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

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

zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.
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 voor de
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Hardnekkig 
plastic

Toen ik vorig jaar in Bernheze kwam 
wonen, was ik aangenaam verrast over 
de mogelijkheden voor afvalscheiding. 
Werkelijk alles kan gescheiden worden 
aangeboden: GFT, glas, plastic, bladafval, 
restafval, drankkartons, papier, luiers, 
textiel. Veel wordt thuis opgehaald, 
sommige zaken moet je zelf wegbrengen. 

Bovendien geldt het principe van ‘de vervuiler betaalt’: de kosten zijn 
afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid. Kortom, Bernheze neemt 
milieu en afval buitengewoon serieus.

Die duurzaamheidsambitie liep begin dit jaar tegen grenzen aan. De 
ondergrondse containers puilden uit en er omheen hoopten de plastic 
zakken zich op, met name in het weekend. Waren we te verwend 
geraakt? Dumpen mensen hun afvalzakken liever dan wachten tot het 
thuis wordt opgehaald? Gemakzucht, onverschilligheid? Het leverde 
in ieder geval een hoop ergernis op, ook bij mij.

De ondergrondse containers voor plastic zijn inmiddels verdwenen. 
Het middel bleek erger dan de kwaal. Om toch voldoende service 
te bieden, is de frequentie van ophalen aan huis verhoogd van eens 
per vier weken naar eens per drie weken. Maar helaas zijn de plastic 
zakken nog niet uit het straatbeeld verdwenen. Er is blijkbaar een 
stellige overtuiging dat ‘iemand mijn troep wel opruimt’. Ik zag 
onlangs twee afvalzakken bij de bushalte liggen. Alsof de buschauffeur 
ze wel mee zal nemen… Niet dus.

Gelukkig weten veel mensen wel hoe het hoort. Die hebben de 
afvalkalender – op papier of als handige app – om bij te houden 
wanneer de ophaaldagen zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen, 
hoop ik. Zodat losse rondzwervende afvalzakken bij niet bestaande 
containers binnenkort tot het verleden behoren. 

Marieke Moorman
Burgemeester

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

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

opnieuw
Een groot deel van de mensen die 
huishoudelijke hulp kregen in 2014 
is ontevreden. En terecht. Zorgaan-
bieder failliet en geen maatwerk 
op gebied van huishoudelijke hulp! 
Dat was heel anders afgesproken 
eind 2013. Alle mensen met huis-
houdelijke hulp zouden een ge-
sprek krijgen. In de keukentafelge-
sprekken die de SP Bernheze zelf 

hield, kwam dit overduidelijk naar 
voren. Verder bleek ook bij een on-
derzoek van het Brabants Dagblad 
dat 40% van de cliënten in Bern-
heze ontevreden was. Een slechte 
zaak. Zeker omdat het hier kwets-
bare ouderen betreft, die we graag 
goed willen behandelen. Deze 
mensen durven vaak geen klacht in 
te dienen tegen de zorgaanbieder! 
Dat is niet goed. Om deze mensen 

te helpen, is het goed dat er onaf-
hankelijke (ouderen)adviseurs ko-
men. Adviseurs die met niemand 
binding hebben en opkomen voor 
de belangen van kwetsbare ou-
deren. De SP wil dat er op korte 
termijn werk van gemaakt wordt. 
We zullen initiatieven en mogelijk-
heden onderzoeken en eventueel 
ondersteunen. Onze ouderen die 
hulp nodig hebben, verdienen het! 

SP: Hoe verder met de huishoudelijke hulp?

BERNHEZE - de transitie van de huishoudelijke hulp naar de gemeente 
gaf en geeft problemen. een zorgaanbieder failliet (pantein-Vivent) en 
geen maatwerk! dat was wel de afspraak eind 2013! als afspraken niet 
nagekomen worden, is het tijd voor actie. de sp bernheze hield 50 
keukentafelgesprekken. de uitslag daarvan werd 23 april aangeboden 
aan de burgemeester. de pilot huishoudelijke hulp 2014 kunnen we 
als mislukt beschouwen. Huiswerk opnieuw doen, zegt de sp bernheze

Jan van den Broek,  Maatschappelijke Zaken SP

Aan de Wijststraat in Heesch ligt 
het verzoek om een ontwikkeling 
mogelijk te maken voor 10 zorg-
woningen (onzelfstandig), 15 zorg- 
eenheden met 24 uurs zorg, een 
woning met bed & breakfast en 
een theehuis. De zorg verandert 
en dat heeft ook invloed op onze 
manier van wonen. 
Kleine woonzorginitiatieven waar-
bij de hulpbehoevende bij hun 
naasten, of in kleinere groepen 
bij elkaar wonen, worden moge-
lijk gemaakt middels nieuw vast-
gesteld beleid in Bernheze. Prima, 
vindt CDA Bernheze. 

Daarbij moet wel gekeken worden 
naar wat waar past. De voorge-
stelde ontwikkeling past ons in-
ziens niet binnen de criteria die we 
in de raad vastgesteld hebben. Er 
is namelijk een maximum van 12 
personen in een clustering van 6 
woningen vastgesteld, zowel voor 
zelfstandige als niet zelfstandige 
wooneenheden. Dit project is van 
veel grotere omvang. De vraag is 
nu of deze ontwikkeling mogelijk 
is in de huidige bestemmingsplan-
aanvraag. De provincie weet nog 
niet, hoe om te gaan met dit ini-
tiatief. 

In de structuurvisie is vastgelegd 
dat er geen nieuwe woningen 
mogen worden toegevoegd in 
het buitengebied, behalve ruim-
te-voor-ruimte woningen en wo-
ningen binnen het zoekgebied 
verstedelijking. Wijststraat 3 ligt 
in de kernrandzone. Volgens de 
structuurvisie moet worden aange-
toond dat er binnen de kom geen 
mogelijkheden zijn om die ontwik-
keling te realiseren.
Er zullen nog vragen zijn en er 
zal verantwoord moeten worden 
waarom deze locatie geschikt is 
voor bovenstaande ontwikkeling.

CDA: Wanneer is een kleinschalige 
woonvorm ook echt kleinschalig?

BERNHEZE - in de commissievergadering ruimtelijke zaken van april is er ge-
sproken over twee zaken. kleinschalige woonzorginitiatieven en één specifiek 
verzoek voor een woonzorginitiatief.

Jolanda School, Gemeenteraadslid CDA Bernheze

De leefbaarheid in de kernen van 
Bernheze staat hoog in het vaandel 
bij LOKAAL. Zonder die leefbaar-
heid is het minder aantrekkelijk om 
er te wonen en ontstaat er, zeker 
in de kleinere kernen, de kans dat 
inwoners wegtrekken. Maar wat 
is ‘leefbaarheid’ dan? LOKAAL wil 
dat graag zo invullen dat inwoners 
veilig in een aantrekkelijke leef-
omgeving kunnen wonen, waarbij 
voldoende winkelaanbod is, maar 
waar het ook gestimuleerd wordt 

om culturele en educatieve initi-
atieven te ontplooien. En niet te 
vergeten: het verenigingsleven! 
Dat houdt de motor draaiend 
in onze kernen! Dat onderkent  
LOKAAL ten zeerste. 

De afgelopen periode zaten we fi-
nancieel in wat lastiger vaarwater. 
Het is goed en verstandig geweest 
dat we toen als gemeente kritisch 
naar onze uitgaven hebben geke-
ken, maar het lijkt erop dat er in 

de (nabije) toekomst weer meer 
ruimte is om te investeren. En dus 
ook om te investeren in zaken die 
de leefbaarheid in de kernen ver-
groot. LOKAAL zal daarbij in de 
gemeenteraad alle initiatieven se-
rieus nemen en voors en tegens 
tegen elkaar afwegen. Het is in ie-
der geval goed om te zien dat de 
leefbaarheid in het centrum van 
Heesch weer een boost heeft ge-
kregen met de realisatie van het 
nieuwe centrumplan.

Lokaal: Leefbaarheid: een 
kerngedachte van LOkaaL

BERNHEZE - afgelopen week zijn de werkzaamheden gestart in ’t dorp in 
Heesch. de bedoeling is dat er straks een prachtig plein ontstaat waar mensen 
heerlijk kunnen winkelen, rustig wat kunnen drinken op een van de terrasjes en 
elkaar kunnen ontmoeten. dat is een mooi toekomstbeeld.

Roel Monteiro, Gemeenteraadslid voor LOKAAL

De avond zal muzikaal verzorgd 
worden door de band Silly Putty 
en DJ Miss Charly. Zij treden be-
langeloos op. Aanvang: 20.00 
uur. Locatie: Mondriaanlaan 3 
Hooghuis Stadion. Entree: € 10,-, 
inclusief drie consumpties. Leer-
lingen die nog les hebben ge 

had van René Wijers en de tien 
fietsers zullen die avond de gas-
ten bedienen. Wie wil kan gebruik 
maken van een oud-Hollandse 
frietkraam voor € 7,50. Opgeven: 
http://goo.gl/forms/0ie1YvQbZp. 
Voor meer informatie: Jesper 
Brocks 06-47260305.

Benefietavond voor het kWf
OSS - tien vrienden en collega’s van de in juni vorig jaar overleden 
gymdocent rené wijers van Het Hooghuis stadion gaan samen de alpe 
d’Huzes doen. door allerlei acties hebben zij inmiddels al meer dan  
€ 25.000,00 opgehaald voor het kwF. als laatste slotactiviteit wordt op 
vrijdag 22 mei een benefietavond gehouden in de aula van Het Hoog-
huis stadion. de totale opbrengst van deze avond is voor kwF.
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Informatie voor de kernen

Centrum Heesch, 
kleurrij k met 
bloeiende planten
www.centrumheesch.nl

Tijd voor een
 andere bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Ik ben een trouwe klant van de 
kleine winkels aan ’t Dorp. Goede 
kwaliteit, vaak duurzaam, biolo-
gisch en uit de streek. Ook wel een 
beetje vanuit principe. Die kleine 
winkels maken ons centrum gezel-
lig en houden ons dorp leefbaar. 
Een groot contrast met de nieuwe 
Jumbo, waar ik ook even binnen-
liep. Prachtig, een uitgebreid as-
sortiment, wel erg groot. En dan 
wil ook de AH nog uitbreiden. Of 
verplaatsen? En wat komt er dan in 

het huidige pand van AH? Ik gun 
iedereen het zijne, maar ik vraag 
me wel af of dit allemaal nodig is 
voor een kern als Heesch. 

Het zou toch wel heel erg jammer 
zijn als dit ten koste gaat van de 
kleinere winkels. Maar misschien 
hebben ze er wel profijt van. Ik 
kan het niet goed inschatten. In de 
tweede helft van dit jaar gaat de 
gemeenteraad discussiëren over 
wat nodig is om de economie in 

Bernheze te versterken. Dan zul-
len we ook moeten nadenken over 
de toekomst van het centrum. Hoe 
maken we een goede afweging in 
wat nodig is voor een leefbaar en 
gezellig centrum? Een goede ba-
lans tussen kleinere en grote win-
kels, meer of juist minder winkels?

Heeft u hier een mening over? 
Laat het ons weten, dan kunnen 
we dit meenemen in de discussie: 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Over super-
markten en winkels

BERNHEZE - afgelopen zaterdag was het ‘world fairtrade day’. Voor mij een 
reden om de wereldwinkel in Heesch een bezoekje te brengen. Het is een leuke 
winkel, ze hebben er originele en eerlijke producten. Vanuit de wereldwinkel 
een rondje door het centrum van Heesch gemaakt…. 

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

NISTELRODE - ‘nistelrode 2020’ 
is het thema voor een bijeenkomst 
op woensdag 20 mei om 19.30 
uur in cc nesterlé.

Onderwerpen die aan bod komen 
zijn leefbaarheid en voorzieningen, 
zoals: woongenot, groenvoorzie-
ning, sport en recreatie, vervoer, 
winkelaccommodatie, regionale 
herindeling, horeca, ouderen en 
gehandicaptenzorg, werk en inko-
men, kinderopvang en onderwijs 
en, niet op de laatste plaats, de ge-
zondheidszorg. 

Deze onderwerpen worden als 
vraagstuk aan één van de discus-
sietafels, voorzien van een vaste 

tafelvoorzitter, behandeld. De 
avond kent meerdere discussieron-
des, waarbij de inwoners over de 
verschillende onderwerpen mee-
praten. 

Het gemeentebestuur wordt door 
- zowel de raadsleden als het col-
lege van B&W - vertegenwoordigd 
en deze verdelen zich over de ver-
schillende tafels. Bij iedere ronde 
wisselen zij van tafel op een wijze 
dat zij steeds opnieuw met andere 

inwoners in gesprek gaan. De bij-
eenkomst wordt afgesloten met de 
presentatie van de per tafel ver-
zamelde wensen die door het ge-
meentebestuur als belangrijk be-
leidsadvies meegenomen worden.

De organisatie vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk inwoners deze 
avond gebruiken om de bestuur-
ders te overtuigen van hun wensen 
en ideeën om Nistelrode als één 
van de aantrekkelijkste Brabantse 
woonparels op de kaart te zetten 
en waar noodzakelijke leefbaar-
heidsvoorzieningen automatisch in 
stand gehouden worden. Jonge-
ren en buitenstaanders kiezen met 
overtuiging voor een aantrekkelij-

ke woonomgeving. Een mooie mix 
van leeftijdscategorieën versterkt 
de saamhorigheid en de onder-
linge solidariteit. Alle inwoners zijn 
hierbij uitgenodigd om hun leef-
baarheidswensen te delen met de 
bestuurders. 

De avond is een unieke kans om 
op een informele en gezellige 
avond verder kennis te maken met 
de beleidsmakers en eigen wensen 
daarbij nader toe te lichten.   

Leefbaarheidsbijeen-
komst nistelrode 2020

De Maashorst heeft daarbij al in 
het gemeentelijk beleid zeer ruime 
aandacht. Hierdoor en ook met 
flinke subsidies van de omliggende 
gemeenten, provincie en een net-
werk van ondernemers wordt het 
gastvrije natuurgebied volgend 
jaar weer uitgebreid met wisenten, 
taurossen en Exmoor pony’s.

De fietspaden zijn uitgebreid en 
opgeknapt en het educatief cen-
trum krijgt middelen voor vernieu-

wing en aanpassing.
Wordt het niet eens hoog tijd dat 
het grootste natuurgebied van de 
gemeente Bernheze wat ten zui-
den van de A50 ligt, wat meer pri-
oriteit krijgt?

Het Groen Ontwikkelingsfonds 
Brabant (GOB), ZLTO en de provin-
cie nodigen particulieren en onder-
nemers uit te investeren in natuur, 
om daardoor de maatschappelijke 
en economische waarden te be-

nutten. Zij investeren 400 miljoen  
euro en 2000 ha ruilgrond voor de 
regio Aa-dal tot het jaar 2027. Wat 
doet de gemeente Bernheze? De 
aanwezige fietspaden opknappen 
en uitbreiden? Milieuhinderlijke 
bedrijven verplaatsen? Dit laatste is 
natuurlijk een erfenis en een moei-
lijke materie om op te lossen. Maar 
als kansen zich voordoen, moeten 
ze dan ook beslist niet blijven lig-
gen. Een actief beleid voeren hierin 
heeft onze voorkeur.

D66: recreatie een economi-
sche pijler voor Bernheze!?

BERNHEZE - de gemeente bernheze heeft door haar ligging en culturele voor-
zieningen en prachtige natuur aantrekkingskracht voor veel meer recreatieve 
bedrijvigheid.

Ton Linders D66, Commissie RZ

‘een Unieke kans om kennis te maken met 
Beleidsmakers en eigen wensen nader 
toe te lichten’

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

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES
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Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
De zomerschool bij de Eijnderic 
biedt zoveel leuke activiteiten voor 
55-plussers dat zij zich van 6 tot 
23 juli niet hoeven te vervelen. Het 
programmaboekje met het com-
plete aanbod is af te halen bij de 
Eijnderic, maar staat ook vermeld 
op de website. Ook dit jaar blijkt 
er weer volop belangstelling te zijn 
en zijn er al een aantal activiteiten 
volgeboekt. Er blijft echter nog vol-
doende keuze waarvoor ingeschre-
ven kan worden. Een paar ideeën 
voor de eerste week waaraan u nog 
mee kunt doen:
Koken:
Zuid-Afrikaanse gerechten maken 
op dinsdagochtend 7 juli
Actief:
Sportief wandelen op 

dinsdagochtend 7 juli
Creatief:
Mozaïeken op dinsdagmiddag 7 juli
Kunst:
Kennismaking met aquarel 
woensdagochtend 8 juli
Persoonlijk:
Kleur- en stijladvies, 
woensdagochtend 8 juli
Alternatief:
Lavendel-kruidenworkshop op 
woensdagochtend 8 juli
Kunst:
Glasfusing, donderdagochtend 9 
juli
Cultuur:
Bezoek museum voor vlakglas- en 
emaillekunst, donderdagochtend 
9 juli
Alternatief:

Bloesemremedies, vrijdagochtend 
10 juli
Informatief:
Mantelzorgmakelaar op 
vrijdagochtend 10 juli
Excursie:
Rioolwaterzuivering in Dinther, 
vrijdagmiddag 10 juli.
Wilt u meedoen, wacht dan niet te 
lang met inschrijven!

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

55-plussers vervelen zich niet deze zomer

mooIBernHeZertJeS

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN? 
dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aanGEBOdEn

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

HaaL dE BraBantsE 
sfEErmakErs in huis voor een 
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en 
sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of 
bel 0413-764747.

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, Abdistraat 12, 
Heeswijk-Dinther.
06-51110053.

mEdisCH pEdiCurE 
nistELrOdE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

tE kOOp

Toe aan een nieuwe horloge, 
kom dan onze trEndy OOZOO 
COLLECtiE bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

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.

niEuWE dEssO-
tapijttEGELs in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594 
Dinsdag en zondag gesloten. 

CaraVan voor 2 à 3 personen, 
Chateau Cantara 908.
Geheel ingericht; met voortent, 
wintervoortent en extra luifel.
Heeft veel van de wereld gezien, 
maar er weinig mee geleden.
Vraagprijs: € 1.000,- inclusief 
inventaris. Telefoon 06-50636607.

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.

Geheel COmpLEtE 
staCaraVan met staanplaats in 
buitengebied van Heesch.
Staangeld € 907,70 excl. energie 
vast recht, voor verdere
info 0412-480535 of 
wattenbergaj@gmail.com.

tE Huur
OpsLaGruimtE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

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

BEdrijfsruimtE, 2 x 600 m² 
opslag of bedrijfsruimte eventueel 
met kantoor op industrieterrein 
Duin 1 Schijndel. 
Info: 06-10965671.

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

‘t dorp 65, 5384 mb Heesch
0412-451782eelen

oplossing
vorige week:
Pim Langens
uit Heesch

winnaar:
Cobijn Martin

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
Van Bernheze voor Bernheze

Geef je op als RAADGEVER
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Cesar Zuiderwijk is vooral be-
kend als drummer van de Golden 
Earring, maar is daarnaast ook als 
individueel artiest erg actief. Zo 
heeft Cesar Zuiderwijk zijn eigen 
theatershow en treedt hij regelma-
tig op bij grote evenementen. Een 
zeer ervaren drummer en artiest 
die iedereen weet te raken.

Het belooft 4 juli een avond te 
worden vol spectaculair slagwerk, 
uitzinnige drumsolo’s en opzwe-
pende ritmes. Natuurlijk kunnen 
enkele Golden Earring ‘goldies’ 
hierbij niet ontbreken.

In de middag voorafgaand aan 
deze theatershow, zal de Haagse 
drummer zijn kunsten vertonen in 
een interactieve clinic. Cesar com-
bineert een mooi staaltje drum-
werk met verhalen over zijn eigen 
ervaringen als rockster. Dit is dé 
kans om de drummer van dichtbij 
aan het werk te zien en misschien 
wel een stukje mee te drummen. 
Deze clinic is leuk voor jong en oud 
en ook erg leuk om cadeau te ge-
ven.
Kaarten voor zowel Aurora Ont-
moet als voor de clinic zijn te be-
stellen via www.ccdepas.nl.

malletband aurora ont-
moet Cesar Zuiderwijk

muZikaaLBERNHEZE

HEESCH - tijdens dit terugkerende evenement deelt Fanfare aurora het 
podium met een bijzondere groep of artiest. deze editie 2015 heeft de 
malletband van aurora een ontmoeting met niemand minder dan cesar 
zuiderwijk.

Bandintheroom: meer dan 
zomaar een festival
Van Dik Hout headliner op nieuw muziekfestival in Heeswijk-Dinther

Met BanDintheRoom wil de or-
ganisatie een uniek vernieuwend 
‘huiskamerfestival’ neerzetten 
waar de bezoeker Brabantse gezel-
ligheid ervaart met een goei stuks-
ke muziek. 
Op dezelfde locatie als waar enige 
jaren geleden Knalpijppop werd 
gehouden, zal op 16 mei een grote 
tent verrijzen, waar maximaal 1000 
mensen in kunnen. Daarnaast is er 
een tuinterras dat naadloos over-
loopt in de tent. Hier kunnen be-
zoekers van de muziek genieten, 
maar ook op hun gemak een hapje 
eten of lekker bijkletsen. 

De bands die te zien zijn op het 
festival, zijn zeer divers. Maar de 
organisatie mikt vooral op een wat 
ouder publiek van 25-plussers. 
Hoofdact Van Dik Hout behoeft 
weinig nadere toelichting. De band 
scoorde hits met ‘Stil in mij’ en ‘Al-
les of niets’ en speelt nog steeds 
voor uitverkochte zalen. Liptease 
(bekend van Holland’s got talent), 
Free Beer, Best of Foo, Musest en 
Newton’s Cradle zijn de overige 
bands die op het festivalterrein aan 
de Aakantstraat zullen optreden. 
Afsluiter is 666 The Nightmare, 
een kleurrijk gezelschap topmuzi-

kanten dat de jaren zeventig doet 
herleven. 
Op de vrijdagavond voor het festi-
val is er ook al een programma om 
‘warm te draaien’, met drie lokale 
bands: Hou’t Simpel, Seventie-five 
en The Temporary. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis. 

Aanvang van het festival op zater-
dag 16 mei is 14.30 uur. Kaarten 
kosten € 20,- in de voorverkoop, 
dagkassa € 25,-, mits voorradig. 

Voor meer informatie: 
www.bandintheroom.nl

HEESWIJK-DINTHER – schilderijen, koekoeksklokken, lampenkappen, perzische tapijten en bankstellen; ze 
vormen het decor voor de eerste editie van bandintheroom, een festival dat op zaterdag 16 mei in Heeswijk-
dinther wordt gehouden. Headliner is Van dik Hout. 

raymond van het Groenewoud 
op Lieverlee festival 
HEESWIJK-DINTHER - raymond 
van het groenewoud treedt op 
zaterdag 30 mei op tijdens het 
Lieverlee Festival in natuurtheater 
de kersouwe in Heeswijk-dinther. 

De man die zich het best voelt 
onder de roodfluwelen gloed van 
de spots, denkt wel eens aan een 
rustiger leven, maar zoekt en vindt 
nog steeds de klik met het publiek. 
Een zanger zonder meer. Raymond 
zal in de Kersouwe nieuw materi-
aal spelen, evenals zijn oude hits 
als Je Veux L’amour, Meisjes en 
Liefde voor Muziek. 

Lieverlee 
Na de succesvolle eerste editie vo-
rig jaar, organiseert de Kersouwe 
voor de tweede maal in samen-
werking met Nederlands vrolijkste 
folk-band, Pater Moeskroen, de 
tweede (internationale) editie van 
het Lieverlee-Festival.
Een dag vol muziek, straattheater 

en folk, met verrassende, absurde 
en oogstrelende acts op de twee 
podia en het binnenplein: Blaas of 
Glory, Yevgueni (B), Piepschuim, 
Kakofonix en The Wetnecks (A 
Hillbilly Tribute by BZB) .

Pater Moeskroen verzorgt met een 

groep muzikale vrienden een unie-
ke show. Zaterdag 30 mei, 18.30 
uur. Entree € 25,00 (excl. service-
kosten). Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk en Uitpunt Veghel. Meer info? 
Kijk ook op www.lieverleefestival.nl
en Facebook.com/lieverleefestival.

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

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

Liederentafel in de pas
HEESCH - de laatste liederentafel in de pas in Heesch voor de zomer-
stop is op woensdag 20 mei. deze liederentafel begint om 20.00 uur 
en duurt tot 23.00 uur. 

Wie nog een keertje gezellig mee wil zingen met het enthousiaste lie-
derentafelorkest kan daarvoor volgende week woensdag in De Pas te-
recht. Deze keer weer als vanouds in zaal De Misse. Uiteenlopende 
bekende ‘goud van oud’ nummers, maar ook recentere liedjes, worden 
gespeeld en gezongen door het orkest. De tekst staat in de bijbeho-
rende bundel en de melodie is gemakkelijk op te pikken. Iedereen die 
belangstelling heeft kan meedoen aan deze liedjesavond. De entree 
bedraagt € 1,-. De volgende liederentafel is pas weer in september. 

HEESWIJK-DINTHER - de Haagse 
rockers van golden earring open-
den zaterdag het nieuwe concert-
seizoen van de kersouwe. 
Binnen een mum van tijd waren 
de kaartjes verkocht en het was 
bomvol bij De Kersouwe. Het weer 
werkte mee, dus het was één groot 
feest. Vooral bij hits als Radar Love 
en Twilight Zone ging het dak eraf. 
De support- en aftershow werden 
verzorgd door de jonge mannen 
van Baby Blue. Meer foto’s op 
www.mooihdl.nl  
 Foto’s: Lianne Gabriëls

Golden Earring opent seizoen 
in bomvolle kersouwe
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ALLES VOOR UW TUIN
* ZAAI-  EN POOTGOED * VĲ VERFOLIE
* KWEEKBAKJES * VĲ VERPOMPEN/FILTER
* PERK- EN GROENTEPLANTEN * VĲ VERPLANTEN
* KLEINFRUIT STRUIKEN * VĲ VERVISSEN
* GEWASBESCHERMINGSMID. * TUINDECORATIES
* POTGROND/TUINGROND * AFRASTERINGSMAT.
* MESTSTOFFEN * TUINGEREEDSCHAP

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

  

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

dierenparkje Heelwijk oftewel ‘de geitenwei’

Kom eens kijken op Hemelvaartsdag, donderdag
14 mei van 10.00 tot 14.00 uur
HEESCH - zoals in de vorige stukjes al aangegeven, willen we van de geitenwei 
in Heesch weer een plek maken waar kinderen en ouders welkom zijn om te hel-
pen en contact te hebben met de dieren en elkaar. om eens kennis te maken -  en 
natuurlijk ook om de dieren te aaien en te voeren - zijn we op Hemelvaartsdag, 
donderdag 14 mei, van 10.00 uur tot 14.00 uur open.

Op deze dag kun je alle dieren van dichtbij meemaken. Tegen een kleine vergoe-
ding kun je wat voer kopen om de dieren te voeren. Hiermee steun je tegelijkertijd 
het voortbestaan van de Geitenwei.
Op de Geitenwei hebben we meer dan alleen geiten. Onze Shetland pony Sylvia 
vindt het erg fijn om geaaid te worden. De meeste kippen zijn gewoon kippen 
maar er loopt ook een grote blauwgrijze kip met gele ogen rond. Daarom heet 
deze Pino. 
Onze herten heten Teuntje en Pleuntje. Teuntje is iets brutaler dan Pleuntje en wil 
wel eens uit je hand eten. Het grote witte schaap met de brede kop is Dolly. Onze 
Kameroenbok heet Bert en de twee Kameroenschaapjes zijn de jongedames.
Alle dieren kun je zien als je rondom het weitje loopt en van dichtbij meemaken als 
je op Hemelvaartsdag langskomt. Je bent van harte welkom.

Om meer van dit soort activiteiten te kunnen doen en de centrale plek in de buurt 
niet verloren te laten gaan, zoeken we ook nog extra vrijwilligers. Ook hiervoor is 
Hemelvaartsdag een goede manier om eens rustig te komen kijken. Je kunt ook op 
een ander moment contact opnemen met Mark Huyben op 0412-456295. Loop 
op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig zijn of bel een 
keer aan op Verdilaan 31, recht tegenover de Geitenwei, het liefst na 18.00 uur.

Open dag: Hemelvaartsdag 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur.

dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 cH Heesch

Door Mark Huyben

they are the champions

Dat de slagwerkers van de Konink-
lijke Fanfare St. Willibrord uit Hees-
wijk goed slaan, is al lang bekend. 
Maar dat van de acht deelnemers 
er zich zes Brabants kampioen mo-
gen noemen is wel heel bijzonder. 

In de 5e divisie kwartet multi-per-
cussion werden Bram van den Berg 
- Tjeu Dortmans - Diego van Driel 
- Willem van Empel met 85 punten 
kampioen. In de 1e divisie snare 
drum werd Maartje van Zutphen 
kampioen met 93 punten,  terwijl 
haar broer Tom van Zutphen (88 
ptn) kampioen werd op de mallets. 

Uiteindelijk bleek zelfs dat de jury-
waardering voor Maartje zo hoog 
was dat zij Brabants beste slagwer-
ker genoemd mag worden met de 
hoogst behaalde score.

Maar ook Marc Lucius (83 ptn) en 
Mats Hulsman (83 ptn) bleven in 
dit muzikale geweld goed overeind 
en zetten een geslaagde uitvoering 
neer. 

Alle slagwerkers mogen nu gaan 
nagenieten en de kampioenen mo-
gen zich gaan voorbereiden op de 
Nederlands kampioenschappen.

Na de zomervakantie start bij 
Aurora weer het nieuwe seizoen 
met muzieklessen. Heb je interes-
se voor het bespelen van een in-
strument, meld je dan vóór 1 juli 
aan. De lessen zijn individueel of in 
kleine groepjes van maximaal vier 
leerlingen. De lessen vinden plaats 
in het Auroragebouw in Heesch 
(tegenover de kerk) en worden 
verzorgd door de muziekscholen 
Muzelinck (blaasinstrumenten) en 
Rhythm Impact (slagwerkinstru-
menten). Na een jaartje les kun 
je mee gaan spelen in het jeugd-

orkest van Aurora. Naast muziek 
maken, worden bij Aurora ook 
andere clubactiviteiten georgani-
seerd. Wil je graag muziek gaan 
maken, maar weet je niet welk in-
strument je moet kiezen? Aurora 
helpt graag met het maken van de 
juiste keuze. Dit kan bijvoorbeeld 
door een proefles aan te vragen. 
Voor meer informatie: 
www.fanfare-aurora.nl onder het 
kopje ‘opleiding’ of bel naar Wil-
ma van de Ven, telefoonnummer: 
06-4174 4174. Fanfare Aurora 
houdt op 11 juli een open dag.

Wil jij binnen een jaar in 
een orkest spelen? 
Kom dan bij Fanfare Aurora!

HEESCH – Heb jij altijd al een muziekinstrument willen bespelen? of 
wil je graag met anderen samen in een orkest spelen? begin dan na de 
zomervakantie met muzieklessen en binnen een jaar kan jij in een van 
de orkesten van aurora uit Heesch spelen. trompet, bugel, saxofoon, 
hoorn, trombone, bariton, slagwerk of zelfs de bas, bij aurora kan het 
allemaal.

V.l.n.r.: Diego, Bram, Tjeu en WillemMaartje van Zutphen

Tom van Zutphen

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - koninklijke muzikanten namen za-
terdag 9 mei in berlicum deel aan de brabantse kampioenschappen 
slagwerk. Het resultaat mag echt koninklijk genoemd worden: driemaal 
brabants kampioen!
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b o UW t
BErnHEZE uW BOuWpErikELEn in BErnHEZE BOuWt?

infO@dEmOOiBErnHEZEkrant.nL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

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

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

renovatie fontein en herinrichting centrum Heesch gestart
HEESCH – de herinrichting van het centrum van Heesch 
is vorige week van start gegaan. de fontein aan ‘t dorp is 
een van de eerste zaken die een nieuw aanzien krijgen en 
afgelopen donderdag is de renovatie van start gegaan. 

De betonnen rand wordt vervangen door roosters op 
straathoogte, waardoor het water van de fontein wordt 
afgevoerd en er een speels karakter wordt gecreëerd. Ook 
de werkzaamheden in de Beellandstraat zijn in volle gang. 
Nog even en dan is het centrum van Heesch een mooi 
plein rijker. 

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Column
onno

VOOrkOM 
passieVe risicO-
aanVaarding BiJ 
planscHade

Planschade komt niet voor vergoeding in 
aanmerking als u de schadeoorzaak had 
kunnen voorzien. 
Oftewel: U koopt een huis, dat is gelegen 
in een gebied waarvoor bijvoorbeeld in 
een structuurvisie al is aangegeven dat 
het in de toekomst gebruikt zal gaan 
worden voor (grootschalige) woning-
bouw. 
Van voorzienbaarheid is – in algemene 

zin – sprake als er een openbaar stuk is, waaruit de planologische 
wijziging voldoende concreet kan worden afgeleid. 

Daarnaast kennen we ook het begrip ‘passieve risicoaanvaarding’. 
Hiervan is sprake als er bijvooorbeeld een vooruitzicht bestaat op 
het vervallen van bouwmogelijkheden op uw eigen perceel, terwijl 
u niets onderneemt om deze bouwmogelijkheden veilig te stellen. U 
aanvaardt dan het risico op planschade door niets te doen (passieve 
houding).

Wat kunt u bij een dreigende beperking van bouwmogelijkheden dan 
doen? Stel: op basis van het geldende bestemmingsplan bestaat de 
mogelijkheid om een appartementengebouw op uw perceel te bou-
wen. In het nieuwe - bekendgemaakte ontwerp - bestemmingsplan 
vervalt die mogelijkheid. 

Om passieve risicoaanvaarding te voorkomen, moet u volgens de 
rechter een concrete poging doen om de bouwmogelijkheden uit het 
‘oude’ bestemmingsplan die gaan vervallen, te verwezenlijken. Dit 
kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen 
(bouwvergunning) in te dienen bij de gemeente. Let daarbij op, dat u 
dan alle in theorie te vervallen bouwmogelijkheden opneemt in dat 
bouwplan.

In een dergelijke situatie zal namelijk het ingediende bouwplan verge-
leken gaan worden met het nieuwe bestemmingsplan. Niet het oude 
bestemmingsplan. 
Dit betekent dat de waarde van de vervallen bouwmogelijkheid uit 
het bestemmingsplan, die daadwerkelijk is benut door de ingediende 
aanvraag ‘bouwvergunning’, door de gemeente zal moeten worden 
vergoed. Kortom: de rechter oordeelt, dat niet de bestemmingsplan-
schade, maar de bouwplanschade vergoed moet worden.

Om uiteindelijk voor een tegemoetkoming in planschade in aanmer-
king te komen, moet uiteraard ook aan alle andere voorwaarden zijn 
voldaan.

Laat u goed adviseren.
onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno TrUSCHeL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

het BoUwplan moet voorZien in 
de BenUtting van alle vervallen 
bouWmogelij kHeden

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

"AKTIE" binnen-

deurkozijnen

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

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

"AKTIE" binnen-

deurkozijnen"AKTIE" binnen-

deurkozijnen"AKTIE" binnen-

deurkozijnen"AKTIE" binnen-

deurkozijnen

Jan Habrakenstraat 6

 5473 GV Dinther

T 0413 - 74 50 30

E info@veba-elektro.nl

www.veba-elektro.nl

communicatie • beveiliging • elektrotechniek 
duurzame installaties • domotica

Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van 
uw elektrotechnische 
installatie

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

Aktie Boonstoppelverf 
nu 20% korting

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

Het product heeft een uitstekende buitenduurzaamheid 
en een hoge waterdamp doorlaatbaarheid.Toepasbaar op 

ieder huis en op monumentale panden. Aktie loopt van 13 mei 
t/m 12 juni 2015.
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Worstenbroodjes
30 stuks
Beckers
Normaal 11.79

Gemarineerde 
garnalen
zakje á 400 gr.
Klaas Puul. Normaal 4.49

2 zakjes voor

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 13 mei t/m dinsdag 26 mei 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Croissants 
10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Blue- & blackberry of 
Strawberry multipack
3 stuks
NüFruit
Normaal 2.19

Frites 
dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Hamburger 
bistrokwaliteit
doos à 12 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.99

Boerenroomijs
2,5 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

IJs pralines 
of chocolates
9 stuks
Glacio
Normaal 1.99

Bami- of nasischijf
oriental
schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist
vaNormaal 3.49 / 3.89

1.99

1.993.99

6.99

8.99

3.991.49 Gratis tegen 
inlevering van 
10 spaarpunten

Spaar-
kaart

Varkensvlees saté 
of kip saté
27 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 9.99

STUNT

BBQ 
TIP

zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

99 7.89

33%
KORTING

2.49

inschrijven bij kVW HdL 
2015 de middeleeuwen

Inschrijven kan dit jaar op twee 
momenten: op zaterdag 30 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur in CC De 
Wis in Loosbroek en van 13.30 uur 
tot 16.00 uur in IMeet te Dinther. 
Betalen kan deze dag contant en 
per pin. Daarnaast kan inschrijven 
ook op donderdag 4 juni tussen 
19.00 en 21.00 uur bij IMeet in 
Dinther. Deze dag kan er alleen 
contant betaald worden. 

Inschrijven tot en met 4 juni kost 
€ 17,50. Daarna zijn de kosten  
€ 25,-. De uiterste inschrijfdatum 
is 13 juni. Hierna worden geen in-
schrijvingen meer geaccepteerd. 

Voor meer vragen over inschrijven 
of de KVW: info@stichting-ranja.nl, 
of bij Carmen van de Boom, 
06-39767324.

Download alvast het inschrijffor-
mulier op www.stichting-ranja.nl 
en neem het ingevuld mee.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - stichting ranja houdt ook in 
2015 weer een kinderVakantieweek. Het thema dit jaar is ‘terug naar 
de middeleeuwen’. de kinderVakantieweek vindt plaats van 24 tot en 
met 28 augustus. 

Download het inschrijfformulier op: 

www.stichting-ranja.nl en neem ingevuld mee!

Zaterdag 30 mei: 

9.30 - 11.30 uur bij De Wis in Loosbroek

13.30 - 16.00 uur bij IMeet in Heeswijk-Dinther

contante en pin betaling mogelijk!

Donderdag 4 juni: 

19.00 - 21.00 uur bij IMeet in Heeswijk-Dinther

alleen contante betaling mogelijk!

Sluiting inschrijftermijn: zaterdag 13 juni. 

Informatie inschrijven: Carmen v.d. Boom 06-39767324 of info@stichting-ranja.nl 

KVW 2015 De Middeleeuwen!

Kindervakantieweek Stichting Ranja

Inschrijfkosten:

      € 17,50
(na 4 juni: € 25,-)

Inschrijven

Sti
chting Ranja

Kom 
je ook?

   24 t/m 

   28-8

jolanda kookt (ook voor u)
Mijn naam is Jolanda Alvenaar en ik kom uit Schijndel. 
Ik heb ruim 25 jaar ervaring als kok in verschillende zorginstellingen, 
restaurants en bij een thuismaaltijdenservice. 

Mijn passie is ambachtelijk koken met verse producten. 
Op 4 mei jl. ben ik gestart met een nieuw bedrijfje om meer liefde en 
aandacht aan mijn gerechten te kunnen geven. Ik maak bijna geen gebruik 
van zout en in mijn gerechten zitten geen conserveringsmiddelen.
Ik kook speciaal voor iedereen die wil genieten van een verse maaltijd, 
maar zelf niet kan of wil koken. Behalve dat ik voor u kook, wordt het eten 
ook gratis bij u aan huis bezorgd.

U kunt uw eigen maaltijd samenstellen uit mijn menukaart.
Ik gebruik zoveel mogelijk verse groenten uit mijn eigen moestuin. 
Groenten van het seizoen en vlees van de slager. Ik sta voor een eerlijk 
product met smaak en kwaliteit.

Het eten wordt vers gekookt in een professionele keuken. Daarna wordt het speciaal verpakt, zodat u het 
eenvoudig warm kunt maken.

Bent u nieuwsgierig en wilt u mijn eten eens proberen, kijk dan op mijn website www.jolandakookt.nl.
Hier kunt u ook bestellen. 
U mag mij natuurlijk ook bellen. Mijn nummer is 06-86898199. Ik sta u graag te woord.
In de maanden mei en juni kunt u kennismaken met Jolanda Kookt voor een introductieprijs van € 3,75 
voor een hoofdgerecht.

Lieve groetjes, Jolanda

fun4kidsdag 
jeugdgroep Heesch
HEESCH - de jeugdgroep Heesch heeft op zaterdag 9 mei 
een Fun4kids dag gehad. dat werd een dag waarop 14 
kinderen uit de omgeving tussen 6 en 10 jaar oud van 
10.00 tot 14.00 uur een activiteitenprogramma kregen 
aangeboden. allereerst was er een kennismaking met el-
kaar, werd er een groepsfoto gemaakt en daarna was er 
koekjes bakken, lijstjes knallen, samen lunchen en sa-
men sporten. 

De jeugdgroep had 
de dag goed voorbe-
reid en zelf het thema 
bedacht: vertrouwen, 
je kunt meer dan je 
denkt. De activiteiten 
waren zelf verzonnen 
en uitgeprobeerd. De 
jeugdgroep bestaat 
vanaf 2012 en houdt 
activiteiten die ze leuk 
vinden, zoals films kij-
ken, samen eten en 
spelletjes doen.

“Ook lezen en praten 
we met elkaar. We 
willen ook graag wat 
voor onze gemeen-

schap doen, daar had de activiteit van vandaag mee te 
maken. We zijn tussen de 11 en 15 jaar oud en kunnen 
bijdragen aan de wereld om ons heen. We hebben ook 
wel eens vuilnis opgeraapt en voor onze families een 
brunch verzorgd”, aldus de leden van jeugdgroep Heesch.
Voor meer informatie: geertjevdstappen@gmail.com.

Bedevaart naar Handel
HEESCH - op 4 
mei 2015 zijn we, 
de Horizon uit 
Heesch, op bede-
vaart naar Handel 
geweest. dit jaar 
waren er 66 deel-
nemers. 

Een mooi gezel-
schap dat om 13.30 uur uit Heesch vertrok richting Han-
del voor de heilige mis in de Onze Lieve Vrouwe Kerk, met 
aansluitend koffie met iets lekkers.
Voor ons was het een mooie bedevaart, gecombineerd 
met een toeristische route die zeer de moeite waard was. 
Vrijwilligers bedankt voor de geslaagde middag.
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HEESWIJK-DINTHER - de ‘mise en 
scène’ van kasteel Heeswijk ver-
andert op zaterdag 16 en zondag 
17 mei in een Franse sfeer. tijdens 
deze Franse dagen is het kasteel 
open van 11.00 tot 18.00 uur.

Alles draait hier om het beleven en 
ervaren van La Douce France. Een 
uitgebreid muziekprogramma met 
Franse chansons maakt er deel van 
uit. Verschillende artiesten zullen 
hun opwachting maken. Daarnaast 
maken bezoekers kennis met ‘Mar-
ché de France’, een uitgebreid aan-
bod aan Franse streekproducten. 
Uiteraard met een wijnproeverij!
Ook Frankrijk als vakantiebestem-

ming komt aan bod. Je kunt je 
oriënteren op cultuurreizen, work-
shopvakanties en overnachtingen 
bij charmante chambres d’hôtes. 
Tijdens een seminar wordt uiteen-
gezet wat er komt kijken bij het 
kopen van een huis.

Verder zijn er tijdens de Franse da-
gen diverse workshops over Frank-
rijk, de Franse taal en de Franse 
cultuur, het Franse chanson en 
natuurlijk de Franse geschiedenis 
van Kasteel Heeswijk. Want de 
Franse zonnekoning Lodewijk XIV 
had er bij zijn verovering van de 
Nederlanden zijn militair hoofd-
kwartier gevestigd. In het kasteel is 

hierover een expositie te zien.
 
Een entreebewijs, inclusief kasteel-
bezoek, kost in de voorverkoop 
€ 10,- per persoon. Meer informa-
tie: www.kasteelheeswijk.nl onder 
‘Wat is er te doen’.

Grenzeloos BErnHEZE
franse dagen op kasteel Heeswijk

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Groot 
assortiment 
van prachtige perkplanten, 

hang- en kuipplanten.
Voorjaars aanbieding 

per 1 mei 2015 beëindigd

Zeer ruime 
keuze in vaste 
planten,
heesters, klimplanten, 
kruiden, enz.
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2+1
gratis

Vlijtig Liesje
(Impatiens) 
Diverse kleuren, 
hoogte 25 cm, 
halfschaduw, 
potmaat 13 cm.
Per stuk 1.99

Hemelvaartsdag 
en a.s. zondag 

                     open
Intratuin Veghel 
Heuvel 11 
0413-350816 
Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl

LUCHtPost 
DRÔmE fRANKRIJK

wij, Hans en marie-josé egelmeer, geboren in resp. Vorstenbosch en tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met La colline, vakantieboerderij in de drôme, 
zuid-Frankrijk.

Voorjaarskriebels

De prikkelende geur van gebrand hout siepelt langzaam weg. Af en toe gloeit nog een kooltje op, of sist er een takje onderuit. Zojuist een 
stapel snoeihout opgestookt. Braamstruiken en moerbeien houden me in deze tijd van de bank. De dikste takken haal ik terug om kort te 
zagen voor kachel of vuurkorf. Eind april alweer. Zijn laat dit jaar. Gewoonlijk ligt het hout al in de schuur. Ons verblijf in Nederland duurde 
langer dan verwacht. Voordeel: je valt zo gelijk het voorjaar in. Het opwindende gevoel dat het leven je weer toelacht, begint immers in de 
eigen achtertuin. 
‘Pour moi la vie va commencer’. Het nummer zingt al een paar dagen door mijn hoofd. Paarden die met je meelopen. Open ramen, volle 
waslijnen, dekens over de vensterbank op weg naar Dieulefit. Lammetjes in de wei. Bloeiende amandelbomen. Groepjes wielrenners die in 
wedstrijdtenue Parijs-Nice, de rit naar de zon, naspelen (over 100 dagen begint de Tour alweer). Tulpen, narcissen en blauwe druifjes. Ja, 
zelfs de rozenknoppen botten al uit. 

Ook vogels laten zich niet onbetuigd. Vinken, mezen, roodstaartjes. Het ‘priet, priet’ en ‘triet, triet’ links en rechts om je heen, tijdloos en meditatief. Een miertje met een veel 
te grote tak in de weer, een kevertje over je hand laten lopen. Het is groots en klein tegelijk.
Opruimen, snoeien, onkruid wieden. Tijd om ook onze ‘chambres’ weer eens na te lopen, voordat de eerste gasten komen. Zijn er geen lekkages geweest. Moet er niet wat 
bijgeschilderd worden. Een scheefgezakt raam opgeschuurd, zodat het niet langer klemt. De gebruikelijke reparaties aan tafels, stoelen, of ligbedden. Het oplossen van ander 
klein leed. Zoals de piano, die hoognodig gestemd, of een paar luiken, eerder al vernieuwd, die nu toch echt vervangen moeten worden. Niet ver hier vandaan, in Chateau-
Neuf-de-Mazenc, woont een pianorestaurateur. Zestiger. Vriendelijk, aimabel, uitstekend verhalenverteller. Komt zoals het hem uitkomt, bij voorkeur laat in de middag. Rekent 
op een drankje. ”Ah merci, santé et à la vôtre”. En ziet meestal een probleem, waarvoor hij dan ‘morgen’ terugkomt. Die morgen blijft onbestemd, waardoor je hem enkele 
weken later, goedlachs als altijd, zo tegen vieren opnieuw kunt verwachten. ‘Tranquille, nous sommes en Provence’. Rustig aan, geen paniek.
De luiken hebben meer kans met een nieuwe ‘menuisier’ als overbuurman. ‘Artifex’ jong bedrijfje, jonge gast ook. Dertiger. Scherp, pezig, geblokt, komt straks even langs om 
op te meten. “À tout à l’heure.” Tot zo. Die komt er wel.
Het lentegevoel moet je vieren, proeven, opsnuiven. De zon schijnt, we wonen alweer enkele jaren in Frankrijk, dus niet alles hoeft vandaag. Het is tijd voor iets gezelligs op 
een terrasje in de buurt. Onderweg lopen we even de boerderijwinkel in Charols binnen. Het ruikt naar 
mimosa, zongedroogde tomaatjes en levende kippen. Het gaat goed met de Bio. Naast eieren, groente, 
fruit en vruchtensappen, verkopen ze nu ook ‘venkelsalade met avocado’, ‘gebrande geitenkaasjes’ 
en ‘tapenades à l’olive noir’. Sinds kort behoren zelfs cadeauartikelen als lavendelessences, zeepjes en 
geparfumeerde gastendoekjes tot het assortiment. Soms kan er veel in de provincie. Lang leve de lente.

In dit verband hebben we nog een nieuwtje: 
Zaterdag 16 en zondag 17 mei staan we in Kasteel Heeswijk 
tijdens de ‘Franse dagen’. Iedereen van harte welkom 
natuurlijk, zie www.defransedagen.nl.

Vanaf heden diverse 
GROENTENPLANTJES 

te koop 

Meerstraat 32

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

HEEsCH - HVCH E10 HEEsCH - HVCH f9 HEEsCH - HVCH f13

HEEsCH - HVCH mC1 HEEsWijk-dintHEr - aVEstEyn f1

HEEsWijk-dintHEr - aLtiOr damEs 1

HEEsWijk-dintHEr - aVEstEyn B2  Foto: Ineke Ketelaars

nistELrOdE - prinsEs irEnE 6E  Foto: Teun Bevers

nistELrOdE - prinsEs irEnE d2  Foto: Teun Bevers

LOOsBrOEk - kOrLOO E1

HEEsWijk-dintHEr - VV HEEsWijk mC1

nistELrOdE - prinsEs irEnE midWEEk Foto: Teun BeversnistELrOdE - prinsEs irEnE d1

Kampioenen in Bernheze

VOrstEnBOsCH - VOrstEnBOssCHE BOys mEidEn mE1
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Lars van Lee gaat weer 
voetballen in het blauw

“Vorig seizoen ben ik al door 
HVCH gevraagd om daar heen te 
komen. Toen heb ik gezegd dat 
ik nog een jaar bij Avesteyn wilde 
blijven”, zegt Lars van Lee, die dit 
seizoen een teleurstellend seizoen 
beleeft met Avesteyn. De Heesche 

club bleef Lars ook dit seizoen vol-
gen en na veel bedenktijd besloot 
de aanvaller om de stap te maken 
en om de club waar zijn vrienden 
en familie spelen, te verlaten. “Het 
was een lastige keuze, maar ik heb 
besloten er bij HVCH voor te gaan. 

De eerste klasse is een stap hoger. 
En HVCH is dichtbij, dus voor mij 
zal er niet extra veel tijd inzitten”, 
zegt Lars, die in twee jaar tijd acht-
tien competitiedoelpunten maakte 
voor Avesteyn.

Komend seizoen is Lucien Roef-
fen trainer van het eerste van  
Avesteyn. De huidige trainer van 
Juliana Mill had graag de beschik-
king over Van Lee gehad. “We 

hebben een goed gesprek gehad. 
Hij zei tegen mij dat ik mijn am-
bities achterna moet gaan. Ik zat 
zeven jaar bij FC Den Bosch en 
speel inmiddels al weer drie jaar bij 
Avesteyn. Ik wil het nog een keer 
hogerop proberen”, spreekt Lars.
De aankomende weken waarin 
Avesteyn speelt om lijfsbehoud in 
de derde klasse, speelt Lars nog 
gewoon in het oranjezwart. Met 
degradatie wil hij het seizoen niet 
afsluiten. “Ik ga mijn best doen”, 
besluit Lars.

Lars nog in het oranje teneu Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Voetballer Lars van Lee (20) verruilt derdeklasser 
avesteyn per komend seizoen voor eersteklasser HVcH uit Heesch. na 
eerder zeven seizoenen in het blauwe shirt van Fc den bosch te hebben 
gevoetbald, is Lars komend seizoen in het blauwwit van HVcH te zien.

ik wil nog een keer 
de stap hogerop 
maken Enige tijd geleden had MHC 

Heesch een actie van Sportivity 
Hockey gewonnen. Om hun hoc-
keykampen te promoten gaf deze 
organisatie enkele clinics weg voor 
de hockeyclubs die het snelst re-
ageerden. En dat was ook MHC 
Heesch, dus werd deze ingezet 
voor de meiden van het D-kamp 
op zaterdagochtend.
De clinic werd onder andere ver-
zorgd door Mark Rijkers (speler 
Heren 1 van HC Den Bosch en 
lid van het gelegenheidsteam van 
Oranje). De meeste meiden waren 
- ondanks een korte nacht - zeer 
fanatiek. De clinic werd opgeluis-

terd met goede muziek. 
Degene die deze zaterdagoch-
tend de beste inzet heeft getoond, 
mag van de zomer gratis op hoc-
keykamp ter waarde van € 325,-. 
Tevens krijgen alle meiden van de 
D-groep € 30,- korting.

jongens
MHC Heesch heeft een tekort aan 
jongens bij de club. Ben je tussen 
de 10 en 11 jaar en heb je interesse 
om te gaan hockeyen? Kijk dan op 
www.mhcheesch.nl voor meer in-
formatie.

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl.

Leerzame clinic voor 
meisjes mHC Heesch

HEESCH – 42 meisjes van de d-groep van mHc Heesch vertrokken vrij-
dag op kamp. dit vond lekker dicht bij huis plaats op de nistelrodense-
weg, bij kampeerboerderij de Vrije Lust. tijdens het kamp vond een 
voor de meiden leerzame clinic plaats. 

Bij de club waar het anderhalve 
week geleden groot feest was van-
wege de promotie naar de vierde 
klasse, zijn daarnaast zes andere 
leden in het zonnetje gezet. Jaap 
de Wit, John Lunenburg, Rick  
Dekkers, Mark Bosch, Erik van 
Haaren en Thijs Verhagen (af-
wezig) zijn allen 25 jaar lid van 
WHV. Samen spelen zij al 150 jaar 
bij de club. Leiders Peter van der  
Heijden van het eerste elftal en  
Jeroen de Mol van het tweede elf-
tal, namen afscheid. Bij het eerste 
elftal stoppen John Lunenburg en  

Martijn van Pinxteren. “Ik heb 
zeventien of achttien jaar in het 
eerste gespeeld”, zegt Martijn. Hij 
studeerde in Tilburg en woonde 

acht jaar in Nistelrode, maar bleef 
WHV trouw: altijd kwam hij op 
en neer voor wedstrijden en trai-
ningen. “Mijn hoogtepunt? Af-
gelopen zondag”, doelt Martijn 
lachend op de dag dat WHV pro-

moveerde. Serieus praat hij verder: 
“Ik heb veel mooie momenten ge-
had bij WHV. Het belangrijkste is 
dat er een leuke groep staat en een 
leuke trainer. Anders had ik het 
nooit zo lang volgehouden. Deze 
promotie was een mooi moment 
voor mij om te stoppen. Nu ga ik 
lager voetballen.”
WHV kon op de afsluitingsavond 
terugkijken op een mooi seizoen. 
Bij de senioren bleven het tweede, 
derde en vierde team in hun klasse. 
Het damesteam degradeerde he-
laas, maar de damesploeg kreeg er 
wel wat aanwas bij, zodat er ook 
volgend seizoen vrouwenvoetbal 
gespeeld kan worden op sportpark 
De Hoef. 
Trainer Leon van Wanrooy kijkt al 
reikhalzend uit naar het volgende 
seizoen, waarin Bas de Wit zijn 
nieuwe assistent-trainer zal zijn. 
Een aantal spelers stopt met voet-
ballen in de selectie. Naast John en 

Martijn stoppen ook Maikel Arts 
en Jan-Willem van Driel bij het eer-
ste elftal, maar daarvoor komt een 
aantal jeugdleden uit de A1 in de 
plaats die moeten dat verlies prima 
kunnen opvangen.

Harry de echte WHV’er  Tekst Matthijs van Lierop

Harrie veertig jaar lid van WHV

WHV kan terugkijken op een mooi seizoen

LOOSBROEK - Harrie van den boom is afgelopen vrijdag op de seizoensafsluiting gehuldigd voor zijn veer-
tig jaar betrokkenheid bij voetbalvereniging wHV. Harrie verzorgde onder andere het secretariaat en was 
kantinebeheerder. “ik ga niet alles opnoemen wat je gedaan hebt, Harrie”, sprak de huidige secretaris niels 
van schijndel Harrie toe. “want dan wordt het namelijk nog een lange avond. “ Van schijndel noemde Harrie 
een echte wHV’er die overal voor opgeroepen kan worden. “een oude foto uit de jaren zeventig? bij Harrie 
kun je die vinden.”

Via haar overleden man Cees, die 
eveneens jarenlang actief was bij 
de club, kwam Nelleke 50 jaar ge-
leden bij de vereniging. Eerst als 
supporter van Cees maar vrij snel 
ook om allerlei werkzaamheden als 
vrijwilliger mee op zich te nemen. 
Dat varieerde van wassen van 
shirts, opknappen van kantine en 
kleedruimtes tot een lange periode 
ook het dagelijks beheer hiervan. 

Ze organiseerde mee de droppings, 
feestavonden en ondersteunde 
daarnaast Cees met zijn werk-
zaamheden als penningmeester. 
De laatste jaren verzorgde ze de 

entreekas en was ze op zondag-
middag gastvrouw. Volgens voor-
zitter Peer Verkuijlen een hele bij-
zondere vrijwilliger, die altijd wat 
te bescheiden wil zijn over haar rol 

bij de vereniging. “Het mag gerust 
genoemd en geroemd worden”, 
zegt de voorzitter. Nelleke kreeg 
te midden van de vele selectiespe-
lers een mooi eerbetoon voor haar 
werk en ontving een uniek beeldje 
als blijk van bijzondere waardering. 

nelleke 50 jaar vrijwilliger 
bij VV Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - meer dan 50 jaar zet nelleke van Lieshout zich 
als vrijwilliger in voor VV Heeswijk. de laatste jaren voornamelijk als 
gastvrouw op de zondagmiddag. een heel bijzondere prestatie. nu 
heeft ze besloten om te stoppen. reden genoeg voor de voetbalvereni-
ging voor een bijzonder eerbetoon.

een Hele bijzondere 
VrijWilliger

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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nieuwe tenues voor Heeswijk VE1

HEESWIJK-DINTHER - Het veteranenelftal van VV Heeswijk speelt sinds enige weken in nieuwe tenues. Willem 
de Haas van Stukadoorsbedrijf De Haas zorgde hiervoor. Een sponsor die al jarenlang veel betekent voor de club.

Het veteranenelftal in het nieuw Foto: Hans Heesakkers

martijn laat pr. irene juichen

Voor RKJVV waren de druiven 
zuur. De ploeg moet nu nacom-
petitievoetbal gaan spelen, samen 

met CHC. Heeswijk, Helvoirt en 
ODC gaan ook de nacompetitie in, 
maar zij spelen voor promotie. 

Door de overwinning was de hul-
diging van Gijs van Erp na afloop 
van zijn 250e wedstrijd een stuk 
leuker. 

Cees van Schadewijk speelde zijn 
laatste wedstrijd, hij stopt na bijna 
300 wedstrijden in het 1e elftal.

voetbal

HVCH sluit seizoen waardig af
HEESCH – HVcH heeft het sei-
zoen waardig afgesloten met een 
3-0 zege op VV zundert.

Voor zowel de Zundertse als  
Heesche ploeg stond er niets meer 
op het spel en mede daarom stond 
de wedstrijd ook in het teken van 
het afscheid van spelers. Som-
migen gaan elders voetballen en 
Robbert Stam stopt na jarenlange 
trouwe dienst met selectievoetbal. 
Beide ploegen konden het seizoen 
nog wel eervol afsluiten en dat luk-
te alleen HVCH, dat dit deed met 
drie mooie doelpunten.

Met die 3-0 stand was het tijd 
voor de publiekswissel van  
Robbert Stam. Stam, lange tijd ook 
aanvoerder van HVCH 1, krijgt 

op woensdag 13 mei een heuse 
afscheidswedstrijd die om 19.30 

uur begint. Iedereen is welkom om 
hierbij aanwezig te zijn.

voetbal

Oranje Wit kwam via een vrije worp 
op 1-0, waarna Linda van Venrooij 
de gelijkmaker binnenschoot. De 
beginfase liep gelijk op. Ella van de 
Graaf schoot van ver raak, waar-
na Oranje Wit een doorloopbal 
maakte. Daarna kwam Oranje Wit 
op voorsprong en scoorde Lindy  
Exters de 3-3. Vanuit een strafworp 
kwam de thuisploeg opnieuw aan 
de leiding. Via Esther van Venrooij 
en zus Marina kwam Prinses Irene 
op 4-5. Oranje Wit kwam weer 
langszij, maar Prinses Irene kon 
net voor rust een gaatje slaan via  
Esther en Ella. De ruststand was 5-7.

dynamisch
In de tweede helft kwamen de 
vrouwen uit Nistelrode niet meer 
in de problemen. Ze speelden goed 
en dynamisch, scoorden via alle 
schijven en hadden een duidelijk 
overwicht in de rebounds. Lindy 
schoot twee keer prachtig binnen. 
Oranje Wit kon daar één afstands-
schot tegenover zetten. Daarna 
kwam Prinses Irene met sterk korf-
bal op 6-13 met doelpunten van 
Linda, Laura, Marina en Lieke. 

Oranje Wit zocht aansluiting en 
scoorde. Maar met een versnelling 
werd de wedstrijd definitief op slot 
gedaan. Goede doelpunten kwa-
men uit handen van de Linda’s.
De laatste fase was de minst goe-
de van de wedstrijd. De thuisploeg 
scoorde daardoor nog drie keer. 
Ondanks wat slordigheidjes kon 
Prinses Irene daar nog twee doel-
punten tegenover zetten. De ma-
kers waren Marina en Laura. De 
eindstand werd hiermee 10-18.

Overwinning 
prinses irene korfbalsters

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELRODE - prinses irene won de uitwedstrijd tegen oranje wit met 
10-18, na een 5-7 ruststand. coach de Veer zag haar ploeg erg sterk 
spelen. alle basisspeelsters scoorden en de talentvolle junior gaby van 
sandtvoort mocht haar debuut voor prinses irene maken. 

Debuutspeler Gaby 

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In de maanden mei en juni betaal 
je geen inschrijfgeld.

Sport 
je fit 

de zomer 
in!

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

NISTELRODE - prinses irene speelt ook volgend seizoen in de 2e klasse. 
martijn van Vught schoot de ploeg uit nistelrode in de slotfase vanaf 
de elfmeterstip voorbij rkjVV (3-2). Hij was de grote man aan prinses 
irene kant met drie doelpunten.

www.vorstenbosch-paktuit.nl

donderdagochtend tussen 7.00 en 
12.00 uur tijdens de wandeltocht, is 
er een live uitzending op mfm, vanuit 
de feesttent met michel van zuijlen.

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
LEntE WandELtOCHt – sponsorloop voor malawi

info: www.wandelevent.nl (lid van knwb) 
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Bernheze sportief

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

De U22 heren hebben een derde 
plek weten te bemachtigen. U20 
dames zijn blijven steken op de 
vijfde plaats, U18 jongens op de 
vierde plaats en de U16 jongens 
zijn helaas laatste in de poule. Het 
team van de U14 heeft een knap-
pe vijfde plek weten te behouden, 
en dat met veel spelers die eigenlijk 
bij de U12 horen.
Dat wil zeggen dat ze heel veel 
ervaring hebben opgedaan. Slam-
dunk ‘97 wil dan ook graag wat 
meer spelers in deze leeftijdsklasse. 
Wie tussen de 8 en 12 jaar is, kan 

altijd eens komen kijken. Er mag 
altijd driemaal gratis worden mee-
getraind op de woensdagavond in 
het Vijfeiken in Heesch. Iedereen 
uit Bernheze en omgeving is wel-
kom bij de club.

Op woensdag 27 mei is de laatste 
trainingsdag die traditioneel wordt 
afgesloten met een mixtoernooi 
onder alle leden en introducees 
van 17.45 tot 20.30 uur. Opge-
ven voor de gratis training en het 
nieuwe seizoen kan via 
www.slamdunk97.nl.

slamdunk ‘97 maakt balans op
Heesche basketbalclub zoekt spelers U12

HEESCH - nu het seizoen 2014-2015 ten einde loopt, kan slamdunk 
‘97 uit Heesch de balans opmaken. er zijn deze keer geen kampioenen, 
maar alle teams hebben een mooie prestatie neergezet, soms van we-
reldklasse.

jeffrey van der Biezen plaatst 
zich voor nk BmX 2015
HEESCH - jeffrey van der biezen 
uit Heesch heeft zich zondag 3 mei 
in Haaksbergen geplaatst voor het 
nk bmX 2015. 

In Haaksbergen vond de laatste 
kwalificatie in Nederland plaats 
voor het NK/EK/WK. De man-
ches gingen voor Jeffrey goed met 
drie keer een tweede plaats. In de 
kwartfinale was er een sterk bezet-
te 17/24-klasse oftewel sportklasse 
rijders. In de kwartfinale moet men 
bij de eerste vier zitten om door te 
gaan naar de halve finales. Hierin 
werd Jeffrey tweede dus kon hij 
zich klaar gaan maken voor de hal-
ve finales. Ook hier gaan de beste 
vier over naar de finale. In deze hal-
ve finale werd Jeffrey tweede ach-
ter Maik Aerts uit Valkenswaard. 
Hij had al de hele dag geen goede 
starts, dus in de finale was het al-
les of niets. ‘Dan maar alles’, dacht 
Jeffrey en met een goede start op 

startplaats drie probeerde hij als 1e 
uit te komen in de eerste bocht. Dat 
lukte, hij zette goed door, was rus-
tig in de bochten en gaf zijn 1e po-
sitie niet meer af. Jeffrey was zeer 
tevreden over zijn race, omdat hij 

de volle punten had behaald, maar 
ook omdat hij toch bepaalde rijders 
voor was gebleven.  In ieder geval 
genoeg punten om naar het NK 
BMX 2015 te mogen op 4/5 juli in 
Klazienaveen.

bmx

HEESWIJK-DINTHER - de korf-
balsters van altior uit Heeswijk-
dinther zijn gepromoveerd naar 
de topklasse. dit gebeurde na een 
thuiszege op sVsH, dat streed te-
gen degradatie. 

De pupil van de week, Sille van 
der Pol, gaf het goede voorbeeld 
en scoorde de doorloopbal. De 
wedstrijd ging gelijk op, waarbij de 
bezoekers vanaf minuut 1 steeds 
brutaal het voortouw namen. Net 
voor rust kwam de thuisploeg voor 
het eerst op een voorsprong (6-5) 
en nog voordat de scheidsrechter 
het einde van de eerste helft kon 
inluiden, lag de 7-5 ook in de korf. 

Vasthouden
De opdracht in de rust was duide-
lijk: de voorsprong vasthouden en 
het gat vergroten. Hier werd goed 
mee begonnen en vrij snel in de 
tweede helft was het al 9-5. Hierna 
werd het lastig, want het lukte de 
groenwitten niet meer om de korf 
te vinden. Goed verdedigend werk 
zorgde ervoor dat dit geen proble-
men opleverde, want SVSH kwam 
niet verder dan 9-6. In de laatste 
minuut werd de korf toch gevon-
den en de eindstand was dan ook 
10-6. Altior mag, net als in de zaal, 
volgend jaar ook op het veld aan-
treden in de Topklasse. 

Altior 2 – Spes 2: 11-10
Altior 3 – De Korfrakkers 4: 11-8

Celeritas 2 – Altior 4: 6-9
Altior 5 – JES 2: 12-13
Altior A1 – DDW A1: 8-11
De Horst A1 – Altior A1: 12-7
Korloo A1 – Altior A2: 12-4
Rooi B1 – Altior B1: 3-3
Emos C1 – Altior C1: 2-1
Altior C2 – Emos C3: 1-3
Tovidio C1 – Altior C3: 4-3
Altior D1 – JES D1: 6-2
Emos D1 –Altior D2: 4-1
Odisco E1 – Altior E1: 3-10 
strafworpen 2-2
Altior E2 – De Korfrakkers E7: 
7-1, strafworpen 4-2
Corridor E2 – Altior E3: 3-11 
strafworpen 1-5
Altior E4 – Celeritas E2: 7-3  
strafworpen 4-2
Korloo W1 – Altior W1: 3-10 
strafworpen 4-6
Tovido W2 – Altior W2: 0-4

altior 1 ook 
op het veld naar topklasse

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Heeswijk onderuit tegen degradant sBC
HEESWIJK-DINTHER - VV Hees-
wijk is in de laatste competitie-
wedstrijd in eigen huis onderuit 
gegaan tegen het al gedegradeer-
de sbc: 1-4.

Onder een vriendelijk lentezonne-
tje ontspon zich een vriendschap-
pelijk en open duel. In het eerste 
kwartier waren er aan beide kan-
ten wat mogelijkheden, maar echt 
gevaarlijk werd het niet voor het 
doel. Rob Tips viel al vrij snel uit 
met een kuitblessure, dit maakte 
de weg vrij voor de 17-jarige Tjeu 
van Alebeek, die als debutant een 
verdienstelijke partij speelde. Na 
ruim 20 minuten drukten de gas-
ten hun veldoverwicht ook in de 
score uit. Een diepe bal werd door 
doelman Niels Nuij op de rand van 
de zestien nog onderschept, maar 
vervolgens viel het speeltuig voor 
de voeten van John Egelmeers, die 
met een prachtige lob de 0-1 aan 
liet tekenen. Niet veel later schoot 
Stephan Vroomen de 0-2 binnen. 
Net voor rust mocht René de Vries 
namens de bezoekers, na een vlot-

te combinatie, de 0-3 binnenschie-
ten. 

Na de pauze bleven de gasten ster-
ker en na ruim 10 minuten spelen 
maakte De Vries zijn tweede van 
de middag, 0-4. SBC geloofde het 
vervolgens wel en Heeswijk ging 

op zoek naar een eretreffer. Uitein-
delijk viel deze vlak voor tijd, toen 
Mathijs van Os op aangeven van 
Glenn Cleerdin de 1-4 op het sco-
rebord zette. 
Volgende week start Heeswijk de 
nacompetitie in Kaatsheuvel met 
een (bijna) volledig fitte selectie.

voetbal

www.mooihdl.nl

INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Tijd voor
een andere
bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Tijd voor
een andere
bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!
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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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
14 mEI 

Hemelvaartsdag

Zeskamp bij Prinses Irene
Locatie: Sportpark de Schellen 
Nistelrode

Lente wandeltocht & kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 10

open dag Dierenparkje
Locatie: Verdilaan Heesch
Pagina 23

15 mEI 

Publieksavond Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

teenage 12+ party
Locatie: Lunenburg Loosbroek

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 10

Expositie & kinderatelier
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

ontmoetingsavond singles
Locatie: De Riethoeve 
Vorstenbosch

16 mEI 

breakout Run
Locatie: De Maashorst Schaijk

Excursie boekel en Handel
Locatie: Heemschuur Heesch

banDintheRoom
Locatie: Aakantstraat 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

franse dagen
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

bavaria summer breeze
Locatie: Sportpark De Hoef 
Loosbroek

Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 10

17 mEI 

Voettocht naar de sint-Jan
Locatie: Startpunt Kerk Heesch

Vogelvereniging 
De oranjewever ruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

open zondag Raam-
decoratietotaalmarkt.nl
Locatie: Waardestraat 13 
Nistelrode

H.b.V. open senioren 
toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch

Kbo Heesch: naar de st. Jan 
in Den bosch
Locatie: Heesch
Pagina 6

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

franse dagen
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

open jeu de boules toernooi
Locatie: Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Voorjaarsmarkt & kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 10

Expositie: Living statues
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

film over epilepsie
Locatie: NPO 3
Pagina 4

18 mEI 

Inloopavond: De maashorst
Locatie: Slabroekseweg 5 
Nistelrode

Uitleg voor jeugdvissers
Locatie: Brugstraat 73 Vinkel

19 mEI 

Keeperstraining
Locatie: Sportpark de Schellen 
Nistelrode

Alzheimer Café
Locatie: Eigen Herd Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Uitreiking Cultuurprijs
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

20 mEI 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bijeenkomst Nistelrode 2020
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 20

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 22

Inschrijven 
KinderVakantieWeek
Locatie: Vorstenbosch

Inzameling snoeihout
Locatie: Bernheze

21 mEI 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

basiscursus Dierencommuni-
catie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bingoavond stichting tess
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 4

22 mEI 

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kbo dagreis
Locatie: Vorstenbosch

23 mEI

Kermis en pinksterloop
Locatie: Nistelrode
Pagina 11

open dag sport-inn
Locatie: Kampstraat 6 Heesch

24 mEI 

1e Pinksterdag

Pinksterfeesten & kermis
Locatie: Nistelrode
Pagina 11

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Dorpszeskamp HDL
Locatie: VV Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

25 mEI 

2e Pinksterdag

Pinksterfeesten & kermis
Locatie: Nistelrode
Pagina 11

flashmob bernheze
Locatie: Nistelrode
     flashmobpinksterfeesten2015

Pinksterkantelwandeling
Locatie: Startpunt Kerkplein 
Heesch

Vormsel
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

26 mEI 

Kermis
Locatie: Nistelrode
Pagina 11

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

27 mEI 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

mixtoernooi slamdunk’97
Locatie: Vijfeiken Heesch
Pagina 31

openbare jaarvergadering 
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

28 mEI 

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

29 mEI 

Porgy fransen Dr. b. 
en ons brein
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

bobzavond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

30 mEI 

Lieverlee folk festival
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

t’eXtpierement Lion King
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

oud ijzer fanfare Aurora
Locatie: Heesch

Losbroekwist
Locatie: Loosbroek

Inschrijven KVW HDL
Locatie: CC De Wis Loosbroek & 
Soos IMeet Heeswijk-Dinther
Pagina 26

Jubileumeditie 7x7 toernooi
Locatie: Sportpark De Balledonk

Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24 
Heeswijk-Dinther

31 mEI 

tornado beachvolleybal
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode

toertocht voor oldtimers 
en bijzondere auto’s
Locatie: Bernheze

Kampioensreceptie 
DV Dancing Kids
Locatie: meer info volgt

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

t’eXtpierement Jantjes
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

open dag HKK De Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Naviering Communie 
Locatie: kerk Vorstenbosch


