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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Minimensjes
staan centraal in Natuurtheater de Kersouwe

Voor de dertiende keer vindt de 
expositie van fotoclub Bernhe-
ze plaats, waar de leden van de 
club hun werk presenteren. 

Ieder jaar is er een rode draad-
project, een thema waar iedere 
fotograaf een foto van maakt en 
deze tentoonstelt op de dag van 
de expositie. Dit jaar staan ‘mini-
mensjes’ centraal; poppetjes die 
zo groot zijn als het kootje van je 
pink. Het was voor de fotogra-
fen een hele klus om de mensjes 
goed te fotograferen, maar men 
is erg tevreden met het resultaat. 

Naast de rode draad is ieder jaar 
ook de zogenaamde kettingfoto 
terug te vinden. Dat is een reeks 
foto’s die elkaar opvolgen en zo 
de schakels van de ketting vor-
men. Dit jaar worden de scha-
kels gekoppeld door een woord 
dat de fotograaf van zijn of haar 
voorganger krijgt, een woord dat 
betrekking heeft op de gemaak-

te foto. Hierdoor geïnspireerd 
maakt de fotograaf een eigen 
foto en geeft weer een nieuw 
koppelwoord door aan de vol-
gende in de ketting. Zo is er een 
ketting ontstaan van in totaal 54 
schakels. 

Ook is er dit jaar een bijzonder 
project te vinden, waar het boek 
‘Liefde en Schaduw’ van Isabel 
Allende de inspiratiebron voor 
was. De fotografen hadden de 
taak om een boekomslag te ma-
ken voor dit boek, wat leidde tot 
een zeer gevarieerd resultaat. 

Naast deze drie projecten is ook 
het vrije werk van de leden, en 
de opdrachten die het gehele 
jaar door gemaakt zijn, te vin-
den. En omdat het Moederdag 
is worden alle moeders verwend 
met een mooie foto en koffie of 
thee met wat lekkers.

Tekst: Tamlyn van Lanen

HeesWIJK-dINTHer - Ieder jaar is Natuurtheater de Kersouwe het decor voor de jaarlijkse foto-expo-
sitie van Fotoclub Bernheze. op 14 mei vindt de foto-expositie plaats, met dit jaar ‘minimensjes’ als 
thema; een kettingfoto-project, vrij werk en een bijzonder project: een boekomslag. Zoals ieder jaar 
vindt de expositie op Moederdag plaats, wat betekent dat alle moeders die een bezoekje brengen in het 
zonnetje worden gezet. 

de expositie wordt om 10.30 uur geopend door een 
mystery guest en van 10.00 tot 17.00 uur zijn de foto’s in 
de Kersouwe te bewonderen. de toegang tot de expositie 
is gratis. Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen? 

MAASHORT - Op Bevrijdings-
dag is het eerste wisentkalfje 
geboren in de wisentkudde op 
de Maashorst. 

De kuddebeheerders van FREE 
Nature zagen het jonge kalf in 
het bos samen met de koe. Koe 
en kalf maken het goed. De kud-
de bestaat nu uit elf dieren. 

Zodra het geslacht bekend is, 
wordt het kalfje aangemeld bij 
het officiële wisentenstamboek, 
dat in Polen wordt bijgehouden.
Een goede plek om zelf het kalf 
en de rest van de kudde te zien is 
het uitzichtpunt langs de Uden-
sedreef. 
Moeder en kalf hebben rust no-
dig, dus houd enige afstand als 
de kudde dichtbij is.

Eerste wisentkalfje op de Maashorst

Foto: Roeland Vermeulen/FREE Nature

De fotografen hadden de taak 
om een boekomslag te maken

FoLder deZe WeeK
VAN LIESHOuT DIER EN TuIN 
UIT HEESWIJK-DINTHER
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Woensdag 10 mei Lezing NLP/
NEI door Ivonne van Dijk. 
Aanvang 20.00 uur, entrée € 5,-. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 13 en zondag 14 mei 
Expositie ‘Paint Slash!’ door Jo-
han de Vos. De Hagenaar Johan 
de Vos is naast arts ook fotograaf. 
Zijn werk is het resultaat van een 
geluidsversterker, verf, camera en 
veel geduld. Een vrolijke expo-
sitie met beweging en kleur. Hij 
zal verder experimenteel werk 

tonen, onderdeel van een pro-
ject voor de “Nacht van Kunst & 
Kennis” van het LUMC in Leiden 
(2016). Sound + Paint = Splash! 
Van 11.00 tot 17.00 uur, de en-
tree is gratis.

Donderdag 18 mei Avond Man-
trazingen met de Quajonges 
Hans van Nuland en Paul Libregts.
De nadruk bij dit soort zingen zal 
vooral liggen op het naar binnen 
gaan en verstillen: “Door de her-
haling in het zingen stop je bijna 
als vanzelf met denken en kom je 

op een rustige, vredige en stille 
plek in jezelf.” 
Zie www.quajonges.nl. Van 
20.00 tot ongeveer 22.00 uur. 
Kosten zijn € 5,-. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl. 
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
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De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
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• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

compleet en ontvang een cadeaukaart* gratis!
*De waarde van de cadeaukaart is afhankelijk van het 
aankoopbedrag. Mogelijkheid om 14 mei af te halen

tussen 12.00 en 13.00 uur. Alleen geldig indien afgehaald 
op 13 of 14 mei!

Tevens doen we mee met 

DE DAG VAN DE SLAGER
op 13 mei. Op deze dag  is het mogelijk om een kijkje achter 

de schermen te nemen, kom kijken naar de demonstratie verse 
worst maken of het uitbenen van een half varken, 
voor de kinderen hebben we een kleurwedstrijd en 

kunnen ze geschminkt worden.
En maak kans op een BBQ schotel voor 4 personen door 

mee te doen met onze herkenningsquizzzz…

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

compleet en ontvang een cadeaukaart* gratis!

MoEDER-

DAGTip: VERRAS jE 
MoEDER MET EEN 
BBQ of GouRMET

Dit jaar zijn zelfs twee schrijvers 
uitgenodigd. Op dinsdag 16 mei 
maken multitalenten Daan en 
Thomas Heerma van Voss hun 
opwachting in Heeswijk-Dinther. 
Beide broers zijn gekend en ge-
prezen om hun literaire werk.

Zij schreven verschillende boe-
ken en artikelen. Daan publiceer-
de ‘Een zondagsman’ (2011), 
‘Zonder tijd te verliezen’ (2012), 
‘De Vergeting’ (2013) en ‘70’ 
(2013). A.F.Th. van der Heijden 
noemde hem één van de groot-
ste literaire talenten van het land. 
Jongere broer Thomas debuteer-
de in 2009 met ‘De Allestafel’, 
gevolgd door ‘De Stern’ (2013). 

In 2015 verscheen de thriller het 
‘Ultimatum’; het eerste boek dat 
zij gezamenlijk schreven.

De Schrijverij met Thomas en 
Daan Heerma van Voss.

Datum: dinsdag 16 mei. 
Locatie: gymnasium Bernrode, 
Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 19.30 uur, 
zaal open om 19.00 uur.
Entree: gratis.

Lezing van schrijvers-
broers Heerma van Voss 
op gymnasium Bernrode
BERNHEZE - Jaarlijks organiseert de Bernhezer Kunst Kring (BKK) 
‘de Schrijverij’; een unieke samenwerking met gymnasium Bernro-
de. Een bekende auteur leest voor uit eigen werk en wordt aanslui-
tend geïnterviewd door leerlingen van het gymnasium.

unieke samen-
werking met 

gYmnasium bernrode

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com

0413 - 22 96 77

Onze assortiment bestaat 
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet, 

Kippendijen, Kipgehakt, 
Kiprollade en veel meer!

De lekkerste kip, 
voor een eerlijke 
betaalbare prijs

OOk 
vOOr de 

BBQ

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

proef en beleef de 
smaak van Fairtrade in 
aangenaam Heesch

Door een fijne samenwerking 
tussen de Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Bernheze en diverse 
ondernemers, die het Fairtrade- 
keurmerk dragen, kun je die dag 
kennismaken met veel Fairtra-
de-producten, zoals koffie, ijs, 
chocola en meer. Het zijn heerlij-
ke en eerlijke producten met een 
positieve boodschap erachter. 

En Fairtrade mag gevierd wor-
den, want het is Nationale Fair-
trade-week. Dat wordt gedaan 
met onder andere een djembé-
show waaraan je mee mag doen, 
een prijsvraag met een verras-
sing voor Moederdag en een 
gratis Fairtrade-roosje voor de 
voorbijgangers. En natuurlijk zijn 
er diverse proeverijtjes.

Kom dus zeker een kijkje nemen 

en vooral proeven en beleven. 
Je zult zeker aangenaam geïn-
spireerd worden op dit Fairtra-

de-feestje. Mis het niet!
Het Fairtrade-plein vindt plaats 
op zaterdag 13 mei van 11.00 
tot 15.00 uur met medewerking 
van onder andere: Jumbo Wieg-
mans, Lidl, Wereldwinkel, CC de 
Pas, Pannenkoekenhuis Heesch, 
Rabobank, De Bakkers Lamers 
en Aangenaam Heesch 

Ontdek hoe aangenaam Heesch 
is op Facebook; Aangenaam-
Heesch.

HEESCH - Op zaterdag 13 mei wordt het plein aan ’t Dorp omge-
toverd tot een heus Fairtrade-plein. Bernheze is een Fairtrade-ge-
meente en dat wordt die dag vol trots en vooral op een aangename 
manier uitgedragen.

EEN KIJKJE NEMEN 
EN VOORAL PROEVEN 

EN BELEVEN
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In 2009 verliet Jim (27) Hees-
wijk-Dinther voor de studie in-
dustrieel ontwerpen in Eindho-
ven. Omdat hij die opleiding te 
commercieel vond, stopte Jim en 
startte hij met de studie Theater, 
Film- en Televisiewetenschappen 
in Utrecht die hij afsloot met een 
stage bij VPRO-wetenschaps-
serie De Volmaakte Mens. “Na 
mijn stage ben ik daar nog een 
paar weken gebleven omdat 
het programma nog doorliep”, 
vertelt Jim, die daarna nog-
maals langer bij de VPRO bleef. 
“Er kwam een vacature bij de 
webredactie van Zondag met 
Lubach, een programma dat 
toen nog niet zo populair was.” 
Volgens Jim had het programma 
toen zo’n 370.000 kijkers.

SOCIAL MEDIA
Jim houdt als webredac-
teur de website van 
Zondag met Lubach 
up to date en zorgt 
voor de planning van 
social media. 
“Met zo’n populair 
programma is het be-
langrijk dat je de juiste 
woorden kiest voor Fa-
cebook-posts. 

Daarnaast knip ik de uitzending 
in stukjes en zet ik die losse vi-
deo’s op YouTube”, vertelt Jim. 
Op YouTube heeft Zondag met 
Lubach inmiddels meer dan 
tweehonderdduizend abonnees. 
Jim beseft maar al te goed dat 
de mensen tegenwoordig ook 
online kijken. 

Door de mediawet mag de 
VPRO geen geld verdienen met 
YouTube, legt Jim uit. Die wet 
geldt echter alleen in Nederland, 
dus met de vele views van de 
video van Donald Trump (Even 
voorstellen aan Trump) heeft de 
VPRO met views in het buiten-
land toch nog een klein zakcent-
je verdiend...

ARJEN
Uiteraard heeft Jim ook contact 
met Arjen en dan wordt er altijd 
gelachen. “Arjen is een leuke 
gast. We eten wel eens samen 

met collega’s en dan maakt hij 
altijd geintjes. Logisch natuurlijk 
want hij is cabaretier geweest”, 
zegt Jim, die ook werkt voor het 
kinderprogramma ‘De Proef-
keuken’ en verder een aantal 
kleinere freelanceklusjes doet. 
Jim keert nog maar weinig terug 
naar Brabant, omdat zijn werk-

zaamheden allemaal plaatsvin-
den in de Randstad en in Hilver-
sum. Samen met zijn vriendin 
Tessa Dekkers uit Heesch, die hij 
ontmoet heeft tijdens zijn mid-
delbare schooltijd op gymnasi-
um Bernrode, woont hij in Delft. 
”Ik mis Brabant wel, maar er zit-
ten veel Brabanders bij de VPRO 
en dat maakt het gezellig”, be-
sluit Jim. 
Het zesde seizoen van Zondag 
met Lubach is inmiddels afgelo-
pen. Na de zomer keert het pro-
gramma weer terug op de buis 
met een zevende seizoen.

Loterij
Natuurlijk doe ik wel eens mee met een loterij. Vaak puur uit 
groepsdruk of uit liefdadigheid, maar nooit met de intrinsieke 
behoefte om de hoofdprijs in de wacht te willen slepen. Nu is 
de hoofdprijs ook meestal een levensmiddelenpakket met louter 
producten die je na een half jaar onaangeroerd in de voorraadkast 
tegenkomt, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Ik denk dat het is 
omdat ik, ondanks al die goedbedoelde loterijpogingen van me, er 
nog nooit met die hoofdprijs vandoor ben gegaan.

Er zijn van die mensen die altijd prijs hebben met welke loterij dan 
ook. Hoe klein de kans ook is dat ze daadwerkelijk iets winnen, 
hun naam staat opvallend vaak tussen de prijswinnaars. De ene 
keer staan ze in de krant met een boeketje en splinternieuwe 
fiets. Een paar weken later zie je dat de Postcodeloterij-straatprijs 
toevallig net gevallen is in de straat waar die eeuwige geluksvogel 
woonachtig is. Je zou zeggen dat als er een doorgestoken-kaart-
loterij zou zijn, die mensen direct bovenaan de lijst van deelnemers 
worden gezet.

Misschien is het een combinatie van kansberekening en de wil om 
te winnen waarom deze mensen altijd op het podium staan. Als je 
maar vaak genoeg meedoet aan welke loterij dan ook, dan heb je 
ook de meeste kans van slagen. Tel daarbij op dat het woord loterij 
een blind fanatisme teweeg brengt bij deze gelukzoekers en het 
succes is wellicht te verklaren.

Om ooit iets te gaan winnen met loterijen moet ik, denk ik, iets 
gaan doen aan mijn winnaarsmentaliteit. Ik blonk vroeger op school 
al niet uit in kansberekening, dus daar moet ik mijn hoop niet op 

vestigen. Dus elke keer dat ik een lot 
koop voor wat voor stompzinnige 
loterij dan ook, moet ik er van 
overtuigd zijn dat die hoofdprijs 
voor mij is. Die levensmiddelen, 
die cadeaubon van die zeepwinkel 

waar het verschrikkelijk stinkt 
binnen, dat welnessweekend in the 

middle of nowhere, ik wil alles. 
Ook al heb ik er helemaal niets 
aan, ik wil weten hoe het voelt 
als de eeuwige prijswinnaar.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

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)
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DONDERDAG

Arjen Lubach 
Tekst: Matthijs van Lierop 

Foto: Rene van Elst

SOCIAL MEDIA
Jim houdt als webredac-
teur de website van 
Zondag met Lubach 
up to date en zorgt 
voor de planning van 
social media. 
“Met zo’n populair 
programma is het be-
langrijk dat je de juiste 
woorden kiest voor Fa-
cebook-posts. 

SOCIAL MEDIA
Jim houdt als webredac-
teur de website van 
Zondag met Lubach 
up to date en zorgt 
voor de planning van 
social media. 
“Met zo’n populair 
programma is het be-
langrijk dat je de juiste 
woorden kiest voor Fa-
cebook-posts. 

Jim werkt bij 
Zondag met Lubach:
‘Arjen maakt altijd geintjes’

HEESWIJK-DINTHER - Toen Jim Schulpen anderhalf jaar geleden begon als 
webredacteur van Zondag met Lubach trok het tv-programma wekelijks ruim 
driehonderdduizend kijkers. Inmiddels heeft het populaire programma zowel 

op tv als op YouTube de miljoen kijkers overschreden.

De juiste 
woorden 
kiezen voor 
Facebook-
posts

Jim Schulpen

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Om dit vijfjarig jubileum te vie-
ren organiseert IVN Brabant drie 
verschillende jubileumwandelin-
gen en één jubileumfietstocht 
met een speciaal thema. Deze 
wandelingen en fietstocht wor-
den georganiseerd tussen 2 en 
23 juni in de vier gemeenten van 
de Maashorst. 

Wandelen met iets extra’s
Mensen die deel willen nemen 
aan een jubileumwandeling kun-
nen kiezen uit een wandeling met 
een bezoek aan een theetuin, de 
schaapskudde, of het maken van 
een gezonde smoothie. Voor de 
fietstocht door de Maashorst 
kunnen eventueel fietsen wor-
den gehuurd. 

Groot effect op gezondheid
Mensen met diabetes type 2, 
COPD of risico op hart- en vaat-
ziekten die niet of nauwelijks be-
wegen, krijgen door Biowalking 

meer vertrouwen om zelf meer 
te gaan bewegen. Verder blijkt 
dat deze mensen door contacten 
met lotgenoten en intensiever 
contact met de zorgprofessio-
nal beter leren omgaan met hun 
ziekte. Ook ervaren deelnemers 
wat een natuurlijke omgeving 
voor hun gezondheid kan bete-
kenen. 

Meer informatie en aanmelden
In de Maashorst worden de bio-
walks georganiseerd door IVN 
Brabant in samenwerking met 
Synchroon Zorggroep, zieken-
huis Bernhoven, Stichting Maas-
horst in uitvoering en de vier 
IVN afdelingen in de Maashorst.

De jubileumwandelingen en 
-fietstocht kosten tussen de  
€ 3,50 en € 7,50 per persoon 
inclusief activiteit en koffie/thee. 
Meer informatie en aanmelden 
kan via www.biowalking.nl.

IVN Biowalking in 
de Maashorst viert 
vijfjarig jubileum
MAASHORST - Zo’n vijf jaar geleden startte in de Maashorst het 
project IVN Biowalking. Biowalking is wandelen in de natuur voor 
mensen met een chronische ziekte of beperking onder begeleiding 
van een IVN natuurgids en een zorgprofessional. 

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar 
wordt voor de eerste keer in 
Heeswijk-Dinther, van 15 tot en 
met 18 mei, de Goede Doelen-
week georganiseerd. Er wordt 
nu in één keer, voor twaalf na-
tionale collectes tegelijkertijd, 
gecollecteerd. 

De volgende goede doelen doen 
mee:
Stichting Nationaal Fonds Kin-
derhulp, Hartstichting, Nierstich-
ting Nederland, MS Vereniging 
Nederland, Maag Darm Lever-
stichting, Diabetes Fonds Ne-
derland, Fonds Verstandelijk Ge-
handicapten, Rode Kruis, KWF 
Kanker Bestrijding, Hersenstich-
ting Nederland, Stichting Natio-
naal Reumafonds en de Neder-
landse Brandwondenstichting. 

Je krijgt deze week van de collec-
tanten een envelop, met daarin 
een informatiebrief, een invullijst 
en een inzamelenvelop. 
Op de lijst kun je noteren welke 
goede doelen je wil steunen en 

met welk bedrag. Het totaalbe-
drag gaat contant, met de invul-
lijst in de inzamelenvelop.

Van 15 tot en met 18 mei komen 
de collectanten deze envelop bij 
jou ophalen.
Het is misschien even wennen 
dat je in deze Goede Doelen-
week, nu in één keer, aan alle 
goede doelen tegelijk een do-
natie kunt doen. We hopen dat 
alle goede doelen op jouw steun 
mogen rekenen en dat deze 
week een groot succes wordt.

Na afloop van de collecte wordt 
de opbrengst van de Goede 
Doelenweek gepubliceerd in 
deze krant. Ook kun je hen vol-
gen op Facebook.

Goede Doelenweek 
in Heeswijk-Dinther

VORSTENBOSCH - De collecte-
materialen liggen weer klaar om 
te worden verspreid. De derde 
Goede Doelenweek is klaar voor 
de start, in navolging van twee 
succesvolle jaren. Deze vindt 
plaats van 15 tot en met 19 mei.

In 2015 werd, op initiatief van 
de coördinatoren de goede 
doelen waarvoor gecollecteerd 
werd, een start gemaakt met de 
Goede Doelenweek in Vorsten-
bosch. Spannend was het; de 
ervaringen van andere dorpen in 
de omgeving waren positief. 

Zou het ook in Vorstenbosch een 
kans van slagen hebben? Het 
bleek een goede zet te zijn ge-
weest om gezamenlijk op te trek-
ken in het collecteren. De opzet 
van de Goede Doelenweek werd 
positief ontvangen, zowel door 
de inwoners van Vorstenbosch 
als door de collectanten.

En wat goed gaat, daar ga je 
mee door! Dit jaar is het Reuma-

fonds toegetreden, waardoor er 
gecollecteerd wordt voor zeven 
goede doelen te weten: Neder-
landse Brandwonden Stichting, 
Epilepsiefonds, Hartstichting, 
KWF Kankerbestrijding, Long-
fonds, Nierstichting en Reuma-
fonds. Al deze doelen zijn CBF 
erkend en hun coördinatoren 
nemen deel aan de organisatie 
van de Goede Doelenweek. 

Er wordt weer gegaan voor een 
succesvolle collecte en de men-
sen achter de Goede Doelen-
week willen hierbij de collectan-
ten alvast bedanken voor hun 
inzet en de inwoners van Vor-
stenbosch voor hun donatie. Op 
17 en 18 mei zullen de collectan-
ten langskomen om de envelop 
met de intekenlijst en donatie op 
te halen.

Goede Doelenweek; Een extra 
steuntje in de rug voor het goe-
de doel van jouw keuze!

Goede Doelenweek 
in Vorstenbosch 

Collectant:   ...................................................................................................................

Route:   ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

De opbrengst komt geheel ten 
goede aan SamenLoop voor 
Hoop. VCGG is een hechte 
vriendengroep, velen van hen 
hebben in hun directe omgeving 
te maken gehad met kanker. 

VCGG wil zich graag sterk ma-
ken voor verder onderzoek naar 
deze ziekte en voelt zich geroe-
pen om haar steentje bij te dra-
gen, daarom steunt zij Samen-
Loop voor Hoop.

Op deze avond treden er twee 
bands op. De avond begint met 
een optreden van de band ‘Move 
Your Lazy Feet’, deze band zal 
soul en funk ten gehore bren-
gen. Hierna volgt een optreden 
van de band ‘Kerelz’, deze band 
laat je genieten van Nederlands-
talige- en Engelstalige popclas-
sics. Probeer dan maar eens op 

je kruk te blijven zitten; dit gaat 
gegarandeerd niet lukken! Als 
klapstuk van deze avond volgt er 
nog een surprise-optreden van 
‘Hisse Bodem’. Het belooft een 
mooie avond te worden!

Kaarten in de voorverkoop kos-
ten € 5,- en zijn te verkrijgen bij 
Boekhandel Ceelen, CC De Pas 
en Bijzonder Talent TV de Broek-
hoek. 
Op de avond zelf kosten kaartjes 
aan de deur € 7,50.

Dance with Friends

HEESCH - Op zaterdag 27 mei organiseert vriendengroep ‘VCGG’ 
een benefietconcert ‘Dance with Friends’. Dit zal gehouden worden 
in CC De Pas, aanvang 20.30 uur. 

V.l.n.r.: Jos Gloudemans, Toon Romijnders, Huub Geurts en Eric Gloudemans

en wat goed 
gaat, daar ga 
je mee door
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tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden: 

croissant

2 stuks 1,00
normaal 2,10

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

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

14,95
aardbeienvlaai
10-12 personen

normaal  17,30

moeders omdat niet voor
één aardbei te vangen zijn…

maken wij ’n vlaai boordevol heerlijke Hollandse aardbeien vers van het land. 
Onze bekende vlaaibodem, onovertroffen zelfgekookte room erop en verse aardbeien.

Lekkerder vind je een aardbeienvlaai niet. Aardbeienteler Verkuijlen uit Heeswijk is onze leverancier.
Behalve aardbeienvlaai hebben wij nog allerlei ander aardbeien gebak om moeders mee te verwennen.

Wat is er hard gewerkt en wat hebben ze er weer 
zin in, Fred en Bianca Schel, uitbaters van de geheel 
vernieuwde Brasserie ’t oude raadhuis
Hoe het geworden is? Zo mooi dat je er bijna zou willen blijven wonen

Dat wordt voor de gasten nog 
lastig kiezen: wordt het binnen 
of buiten, aan de gezellige ronde 
tafel met krantje en tijdschriften, 
aan het raam, in een romantisch 
hoekje of in de fonkelnieuwe 
Raadkamer. Wat het ook wordt: 
als je eenmaal zit wil je echt voor-
lopig nog niet weg. 

Totaalbeleving
Fred en Bianca kozen voor een 
moderne eigentijdse uitstraling. 
Met wijnkast, bar met vier speci-
aalbiertjes op de tap en hip meu-
bilair. 
Maar niet alleen de ambiance is 
voor hen belangrijk. Fred: “Alle 
gerechten worden vers bereid 

met veel seizoens- en streekpro-
ducten. Kwaliteit vinden wij be-
langrijk. Je kunt bij ons terecht 
voor een diner á la carte, maar 
ook voor een klein hapje, een 
lekkere lunch, koffie of thee met 
huisgemaakte taart, een comple-
te High-Tea of borrel met borrel-
plank. We hebben een aantrek-

kelijk drie-gangen keuzemenu 
tegen een vaste lage prijs. Vanaf 
10.30 uur kun je terecht voor 
koffie, vanaf het middaguur voor 

de lunch. En verder de hele dag 
voor wat je maar wilt.” 

Welkom
De brasserie biedt volop mo-
gelijkheden voor vergaderen, 
bruidsparen (handig voor wie in 
’t Raadhuis trouwt), gezelschap-
pen of toevallige passanten en 
theaterbezoekers. Met de ver-
nieuwde borrelkaart, wijnkaart, 
diner-, lunch-, trendy mixdrank-
jes- en Speciaal Bierkaart wordt 
ieder bezoek een bijzonder be-
zoek. Kom snel een kijkje nemen 
en houd de openingsacties in de 
gaten. Schuif gezellig aan, wel-
kom in ’t oude Raadhuis. 

 

 

 

HEESCH - Als je al tien jaar lang met zoveel enthousiasme en passie je zaak runt, dan kan het niet an-
ders dan dat je toko groeit. Want wat is het fijn binnenlopen in het authentieke pand bij Fred en Bianca 
en hun gastvrije team. Het wás al bijzonder, maar nu is het helemaal een feestje. Fred: “We groeiden 
uit ons jasje, en vooral de keuken werd echt te klein. We kregen de mogelijkheid om uit te breiden tot 
aan het nieuwe winkelcomplex naast ons. Hiermee konden we de keuken flink uitbreiden, en er kwam 
een nieuwe ruimte bij met 25 zitplaatsen en aansluitend een terras aan de straatzijde. Dat terras loopt 
overigens helemaal door naar de andere zijkant. Aan de achterkant willen we nog een binnentuin rea-
liseren. We zijn heel blij met onze 80 zitplaatsen, plus de terrasplekken.”

Fred en Bianca in de vernieuwde brasserie  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

‘t Dorp 61
5384 MB Heesch
0412-473079
info@ouderaadhuisheesch.nl
www.ouderaadhuisheesch.nl 

Het nieuwe gedeelte van de brasserie
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, trotse opa en overgroot-opa

Theo van Gemert 
Hij overleed in de leeftijd van 95 jaar. 

Echtgenoot van 

Dora van Gemert-van Hintum

Dora 
Cor en Hetty 
Jeanne en Mari 
Martin en Diny 
Benny † 
Anita en Arie 
Dorine en Hans 
Irmgard en Frans 
Edwin en Marijke

Klein- en achterkleinkinderen

2 mei 2017 
Laar 40, appartement 46U 
5388 HH  Nistelrode
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ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Voor u, naast u, met u

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

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

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

op vakantie met zieken-
vereniging Horizon Heesch

Dinsdag stond een bezoek aan 
kaasboerderij De Ruurhoeve op 
het programma. Heel interessant 
omdat iedereen na de uitleg ook 
de stallen in mocht. Daarna kon 
iedereen genieten van een boe-
renlunch. Die avond werden de 
deelnemers getrakteerd op een 
bonte avond met optredens 
door de vrijwilligers.

Woensdag vertelde de eigenaar 
van De Biestheuvel over de ge-
schiedenis van het landgoed en 
hoe dat nu functioneert. Daarna 
ging de groep richting Hilvaren-
beek waar een bezoekje aan een 
draaiorgelmuseum op het pro-
gramma stond.

Daar is enorm veel te zien op 
het gebied van draaiorgels. Bij 
het horen van die muziek zie je 
zo’n draaiorgel zo weer op straat 
staan. Die avond kwamen de 
ereleden van de Horizon en een 
wethouder op bezoek.

Donderdag was een heerlij-
ke dag met prachtig weer. Dat 
kwam goed uit, want de KBO 
kwam langs met duo-fietsen 
waarop ieder die wilde mee kon 
rijden. Maar ook was het za-
lig wandelen op het landgoed. 
Op het afscheidsdiner traden 
de ‘Grensmuzikanten’ op met 
meezing-muziek en reken maar 
dat er uit volle borst mee werd 

gezongen! Vrijdag zat het er 
helaas weer op en vertrok men 
weer huiswaarts. Het was een 
heerlijke, totaal onbezorgde en 
supergoed georganiseerde mid-
week. Dat was mogelijk door 
een geweldige groep vrijwilligers 
en verpleegkundigen die de hele 
dag klaar stonden; mensen die 
hun vakantiedagen opnemen 
om dit voor een ander te doen. 
Geweldig! 

Wil je ook je steentje bijdragen 
om ervoor te zorgen dat de zie-
kenvereniging dit geweldige 
werk kan blijven doen? Neem 
dan contact op met Wilma van 
Nistelrooy, 0412-454108.

HEESCH - Een grote groep vrijwilligers met 24 deelnemers en diverse begeleiders gingen een midweek 
op vakantie met ‘De Horizon’. Op maandag 1 mei was de bestemming landgoed De Biesheuvel in 
Hoogeloon, een prachtige locatie. Na het diner was er die eerste dag een bingo; veel mensen hadden 
dat nog nooit gedaan. Maar het werd als erg leuk ervaren; vooral omdat er meteen een prijs gewonnen 
werd!

Nationale WandelcoachDag 2017

NISTELRODE - Zaterdag 20 mei 
is uitgeroepen tot Nationale 
WandelCoachDag 2017. Op 
diverse locaties in Nederland 
en België kan men kennisma-
ken met de dienstverlening van 
wandelcoaches. Dé uitgelezen 
kans om meer te weten te ko-
men over wandel- en natuur-
coaching.

Voor deze regio kan men die 
dag terecht bij Natuurcentrum 

de Maashorst aan de Erenakker-
straat 5 in Nistelrode. 

Tussen 9.00 en 16.00 uur neemt 
wandel- en vitaalcoach Berna-
dette van Berkel uit Zeeland 
geïnteresseerden mee voor een 
tocht van ongeveer één uur door 
de Maashorst. De deelname aan 
de wandeling is gratis.

Meer informatie
Zit je veel en heb je last van 

stress of wil je meer vitaliteit? 
Meld je dan aan voor een gratis 
wandeling. Meer informatie vind 
je op www.nationalewandel-
coachdag.nl.

Op dit moment zijn er nog enke-
le plaatsen vrij. 
Voor aanvullende informatie en 
aanmelden kijk op 
www.koersvitaal.nl of neem 
contact op met Bernadette van 
Berkel via ben@koersvitaal.nl.

Omdat God niet 
overal kan zijn, 

heeft hij moeders 
geschapen

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 17 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

4 mini
croissants

voor

Moederdag 
cake

Kip cajun

100 gr. € 0,90

9,50

Runderschnitzels

100 gr. € 1,50

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Spareribs

100 gr. € 0,95
Gekookte
Gelderse
100 gr. € 1,00

11,00

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

Cadeautip!
De gezonde cadeaubon

BROCCOLI 500 gram  € 0.95
TROS CHERRY TOMAATJES 250 gram € 1.50
AARDBEIEN 1 doosje à 500 gram € 1.95
 3 doosjes à 500 gram € 5.00

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

8 personen

Met aardbeien van 
Jan en Birgitte uit Uden

1,00

Aardbeienvlaai

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Hartvormige cake met 
een vleugje kaneel

t/m zaterdag 13 meiVan Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Moeder verdient het beste!

Schuldhulpmaatje Frans Schmit 
waarschuwt voor ‘glijpad’

Frans Schmit uit Heesch is am-
bassadeur van Schuldhulpmaat-
jes en was onder andere betrok-
ken bij de opzet van de teams in 
Oss en Bernheze. Hij haalt men-
sen liever van ‘de rand van de 
put’, dan van de bodem. 

Glijpad
Frans: “Het begint met eenvou-
dige financiële problemen. Als 
je daar niets aan doet, worden 
die steeds groter èn komen er 
problemen bij. De eerste fase 
is meer geld opnemen dan je je 
kunt veroorloven en rekeningen 
steeds later betalen. Mensen be-
seffen dan vaak nog niet dat het 
mis gaat. De tweede fase is meer 
dan drie schuldeisers hebben, 
dan ervaren mensen echt pro-
blemen. In de derde fase kunnen 
ze de schulden niet meer binnen 
drie jaar zelfstandig oplossen.” 

Gezondheidsklachten
“De invloed van het hebben van 
schulden op de gezondheid is 
groot. Leven onder stress leidt 
niet alleen tot kokervisie, om 
het eind van de maand of zelfs 
de week te halen, maar ook tot 
irrationeel gedrag en moeite met 
planning en controle. De nega-
tieve processen in de hersenen 
tasten ook het immuunsysteem 
aan, waardoor mensen uiteinde-

lijk allerlei gezondheidsklachten 
krijgen.” 

Preventie
“Het kan iedereen overkomen. 
Preventie en in een zo vroeg 
mogelijk stadium hulp zoeken is 
belangrijk. Dan zijn problemen 
gemakkelijker op te lossen. Via 

google en de advertentie van 
schuldhulpmaatjes kom je op 
een website met tools waarmee 
je je situatie kunt inschatten en 
informatie over waar je hulp 
kunt vinden. Als je de ‘helpknop’ 
gebruikt gaat er een mailtje naar 
een coördinator, die contact 
met je opneemt en als je wilt 
een schulphulpmaatje stuurt. 
Schulphulpmaatjes helpen je zo 
veel mogelijk om het op eigen 
kracht te doen, zij wijzen je de 
weg. 

Ook anderen kunnen iets doen. 
Instellingen die met betalings-
achterstanden te maken krijgen 
hebben een signaalfunctie en 
kunnen doorverwijzen. Daar-

naast kan iedereen in zijn om-
geving problemen herkennen en 
mensen aanspreken.” 

Jeugdprogramma Moneyfit
“Sinds een paar maanden is er 
een nieuw programma, Money-
fit, voor jongeren tussen 16 en 
26 jaar. Via zoektermen komen 

jongeren op een speciale por-
tal met informatie over allerlei 
(geld-)zaken die spelen in hun 
leefwereld, bijvoorbeeld over 
studeren, goedkope vakanties, 
shoppen en gamen. Ze krijgen 
tips en informatie in korte arti-
keltjes, die regelmatig worden 
ververst. Via Whatsapp kunnen 
ze vragen stellen of een chatses-
sie met een schuldhulpmaatje 
aanvragen. Het programma 
wordt op scholen gepromoot, 
want ook voor jongeren geldt: 
hoe eerder je wat aan financiële 
problemen doet, hoe beter!” 

Meer informatie:
www.schuldhulpmaatje.nl
en www.moneyfit.nl.

BERNHEZE - Door de crisis zijn meer mensen in financiële problemen gekomen. Slechts een klein deel 
daarvan zoekt hulp. Toch is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te doen, voordat de problemen groter 
worden. 

Frans Schmit  Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Hoe eerder je wat aan je financiële 
problemen doet, hoe beter!

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, 
dier en natuur 

in de Maashorst
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KBO Bernheze
Informatie-
middag ‘Wonen 
met gemak’

NISTELRODE - In het kader van 
de WMO-koffiebijeenkomsten 
van de gemeente Bernheze is er 
op dinsdag 16 mei in CC Nesterlé 
een informatiemiddag. De or-
ganisatie is in handen van KBO 
Nistelrode. Aanmelden vooraf is 
niet nodig, de toegang is gratis. 
De bijeenkomst duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. Alle inwoners van 
Bernheze, die geïnteresseerd 
zijn in dit thema, zijn van harte 
welkom om deze informatiemid-
dag bij te wonen. 

Comfortabel en veilig
Als je van plan bent nog lang in je 
huis te blijven wonen, is het goed 
om eens met die ogen naar jouw 
woning te kijken. 

Kun je, als je ouder wordt, thuis 
nog steeds met gemak uit de 
voeten? 

Tijdens deze middag worden 
praktische voorbeelden en con-
crete oplossingen aangedragen:
- Waar bevinden zich de obsta-

kels in je huis?
- Hoe pak je die aan?
- Wat voor materialen en hulp-

middelen zijn er?
- Welke ondersteuning kun je 

krijgen?
- Je krijgt tips hoe je met een-

voudige maatregelen al veel 
kunt bereiken. Ook de meer 
ingrijpende mogelijkheden om 
je huis aan te passen komen 
aan bod. De voorlichter heeft 
ook handige voorbeeldpro-
ducten bij zich, die tijdens de 
bijeenkomst worden toege-
licht en gedemonstreerd. 

Wonen met Gemak
‘Wonen met Gemak’ is ontstaan 
vanuit een vrijwilligersinitiatief 
in Prinsenbeek. Inmiddels is het 
concept overgenomen in ver-
schillende Brabantse gemeenten. 
Het doel van Wonen met Gemak 
is voorlichting en praktische on-
dersteuning, waardoor mensen 
in staat worden gesteld om zelf 
het initiatief te nemen om te zor-
gen voor een geschikte woonsi-
tuatie. Dit ter ondersteuning van 
het langer zelfstandig wonen. 

Voor meer informatie zie 
www.wonenmetgemak.nl.

Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn aanwezig 
bij Harrie en Rien van Zoggel 
in de Achterdonksestraat 7 op 
dinsdag 16 mei van 18.30 tot 
20.30 uur. 

Ze staan klaar om de aangebo-
den spullen te repareren. Denk 
ook eens aan je tuingereedschap 
dat wellicht geslepen moet wor-
den of misschien heb je nog een 
fiets die nodig gerepareerd moet 
worden!

Het kluscafé is voor alle inwoners 
van Bernheze en misschien heb 
je nog ideeën voor hen. Alle data 
van het kluscafé in 2017 staan 
vermeld op de evenementenka-
lender op de achterzijde van deze 
krant en op de website van Loos-
broek; www.loosbroek.nu. 
Voor meer informatie of met 
vragen kun je altijd terecht bij 
Jan van Eerd via 0412-480658 
of bij Betsie van Zutphen, 0413-
229692. 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Excursie naar 
‘s-Hertogenbosch

HEESCH - Een bijzondere excur-
sie naar ‘s-Hertogenbosch staat 
op het programma van Heem-
kundekring ‘De Elf Rotten’. De 
heemkundekring organiseert op 
vrijdag 12 mei een bezoek aan 
Provinciaal Depot Bodemvond-
sten en het Sint-Jansmuseum.

De deelnemers worden tussen 
12.45 en 13.00 uur verwacht bij 
De Heemschuur aan de Schoon-
straat 35. 
Daarvandaan vertrekken zij per 
auto naar ‘s-Hertogenbosch. 
De deelnemers parkeren in de 
parkeergarage St. Jan aan de 
Hekellaan 25, (Vonk- en Vlam-
terrein). Vanuit daar gaan zij 
te voet naar het Provinciaal 
Depot Bodemvondsten in de  
Waterstraat waar zij om 14.00 
uur worden verwacht. Daar start 
een rondleiding langs de uitge-
breide collectie in de depots en 

worden de werkzaamheden van 
de medewerkers toegelicht. 
Na afloop van dit bezoek gaan de 
deelnemers naar het Sint-Jans-
museum in de Torenstraat, waar 
vanaf 15.30 uur kennis wordt 
gemaakt met de bouwgeschie-
denis van de Sint Jan en één van 
de grootste collecties middel-
eeuwse sculpturen van Neder-
land kan worden bekeken.

Deelname
Opgeven per mail of telefonisch 
bij Riky de Jong, 
rikydjong@home.nl of 0412-
646380. Of bij Hans Pennings, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl of 
06-10463762.
Opgave graag vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 
De entreeprijs van het Sint-Jans-
museum is € 3,- per persoon.
De entree van het Provinciaal 
Depot Bodemvondsten is gratis.

Voor alle 
inwoners Van 

bernheze
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c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Met een goed doordachte huisstijl laat je zien wie je bent en waar 

jouw bedrijf voor staat. Waar laat je zoiets maken? Bij ons natuurlijk!

compleet in 
huisstijlen

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Toonaangevend Toscaans beeld-
houwmuseum schaft gipsmodel 
aan van Ben Wijnen
TOSCANE/HEESCH - Het Boz-
zetti Museum in Pietrasanta 
heeft een gipsmodel van Ben 
Wijnen aan haar unieke collec-
tie toegevoegd. 

Dit internationaal toonaange-
vende beeldhouwmuseum, bo-
ven de oude bibliotheek van het 
klooster in het centrum van Pie-
trasanta, herbergt stukken van 
beroemde beeldhouwers zoals 
Botero, Mitoraj, Moore, Steen 
en Blumenfeld. “Het is een gro-
te eer om hier te mogen staan”, 
aldus een trotse Ben Wijnen. “Ik 
hoop dat ik met mijn stuk ‘Life 
/Vita’, dat is gebruikt als model 
voor een aantal werken in mar-
mer en brons, iets bijzonders 
toevoeg aan de collectie en aan 
de geschiedenis van dit muse-
um.”

Ben is de jongste uit het gezin 
van Harrie Wijnen en Trientje 

van de Ven op de Nieuwe Erven 
uit Heesch. Ben (1961) is een 
Nederlandse beeldhouwer die 
sinds 1999 woont en werkt in 
Pietrasanta, Italië. Ben studeerde 
in 1988 af aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg. 
Na als docent Beeldende Vor-
ming in het Voortgezet Onder-
wijs werkzaam te zijn geweest 
volgde hij zijn hart en vertrok hij 
op advies van zijn leermeesters 
naar Pietrasanta in het noorden 
van Toscane. 

Hier was hij een aantal jaren 
werkzaam bij Studio Sem, een 
vermaard beeldhouwatelier, 
waar hij zich bekwaamde in het 
werken met marmer. In 2011 
opende hij zijn eigen studio waar 
hij zich toelegt op het werken 
met marmer en brons. Daar-
naast verzorgt hij masterclasses 
aan managers en directeuren 
van bedrijven en geeft hij work-

shops tekenen en schilderen aan 
volwassenen op professioneel 
niveau.

Meer informatie over Ben en zijn 
werk is te vinden op zijn website 
www.benwijnen.com.

In deze elfde editie is Mi Canto 
gastheer voor drie ensembles. 
Gemengd koor Polyhymnia uit 
Olland was al eens eerder te gast 
op ‘Muzikaal Vertier’. Ze neemt 
je mee op een reis van licht klas-
siek tot modern. Vocal Group 
Basic Light uit Berlicum neemt 
je mee in de meer ritmische en 
swingende muziek, van gospel 
tot Afrikaans, zoals ze zelf aan-
geeft. En ook in deze editie van 
‘Muzikaal Vertier’ hebben ze een 
koor van buiten de regio weten 
te programmeren: Vocaal Ensem-
ble Da Capo uit Goirle is even 
‘oud’ als Kamerkoor Mi Canto. 
Ze zingt afwisselende genres met 
op deze avond zelfs een wereld-
primeur. Uiteraard zal ook kamer-

koor Mi Canto zich presenteren. 
Naast werken die je mogelijk al 
eerder van hen hoorde, zal zij een 
tipje van de sluier van een nieuw 
project oplichten dat iedereen bij-
zonder zal aanspreken.

Kortom; het wordt wederom een 
mooie concertavond. Na afloop 
drinken de leden van het koor 
graag een drankje met je. 
Het concert vindt plaats op za-
terdag 20 mei om 20.00 uur in 
de aula van Gymnasium Bern-
rode, Zijlstraat 1. De toegang is  
€ 5,-, inclusief een consumptie.

‘Muzikaal Vertier - 
met een koor of vier’

HEESWIJK-DINTHER - Kamerkoor Mi Canto organiseert voor de elf-
de maal ‘Muzikaal Vertier – met een koor of vier.’ Het is inmiddels 
een zeer goed gewaardeerde traditie van Heeswijk-Dinther. Ook 
ditmaal heeft het koor voor belangstellenden zeer interessante gast-
koren geprogrammeerd. Het belooft dus een zeer mooi en luchtig 
lenteavondconcert te worden. Ze nodigen je graag uit het concert bij 
te wonen op zaterdag 20 mei.

Liederentafel
HEESCH - Alweer de laatste liederentafel in CC De Pas voor de zo-
merstop. De Liederentafel begint woensdag 17 mei om 20.00 uur. 

Wie nog een keer wil genieten van een gezellig avondje samen zin-
gen onder begeleiding van het enthousiaste Liederentafelorkest kan 
daarvoor volgende week woensdag in CC De Pas terecht. De band 
speelt een mix van liedjes die lekker in het gehoor liggen en mak-
kelijk mee te zingen zijn. De ongedwongen sfeer maakt het gezellig 
waardoor het voor de meeste bezoekers gewoon een ontspannen 
avondje uit is. Iedereen is weer van harte welkom. De organisatie is 
in handen van de Liederentafelcommissie van CC De Pas. De entree 
bedraagt € 1,-.

Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
weer een stukje veiliger
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - 
Na een intensieve periode van 
lessen en veel thuis oefenen en 
leren zijn de cursisten van EHBO 
St. Raphael allemaal geslaagd 
voor het basisdiploma Eerste 
Hulp Bij Ongevallen (EHBO). 

In de cursus volgens de nieuw-
ste richtlijnen, heeft men leren 
omgaan met ongevallen. Door 
de gedegen opleiding is men bij 
incidenten met letsel in staat de 
noodzakelijk hulp te verlenen. 

De opleiding werd ondersteund 
door lotusslachtoffers (oefenge-
wonden), waardoor men in reële 
omstandigheden de vaardighe-
den heeft kunnen beoefenen. 
Reanimeren/AED van volwassen 
en kinderen alsmede verbandleer 
maakten deel uit van de cursus. 
Op een feestelijke avond zijn de 
diploma’s op 12 april uitgereikt. 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 

zijn dus weer een stukje veiliger 
geworden.

Heb jij ook interesse in een cur-
sus EHBO? In het najaar zal 
weer getracht worden om, bij 
voldoende aanmeldingen, een 

nieuwe cursus te starten. Voor 
meer informatie en/of opgave 
kun je terecht bij Jenneke Beer-
ling, 0413-296206 of op de 
website van EHBO vereniging St. 
Raphael HDL, 
www.ehboheeswijkdinther.nl.

De geslaagde cursisten met de lotus Marien Buijs en Eduard van der Bieze

op deze aVond een 
wereldprimeur
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Mei
maand VOETENmaand

Marisca v. Roosmalen
Vlasakker 17 - 5384 NN Heesch

06 13108955 of  0412 850549 Viva podolux, pedicure

Marisca v. RoosmalenMarisca v. RoosmalenMarisca v. RoosmalenMarisca v. RoosmalenMarisca v. Roosmalen

VIVA PODOLUX
P E D I C U R E

In mei en juni ontvangt u 
15% korting op een pedicure 
& OPI gelcolor behandeling

Afspraak maken?
Dat kan heel gemakkelijk online

www.vivapodolux.nl

Nieuwe locatie voor pedicuresalon Marlies

Tien jaar geleden begon Marlies 
aan de opleiding tot pedicure en 
inmiddels heeft ze een goedlo-

pende salon. Met allerlei voet- en 
nagelproblemen kun je bij haar 
terecht, van een likdoorn tot een 

ingegroeide teennagel. Sinds kort 
zet Marlies ook nagelbeugels, om 
tunnelnagels te corrigeren.

Na bijna tien jaar gaat de salon 
verhuizen. Op 13 mei opent 
Marlies de deuren van haar 
nieuwe pedicuresalon. Iedereen 
is die dag van 13.00 tot 17.00 
uur welkom om een kijkje in de 
salon te nemen. Samen met het 
feit dat ze al tien jaar een eigen 
onderneming heeft is de verhui-
zing een goede reden voor een 
feestelijke opening. 
Naast een pedicuresalon komt 
op het nieuwe adres ook een 
kleine fotostudio. In 2013 heeft 
Marlies een spiegelreflexcamera 
aangeschaft en sindsdien is ze 
ook graag bezig met foto’s ma-
ken. In de kleine fotostudio kan 

Marlies een groep tot zes per-
sonen op de foto zetten, maar 
ook met bijvoorbeeld je huisdier 
of met een baby of kind kun je 
hier terecht. Heb je een grotere 
groep of wil je graag op een an-
dere locatie op de foto worden 
gezet? Marlies kan ook op loca-
tie foto’s komen maken. 

Zowel tijdens een pedicurebe-
handeling als tijdens een foto-
shoot staat het sociale aspect 
voorop. Of je nu komt voor een 
behandeling van een schimmel-
nagel of voor een familieportret, 
voor Marlies is het belangrijk dat 
iedereen zich bij haar op zijn ge-
mak voelt. En om haar cliënten 
het extra makkelijk te maken kan 
er met pin afgerekend worden. 

Op de website 
www.pedicuresalonmarlies.nl 
vind je alle informatie over de 
behandelingen die Marlies uit-
voert. 

Voor meer informatie over foto-
shoots kun je terecht op 
www.marliesnederkoornfotografie.nl.
Wil je graag een afspraak maken 
bij Marlies? Dan kun je haar be-
reiken op 06-12509668.

HEESCH - Binnenkort staat Marlies Nederkoorn tien jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Marlies is begonnen als nagelstyliste, maar is al ruim negen jaar actief als pedicure. Op de Dr. Saal van 
Zwanenberglaan had ze haar eerste praktijkruimte, maar 13 mei verhuist zij naar Beatrixstraat 18. 

Heb je schoenen in de kast staan die je eigenlijk liever niet draagt? 
Veel mensen zijn niet zo kieskeurig in de schoenenwinkel. Ze komen binnen voor een mooi model of een 
trendy kleur. Dan is het even passen en snel afrekenen, zonder goed te letten op belangrijke details. Later 
blijkt dan vaak dat de pasvorm van de schoen niet klopt, of 
dat de nodige steun ontbreekt. Of de hak is te hoog.
Verkeerd schoeisel is de belangrijkste oorzaak van voetklachten als 
eeltplekken, knobbels op de teen en likdoorns. 
Meer dan de helft van alle volwassenen heeft er last van.

www.voetwereld.nl

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

naast pediCuresalon 
ook een kleine 

fotostudio

Iemand het 
gras voor 
de voeten 

wegmaaien
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‘Wie de schoen past, die trekke hem aan’

VOOR 2 MAANDEN 5 MAANDEN 9 MAANDEN

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

Schimmelnagels? 
Mooie voeten beginnen bij 
mooie nagels. Mooie nagels 

beginnen bij intense.
06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense
Kromstraat 3

5388 ES Nistelrode

f e e l  g o o d  —  l o o k  a m a z i n g

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser 
behandeling is het geleidelijk 
verwarmen van de nagelplaat, 
nagelriem en nagelwortel tot 
ongeveer 45 graden Celsius. De 
schimmel in de nagelplaat wordt zo 
pijnloos vernietigd. Na de behandeling 
ziet u niet direct resultaat, maar bij het 
groeien van de nieuwe nagel ziet u dat 
deze gezond uitgroeit. De 
behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het 
aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te 
laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.salonintense.nl

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
Hoi pap,

Wij zijn later omdat

we bij Thea en E
line

een waardebon halen 

voor ons ‘smam.

Kan ze haar voet
en ook 

een keer laten 
doen.

Leuk h�e voor Moederdag

Doei je lieve dochters 

Suus en Koosje

-

De Klaver 7 - 5384 XK Heesch - 06-53473619

Stap stralend en kleurrijk 
de zomer tegemoet... 

uw voeten verdienen het !

VOETENSALON
RIANNEHANDIGE TIPS

voor het kopen van schoenen

• De meeste mensen kopen 
blindelings schoenen in de 
maat die ze altijd al hadden. 
Maar in de loop van je le-
ven kan je voet veranderen. 
Bovendien kunnen maatsys-
temen per merk verschillen. 
Veel mensen hebben verschil-
lende voetmaten. Laat dus al-
tijd je beide voeten opmeten. 
Pas beide schoenen en koop 
op de maat van de langste 
voet.

• Let op voldoende teenruim-
te, zowel in de breedte als 
in de hoogte. Voor een goe-
de pasvorm is zowel lengte 
als breedte belangrijk. Pas 
schoenen in meerdere ma-
ten. Stiksels, naden of andere 
versieringen in de schoen vor-
men drukpunten die kunnen 
knellen. Controleer eerst of 
de binnenkant van de schoen 
glad aanvoelt en of je tenen 
zich wel vrij kunnen bewegen.

• Pas een paar nieuwe schoe-
nen altijd in de namiddag. Je 

v o e t e n 
worden wat 
dikker in de loop van 
de dag. Vergeet ook niet 
een paar goede sokken mee 
te nemen. Sokken zorgen sa-
men met schoenen voor de 
uiteindelijke pasvorm. Let op: 
nieuwe schoenen moeten di-
rect comfortabel zitten. Een 
te kleine schoen wordt niet 
meer groter. Het zogenaamde 
uitlopen van de schoen is een 
fabeltje.

• Kies voor leer. Leren schoenen 
zijn weliswaar duurder, maar 
geven meer stevigheid én 
flexibiliteit. Bovendien venti-
leren leren schoenen beter.

• Pas nieuwe schoenen altijd 
terwijl je staat en loopt en kijk 
of ze dan goed zitten. De hak 
voor vrouwen moet liefst niet 
hoger zijn dan drie centime-
ter. Voor mannen is de juiste 
hakhoogte in de regel maxi-

maal twee 
centime-
ter. Con-
t r o l e e r 

ook of de 
hiel stevig 

genoeg in het hiel-
stuk zit en of je voet niet naar 
voren kan schuiven.

• Pak de schoen vast en kijk of 
je de zool kunt buigen. De 
zool moet soepel zijn voor 
een goede afwikkeling van 
de voet. Vuistregel is dat het 
buigpunt van de schoen on-
der het buigpunt van de bal 
van de voet ligt.

• Trek bij veterschoenen de ve-
ters goed aan. Let op dat je 
hiel niet uit de schoen slipt.

• Algemene tip: Loop rustig 
een paar keer rond in de win-
kel om te testen of de schoen 
overal goed past. Neem voor-
al alle tijd voor zo’n belangrij-
ke beslissing.

www.voetwereld.nl.

maal twee 
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uw huis verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant 
op deze huizenpagina. De advertentie wordt om 

de week herhaald totdat het huis verkocht is 
(maximaal 1 jaar), waarvoor u

éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.
Wij maken de advertentie GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Huizen in Bernheze

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Want andersom wordt het moeilijker gemaakt.
Als je namelijk je telefoon in je abonnement afbetaalt 
moet dat sinds 1 mei aangemeld worden bij het BKR.
En een BKR registratie kan invloed hebben op de 
hoogte van je toekomstige hypotheek.
Hoe dat precies zit? 
Daar weten wij alles van.

KOOP EERST ’N HUIS
DAN ’N TELEFOON

Mogelijk nieuwe fase ontwikkeling
plannen voor raadhuisplein
NISTELRODE - Wethouder Peter 
van Boekel reageert positief op 
het principeverzoek van Veghelse
Beleggingsmaatschappij VEBEM 
BV, voor de herontwikkeling van 
locatie Raadhuisplein in Nistel-
rode. De ruimtelijke invulling 
van het plan is beoordeeld als 
‘acceptabel’. 

Het plan omvat:
-  een supermarkt van maximaal 

1.900 m2

-  12 appartementen
-  260 m2 horeca/detailhandel
-  lunchroom/horecapaviljoen 

op het Raadhuisplein
-  67 parkeerplaatsen. 

De appartementen in het cen-
trum voorzien in een behoefte en 
naar verwachting zullen horeca 
en een lunchroom bijdragen aan 
de functie van dorpshart van het 
Raadhuisplein. De bebouwing 
moet wel passen bij de dorpse 
sfeer. Het parkeerterrein komt 
op een binnenterrein, achter de 
horeca, en de supermarkt is ge-

pland in het pand waar voorheen 
Kling-van Dinther zat, zodat deze 
niet het aanzicht van het Raad-
huisplein overheersen.

Wethouder Peter van Boekel: 
“Met de invulling van deze loca-
tie hopen we een impuls te geven 
aan het centrum van Nistelrode. 
We staan echter nog aan het 
begin, we zijn er nog lang niet. 
Er is een aantal aandachtspun-
ten waar nog aan gewerkt moet 
worden.” 

Tweede supermarkt
De inwoners hebben al langer 
de wens voor een tweede su-
permarkt in Nistelrode. De af-
gelopen maanden is er veel te 
doen geweest over de mogelijke 
locatie daarvan. Diverse partijen 
hebben bezwaren geuit tegen 

een tweede supermarkt in het 
centrum. Die bezwaren hebben 
te maken met de bevoorrading 
van de winkel via de achterlig-
gende woonwijk, te weinig par-
keerplaatsen, het gebruik van het 
plein voor de kermis en bomen 
die staan op de plaats waar ho-
recaontwikkeling gepland is. Ook 
omdat de uitstraling van het plein 
door de bebouwing zou worden 
aangetast pleitte men voor een 
supermarkt buiten het centrum. 
Onderzoek toonde al aan dat er 
in Nistelrode onvoldoende markt 
is voor een volwaardige tweede 
supermarkt. Uit nieuw onderzoek 
blijkt dat de uitbreidingsruim-
te inmiddels is afgenomen door 
uitbreiding van Jumbo. Risico op 
leegstand maakt vestiging buiten 
het winkelconcentratiegebied 
ongewenst. 

Vervolgoverleg
Om toch tegemoet te komen 
aan de wensen van de inwoners, 
en om een impuls te geven aan 
het centrum, wil de wethouder 

het nu voorliggende voorstel een 
kans geven mèt aandacht voor 
de genoemde bezwaren. Aan de 
ontwikkelaar is gevraagd om met 
oplossingen daarvoor te komen. 
Dat lijkt een logische tussenstap. 
Er zal verder overleg worden ge-
voerd met de ontwikkelaar, on-
dernemers en de dorpsraad. 
De gemeenteraad is inmiddels 

geïnformeerd en het voorstel 
wordt woensdag 10 mei bespro-
ken in de commissie Ruimtelijke 
Ordening. 

Op de site van de gemeente, 
www.bernheze.org, vind je re-
levante documenten bij de ver-
gaderstukken van de commissie 
Ruimtelijke Ordening op 10 mei.

Stedenbouwkundig schetsontwerp Tekst: Henriëtte Maas

de ontwikkelaar is 
geVraagd om met 

oplossingen te komen

Nu 30% jubileumkorting!

30%
korting

op actie-
boxsprings

Boxspring Gothenborg   
       van 1693,-
 nu voor 1185,-

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl
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19 MEI 2017  //  09.30 - 20.00 UUR
Kom langs in onze winkel en ontdek wat ‘Comfortabel Wonen’ betekent volgens Strijbosch. 
Ervaar het nieuwste op het gebied van beeld en geluid; home-entertainment en huishoudelijk 
comfort; wassen en schoonmaak; koken en tafelen.
PS. wij trakteren u op lekkere hapjes en drankjes en vanaf 16.00 uur is er een wijnproeverij.

SHOP IN SHOP!
Kookstijl. Nieuw bij Strijbosch.

INSPIRATIEPARTNERS

Vrijdag 19 mei. Dagvoordeeltje! Bij aankoop vanaf 50 euro ontvangt u een 
waardecheque, in te leveren bij uw volgende aankoop.

Strijbosch  |  Heescheweg 29, 5388 RG Nistelrode, T. (+31) 412 61 1001 

Huis in Nistelrode in race voor titel:
Mooiste buitenstate van Nederland
Schitterende villa aan Loosbroekseweg terecht genomineerd

Bij het NVM samenwerkingsver-
band Buitenstate zijn alle make-
laars gespecialiseerd in de aan- en 
verkoop van vrijstaande wonin-

gen in het buitengebied. Buiten-
state heeft het grootste aanbod 
vrijstaande woningen die in het 
buitengebied te koop staan.

Jos: “Een woning krijgt het 
predicaat ‘Buitenstate’ 
als zij aan tenminste drie 
van de vier kenmerken 
voldoet. Het moet een 
vrijgelegen huis zijn dat 
buiten de bebouwde kom 
staat met minimaal 1.000 
vierkante meter perceel én 
een beleving uitstraalt van 
rust en ruimte. Buitenstate 
Makelaars heeft onlangs een 
prijsvraag uitgeschreven wie de 
mooiste buitenstate van Neder-
land heeft. Er zijn 231 panden 

door heel ons land die daaraan 
voldoen; waaronder dus ook 
ons huis. Vervolgens hebben wij 
onze kinderen, kleinkinderen, 
vrienden en kennissen gemobili-
seerd om stemmen voor ons huis 
te vergaren en dat is gelukt want 
wij staan op de tweede plek met 
355 stemmen! 

Er is een huis dat op dit moment 
435 stemmen heeft, maar dat wil 

niet zeggen dat dat huis gaat 
winnen, want uiteindelijk 

buigt een jury zich over de 
vijf huizen, die de meeste 
stemmen hebben gekre-
gen, en zij bepaalt dus 
welk huis wint.”

De jury bestaat uit de 
voorzitter van de NVM; 

de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars en 

Taxateurs, een tuinarchi-
tect, de hoofdredacteur van 

het magazine ‘Landleven’ en 
een binnenhuisarchitect. Jos: 
“Onlangs zijn er filmopnames 

gemaakt en daarvan is een drie 
minuten durend filmpje gemaakt 
waarin alles wat voor de jury van 
belang is goed naar voren én 
duidelijk in beeld komt. Hopelijk 
winnen we, we wachten in span-
ning af.”

NISTELRODE - Het worden een aantal spannende dagen voor Lieke en Jos Burghouts, want vrijdag 
aanstaande na 17.00 uur worden zij telefonisch op de hoogte gebracht of zij de winnaar zijn. Staat bin-
nenkort de mooiste buitenstate van Nederland op de grens van Nistelrode en Loosbroek?

Loosbroekseweg Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers

Jos en Lieke Burghouts

huis in nistelrode 
in top Vijf mooiste 
buitenstate
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AAN HET WERK

Boomrooierij

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

Van Weert Rondhout is een klein flexibel bedrijf gevestigd in Loosbroek 
(gemeente Bernheze). Wij zijn aanpakkers van nature. Er heerst een aangename 

werksfeer binnen een hecht team. 

Onze diensten zijn:
• Boomrooierij • Boomverzorging • Groenrecycling • Transport • Cultuurtechnisch loonwerk

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

KRAANWAGENCHAUFFEUR
(fulltime)

die met passie zijn vak beoefend. 
Wij zoeken een werknemer die het liefst wil uitgroeien tot een allrounder.

Transport van:
• Boomstammen • Groenafval • Boomstronken • Chips en schreds • Machines

Functie-eisen:
• Relevante opleiding en/of ervaring

• Vrachtwagenrijbewijs en V.C.A. diploma gewenst
• MBO werk- en denkniveau
• Klantvriendelijke instelling

• Teamspeler, gemotiveerd en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Betrouwbaar en collegiaal

• Nauwkeurig, klantgericht en zelfstandig
• Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wij bieden:
• Uitdagende en verantwoordelijke baan met ruimte voor eigen inbreng

• Opleidingsmogelijkheden
• Marktconforme salariëring, afhankelijk van ervaring, kennis en inzet

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Afwisselend werk

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur ons dan een mail met je cv en motivatie naar info@vanweertrondhout.nl 

of bel met ons naar 0413-224100 en vraag naar Willem-Jan van Weert.

Boomrooierij

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

Van Weert Rondhout is een klein flexibel bedrijf gevestigd in Loosbroek 
(gemeente Bernheze). Wij zijn aanpakkers van nature. Er heerst een aangename 

werksfeer binnen een hecht team. 

Onze diensten zijn:
• Boomrooierij • Boomverzorging • Groenrecycling • Transport • Cultuurtechnisch loonwerk

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

PLANNER/WERKVOORBEREIDER
(fulltime)

die met passie zijn vak beoefend. 
Wij zoeken een werknemer die het liefst wil uitgroeien tot een allrounder.

• Planning van A tot Z
• Aangenomen werken opnemen/inplannen en mee uitvoeren

• Lopende werken bewaken op kwaliteit en kosten
• Opnemen en calculeren kleinere werken bij klanten
• Opstellen offerte, versturen en nakomen afspraken

Functie-eisen:
• Relevante opleiding en/of ervaring

• Vrachtwagenrijbewijs en V.C.A. diploma gewenst
• MBO/HBO werk- en denkniveau

• Klantvriendelijke instelling
• Teamspeler, gemotiveerd en geen 9 tot 5 mentaliteit

• Betrouwbaar en collegiaal
• Nauwkeurig, klantgericht en zelfstandig

• Kostenbewust en innovatief
• Computervaardig

• Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Wij bieden:

• Uitdagende en verantwoordelijke baan met ruimte voor eigen inbreng
• Opleidingsmogelijkheden

• Marktconforme salariëring, afhankelijk van ervaring, kennis en inzet
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Afwisselend werk

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur ons dan een mail met je cv en motivatie naar info@vanweertrondhout.nl 

of bel met ons naar 0413-224100 en vraag naar Willem-Jan van Weert.

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw autozaken!

Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl

www.crommenacker.nl

Vacature

Monteur niveau 4
Fulltime  

Crommenacker Automobielen is een jong en innovatief 
automobielbedrijf gevestigd in Nistelrode. Wij voeren 
onderhoud, reparatie’s en APK’s uit aan personen en 

bedrijfsauto’s, daarnaast houden we ons bezig met de in 
en verkoop ervan. 

Wij zijn gespecialiseerd in diagnose stellen aan complexe 
storingen en het oplossen ervan. Ook bieden wij de volledige 

aircoservice. Voor banden en 4 - wiel uitlijning kunt u ook 
bij ons terecht. Wij zijn hèt adres voor àl uw autozaken! 

Wij zijn op zoek naar een Vakman! 

Heb jij ervaring, je APK papieren op zak, ben je flexibel en kun 
je zelfstandig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden 

goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris.

Stuur een mail, bel ons of kom naar ons bedrijf als jij denkt 
dat je onze nieuwe collega wil worden.

Dweilorkest Nie Te Geleuve 
zoekt trompettisten

Omdat de leden graag muziek 
willen blijven maken, is Nie Te 
Geleuve met spoed op zoek naar 
mensen die het orkest willen ko-
men versterken. Heb je in het 
verleden trompet gespeeld en 
wil je weer beginnen? Speel je 
trompet en zou je je wel aan wil-
len sluiten bij een orkest? Neem 
dan contact op en kom eens 
kijken op een repetitie. Nie Te 
Geleuve is een gezellige club die 
een keer per week repeteert, on-

der leiding van een deskundige 
dirigent, en die gemiddeld eens 
per maand optreedt. 

Het orkest gaat naar festivals, 
met of zonder jury, luistert eve-
nementen op en staat op de 
slotdag van de Nijmeegse Vier-
daagse ook op de Via Gladiola, 
voorzien van alle gemakken. 

Naast trompetten is er ook plaats 
voor trombones en tuba’s en an-

dere muzikanten, leeftijd is on-
belangrijk. Misschien kom je wel 
samen met een vriend of vrien-
din! Dit maakt de stap misschien 
wat eenvoudiger. Stap over de 
drempel; Nie Te Geleuve heet 
je van harte welkom. Is jouw 
belangstelling gewekt en wil je 
meer weten? 
Neem dan contact op met voor-
zitter Adri de Jong, 
06-55509999 of 
siwertje@msn.com.

HEESCH - Nie Te Geleuve werd opgericht in 1989, bestaat nu dus bijna 28 jaar en speelt niet alleen 
maar carnavalsmuziek maar ook moderne (pop)muziek. Trompetten zijn daarbij onmisbaar, maar door 
omstandigheden is het aantal gedaald tot nul. En dan wordt het maken van leuke muziek wel heel erg 
moeilijk voor een dweilorkest! 
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‘Volg je passie’

Voor de afdeling Openbare Ruimte regio Cuijk, Oss en Veghel is IBN Facilitair op zoek 
naar enthousiaste en gedreven 1e medewerkers groenvoorziening. IBN Facilitair is 
onderdeel van IBN. IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald 
werk. 

Functieomschrijving
Als 1e medewerker groenvoorziening organiseer je de dagelijkse werkzaamheden van een 
klein team zodanig dat de werkzaamheden op een efficiënte, vaktechnisch verantwoorde 
en veilige manier worden uitgevoerd. Je houdt hierbij rekening met de talenten en 
beperkingen van je medewerkers. Je gaat voor in het werk en hebt een voorbeeldfunctie 
naar de medewerkers in het team. Je werkt mee en ondertussen geef je instructies, houd 
je toezicht en controleer je het resultaat.

Functie-eisen 
Je beschikt over een afgeronde vakopleiding en werkervaring in de groenvoorziening. 
Je hebt kennis en ervaring in het uitvoeren van beeldbestekken. Je beschikt over een 
rijbewijs en bij voorkeur over een VCA-basisdiploma en een certificaat Flora & Faunawet 
(niveau 1). Je bent in staat een goede werksfeer te realiseren en je medewerkers te 
motiveren om de beste resultaten te behalen.

Wij bieden 
Een zelfstandige, fulltime functie in een prettige werkomgeving met goede 
arbeidsvoorwaarden (Cao Hoveniersbedrijf) en ruime opleidingsmogelijkheden. 

Reactie
Heb je interesse mail dan je motivatiebrief met CV voor 22 mei a.s. naar 
solliciteren@ibn.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Wiljan Bens, rayonleider. 
Voor vragen over de vacatures kun je telefonisch contact opnemen met Wiljan Bens via 
0413 – 28 24 79.
 
Kijk op ibnfacilitair.nl en ervaar waar we voor staan!

Gezocht: 
1e medewerker 
groenvoorziening

SCHOONES CARAVANTRANSPORT BV TE OSS
Zoekt een

AVONTUURLIJKE CHAUFFEUR
Wie zijn wij?

Een klein familiebedrijf waar transport van chalets en het plaatsen daarvan, de 
hoofdwerkzaamheden zijn. Dit gebeurt voor zowel bedrijven als particulieren. 

Wat ga je doen?
Je hebt ervaring in het exceptioneel transport. Je laadt, lost en vervoert o.a. 
chalets. Je rijdt in zowel binnen- als buitenland. De weekenden ben je vrij.

Je rijdt zowel alleen als met een collega. Inzicht is een pré gezien de diverse 
werkzaamheden. Bij voorkeur kun je overweg met een tractor.

Wie ben je?
• Je bent in bezit van rijbewijs CE, digitale bestuurderskaart (én code 95)
• Je bent woonachtig in een straal van 20 km vanaf Oss;
• Je houdt van een uitdaging, bent representatief en kan samenwerken.
• Je bent � exibel, zorgvuldig en stressbestendig

Wat bieden wij jou?
• We nemen de tijd om je in te wijden in deze speciale tak van transport. 
• Verloning conform cao TLN.
• Werkzaamheden zijn voor langere tijd.
• Werken in een klein en gezellig team waar je geen nummer bent.

Heb je interesse of een vraag?
Neem dan contact met ons op via 06-53149977 of 

info@schoonescaravantransport.nl    www.schoonescaravantransport.nl

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

*	 enthousiast,	gedreven	en	flexibel
*	 uitgebreide	culinaire	kennis	&	affiniteit	met	computers
*	 beschikbaar	op	vrijdag	en/of	zaterdag	en	flexibel	in	vakantie	
	 en/of	vervanging	bij	ziekte
*	 10	tot	20	uur	per	week
*	 woonachtig	in	omgeving	Heesch/Oss

In verband met stage/studie, buitenlandse reis en verhuizing
zijn wij voor onze winkels in Oss en in Heesch op zoek naar

Nieuwe collega’s m/v

Denk jij dat je deze kwaliteiten bezit 
en een leuke aanvulling bent voor ons 
Bon Fromage Team?

Stuur	dan	een	uitgebreide	sollicitatie	
(motivatie	en	CV)	naar	elly.bens@live.nl	
voor	zondag	14	mei	2017.

Echter, de professionals en de getalen-
teerde specialisten wèl natuurlijk, en heel 
goed zelfs.

Maar doe iets of ga iets doen waar je 
euforisch van wordt. Dit hoeft geen 
spannende baan te zijn. Het kan ook ge-
woon zo geweldig zijn omdat het werk 
heel saai is in eenvoud, maar je de beste 
apparatuur daarvoor mag gebruiken. Of 
omdat je werkgever het je zo makkelijk 
maakt met de voorbereidingen, of om-
dat je ziet dat je elke dag mensen blij 
maakt. Of omdat je de snelste bent in je 
werk, ook al is het super saai werk.
Ik kan enorm genieten van verhalen 
waaruit blijkt dat de verteller echt eufo-
risch is over iets wat een ander als een 
koude douche ervaart. Gewoon omdat 
hij/zij iets doet wat hij/zij als geweldig 
ervaart.

Toch zijn er niet veel mensen die het uit 
gaan proberen. Soms zit ik met mensen 
in gesprek - en natuurlijk zijn we niet alle-
maal hetzelfde - maar dan vraag ik: “En, 
wat doe jij voor werk?” En het antwoord 
kan twee kanten op. Of… ze beginnen 
twijfelend: “Tja, wat doe ik eigenlijk?”, 
vaak kijken ze dan ook nog hun partner 
aan, zo van ‘ik wil het eigenlijk niet ver-
tellen, maar moet ik dat?’ of ‘hoe zal ik 
het zeggen’. En je weet bij voorbaat dat 
ze iets doen wat ze niet graag doen.

Of ze beginnen te praten en de vonken 
spatten er vanaf. Ze beginnen te vertel-
len hoe hun functie heet, maar “weet 
je, we maken ook nog dit en we doen 
ook nog dat en als ik even de kans krijg 
dan probeer ik…” Dan weet je, de pas-
sie vliegt er vanaf en ze blijven gedre-
ven doorpraten alsof hun leven er vanaf 
hangt.
Nou, ik kan rustig toegeven: ik ben er 
een van dat laatste voorbeeld. Ik zou 

het echt heel erg vinden als ik iets moest 
doen waar ik niet blij van werd, geen 
uitdaging in zou vinden of geen voldoe-
ning uit zou halen. En dat wil ik hier wel 
even kwijt. Ook al drijf ik misschien wel 
eens door in mijn enthousiasme - inder-
daad niet iedereen is hetzelfde - maar ik 
doe wel iets wat ik leuk vind.
 
En ik ben van mening dat je niet voor 
minder moet gaan.

‘t Is maar een dagelijkse 
gedachte...

Euforisch of supersaai...
BERNHEZE – Voor één keer dan: Ga ervoor! Doe dat wat je graag doet en doe dat 
goed. Maak van je hobby je werk, dan lijkt het alsof je nooit meer hoeft te werken. 
Je hoort het iemand zeggen, het klinkt zo logisch, maar zo niet haalbaar. Het is ook 
raar om van je hobby je werk te maken, want van voetbal of tennis kunnen niet veel 
mensen leven. Ook hobby’s die eerder echt werk waren, zoals fotograaf of schrijver, 
de gemiddelde fotograaf kan er geen droog brood meer mee verdienen.

‘ik zou het echt heel erg 
vinden als ik iets moest doen 
waar ik niet blij van werd’
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Tja, wie kent hem niet? Cesar 
Zuiderwijk is één van die legen-
darische topartiesten en deze 
masterclass is een ultieme gele-
genheid om eens nader kennis 
te maken met één van de beste 
drummers van ons land. De man 
die het ritme aangeeft achter 
Golden Earring.

Deze man heeft een leven met 
vijftig jaar drumervaring. “Als 
drummer heb je vele voordelen; 
je kunt nooit vals spelen en nie-
mand weet wat je zit te doen, al-
leen de bandleden. De drummer 
bepaalt het ritme, dus alleen de 
bandleden kunnen uit het ritme 
geraken.” 
Wat kan je verwachten? Een 
voorstelling met drumsolo’s en 
uitleg over ritmes, waarmee 
Cesar beroemd is geworden, zo-
als ‘Radar Love’, ‘Twilight Zone 
‘en ‘When the Lady Smiles’. 
Oefenen, met een band spelen, 
soleren, onafhankelijkheid en 
de Möller-methode waarbij je 
drie tot vier keer zo lang en snel 
kunt spelen. Een masterclass met 
het licht aan, gevuld met tips en 
tricks, met vragen en antwoorden 

waarbij meespelen tot de moge-
lijkheden behoort. 
Zo krijgt een aantal drummer-
tjes onder het toeziend oog van 
de meester de kans om achter 
het drumstel van Cesar plaats te 
nemen om hun drumtechniek te 
laten zien en horen. 

Zeker de moeite waard, ook als je 
niets van drummen afweet! 
De masterclass is op 14 mei en 
begint om 14.30 uur. Er zijn nog 
kaartjes à € 12,50 verkrijgbaar 
via www.fanfarenistelrode.nl.

NISTELRODE – Een masterclass met verhalen over ontmoetingen, uiterst humoristische anekdotes en 
mooie drumsolo’s. Dit alles op zondag 14 mei. Het belooft een geweldige en interessante middag te 
worden met een reis door de tijd met Cesar Zuiderwijk. 

Drumlegende Cesar aan 
het werk bij CC Nesterlé

Foto: Rob van Romer

Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Bernheze timmert aan de weg

Bernheze heeft in 2016 het pre-
dikaat Fairtrade Gemeente ont-
vangen. Behalve dat de Werk-
groep er met een kraam staat, 
zal ook een aantal Heesche be-
drijven zich presenteren. Doel is 
de fairtrade gedachte breed en 
Aangenaam uit te dragen. 

Goed nieuws is dat de Werk-
groep weer twee bedrijven be-
reid heeft gevonden om fairtra-
de te zijn: de Bakkers Lamers en 
Rabobank. Zij zijn ook aanwe-
zig op zaterdag 13 mei. Verder 
zijn vertegenwoordigd de super-
markten Albert Heijn, Jumbo en 
Lidl, de Wereldwinkel, CC De Pas 

en Pannenkoekenhuis Heesch.
“We hopen er een gezellige hap-
pening van te maken voor jong 
en oud, met onder andere mee-

trommelen met djembégroep 
Damba en een leuke prijsvraag 
voor kinderen die is af te halen 
bij de Fairtrade-kraam en in te 
leveren bij de Wereldwinkel. En 
voorbijgangers krijgen een gratis 
Fairtrade roosje. Verder is er na-
tuurlijk informatie over Fairtra-

de”, aldus Bert Bakker, voorzit-
ter van de Werkgroep. Vanwege 
het gestegen inwoneraantal van 
Bernheze zijn de leden van de 

Werkgroep volop aan het werk 
om nóg meer bedrijven Fairtra-
de te krijgen. De Werkgroep kan 
dan ook heel goed versterking 
van nieuwe leden gebruiken. 
Meer info: Bert Bakker, 
06-19997546 of 
werkgroepftg@gmail.com.

BERNHEZE - In de week van 6 tot en met 14 mei is de Fairtrade Week en in dat kader is er op zaterdag 
13 mei, van 11.00 tot 15.00 uur, een gezellige promotieactiviteit op het plein bij het Labrys op ’t Dorp 
in Heesch. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Werkgroep Fairtrade, in samenwerking met 
Aangenaam Heesch. 

Enkele leden van de Werkgroep Fairtrade Tekst en foto: Carla Admiraal

Tijdens deze avond krijgt het publiek 
de buitenkans om als eerste te horen 
welke voorstellingen er voor seizoen 
2017-2018 in de theaterzaal van CC 
De Pas in Heesch staan. In vogel-
vlucht komen de voorstellingen aan 
je voorbij, soms met een kort beeld-
fragment, soms met een videobood-
schap en met live optredens van 
Steven Brunswijk (Braboneger) en 
Lieve Bertha. 

Er kan nu al vast verklapt worden 
dat het aantal voorstellingen is 

opgeschroefd naar ruim dertig! Dit maakt de keuze in het gevarieer-
de aanbod groter. Daarnaast is CC De Pas ervan overtuigd dat zij weer 
met een mooi programma komt vol bekende namen uit de Nederlandse 
theater- en muziekwereld, aangevuld met talentvolle artiesten en lokale 
optredens.

De preview-avond begint om 20.15 uur en de 
toegang is geheel gratis.

Aanmelden kan via info@de-pas.nl, een mooiere 
start van een nieuw theaterseizoen is bijna on-
denkbaar. Tot vrijdag 12 mei!

CC de Pas maakt nieuw
theaterprogramma bekend 
met optreden Braboneger
HeesCH - op vrijdag 12 mei wordt het nieuwe theaterpro-
gramma van CC de Pas gepresenteerd aan het publiek. de 
ideale avond voor wie jaarlijks met spanning wacht op het 
programma van het nieuwe theaterseizoen.

je voorbij, soms met een kort beeld-

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

Bernheze heeft in 2016 het predicaat 
Fairtrade Gemeente ontvangen

Veranderingen pensioen in eigen beheer!

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00



Woensdag 10 mei 2017 17
  

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

* e

Verras je
moeder

Op Moederdag 
een heerlijk 

ontbijt verzorgen
Zondag 14 mei is Jumbo Wiegmans Heesch 

geopend van 10:00 - 20:00 uur. 
Jumbo Nistelrode van 10:00- 18:00 uur
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Project 
In het afgelopen jaar ontvingen 
we meer dan 100 verzoeken tot 
koop van inwoners uit de hele 
gemeente. Daarnaast hebben we 
op 130 locaties in Nistelrode het 
gemeentelijke grondgebruik geac-
tualiseerd. Dat heeft ertoe geleid 
dat we op ongeveer 40 locaties 

gemeentegrond konden verko-
pen. Op andere locaties is een 
andere oplossing gevonden of zijn 
we daar nog over in gesprek. 

wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond 
die aan de voor-, zij- of achter-
kant van een perceel liggen en die 

deel uitmaken van het openbare 
groen. Als u vraagt om een stukje 
grond te mogen kopen, toetsen 
we of er sprake is van een rest-
strook en of de grond verkocht 
kan worden. Niet in alle gevallen 
kan de grond verkocht worden. 

Uit een inventarisatie blijkt dat 
sommige inwoners al stroken 
grond van de gemeente bij hun 
tuin hebben getrokken. Bij de 
start van het project ging het in 
de gemeente Bernheze om on-
geveer 40.000 m². In Nistelrode 
zijn al deze situaties behandeld, 
de gemeente start hiermee nu in 
Loosbroek. 

verkoopprijzen
Bent u eigenaar van een woning 
en grenst uw perceel aan een 
reststrook van de gemeente? Dan 
kunt u nu uw kavel uitbreiden en 
deze strook tegen een verlaagde 
prijs kopen. De verkoopprijs tij-

dens de projectperiode is € 95,- 
per m2 voor grond naast of achter 
de woning. Voor grond gelegen 
voor de voorgevel is de verkoop-
prijs € 50,- per m2. De reststrook 
moet wel kleiner zijn dan 125 m². 
Is de strook groter, dan stellen 
we de prijs vast op basis van een 
taxatie.

Meer informatie
Het bedrijf Intersolum uit Asten 
voert dit project uit voor de ge-
meente. Neem voor meer infor-
matie contact op met Ruud Krol, 
telefoon 06-46 95 41 27 of Chris-
tian van Deijzen, telefoon 06-19 
92 98 77 van Intersolum. Ze zijn 
ook via e-mail te bereiken: 
r.krol@bernheze.org of 
c.van.deijzen@bernheze.org. 

Als u nu al belangstelling heeft 
voor een strook grond kunt u via 
www.bernheze.org een verzoek 
indienen.

Grond kopen van de gemeente?
Actualisering grondgebruik van start in Loosbroek

GEMEENTEBErIcHTEN

praKTIScHE INForMaTIE

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

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

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

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

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

Formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

aGENDa

23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

Op de volgende data is het 
gemeentehuis gesloten.

12 mei 2017
Organisatiebrede bijeenkomst

25 mei 2017
Hemelvaartsdag

26 mei 2017
Collectieve vrije dag

5 juni 2017
Tweede pinksterdag

De Milieustraat is op 26 mei van 13.00 
tot 18.00 uur open

Nieuwe Woz-waarde voor uw woning
U ontvangt deze week de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning. Als u eigenaar bent van de 
woning krijgt u ook een aanslag OZB en Rioolheffing. 
Meer informatie op www.bernheze.org of bel 14 0412.

Het project ‘verkoop reststroken en ongeregistreerd grondgebruik’ 
is een succes en krijgt een vervolg. U kunt nog steeds geheel vrij-
blijvend verzoek tot aankoop van een reststrook indienen. Dat geldt 
voor alle inwoners van de gemeente bernheze. we starten in Loos-
broek met de actualisering van het gemeentelijke grondgebruik. 

NIET EENS MET 
DE WOZ WAARDE?

Vul het reactieformulier in 
op www.bernheze.org.

Onze taxateur belt binnen 
de bezwaartermijn terug.

In mei en juni ook op 
dinsdag- en donderdagavond 
op afspraak.

Bel ons en 
stel uw vraag,
telefoonnummer
14 0412.

Afspraak maken? 
Bel 14 0412, ons team 
staat dagelijks voor 
u klaar.

TIP
Bellen is 
sneller!

Meer informatie op www.bernheze.org of bel 14 0412.

WOZ WAARDE

Dank u voor 
uw uitleg, 
maar ik maak 
alsnog bezwaar.
Afhandelen 
kost gemiddeld 
13 weken. WOZ WAARDE

Ok, ik 
begrijp het. 
Bedankt 
voor de 
uitleg.

Ik leg u 
uit hoe we tot 
deze waarde 
gekomen zijn

U heeft gelijk, 
we verlagen de 
WOZ-waarde.

Gemeente haalt
snoeihout binnen de 
bebouwde kom op 

Op 24 mei 2017 haalt de gemeente Bernheze 
binnen de bebouwde kom snoeihout op. Als u 
daar gebruik van wilt maken, kunt u zich tot 
maandag 22 mei 2017, 12.00 uur aanmelden bij 
de gemeente, telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. De kosten zijn € 13,95. 
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 snoei-
hout voor 19.00 uur op.

aangepaste openingstijden gemeentehuis

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
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verpakkingen 
van plastic, blik 
en drankkartons 
in dezelfde zak

GEMEENTEBErIcHTEN

oFFIcIËLE BEKENDMaKINGEN

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Lions Bernheze voor 

het organiseren van Bike my 
Day op 17 juni 2017 van 7.00 tot 
21.00 uur op het terrein aan de 
Meerstraat 45a en omgeving, 
5473 VX, Heeswijk-Dinther. 
De Meerstraat is (tussen Meer-
straat 30B en de Zandkant) ge-
deeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 3 mei 2017.

-  Ruitersportvereniging De Va-
lianten voor het organiseren 
van de Höveler Cup van 25 tot 
en met 28 mei 2017 van 9.00 
tot 21.00 uur op de locatie 
Heibloemsedijk (t.h.v.) huis-
nummer 10a, 5473 TC Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 3 mei 2017.

-  Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de kermis Nis-
telrode van 3 tot en met 6 juni 
2017 dagelijks van 10.00 tot 
2.00 uur op de locaties Raad-
huisplein, Tramplein, Park-
straat en een gedeelte van de 
Laar (vanaf Maxend tot de De 
Hoef), 5388 HB Nistelrode. 
Vanaf 31 mei, 17.00 uur tot en 
met 7 juni 2017, 17.00 uur zijn 
bovenstaande straten afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 

voor voetgangers. De geluids-
ontheffing is verleend tot 1.00 
uur. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 3 mei 2017.

-  G. van Vliet voor het organi-
seren van Mentrec van 24 tot 
en met 26 mei 2017 van 15.00 
tot 23.00 uur op de locatie 
Watersteeg 1, 5476 KW Vor-
stenbosch. De beschikking is 
verzonden op 4 mei 2017.

-  AW4D Vorstenbosch voor het 
organiseren van de Avond-
wandelvierdaagse in de om-
geving van Vorstenbosch van 
30 mei tot en met 2 juni 2017 
van 18.00 tot 21.00 uur. Op 
2 juni 2017 is de Kerkstraat 
(tussen de Schoolstraat en de 
Kapelstraat), 54676 KB Vor-
stenbosch afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 4 mei 2017.

-  Kinderdagverblijf Klein Dra-
kenstein voor het organiseren 
van een open dag op 10 juni 
2017 van 10.00 tot 13.00 
uur op de locatie Burgemees-
ter Breukelstraat 5, 5473 AW 
Heeswijk-Dinther. Tijdens de 
open dag wordt een gedeelte 
van de Burgemeester Breukel-
straat (vanaf Past. Maasstraat 
13 tot Burgemeester Breukel-
straat 10) afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 4 mei 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Ondernemersbelang Hees-

wijk-Dinther voor het organi-
seren van een fotozoekactie 
op 13 mei 2017 van 11.00 tot 
16.00 uur op het veldje nabij 
Plein 1969, 5473 CA Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 3 mei 2017.

-  Comité Samen de Hoef 1 voor 
het organiseren van een actie 
ten behoeve van Samenloop 
voor Hoop op 13 mei 2017 
van 11.00 tot 16.00 uur op 
het speelveld aan de Langven, 
5384 PT Heesch. De toestem-
ming is verzonden op 3 mei 
2017. 

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

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
V.V. Heeswijk, Droevendaal 6, 
5473 BH Heeswijk Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding ge-
daan van een activiteit op 14 en 
27 mei 2017. Van deze moge-
lijkheid mag door de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij 
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
T. van Gruijthuijsen, Broekhoek 
44a, 5384 VR Heesch heeft in 
overeenstemming met artikel 

2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een uit-
weg naar Cereslaan 6 in Heesch. 
De melding is op 1 mei 2017 ge-
accepteerd. 
Verzenddatum: 1 mei 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

collectevergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning verleend in de vorm van 
een goeden doelen week aan 
de heer A.J.H. van Bree om in 
Nistelrode voor de Nederlandse 
Hartstichting, Nierstichting Ne-
derland, KWF Kanker Bestrijding, 
Stichting Nationaal Reumafonds, 
Nederlandse Brandwondenstich-
ting, Stichting Longfonds, Stich-
ting Nationaal MS Fonds, Ver-
eniging Het Nederlandse Rode 
Kruis, Stichting Nationaal Fonds 
Kinderhulp en eventueel het 
Epilepsiefonds om een openba-
re geldinzameling te houden in 
Nistelrode van 11 tot en met 17 
juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

voornemen tot 
uitschrijving
Als u verhuist moet u dat aan 
de gemeente doorgeven. Dat 
staat in de Wet basisregistra-
tie personen. Het college van 
burgemeester en wethouders is 
voornemens de persoonsgege-
vens van onderstaande persoon 
niet meer bij te houden, omdat 
uit onderzoek geen uitsluitsel is 
verkregen over de verblijfplaats.
- J.M.A. van Loosbroek, 
 geboren 18-01-1972
Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-

ciële gevolgen hebben voor de 
betrokkene. Bent u op de hoog-
te van het huidige adres van 
deze persoon, neem dan contact 
op met de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412.

wet ruimtelijke ordening 

vaststelling wijzigingsplan 
‘EHS percelen Nieuwlandseweg 
Nistelrode’
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘EHS 
percelen Nieuwlandseweg Nis-
telrode’ ongewijzigd vastgesteld 
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke or-
dening). Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPNieuwlandseweg-vg01.
inhoud: Het plan betreft het 
wijzigen van de bestemming 
‘agrarisch’ naar ‘natuur’ nabij 
Udense-weg/Nieuwlandseweg 
in Nistelrode. 
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt 
het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek 
is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplannen 
‘Heeswijkse aa-beemden’ en 
‘Geluidszone Dijkhoff’
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend, dat de raad in zijn 

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

Poort van Den bosch gaat de as-
falt deklaag van de a59 vervan-
gen tussen Rosmalen en Oss. 
Dat betekent dat er twee week-
endafsluitingen nodig zijn, één 
per rijrichting. Het verkeer wordt 
omgeleid. Daardoor kan de extra 
reistijd oplopen tot 15 minuten.

Vrijdag 12 mei 2017 vanaf 20.00 
uur tot en met maandag 15 mei 
2017, 5.00 uur wordt de rijbaan 
van de A59 van Oss richting 
‘s-Hertogenbosch afgesloten
 voor alle verkeer vanaf de aan-
sluiting Oss (52) tot en met het 
knooppunt Hintham (A59/A2). 

Vrijdag 19 mei 2017 vanaf 20.00 
uur tot en met maandag 22 mei 
2017, 5.00 uur wordt de rijbaan 
van de A59 van Rosmalen naar 
Oss afgesloten voor alle verkeer 
vanaf het knooppunt Hintham 
(A59/A2) tot aansluiting Oss 
(52).

informatie
Heeft u vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden? Kijk 
op de pagina van de geplande 
werkzaamheden: www.rijkswa-
terstaat.nl/werkzaamheden, of 
bel met de landelijke informa-
tielijn van Rijkswaterstaat: 0800-
8002 (gratis).

Wegwerkzaamheden tussen 
rosmalen en oss
Weekendafsluiting A59

Veteranendag 23 juni 2017
Oproep veteranen

Daarom organiseren we op vrij-
dag 23 juni 2017 een speciale 
dag voor alle veteranen die in 
Bernheze wonen. We zijn die dag 
te gast bij Vliegbasis Volkel. 

Geen uitnodiging, zelf aanmelden
Voorgaande jaren is gebleken 
dat niet alle veteranen zijn op-
genomen in het landelijk Vetera-
nenregister. Wij vragen degenen 
die geen uitnodiging hebben ge-
kregen en graag op 23 juni deel 
willen nemen aan Veteranendag, 
dit te melden bij de gemeente 
Bernheze. Wij informeren u dan 
verder over het programma van 

die dag. Dit geldt ook voor de 
nog actieve veteranen. Wij kun-
nen u dit jaar niet persoonlijk 
uitnodigen omdat door omstan-
digheden het Veteraneninstituut 
de adresgegevens niet kan ver-
strekken. Dus bent u een vete-
raan in actieve dienst en hebt u 
geen persoonlijke uitnodiging 
gekregen, dan kunt u zich ook 
aanmelden.

U kunt hiervoor contact opne-
men met mevrouw L. van Her-
pen, telefoon 0412-45 91 91 of 
via e-mail: 
l.van.herpen@bernheze.org

Het gemeentebestuur van bernheze vindt het belangrijk om jaarlijks 
aandacht te schenken aan de veteranen in onze gemeente. Op die 
manier laten we hen onze erkenning en waardering zien. 
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vergadering van 20 april 2017 de 
bestemmingsplanen ‘Heeswijkse 
Aa-Beemden’ en ‘Geluidszone 
Dijkhoff’ gewijzigd heeft vastge-
steld. De raad heeft eveneens op 
20 april 2017 besloten voor bei-
de bestemmingsplannen geen 
exploitatieplan vast te stellen.
inhoud plannen: Het be-
stemmingsplan ‘Heeswijkse 
Aa-Beemden’ omvat een ge-
deelte van het gebied gelegen 
tussen de Aa en de N279 - de 
Heeswijkse Aa-Beemden. Het 
plan voorziet in het uitbreiden 
van de bedrijfslocatie van Dijk-
hoff aan de Heeswijkseweg, 
gedeeltelijk verplaatsen van de 
bedrijfsactiviteiten aan de La-
riestraat naar de Heeswijkseweg, 
en het omvormen van agrarische 
grond naar natuur.

Voor het bedrijf Gebr. Dijkhoff 
& zn b.v. is een geluidzone op 
grond van de Wet geluidhinder 
vastgesteld rondom het bedrijf. 
Door de wijziging van de opzet 
van het bedrijf wijzigt ook de ge-
luidszone. Om de wijziging van 
de geluidzone vast te leggen is 
het bestemmingsplan ‘Geluids-
zone Dijkhoff’ opgesteld.

Milieueffectrapport Heeswijkse 
aa-beemden
Ten behoeve van de onderbou-
wing van het bestemmingsplan 
‘Heeswijkse Aa-Beemden’ is 
een milieueffectrapport, een zo-
genaamd planMER opgesteld. 
In het rapport zijn de milieuef-
fecten in beeld gebracht van 
de ontwikkeling. De planMER 
vormt een bijlage bij het bestem-
mingsplan en ligt als zodanig ter 
inzage.

inzage: De gewijzigde bestem-
mingsplannen liggen met ingang 
van 11 mei 2017 gedurende zes 

weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis De Misse 6, 
Heesch. De plannen zijn digi-
taal te raadplegen via de web-
site www.ruimtelijkeplannen.
nl via planidentificatie: NL.IM-
RO.1721.BPAaBeemden-vg01 
en NL.IMRO.1721.BPGeluid-
Dijkhoff-vg01.
Reageren: Binnen een termijn 
van zes weken na de datum van 
terinzagelegging kan beroep te-
gen een van de bestemmings-
plannen worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Voor de behandeling van beroep 
is griffierecht verschuldigd. Te-
gen het vaststellingsbesluit kan 
gedurende bovengenoemde ter-
mijn beroep worden ingesteld 
door:
- belanghebbenden voor zover 

het een wijziging betreft die 
bij vaststelling in het bestem-
mingsplan is aangebracht;

- belanghebbenden die tijdig 
een zienswijze bij de gemeen-
teraad hebben ingediend;

- belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeente-
raad in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van 
de bestemmingsplannen treedt 
in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroep-
stermijn afloopt. Het instellen 
van beroep heeft geen schor-
sende werking. Indien geduren-
de de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State 
dan wordt de werking van het 
besluit opgeschort totdat op dat 
verzoek is beslist.

wet milieubeheer 

algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
M. Somers heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor de inrichting op het adres 
Kampweg 4, 5476 VC Vorsten-
bosch.
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om met be-
trekking tot de inrichting VOF 
Bosch- Van Schaijk op het adres 
Langstraat 13, 5388 VS Nistelro-
de maatwerkvoorschriften op te 
stellen. 
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Bosschebaan 11

Bouw houten tuinhuisje
Datum ontvangst: 03-05-2017

vorstenbosch
-  Kerkstraat 4

Verbouwen berging
Datum ontvangst: 02-05-2017

-  Brakkensedijk ong.sectie K 
335
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening inzake 
overkapping
Datum ontvangst: 05-05-2017

-  Rietbeemden ong. kavel 02
Oprichten woning
Datum ontvangst: 06-05-2017

Nistelrode
-  Donzel 35

Plaatsen 18 zonnepanelen
Datum ontvangst: 02-05-2017

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 30-238

Aanbouw stacaravan
Datum ontvangst: 04-05-2017 

-  Raadhuisplein 20a, 20b, 20c, 
5473 GC
Verbouw 3 woningen
Datum ontvangst: 05-05-2017

-  Aa-brugstraat sectie E nr.380
Plaatsen paaltjes
Datum ontvangst: 07-05-2017

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Donzel 60

Bouw woning met bijgebouw
Verzenddatum: 01-05-2017

Heesch
-  Meerweg 6

Oprichten woning en hande-
len in strijd met regels ruimte-
lijke ordening
Verzenddatum: 03-05-2017

-  Velftstraat 11, 5384 GW
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 03-05-2017

vorstenbosch
-  Watersteeg 8a

Compartimenteren begane 
grond t.b.v mantelzorg
Verzenddatum: 09-05-2017

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

Tijdelijke vergunning
Nistelrode
-  Windwijzer 10

Tijdelijk bewonen van een 
garage
Verzenddatum: 04-05-2017

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

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
-  Canadabaan 7

Oprichten/veranderen Milieu
Verzenddatum: 01-05-2017

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
-  Vismeerstraat ong.

Bouw bedrijfshal met 
showroom
Verzenddatum: 04-05-2017

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

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Heeswijk-Dinther
-  Aa-Brugstraat ongenummerd 

(perceel sectie E nummer 
00380)
Bouwen zonder omgevings-
vergunning
Verzenddatum: 22-03-2017.

procEDurES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BErNHEzE.orG



Woensdag 10 mei 2017 21
  

Tekst?

Moederdag? dag Moeder... Zie oplossing pagina 34

MooiBernhezertjes
TE Koop

NIEuWE DESSo-
TapIjTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

GEMarINEErDE 
procurEurLapjES 
€ 3,95 per 500 gram. 
SoEpVLEES indus. € 3,95 
per 500 gram. 
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl

prINTpapIEr
A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

KaraKTErISTIEKE 
VrIjSTaaNDE jarEN 
30-WoNING op een unieke 
plaats in het centrum van Schaijk.
Royaal huis met inpandige 
garage, zes slaapkamers en twee 
badkamers. 
Perceeloppervlakte: 700 m2; 
inhoud: 700 m3; bouwjaar: 1938. 
Inlichtingen: 
gtwvandeven@gmail.com
06-26797841.

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.GEVraaGD

LaNDBouWMacHINES: 
o.a.: ploegen, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, tractor, 
vee/paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

Bidprentjes
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

Lege cartridges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

Wie kan mij helpen aan 
ansichtkaarten van 
heeswijk-dinther en 
LoosBroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

EVENEMENT

wandeL je Mee? 
Dog Walking op zondag 21 mei 
2017. Inschrijving voor 14 mei 
op www.honden-wandeling.nl. 
Info 06-10311099.

aaNGEBoDEN

pEDIcurE NISTELroDE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

EEN aVoNDjE uIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

‘T KraLENaTELIEr
SINT-oEDENroDE 
Dit jaar vaste openingstijden: 
dinsdag- t/m vrijdagmorgen van 
10.00-13.00 uur. Let wel: 
vaker geopend dus, bel even 
06-31230566.

STIjLVoL GLaS IN LooD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel Heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

coLorENTa 
KLEuraNaLySE, make up en 
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon 
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste 
bij u passen. Het ideale uitje 
voor elke vrouw, dus mannen op 
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers 
06-51110053. Heeswijk-Dinther.

uW LEVENSVErHaaL/
GEBEurTENIS/rEIS op 
papIEr? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

GEVoNDEN

HErENzEGELrING 
MET 3 LETTErS
1 letter is een P. 
Gevonden op 30 april bij 
parkeerplaats bij Bernrode/
Laverhof in Heeswijk-Dinther. 
Is dit jouw ring bel dan naar 
06-18513888.

TE Huur

WINKELruIMTE
Wij hebben in de Abdijstraat 12 
in Heeswijk een winkelruimte te 
huur van 150 m2 BVO.
De ruimte is voorzien van een 
complete keuken, wc, kelder en 
voorzien van een systeempla-
fond. Mooie zichtlocatie en par-
keren voor de deur! Meer info 
of bezichtigen: 0413-291826 of 
06-30183535.

VrIjSTaaNDE WoNING 
in buitengebied Loosbroek, 
Heeswijk-Dinther.
06-12674977.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Tineke Geenen 
uit Vorstenbosch

winnaar:
Sjan van Lieshout
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

L G O E E E R N I L T X E N S I  
Z P O T G E G V S O R I I E Y T  
O V I R D O U D J A A R B G N K  
T P I A E Y P T S G A R E A E T  
Q K S A O E I O N I J Y V D A M  
C R P V O U N D Y N W I R S G X  
I U N L L D K A H S U E I G N P  
C Q P E T I S S Y R E O J N A H  
C P P M T E T K M E I G D I S Z  
D O D E N H E R D E N K I N G N  
W R X H I R R E C Y E Y N O P A  
M T C P S Q E E T A S E G K R I  
I I E T D T N E G C A R S G H E  
A T M E A Q A A R L P D D G H O  
L I M O E D E R D A G S A I C L  
S O P W A V A D E R D A G I F Q  

 
Zoek: MOEDERDaG, vaDERDaG, PiNkSTEREN, PaSEN, kERSTMiS, OUDjaaR, 
NiEUwjaaR, HEMELvaaRT, bEvRijDiNGSDaG, DODENHERDENkiNG, 
kONiNGSDaG

WoorDzoEKEr

Maandactie
mei 2017

Laar 20 - 5388 HG Nistelrode - Tel. 0412-612904
info@eeterij-nistelrode.nl - www.eeterij-nistelrode.nl

SCHNITZELMENU
Normaal € 10,95 nu € 9,95
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Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

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

Hoe komt de Voedselbank aan 
haar voedsel? Wie komt er in 
aanmerking voor een voedsel-
pakket? Wat wordt er wekelijks 
verstrekt en hoeveel pakketten 
gaan er de deur uit? Allemaal 
vragen waarop je een antwoord 
krijgt. De vrijwilligers van de 
Voedselbank Oss en Omgeving 
staan klaar om je alles te vertel-
len over de Voedselbank.

“En nee, wij geven geen voed-
sel weg dat al over de datum 
is. Dat misverstand moet maar 
eens definitief uit de wereld”, 
stelt voorzitter Piet Coolegem. 
“Net als iedereen die levens-
middelen uitgeeft, moeten wij 
ons houden aan de Voedsel- en 
Warenwet. Dus wij geven alleen 
verantwoorde producten uit.” 
Coolegem nodigt iedereen uit 
de regio Oss uit om met eigen 
ogen te zien hoe professioneel 
de Voedselbank in Oss werkt. 
“Zo hebben wij een eigen ruim-
te om vleeswaren en kaas te snij-

den die haccp-gecertificeerd is.” 
En daar zijn de vrijwilligers trots 
op, omdat de Osse voedselbank 
de enige is in het land met zo’n 
speciale ruimte.
Voor de kinderen die naar de 
open dag komen is er een speur- 
en opdrachtentocht door het ge-
bouw. Die loopt van de bus van 
de Voedselbank tot in de vries-
cel en van de kantine tot aan de 
opgeslagen pallets met soep en 
knakworsten. Na afloop wacht de 
kinderen nog een koude lekkernij.

Kom zaterdag 13 mei tussen 
11.00 en 16.00 uur naar Oss en 
stap even binnen in de wereld 
van de Voedselbank.

open dag Voedselbank 
voor oss en omgeving

OSS/BERNHEZE - Altijd al nieuwsgierig geweest naar het reilen en 
zeilen van de Voedselbank? Kom dan op zaterdag 13 mei naar de 
Voedselbank voor Oss en Omgeving aan de Rossinistraat 3 in Oss. 
Voor de eerste keer houdt de Voedselbank een open dag. Van 11.00 
tot 16.00 staan de deuren wagenwijd open.

Alternatief
Graag wil de SP Bernheze het (fi-
nancieel) probleem Heesch-west 
mede oplossen. In het belang van 
de inwoners van Bernheze, maar 
ook van de inwoners van Oss en 
Den Bosch. Bij langer doorhollen 
kan Heesch-west nog veel meer 
geld kosten. Dat geld kunnen we 
beter anders gebruiken. Heesch-
west zou een park kunnen wor-
den waar duurzame energie 
vandaan komt. Dat kan met 

zonnepanelen en windmolens 
in combinatie met aardwarmte. 
Dit alles fraai landschappelijk in-
passen. Daarnaast kan een deel 
van het gebied een alternatieve 
bestemming krijgen. 
Bijvoorbeeld een woongebied 
met de mogelijkheid van bedrijf-
jes aan huis. Op die manier wordt 
er een mogelijke uitweg geboden 
uit de impasse. Vorstengrafdonk 
(Oss) loopt zeker niet snel voor 
de vereiste 70% vol. Dit om-

dat Oss steeds meer problemen 
heeft op de bestaande industrie-
terreinen. Kijk naar de Kantsingel 
en het havencomplex. Daar komt 
steeds vaker bestaande grond 
weer vrij. 

Zie het voormalige Philips terrein, 
het Ossfloor terrein Desseaux en 
Thomassen & Drijver. Mogelijk 
dat alle partijen nu realiteitszin 
tonen, om dit dossier tot een 
aanvaardbaar einde te brengen. 

SP: Heesch-west, Waalboss, 
een zorgelijke situatie

Ruim 15 jaar geleden, in 2002, waarschuwde de SP Bernheze omtrent de 
plannen voor Heesch-west. Op 7 januari 2013 gaf Roel Augustijn van de 
voormalige gemeente Maasdonk voor Omroep Brabant toe ‘dat we er nooit 
aan hadden moeten beginnen’. Het gelijk van de SP tekent zich af. Veel te 
veel industriegrond ligt immers braak en is in de aanbieding. Moeten we dan 
nog meer gaan exploiteren? Is een alternatief op de gronden van Heesch-
west niet veel beter? 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Doelgroep 55-plus
De groep 55-plus inwoners heeft 
in een enquête van de dorpsraad 
aangegeven dat er grote behoef-
te is aan huurwoningen. Wethou-
der van Boekel heeft zijn uiterste 
best gedaan om dit samen met de 
dorpsraad bij woonmaatschappij 
Mooiland voor elkaar te krijgen. 
En het is gelukt! 

Alle geïnteresseerden zijn in de 
gelegenheid gesteld om hier te 

gaan wonen. De hele lijst is afge-
rond zodat ieder die dat wil er kan 
gaan wonen. 

Nu aanmelden voor de toekomst
Voor de toekomstige gegadig-
den voor een huurwoning is het 
van belang dat u zich tijdig in-
schrijft bij Mooiland, zodat u op 
de wachtlijst komt te staan. Dit is 
cruciaal bij toewijzing van wonin-
gen. Iedereen die behoefte heeft 
aan een huurwoning kan zich in-

schrijven, ook al is dat pas voor 
later. 

CDA Bernheze is trots dat met in-
zet van velen het gelukt is om deze 
woningen voor Vorstenbosch te 
realiseren. Daarmee is weer een 
van onze programmapunten voor 
deze periode afgerond. 

Ook de punten voor de andere 
kernen liggen op schema om tij-
dig gerealiseerd te worden. 

CDA Bernheze: Huurwoningen Vorsten-
bosch bijna gereed

Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om de nieuwe sociale 
huurwoningen voor Vorstenbosch gereed te maken voor de nieuwe bewo-
ners. CDA Bernheze heeft al jaren gestreden voor de verbetering van de 
huurwoningen aan het Liebregtsplein. Deze ‘bejaardenwoningen’ volde-
den niet meer aan de huidige eisen. Na tien jaar duwen en trekken is het 
dan eindelijk zover: de nieuwe woningen aan het Liebregtsplein worden 
binnenkort bewoond. 

Fractie CDA Bernheze, Erik van de Wijst en Wim van Lith

Ik ben getrouwd en heb een 
dochter, Sanne, en een zoon, 
Viggo. In het dagelijks leven ben 
ik vennoot bij Maas en Van Oss 
administratie en advies. Hierdoor 
ben ik betrokken bij de MKB-ers 

van Bernheze. Naast deze drukke 
baan ben ik ook graag onder de 
mensen en actief in diverse ver-
enigingen. Hierdoor hoor en zie 
ik veel van wat er leeft in Bern-
heze. Ik hoop dat ik gebruik kan 

blijven maken van de kennis en 
kunde van de mensen van Bern-
heze in de beraadslaging van be-
paalde zaken.

Tot snel. 

Lokaal: Even voorstellen

Sinds 20 april volg ik Roel Monteiro op in de raad van Bernheze. Bij deze wil 
ik me nog even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. In de vorige 
raadsperiode was ik in de raad actief namens Bernheze Solidair. Sinds die tijd 
is er voor mij privé veel veranderd.

Bas van der Heijden 
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inforMatie voor de kernen

Vrijblijvend inloopmoment
Van maandag 15 mei tot en met 
vrijdag 19 mei is er dagelijks van 
13.30 tot 17.00 uur een inloop-
spreekuur op het adviescen-
trum in Heesch. Iedereen kan 
binnenlopen voor vrijblijvend 
advies. Hun beleggingsexperts 
staan voor je klaar om je meer 
te vertellen over de mogelijkhe-
den van beleggen en hoe je dit 
op een verstandige manier doet. 
Maar ook als je benieuwd bent 
of je de juiste beleggingsbeslis-
singen neemt, kun je binnen-
lopen. Benut de kennis van de 
beleggingsexperts, zij staan voor 
je klaar voor een second opinion 
op je beleggingen. Zij geven je 
tips en advies voor het beheren 
van jouw portefeuille.

Bijeenkomsten
Gedurende de week van beleg-
gen vinden diverse bijeenkom-
sten plaats voor zowel spaarders 
die meer willen weten over be-
leggen als beleggers die willen 
weten of zij de juiste keuzes ma-
ken. Alle (lunch)bijeenkomsten 
vinden plaats op het Financieel 
Adviescentrum in Heesch aan de 
Cereslaan 2. 
Kijk op www.rabobank.nl/oss-
bernheze voor meer informatie 
over de bijeenkomsten en om je 
in te schrijven.

Week van Beleggen
BERNHEZE - Beleggen is een actueel thema. Zeker nu de spaarrente 
zich op een dieptepunt bevindt, kiezen steeds meer mensen voor 
beleggen. Rabobank Oss Bernheze organiseert daarom van maan-
dag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei een themaweek over beleggen.

De werkgroep kijkt met tevre-
denheid terug op de hoge res-
pons en de vele persoonlijke re-
acties. Zij bedankt allen die zich 
voor deze enquête ingezet heb-
ben en daaraan hun medewer-
king hebben gegeven.

De bedoeling van dit onderzoek 
is meer inzicht te krijgen in de 
huidige en toekomstige gewens-
te woonsituatie van ouderen in 
de vijf kernen van Bernheze. In 
hoeverre is de woning (koop of 
huur) levensloopbestendig? En 
in welke mate moet deze wor-
den aangepast om er ook op ou-
dere leeftijd in te kunnen blijven 
wonen? Na analyse van de uit-
komsten van het onderzoek zal 
de werkgroep conclusies trekken 
en aanbevelingen aan de ge-
meente doen.

Gezien de hoge respons van 
650 ingevulde en ingezonden 
vragenlijsten mag deze enquê-
te zeker representatief worden 
genoemd. Positief is dat, mede 
door de inzet van de ouderen-
organisaties, de ouderen actief 
aan dit woonwensenonderzoek 
hebben deelgenomen. De ver-
houding vrouw/man is fiftyfifty.

Uit de beantwoording blijkt dat 
de geënquêteerden de vragen 
over hun woonsituatie serieus 
nemen. Ook dat ouderen redelijk 
op de hoogte zijn van ontwikke-
lingen rond toekomstbestendig 
wonen. Verrassend is dat menig 

oudere nadenkt over of bezig is 
met zijn toekomstige woonsitua-
tie. Vooral als dit te maken heeft 
met een grotere zorgvraag en 
afnemende mobiliteit, nu of in 
de nabije toekomst.

Omdat het onderzoek anoniem 
is, kan op signalen die ouderen 
over hun persoonlijke ‘knellen-
de’ woonsituatie aangeven, niet 
door de werkgroep worden gere-
ageerd. Tenzij de oudere nadruk-
kelijk om een reactie vraagt en 
zich vrijwillig bekend maakt. Dan 
brengt de werkgroep betrokke-
ne in contact met het zorgteam 
van de gemeente of het sociaal 
team in de eigen kern. Zo nodig 
wordt ook verwezen naar een 
ouderenadviseur van ONS wel-
zijn of een ouderenorganisatie 
(KBO/ANBO).

In de editie van DeMooiBernhe-
zeKrant van 24 mei wordt uit-
voerig in een paginagroot artikel 
verslag gedaan van de uitkom-
sten van het onderzoek. Met 
de conclusies die de werkgroep 
daaruit trekt, worden aanbeve-
lingen gedaan aan het gemeen-
tebestuur. 

Werkgroep ‘Wonen voor Ou-
deren’ bestaat uit: Willy van 
der Steijn, Toon van Dijk, Jan 
Heijmans en Henk Verschuur.

Woonwensenonderzoek 
ouderen / 50plus

BERNHEZE - Op initiatief van de werkgroep ‘Wonen voor Ouderen’ 
van het Ouderen Overleg Bernheze is in de periode van 6 tot en met 
23 april onder de inwoners van de gemeente Bernheze een woon-
wensenonderzoek voor ouderen (50plus) gehouden. Dit gebeurde 
in samenwerking met de ouderenorganisaties in de vijf kernen, De-
MooiBernhezeKrant, de gemeente, ONS welzijn en vele vrijwilli-
gers. TOP onderzoek uit Venray stelde hiervoor haar onderzoeksme-
thodiek en expertise beschikbaar.

hoge respons maakt 
enquête representatief

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

belangeloos helpen
Pieter-jan van Hoof uit Heeswijk-Dinther is manager van de Ondersteunings- 
eenheid Zuid van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij 
en geeft vorm aan passend onderwijs. Daarnaast is hij voorzitter van 
Natuurtheater de kersouwe dat op 26 mei haar programma spectaculair opent 
met de britse rockband 10cc. 

“ik werk vanuit het uitgangspunt dat het onderwijs de mogelijkheden kan 
bieden om ieder kind pedagogisch en didactisch zo te begeleiden dat 
het met een goed welbevinden op school zit en zich naar eigen 
vermogen ontwikkelt. Sterke, goed opgeleide, leerkrachten die de 
mogelijkheden krijgen om kinderen daadwerkelijk te begeleiden 
en persoonlijke aandacht te geven. Dit kan door meer handen 
in de klas, maar ook door ondersteuning voor alle taken rondom 
een groep, zodat een leerkracht zich op de kerntaak kan richten.

binnen mijn werk zorgen we voor directe ondersteuning voor 
leerkracht en leerling. Samen sterk, dat geldt ook voor de kersouwe. 
ik ben een trotse voorzitter omdat we zoveel vrijwilligers hebben 
die elk jaar weer belangeloos helpen, ieder met een eigen kwaliteit.”

Openheid
Het is straks verplicht alle be-
langen en alle omwonenden in 
de ideefase te betrekken. Wil 
iemand ergens woningen gaan 
bouwen of een bedrijf oprich-
ten, dan kan de initiatiefnemer 
er niet meer omheen alle buren 
te betrekken. Ook de mensen die 
bedenkingen hebben bij het idee 
van de initiatiefnemer. Volks-
gezondheid, natuur, landschap, 

milieu, alle onderwerpen komen 
bij de start op tafel. De mogelijke 
gevolgen van het initiatief voor 
de omgeving komen in beeld. 
In die eerste fase komt er duide-
lijkheid. Is dit wel de meest ge-
schikte plek voor het initiatief? Is 
het initiatief wel mogelijk volgens 
eerder vastgesteld beleid? 

Minder kosten
De initiatiefnemer weet in een 

vroeg stadium of de gekozen lo-
catie geschikt is. Zo niet, dan zijn 
er nog maar beperkt kosten ge-
maakt en weet de initiatiefnemer 
dat hij op zoek moet naar een 
andere plek. Zijn er geen zwaar-
wegende bezwaren en krijgen 
de andere belangen een goede 
invulling, dan kan het initiatief 
voortvarend van start. Progres-
sief Bernheze kijkt uit naar deze 
nieuwe manier van werken.

Progressief Bernheze: Een wet om mee te 
werken

Regelmatig hoor ik mensen negatief praten over wetten en regels. Wetten 
en regels belemmeren ontwikkelingen, kosten tijd en geld. Echter wetten en 
regels zijn er niet voor niets. In Nederland leven we met veel mensen dicht 
op elkaar. Afspraken, vastgelegd in wetten en regels, zijn dan onvermijdelijk. 
Belangrijk is dat wetten werkbaar zijn en snel leiden tot duidelijkheid. Om 
het werken met wetten te verbeteren gaat de nieuwe Omgevingswet tientalle 
wetten en regels vervangen. Progressief Bernheze ziet de Omgevingswet als 
een grote verbetering. 

Cent van den Berg, fractievoorzitter 

Verder worden er verbeterin-
gen aan de openbare verlichting 
voorgesteld, waaronder de ver-
keersveiligheid bij zebrapaden. 
Om de overstekende voetganger 
beter zichtbaar te maken in het 
donker, kunnen extra lichtmasten 
bij zebrapaden geplaatst worden.

Het college wil er met goede 
openbare verlichting voor zor-
gen, dat, naast de duurzaam-
heid, ook de verkeersveiligheid 
bevorderd wordt.
De VVD-Bernheze kan zich pri-
ma vinden in deze voorstellen. 

Tenslotte hebben duurzaamheid 
en verkeersveiligheid hoge prio-
riteit voor onze partij.

Door het aanbrengen van open-
bare verlichting bij fietsrou-
tes die gebruikt worden voor 
woon-werkverkeer en door 
schoolgaande jeugd, wordt ook 
de sociale veiligheid vergroot. 
Het gaat om een tiental vrij-lig-
gende fietspaden, die investerin-
gen zouden vragen van ongeveer 
€ 700.000,-, maar het college 
neemt deze investering niet op.
Onbegrijpelijk vindt de VVD- 

Bernheze dat! 
Wél jaarlijks bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Maashorst 
€ 135.250,-, aan AgriFood Ca-
pital € 120.000,- en aan het sti-
muleren van toerisme en recrea-
tie met € 270.000,-, maar geen 
geld investeren in de verkeers- en 
sociale veiligheid voor onze eigen 
inwoners.
Vindt u dit ook onbegrijpelijk?

Doe met ons mee en meld u aan 
als lid. Reageren 
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: openbare verlichting

In de perspectiefnota 2018-2021 wordt door het college voorgesteld om de 
openbare verlichting in Bernheze te verduurzamen. Het volledig uitvoeren 
van de openbare verlichting met energiezuinige, dimbare, ledverlichting 
vraagt om een investering van bijna € 600.000,- per jaar en dus bijna € 2,4 
miljoen over de hele planperiode. Er worden concrete stappen gezet in de 
richting van een energie-neutrale gemeente.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Cent: ‘Initiatiefnemer weet in een vroeg 
stadium of gekozen locatie geschikt is’
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 10 MEI 2017

De Smurfen en het verloren... : 15:00

Beauty and the Beast: 
14:45 20:45

The Boss Baby (NL): 
14:45 18:15

Hotel de grote L: 
15:00

Guardians of the Galaxy Vol.2: 17:30

Fast & Furious 8: 
17:45 20:30

Django: 
17:45

Guardians of the Galaxy...3D: 20:30

Voor elkaar gemaakt:  
20:45

DONDERDAG 11 MEI 2017

Fast & Furious 8: 
19:45

King Arthur: Legend of... 3D: 19:45

The Circle: 
20:00

Snatched: 
20:00 

VRIJDAG 12 MEI 2017

De Smurfen en het verloren... : 16:00

Beauty and the Beast: 
18:45

The Boss Baby (NL): 
16:00

Hotel de grote L: 
15:45

Guardians of the Galaxy...3D: 21:30

Fast & Furious 8: 
18:45 21:45

King Arthur: Legend of... 3D: 18:45 21:30

The Circle: 
19:00

Snatched: 
16:00 21:45

ZATERDAG 13 MEI 2017

De Smurfen en het verloren... : 13:15 15:45

Beauty and the Beast: 
15:30 18:45

The Boss Baby (NL): 
13:15 

The Boss Baby  3D (NL): 13:00 15:45

Hotel de grote L: 
13:00

Guardians of the Galaxy...3D: 21:30

Fast & Furious 8: 
18:45 21:45

King Arthur: Legend of... 3D: 18:45 21:30

The Circle: 
21:45

Snatched: 
15:30 19:00

ZONDAG 14 MEI 2017

De Smurfen en het verloren... : 10:45 13:!5

Beauty and the Beast: 
13:15 15:30 19:30

The Boss Baby (NL): 
10:45 13:15 15:45

The Boss Baby  3D (NL): 11:00

Hotel de grote L: 
13:15

Fast & Furious 8: 
19:30

King Arthur: Legend of... 3D: 19:45

The Circle: 
15:45

Snatched: 
16:15 19:45

MAANDAG 15 MEI 2017

Fast & Furious 8: 
19:45

King Arthur: Legend of... 3D: 19:45 

Django: 
20:00

Snatched: 
20:00

DINSDAG 16 MEI 2017

Fast & Furious 8: 
19:45

King Arthur: Legend of... 3D: 19:45 

The Circle: 
20:00

Snatched: 
20:00

WOENSDAG 17 MEI 2017

De Smurfen en het verloren... : 15:00

Beauty and the Beast: 
14:45 

The Boss Baby (NL): 
14:45 

Hotel de grote L: 
15:00

Guardians of the Galaxy Vol.2: 17:30

Fast & Furious 8: 
17:45 20:30

Django: 
17:45

Guardians of the Galaxy...3D: 20:30

Voor elkaar gemaakt:  
20:45

King Arthur: Legend of... 3D: 17:30 20:15

The Circle: 
20:45

Snatched: 
20:45

MOEDERDAG 14 MEI 2017

EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN
€5,50: VROEGE VOGEL

ALLE FILMS TOT 12.00 UUR

Smartlappenkoor ‘De Borrelnoten’ 
viert haar 10-jarig bestaan

Eén keer in de drie weken re-
peteren ze hun groot repertoi-
re van zo‘n 80 liedjes. Onder 
andere ‘Laat maar lekker gaan’ 
van Benny Nijman en ‘Barcelo-
na’ van Holland Duo. Ook de 
oudere smartlappen zoals ‘Het 
kleine café aan de haven’ en 
‘Blauwe korenbloemen’ zingen 
ze natuurlijk. Ze zijn een ‘lang-
leve-de-lol-koor’, zeggen ze al-
tijd, want plezier staat voorop. 
Een borrel en noten, dat is hun 
geheim. Na de repetitie gaan ze 
dan ook borrelen bij Bart aan de 
bar. Gezellig zingen en drinken. 
Onder het genot van nootjes en 
een frikandelletje kan hun avond 
niet meer stuk.
Zondag 21 mei gaan ze natuur-
lijk dit jubileum met je vieren. 
Er komen twee gastkoren, na-
melijk ‘Wellie’ uit Mariaheide en 
koor ‘Om te Janken’ uit Drunen. 
Zelf zingen ze natuurlijk ook. Je 
bent van harte welkom vanaf 
13.30 uur. Deze middag duurt 
tot 17.00 en wordt gehouden in 
het Willibrordcentrum in Hees-
wijk-Dinther, waar ‘s avonds nog 
een feestavond voor eigen leden 
is.
Vind je het leuk om eens mee te 
zingen? Dan kan je altijd een keer 
binnenlopen bij Cafe De Zwaan. 
Dinsdags om de drie weken re-
peteren zij daar. Voor meer infor-
matie kun je bellen naar Ans de 
Visser 06-23948029 of mailen, 
deborrelnoten07@gmail.com.

HEESWIJK-DINTHER - Tien jaar geleden werd officieel gestart met het koor. 
Na wat te hebben gebrainstormd hebben Ans de Visser en Fabiola Gözen de stoute 
schoenen aangetrokken en zijn ze op zoek gegaan naar een locatie, een dirigent en een 
accordeonist. Binnen een week werden deze gevonden en konden ze beginnen. 
Zondag 21 mei 2007 was de eerste repetitie bij café de Zwaan.

‘Lang-leve-de-lol-koor’ noemen ‘De Borrelnoten’ zichzelf Foto: Lianne Gabriëls 

Vind je 
het leuk 

om eens mee 
te zingen?

Logopediepraktijk 
Heesch en Nistelrode

Voor al uw problemen op gebied van spraak, taal, stem  
en gehoor, omdat communicatie zo belangrijk is !!

Wij zijn gevestigd in Heesch en in Nistelrode  
en behandelen zo nodig aan huis:

Locatie Heesch 
’t Vijfeiken 36 
(gevestigd in basisschool  
de Toermalijn)
5384 ES Heesch
06-33135603

Locatie Nistelrode
Maxend 6 
(gevestigd in basisschool Maxend)
5388 GL Nistelrode
0412-613693

Beekgraaf 58a 
(gevestigd in huisartsenpraktijk)
5388 CV Nistelrode
06-21713598

info@logopedieprakijkheesch-nistelrode.nl
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl
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Heerkens groente en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl 

“tijd om je moeder weer eens extra in het zonnetje te zetten”

“bezorg haar een 

onvergetelijke moederdag”

MOEDERDAG

Moederdag
Moeder Teresa: Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, 
maar de echo ervan duurt eindeloos.

“De herinneringen blijven het langste hangen. Het gedichtje van die kleine peuter 
die het praten nog niet onder de knie heeft. Of de nachtelijke escapades van 5- en 
6-jarige broer en zus, die om 5.00 uur door de broodjes geroepen worden. “Heb jij ook 
zo’n honger?”, zeggen ze veel te vroeg tegen elkaar, “mama, zal ook wel al honger 
hebben.” Mama hoort de traptreden kraken en even later gaan de pannen op het 
fornuis. Ze port papa wakker en vraagt: ”Haal jij ze terug naar bed?, ik wil de pret niet 
bederven.”

dat is Moederdag. 

In elk geval is er één dag per jaar dat de moeders een bijzondere dag toebedeeld is. 
Een dag dat ze in ieder geval zelf tijd nemen om stil te staan bij hun moederschap en 
hoe bijzonder de taak is die zij mogen vervullen. Als daarbij ook nog de kinderen (met 
vader vaak als aanstichter) werk maken van deze dag, dan hoeft er geen duur cadeau 
te zijn om te weten:

Moederdag is er voor de moeders
en de allerliefste lach 
is vandaag alleen voor jou op moederdag.

Afsluiting Fairtrade week zater-
dag 13 mei aan ‘t Dorp in Heesch 
De werkgroep Fairtrade heeft 
samen met deelnemende be-
drijven en ‘Aangenaam Heesch’ 
een promotieactiviteit georga-
niseerd. De Fairtrade gedachte 
wordt Breed en Aangenaam uit-
gedragen. Je mag mee komen 
trommelen met djembé groep 
‘Damba’ en ook is er een prijs-
vraag voor kinderen waarvoor 
het formulier bij de Fairtra-
de-kraam opgehaald kan wor-
den en ingeleverd kan worden 
bij Wereldwinkel Heesch. Ook 
worden er Fairtrade rozen uitge-
deeld; leuk voor Moederdag! 
In Wereldwinkel Heesch schen-
ken we een (h)eerlijk kopje koffie 
of thee! Lever de prijsvraag in bij 
Wereldwinkel Heesch, dan krijg 
je iets leuks voor Moederdag! 

Moederdag en Fairtrade
Zoek voor moeder een cadeautje 

uit in de Wereldwinkel. Je draagt 
zelf een steentje bij aan de Fair-
trade gedachte. 
Vier Moederdag Fairtrade! Elk 
wereldwinkelcadeau vertelt een 
eigen verhaal. Het is met weinig 
middelen gemaakt, de makers 
kunnen met de verkoop hun be-
drijf opbouwen. Je draagt bij aan 
de ontwikkeling van de mensen 
die het cadeau hebben gemaakt, 
bijvoorbeeld dat hun kinderen 

naar school kunnen. Een wereld-
winkel item wordt zo het mooi-
ste cadeau!

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft drie wereldwin-
kels namelijk in Heesch, Nistel-
rode en Heeswijk-Dinther. Aan-
biedingen en het assortiment 
variëren per winkel. Loop daar-
om eens een winkel binnen in 
een andere kern!

Moederdag Fairtrade!
VIEr FaIrTraDE WEEK

BERNHEZE - Van 6 tot en met 14 mei staat Nederland in het teken van fairtrade. Fairtrade leeft in alle 
dorpen van Bernheze. In 2016 heeft onze gemeente de titel Fairtrade Gemeente behaald. Een eervolle 
titel, die we mede te danken hebben aan de werkgroep Fairtrade. Steeds meer bedrijven kopen Fairtrade 
producten in, maken er zelf producten van of verkopen Fairtrade producten.

14 mei Moederdag

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap, in de meeste landen in maart, april of mei. 
Dit verschilt dus per land. In Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede 
zondag in mei. In de omgeving van Antwerpen wordt Moederdag sinds 1913 op 15 augustus (Onze-
Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag) gevierd. In Frankrijk is het Moederdag op 
de laatste zondag van mei, tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In 
Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd en ga zo maar door.

‘T  DORP  60B  HEESCH

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag  9.30-17.30 uur
Woensdag  9.30-17.30 uur
Donderdag  9.30-17.30 uur
Vrijdag  9.30-21.00 uur
Zaterdag  9.30-17.00 uur

*14 mei Moederdag*...
Verwen je moeder met een kadobon  

voor een mooie outfit!
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14 mei Moederdag

Julianastraat 3 - Heesch - 0412-745001 
 nath’spassion4fashion

10% MOEDERDAGKORTING
Tevens een leuk presentje

voor de moeders
Geldig t/m zaterdag 13 mei 2017

Moeder Teresa: 
Een vriendelijk woord hoeft 

niet veel tijd te kosten, 
maar de echo ervan duurt eindeloos.

Er is natuurlijk nog veel meer te 
beleven. Er is een kleine exposi-
tie van molens voor in de tuin, 
die door iemand nagebouwd 
zijn met bestaande molens in 
het achterhoofd. Verder kun je 
ook het nieuwe ‘broertje’ van 
De Kilsdonkse Molen bewonde-
ren. De kinderen krijgen gratis 
een doe-boekje over molens en 
deze gezellige dag zal muzikaal 
opgeluisterd gaan worden door 
muziekorkest ’T Kumt Wel’.

Meer nieuws
Tijdens de Nationale Molenda-
gen wordt ook de nieuwe Maas-
horst Mondriaan Molenfiets-
route gelanceerd. Drie nieuwe 
routes zijn er gemaakt en deze 
zijn onder andere verkrijgbaar 
bij De Kilsdonkse Molen. En in 

alle weekenden is er sinds april 
een uitgebreide lunchkaart! De 
molen is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

alle moeders gratis 
koffie op 14 mei bij 
De Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - De Nationale Molendagen zijn zaterdag 13 
mei en zondag 14 mei. Maar het is die zondag ook Moederdag en 
daarom wordt in het bezoekerscentrum van de molen op zondag 
voor alle moeders een gratis een kopje koffie geschonken.

KOM ZATERDAG 13 OF ZONDAG 14 MEI NAAR DE KILSDONKSE MOLEN IN
HEESWIJK-DINTHER

KOM IN DE MOLEN!

-
-
-
-

-

GRATIS

MOLENKLEURBOEKJE

ACTIVITEITEN:

RONDLEIDING
EXPOSITIE
MUZIEK
FIETS- OF
WANDELTOCHT
LANGS DE MOLEN
KINDERACTIVITEITEN

13/14
MEI 2017

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Wij zien u graag in onze winkel

MOEDERDAG: 
stel je eigen pakketje van Italiaanse 

producten samen in de winkel

Wij zien u graag in onze winkel

Nieuw in ons assortiment:
de trendy zomerhit Meloncello

Naast onze huisgemaakte Limoncello, voortaan ook 
Crema di Meloncello van het Grappahuis Morelli

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Wij zien u graag in onze winkelWij zien u graag in onze winkel
Iedere zondag 

geopend vanaf 

13.00 uur

OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

Openingstijden:
 maandag t/m vrijdag:  10.00 - 18.00 uur
 zaterdag:  09.00 - 17.00 uur

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE
Groenstraat 31

5258 TH Berlicum
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

MOEDERDAG ZONDAG 14 MEI 
en ALLE ZONDAGEN in MEI 

geopend van 10.00 - 16.00 uur

• Geraniums
• Fuchsia’s, enz
• Div. Hangplanten

•  Div. Groentenplanten
• Potgrond
• Tuindecoratie

nieuwe culinaire rondreis 
 

Sassavour 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje…ook op Moederdag 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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Moederdag

8 t/m 13 mei:
• Bloempotten 10% introductiekorting
• Dames werkhandschoenen met print 20% korting
• Perkplantjes, vaste lage prijs!

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Moederdagactie

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur

zaterdag: 8.00-16.00 uur

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl 
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Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl 
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 14 mei moederdag 

OPEN
 VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Diverse kleuren, 
potmaat 29 cm,
hoogte 45 cm.

TERRASPOT
ZOMERBLOEIERS
14.99

9.99

Moeder in de wolken 
door moederdagcadeau
HELIKOPTERVLUCHT DICHTBIJ VIA SOCIAL MEDIA 

EN LEZERSACTIE IN DE WEEKBLADEN

Piloot Joris Heijers zal als een 
van de piloten met veel plezier 
de helikoptervluchten verzor-
gen. Joris werkt sinds drie jaar 
bij Prince Helicopters. Joris: “We 
hebben verschillende typen heli-
kopters en we vliegen de rond-
vluchten in Nistelrode met de 
Enstrom 480. 

Onze werkzaamheden zijn zeer 
divers en door heel het land, 
zoals heli-tours, luchtfotografie, 
helikoptervluchten, et cetera. 
Omdat we een Part 145 ver-
gunning hebben mogen wij ook 

helikopters onderhouden en in-
specteren. 
Sinds de jaren tachtig organi-
seren we rondvluchten en dit 
jaar zijn we op Pinksterfeesten 
Nistelrode. We zijn blij met de 
landingslocatie, waar we geen 
huizen of inwoners tot last zijn.”

Na het opstijgen ben je in 20 se-
conden op een hoogte van ruim 
200 meter, waarna je kilometers 
grenzeloos kan genieten van het 
prachtige uitzicht. Hoe lang je 
wil vertoeven in de lucht, kan 
je bij je reservering aangeven en 

varieert van 10 kilometer tot 30 
kilometer. 

Vliegen
De braderie begint Eerste en 
Tweede Pinksterdag om 10.00 
uur en de kaartverkoop is tijdens 
de dagen bij de Rivez Regiobank. 
Entree op Weijen. Rond 11.00 
uur wordt er gestart met vliegen. 
Er is al mogelijkheid om vooraf 
te reserveren vanaf € 35,- per 
persoon voor een vliegafstand 
van 10 km maar... vol=vol! 
Ga hiervoor naar 
www.prince-helicopters.nl/
event/rondvluchten-nistelrode.
Prince Helicopters is in het bezit 
van een Air operator Certificate 
(AOC), wat betekent dat ze een 
gerenommeerd luchtvaartbedrijf is. 

Voor meer activiteiten ga je naar 
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

NISTELRODE - Op zoek naar een grenzeloos avontuurlijk moederdagcadeau? De organisatie van Pink-
sterfeesten Nistelrode geeft een voorzet met vliegtickets voor een helikoptervlucht, te verzilveren tij-
dens de Pinksterfeesten Nistelrode op 4 en 5 juni.

LEZERSACTIE: 

Mail voor 19 mei naar pr@pinksterfeestennistelrode.nl wat 
jij wil zien vanuit de helikopter en maak kans op een kaartje 
voor een rondvlucht tijdens Pinksterfeesten Nistelrode.
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auto & Motor NIEUWS

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford C Max 1.8 16v airco 2004
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.7 CDTi 2009

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.4 60.000 km 2011
Opel Tigra 1.4 16v Twintop cabrio 
   79.000 km 2005
Peugeot 108 1.0 vti premiere 
   22.000 km 2014
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
   airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Nissan Note ecc trekhaak 5drs 97.000 km 2006
Renault Captur TCE Dynamique nav ecc 61.000 km 2014
Toyota Aygo nav airco LMV zwart 5drs 47.000 km 2011
VW Polo 1.4 TDI wit 3drs airco 74.000 km 2008
VW Polo 1.2 TSI nav airco 5drs alarm 44.000 km 2014

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

www.autobedrijflangens.nl

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

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

6.900 km, 2015
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A  

lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 

stoelverwarming, 100.000 km, 2012
•	 Opel	Corsa 1.4 ,16v, Cosmo 5-drs, navi, airco, 

half leder, lm wielen, 25.000 km, 2014
•	 Ford	C-Max 1.8i, 16v, navi, PDV V+A , 
 afn. trekhaak, lm wielen, 112.000 km, 2007
•	 Peugeot	Expert 1.9 D airco, Xenon, trekhaak,  

el. ramen, schuifdeur r, stuurbediening, 2006
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 Volvo	V70 R-design, D3 aut., navi, leder 

bekleding,  afn. trekhaak, privacyglass, 2011
•	 Mercedes	E	200	CGI aut., avantgarde station, 

navi, Xenon, half leder, electr. achterklep, 
Privacyglass, 2011

•	 Suzuki	Swift	1.3 i 16V 5-drs. airco 2007
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011
•	 VW	Touran	1.4 TSI Highline, PDC V + A , 
 Clima 42.000 km, 2012
Bedrijfswagens:
•	 Renault	Trafic 2.5, DCI, 150 PK, L2H1, trekhaak 

airco, zilvergrijs marge! 146.000 km., 2009

SchadeherStel
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico	• Onderhoud   • Service

komt	binnen

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Ook auto’s 

te huur voor 

decoratie 

Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

Goodwill Tour 2017

De dag begon mistig, maar al 
gauw kwam de zon door en 
werd het een stralende dag. 
De tourrit van ongeveer 200 
km ging door Brabant en Gel-
derland. Vanaf het startpunt in 
Vorstenbosch richting Heusden, 
daar de Bergsche Maas over en 
daarna naar De Biesbosch waar 
een prachtige nieuwe weg is 
aangelegd. 

Vervolgens over de vele dijken 
langs de Waal tot aan Zaltbom-

mel en via de brug over de Maas 
bij Hedel weer terug naar het 
clubhuis in Vorstenbosch.

Op donderdag 4 mei konden 
Paul en Irma voor het club-
huis van Motorclub De Ketel in 
Vorstenbosch een cheque van 
€ 400,- aan Esther van der Ven, 
moeder van kind-ambassadeur 
Bas van der Ven van Stichting 
Opkikker overhandigen. Dit was 
de opbrengst van het inschrijf-
geld.

Stichting Opkikker bezorgt lang-
durig zieke kinderen en hun ge-
zin zo’n 2.000 keer per jaar een 
onvergetelijke Opkikkerdag.
Naast de vaak lange behandelin-
gen, ziekenhuisopnames en on-
zekerheid, zijn deze lichtpuntjes 
voor hen van groot belang, ze 
dragen bij aan de mentale ge-
steldheid van het kind en de rest 
van het gezin.
Ook heeft Stichting Opkikker 
2.500 kind-ambassadeurs van 7 
tot en met 18 jaar die op een ei-
gen manier invulling geven aan 
deze unieke functie, zoals het 
verzamelen van mobieltjes, het 
geven van een spreekbeurt of 
het organiseren van een spon-
sorloop.

Bas van der Ven (9 jaar) uit Boe-
kel is zo’n kind-ambassadeur, hij 
reed mee met de Goodwill Tour 
op een Trike, samen met zijn 
vader en zusje. Bas heeft ervan 
genoten, hij heeft veel water, 
dijken en De Biesbosch gezien, 
maar hij genoot nog het meest 
omdat het voor Stichting Opkik-
ker was. 

Paul en Irma: “We hebben veel 
positieve reacties gehad over de 
mooie route. Hopelijk wordt het 
volgend jaar weer zo’n geslaag-
de dag.”

VORSTENBOSCH - Er waren 57 deelnemers voor de motorrit die 
gereden werd voor het goede doel Stichting Opkikker op zondag 
2 april. De rit was georganiseerd door Motorclub De Ketel uit Vor-
stenbosch, met name door Paul Pals en Irma Remmits.
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Laat uw airco in de garage nakijken

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Citroën Saxo vts 2001 € 1499,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroën Xsara Picasso 1.8-16V 2003 € 1499,-
Fiat Panda airco 2004 € 3450,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-
Ford Fiesta 1.5 TDCi  5 drs 2015 € 14500,-
Ford Fiesta 1.6-16V lmv 2009 € 5950,-
Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-
Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-
Mitsubishi Colt 1.3 2006 € 2999,-
Opel Agila 1.2 Color edition 2001 € 1750,-
Opel Corsa sport 2007 € 4750,-
Peugeot 106 1.4 Sport 2001 € 1250,-
Peugeot 206 1.4 SW 2002 € 1999,-
Renault Clio 1.4                                2001 € 1499,-

Renault Megane Scenic 1999 € 999,-
Renault Megane Coupe 2.0 Turbo 2014 €	25.950,-
Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-
Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-
Volkswagen Fox 1.2 2009 € 3999,-

Bedrijfswagens ex BTW:
Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-
VW Golf Cabrio diesel 1998 € 1250,-

Motoren:
Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-Speciale aanbieding

Lada Kalina 30 Dkm, 2008,  € 2499,-

Auto van de toekomst - 
nieuwe ontwikkelingen auto
De auto van de toekomst: comfort en niets dan comfort! De auto van de toekomst zal steeds beter 
inspelen op de mens en zijn verlangens. De bestuurder zal steeds meer uitgebreide informatie krijgen 
over de weersomstandigheden en over de verkeerssituatie. Hem zal de weg gewezen worden en hij zal 
in alle veiligheid met werkrelaties of met familie kunnen praten. 
Deze, en nog een heleboel andere voorzieningen zullen door een telematicacomputer via verschillende 
kanalen de auto in gebracht en steeds verbeterd worden. Reserveren bij een restaurant zal vanuit de 
auto steeds gemakkelijker en uitgebreider worden. 

Met autopech zullen praatpalen steeds meer overbodig worden en uiteindelijk verdwijnen. Veel pro-
blemen kunnen op afstand met software worden opgelost. Gegevens van de bestuurder zoals rijstijl, 
de afstelling van het stuur en de stoel en de achteruitkijkspiegels worden opgeslagen in een geheugen 
en op elk ogenblik geactiveerd worden. Het plezier in het rijden zal dus erg stijgen. Door het comfort 
binnen de auto zal het gaan functioneren als een tweede thuis of kantoor. Waar men uiteindelijk niet 
meer achter een stuur zal hoeven plaatsnemen maar de auto een zelfrijdende auto zal zijn.

bron: www.autoweetjes.com

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Grand C-Max ................................ 2014

Ford Fiësta 1.0  ..................................... 2014

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

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

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

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 107 ......................................... 2012

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

Renault Clio..1.2 ................................... 2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs .......................... 2012

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Fox 1.4 .............................. 2006

Volkswagen Polo 1.2 ...........2008-2010-2012

Volkswagen Up ............................ 2012-2013

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012

Ford Focus 1.6D ................................... 2013

Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

Loosbroekse Rolls Royce is een Tesla geworden
LOOSBROEK - “Loosbroek heeft nu zijn Rolls Royce, maar zal zelf 
voor een groot gedeelte voor de benzine moeten gaan zorgen.” Met 
die historische woorden opende burgemeester Breukel op zeven 
mei 1977 gemeenschapshuis De Wis. Anno 2017; “Loosbroek heeft 
een Tesla waren de afsluitende woorden van Burgemeester Marieke 
Moorman tijdens de receptie van het 40-jarige jubileum van CC De 
Wis, een auto van deze tijd, duurzaam en energiezuinig.Wis, een auto van deze tijd, duurzaam en energiezuinig.

Afgelopen zondag werd het 40-jarige jubileum gevierd met vermaak voor jong en oud. 

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

Wis, een auto van deze tijd, duurzaam en energiezuinig.

De Wis
40 jaar...
bijzonder 
inspirerend
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Open dag 
St. Barbara

www.laverhof.nl

Na een langdurige periode van 
bouw en renovatie kunt u op 
zaterdag 20 mei a.s. tussen 
11.00 en 15.00 uur St. Barbara 
bezichtigen. 

U bent van harte welkom om de 
nieuwe woonvleugels Vijverhof 
en Parklaan, de prachtige glazen 
verbindingsgang Hofl aan en 
de pas aangelegde tuinen te 

bekijken. Aansluitend staat in
 ’t Torentje de koff ie voor u klaar! 

Wilt u meer weten over onze 
mogelijkheden voor zorg- en 
dienstverlening? 
Een medewerker van ons cliënt-
servicebureau is deze dag aanwe-
zig en helpt u met al uw vragen. 

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.
schijndel@laverhof.nl

Zij kunnen zich inschrijven via 
de website van Stichting Ranja; 
www.stichting-ranja.nl. 

Dit dient uitsluitend digitaal te 
gebeuren en wel in groepjes van 
vier kinderen mét een begeleider. 
De kinderen krijgen de komende 
week via hun school informatie. 

Via www.stichting-ranja.nl kun-
nen de kinderen hun voorkeuren 
aangeven. Er zijn wederom veel 
bedrijven in de gemeente bereid 
gevonden om de kinderen weg-
wijs te maken. Dit zal weer een 
geslaagde dag worden.

roefeldag Bernheze 2017
BERNHEZE - De werkgroepen van de Roefeldag organiseren dit jaar 
op 18 juni de 19e Roefeldag. Alle leerlingen van groep 7 en 8 in 
Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
én alle leerlingen van groep 6 in Nistelrode en Vorstenbosch mogen 
weer mee doen. 

Inschrijven Stichting raNja 
KinderVakantieWeek HDL

De inschrijving is dit jaar in een 
nieuw jasje gestoken. Geen pa-
pieren formulieren meer, maar 
een digitale inschrijfmogelijk-
heid. Vanaf maandag 15 mei 
kun je je online inschrijven op 
www.stichting-ranja.nl. 
Het enige wat je daarna nog 
moet doen is je bevestigingsmail 
printen en deze meenemen naar 
één van de inschrijfmomenten. 
Wanneer hier betaald wordt, 
is de inschrijving afgerond! Op 
deze manier hoopt de organisa-
tie een beter overzicht te krijgen 
van alle gegevens van de deel-
nemers. 

Op donderdag 18 mei kun je 
tussen 19.00 en 21.00 uur je in-
schrijving in orde maken bij het 
Willibrordcentrum in Heeswijk. 
Op zaterdag 20 mei kun je tus-
sen 9.30 en 11.30 uur bij café 
Kerkzicht in Loosbroek en tus-
sen 13.30 en 16.00 uur bij het 
Willibrordcentrum in Heeswijk 
langskomen om je inschrijving 

in orde te maken. De kosten per 
deelnemer bedragen € 18,50 en 
wij vinden het fijn wanneer je bij 
ons pint! 

De inschrijftermijn van de KVW 
loopt tot 3 juni. Na 20 mei 
16.00 uur wordt er voor een 
aanmelding/betaling per kind  
€ 25,- gevraagd. Na 3 juni kan 
er niet meer ingeschreven wor-
den. De organisatie hoopt er op 
deze manier voor te zorgen dat 
iedereen zich op tijd inschrijft en 

dat de vrijwilligers snel aan de 
slag kunnen met het maken van 
de groepen en de voorbereidin-
gen voor een geweldige week! 

Voor vragen bel of mail Carmen 
van den Boom: 06-39767324 / 
0413-291550 of 
info@stichting-ranja.nl. 

Stichting RANJA hoopt er dit jaar 
voor de 25e keer ook weer een 
groot feest van te maken en dat 
kan zeker niet zonder jullie hulp. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De zomer is in aantocht en dat betekent dat de KinderVakantie-
Week in HDL ook weer voor de deur staat. Dit jaar is de KinderVakantieWeek van 21 tot en met 25 
augustus. En dit jaar is het feest, want Stichting RANJA organiseert voor de 25e keer de KinderVakan-
tieWeek! Het thema is dan ook FEESTIVAL! 

Scouting Heesch bij de brandweer

HEESCH - De Welpen Giusep-
pe hebben afgelopen weekend 
een fantastisch logeerweekend 
gehad! Op verzoek van brand-
weerman Kees Luns leerden zij 
een weekend lang alles over 
vuur. 

Uiteindelijk hebben ze een bende 
pyromanen gevangen! Zaterdag 
mocht de hele groep op bezoek 
bij de brandweerkazerne in Hee-
sch om daar allerlei gave dingen 
te doen! De welpen kregen eerst 
uitleg over de brandweerauto, 
de brandweerslangen en de ap-
paratuur. Daarna deden ze een 
wedstrijd welke groep het snelst 
de slangen aan elkaar kon kop-
pelen en pionnen om kon spui-
ten. Er zat heel veel kracht op 
de slang, dus goed mikken was 
lastig! Daarna werd er binnen 
een rondleiding gegeven. Er was 

zelfs een kamer die helemaal vol 
stond met rook. Daar gingen de 
welpen met een warmtecamera 
op zoek naar een baby, een pop 
natuurlijk! 

Na dit fantastische uitstapje ging 
de groep weer terug naar het 
scoutinggebouw. Na een paar 
leuke spellen en een spooktocht 
werd er ’s avonds, toen het don-
ker werd, een vuurbaan afgesto-
ken. Dat is een soort domino, 
maar dan met lucifers die elkaar 
aansteken! 

Zondagochtend kwam de bende 

pyromanen langs en probeerde 
het scoutinggebouw in de fik te 
steken! Gelukkig had Kees Luns 
hen op tijd gezien en hij waar-
schuwde de welpen. Zij vingen 

de pyromanenbende, waarna 
Kees hen naar het politiebureau 
bracht. Al met al een heel gaaf, 
leerzaam en tof weekend! 

Lijkt het jou leuk om ook een 
keer bij Scouting Heesch te ko-
men kijken? 
Kijk op www.scoutingheesch.nl 
voor meer informatie of mail 
naar info@scoutingheesch.nl.

Brandweerman Kees leerde de welpen alles over vuur

‘Er zat heel veel kracht op de slang, 
dus goed mikken was lastig!’

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

VOORJAARS 
ACTIE

Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm
 van 329,- nu 249,-
HS 45  60 cm
 van 349,- nu 269,-

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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Inspiration

Kip- of 
varkenshaas saté
18 stuks

Diepvriesspecialist

Kabeljauwfilet
900 gram

Epic

Dikke- of dunne

Frites
2 ,5 kilogram

Diepvriesspecialist

Vanille of trio 
Roomijsblokken
14 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 6,99

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 t/m dinsdag 16 mei 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

Panini 
ham kaas, kip pesto, 

tonijn, geitenkaas, pulled pork
4 stuks

Niko’s

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Mini
loempia’s

36 stuks

Dorade

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash of kipsaté

Kroketten
5 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 

2,99/3,25/3,50

€ 3,09

2,29

€ 9,99

7,49

€ 10,99

5,00 1,99

op=op

Super
stunt

5,49

€ 7,95 € 8,99

5,99

Terug in
assortiment

2 voor

5,00

Kampioenen
Heesch - Kampioenen, HVCH MO15-1

 Zondag vier dansen 
en maar liefst vier podiumplaatsen!

Vrijdag junioren: De marsgroep Emeralds 
behaalde een 4e plaats. Solo Lindsey 
Wassenberg eindigde op een 10e plaats 
en Lise Heusschen op een 5e plek. De 
gardegroep Miracle eindigde op een te-
rechte 2e plaats en zijn vice-Europees 
Kampioen! Moderngroep Spirit behaalde 
een 4e plaats.

Zaterdag in de jeugdklasse: Guusje van 
Thiel eindigde daarbij op de 5e plaats. 
Gwen werd de afgelopen twee jaar Euro-
pees Kampioen in de solo juniorenklasse. 
Zij kwam nu helaas net 1 puntje tekort 
voor de titel, maar werd in haar eerste 
jaar in deze leeftijdscategorie: knap 2e en 
dus vice-Europees Kampioen. De garde-
groep Diamonds behaalde een goede 5e 
plaats.

Zondag in de hoofdklasse: In de catego-
rie mars behaalde de groep Untouched 
een 2e plaats en dus de titel vice-Euro-
pees Kampioen. Voor Untouched het 5e 
jaar op rij een plaats op het erepodium op 
het EK, maar dit jaar met een grotendeels 

nieuwe en verjongde samenstelling van 
de groep. In de solo hoofdklasse steeg 
Jade Duijs boven zichzelf uit en bracht 
een zeer goede dans, zij eindigde op een 
zeer verdiende 3e plaats! Daarna bracht 
gardegroep Touch een geweldige, foutlo-
ze dans waarmee ze de 2e plaats behaal-
de. Hiermee werden ze wel vice-Euro-
pees Kampioen en dat was ook voor deze 
groep het 10e jaar op rij een top 3 plaats 
op EK! 

Tot slot de moderngroep Inspiration aan 
de slag in een zware categorie van 12 
deelnemers, waarvan er zeker zes kans-
hebber waren op een podiumplek. Ook 
deze vernieuwde en verjongde groep 
bracht een zeer goede dans met veel po-
wer en uitstraling. Dit leverde hen voor 
het 3e jaar op rij een mooie 3e plaats op!

Dank aan al onze ouders, leden en fans 
voor de gezellige sfeer, de oranje shirts, 
de rood-wit-blauwe lichtstaven en de 
goede aanmoediging op de tribune. Het 
was weer een gezellig weekend!

BELGIË/NISTELRODE – In de evenementenhal Den Dijk in Zonhoven waren alle top-
pers van Duitsland, Oostenrijk, Nederland en gastland België, die het tegen elkaar 
opnamen voor de titel Europees Kampioen niveau in de garde- en showdanssport. 
Voor DV Dancing Kids leverde dit op 5, 6 en 7 mei, maar liefst zes podiumplaatsen op.  

dansen

Untouched 
en Touch

Miracle

Gwen

Jade

Europese kampioenschappen
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Vijfjarig jubileum Tornado Beach groot succes!

Naast de leuke en sportieve vol-
leybalwedstrijden werd er een fo-
towedstrijd onder de teams geor-
ganiseerd. Zo konden teams een 
lunch winnen door de leukste en 
origineelste teamfoto te maken 
en deze te plaatsen op de Face-

bookpagina van het toernooi. 
Het team ‘De Zandhazen’ ging er 
met deze lunch vandoor. 

Er werd vooral veel gevolleybald 
en de muziek zorgde voor een 
gezellige en vrolijke sfeer. Na 

afloop konden de deelnemers 
genieten van een heerlijke barbe-
cue. Tijdens deze barbecue was 
de organisatie nog druk bezig 
met de afbouw van het toernooi. 
Zij werd hierbij geholpen door 
onder andere Jos van der Heijden 
en zijn team. Jos van der Heijden 
levert al vijf jaar het zand voor dit 
evenement. Dit jaar was dit maar 
liefst 225 kuub zand, ofwel ne-
gen vrachtwagens vol! Tijdens de 
prijsuitreiking sprak de organisa-

tie hiervoor grote dank en waar-
dering uit, ondersteund door een 
luid applaus. 

Mee organiseren
Na vijf jaar is er een aantal leden 
dat stopt met de organisatie van 
dit toernooi. De enthousiaste or-
ganisatie is dus dringend op zoek 
naar nieuwe leden. Het is geen 
vereiste om lid te zijn van een 
volleybalvereniging en kennis 
van volleybal is ook niet nodig. 

Enthousiasme om een leuk eve-
nement te organiseren is meer 
dan voldoende! Geïnteresseerd? 
Stuur dan een mailtje naar tor-
nadobeachvolley@gmail.com 
voor meer informatie. 

Voor het eerst werd het zand dit 
jaar ook op zaterdag al gebruikt. 
Op deze stralende dag werd het 
Bernhezer Jeu de Boules toernooi 
georganiseerd. Dit toernooi was 
eveneens een groot succes!

BErNHEzE SporTIEF

NISTELRODE - Prinses Irene 
speelde een prima wedstrijd 
tegen de nummer 2, Swift uit 
Velden. 

De gehele eerste helft stonden 
ze op voorsprong. In de tweede 
helft kwam Swift langszij en had 
de langste adem. Een aderlating 

voor de ploeg uit Nistelrode, was 
het uitvallen van aanvoerster 
Marina van Venrooij, die met 
een zware knieblessure naar het 
ziekenhuis moest. 

Uiteindelijk verloor Prinses Irene 
geflatteerd met 12-16, waar een 
gelijkspel verdiend was geweest.

prinses Irene  korfbalsters 
verliezen geflatteerd

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

prinses Irene  vrouwen 
maken het koploper lastig

TILBURG/NISTELRODE - In een spannende wedstrijd trok SC ’t Zand 
uiteindelijk aan het langste eind met 1-2, Sharron van Os scoorde 
voor de Nistelrodese formatie. 

Ondanks deze nederlaag plaatste Prinses Irene zich wel voor de na-
competitie voor promotie naar de Topklasse. Bij Prinses Irene maakte 
de talentvolle 15-jarige Timme van Roosmalen, normaal spelend bij 
JO15-1, haar debuut.

voetbal

NISTELRODE - Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi Tornado Beach
werd zondag 7 mei georganiseerd op het Raadhuisplein en het 
Tramplein. Dit jaar was het vijfjarig bestaan van Tornado Beach. 
Ondanks dat het zonnetje het liet af weten, kijken zowel organisatie 
als deelnemers terug op een zeer geslaagd toernooi! 

HBS open Toernooi bij TV de Hoef

Dagelijks vindt er een loterij 
plaats met schitterende prijzen, 
waarvoor iedere deelnemer au-
tomatisch een lot ontvangt. 
Daarnaast zal er tijdens de prijs-
uitreiking op de finaledag een 
mooie hoofdprijs worden verloot 
onder alle aanwezige deelne-
mers. Genoeg reden om je in te 
schrijven, of om gezellig te ko-

men kijken tijdens de toernooi-
week.

Er wordt gespeeld in de cate-
gorieën 3 tot en met 8 17+ en 
voor de categorieën 6 tot en met 
8 ook 35+. Er kan ingeschreven 
worden tot 8 juni via de website 
van tennisvereniging De Hoef en 
www.toernooi.nl.

HEESCH - Van 24 juni tot en met 2 juli wordt bij tennisvereniging De Hoef het jaarlijkse HBS Open 
tennistoernooi georganiseerd. Dit toernooi staat regionaal bekend als een gezellig en goed verzorgd 
toernooi voor zowel de recreatieve als de prestatieve tennisser. De Kitchengirls zullen weer aanwezig 
zijn om onze spelers en toeschouwers van lekkernijen te voorzien. Zij zullen ook weer de sfeervolle 
aankleding van het tennispark verzorgen tijdens het toernooi, dit jaar geheel volgens het thema ‘De 
Hoef – Grand Slam 5’.

HVcH ondanks verlies nog in de race

De verliespartij in Haaren was al-
leen maar te wijten aan een veel 
te slap begin van de wedstrijd 
door de Heeschenaren. Neme-
laer pakte de zaken grondig aan 
en trakteerde HVCH binnen het 
half uur op een 2-0 achterstand. 
In de 15e minuut scoorde Wesley
Diepens na een razendsnel uit-
gevoerde counter en twee minu-
ten later was het al 2-0 door een 
fraaie goal van Gijs van Baast. 

Als invaller doelman Brian Vial-
le van HVCH, Rob van Erp was 
geblesseerd, niet een paar bal-
len uitstekend had gekeerd, was 
de wedstrijd al veel eerder echt 
beslist. Ook de ingreep van trai-
ner Blokhuis begon vruchten af 
te werpen en bracht meer ba-
lans in de wedstrijd. In het laat-

ste uur kreeg HVCH een drietal 
mogelijkheden om dichterbij te 
komen. Direct na rust ging een 
doelpoging van Sjoerd Schob-
bers rakelings voorlangs, scho-
ten van Gijs van der Voort en 
Tom Hekerman werden door de 

Nemelaer-doelman uit de goal 
geranseld. Aan het eind bleef 
HVCH zo met lege handen en 
zal, als het nog iets wil winnen, 
komende zondag vol aan de bak 
moeten.

HAAREN/HEESCH - HVCH is ondanks het verlies bij Nemelaer toch nog in de race voor promotie. Dan 
moet komende zondag in de thuiswedstrijd tegen sv TOP wel gewonnen worden én er onder de streep 
een beter doelsaldo staan dan Nemelaer heeft. Het verschil is nu één doelpunt in het voordeel van de 
Haarenaren!

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

de ingreep Van 
trainer blokhuis



Woensdag 10 mei 2017 33
  

BErNHEzE SporTIEF

In de eerste paar minuten vie-
len al snel veel doelpunten. Het 
was echter Diosa die zowel aan-
vallend als verdedigend sterker 
speelde dan Korloo. De slechte 
passing en het niet fel genoeg 
zijn in de duels zorgden ervoor 
dat de dames uit Loosbroek met 
een 3-5 achterstand de rust in-
gingen.

De tweede helft startten de da-
mes van Korloo wel beter en 
maakten ze het Diosa verdedi-
gend een stuk moeilijker. Het 
probleem zat hem hoofdzakelijk 
nog steeds in de slechte passing 

en de afronding. Als er mooie 
kansen zijn en je maakt deze niet 
af dan maak je het jezelf lastig. 
Diosa kon hierdoor uitlopen naar 
een 3-10 voorsprong. Gelukkig 
kon Ilona in de laatste minuut 
nog een doorloopbal maken, 
anders waren er geen doelpun-
ten gevallen voor Korloo in de 
tweede helft.

Het is nu belangrijk om eens 
goed te kijken waar aan gewerkt 
moet worden. De rug weer rech-
ten en de neuzen weer de zelfde 
kant op en deze wedstrijd snel 
vergeten.

Korloo komt 
op alle fronten tekort
LOOSBROEK - De thuiswedstrijd voor de dames van Korloo tegen 
Diosa stond zondag 7 mei op het programma. Met een lekker tem-
peratuurtje en een redelijk windje ging Korloo vol goede moed de 
wedstrijd in.

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

prinses Irene verzaakt te scoren
NISTELRODE - Prinses Irene 
speelde tegen degradant Schijn-
del gelijk. Na 90 minuten stond 
er een 0-0 stand op het score-
bord op sportpark De Schellen. 

Als er 5-1 of iets dergelijks op 
had gestaan, was dat een veel 
betere afspiegeling geweest van 
de verhoudingen op het veld. 
Vooral in de tweede helft ver-
zaakte Prinses Irene een aantal 
100% kansen te benutten. 

Gezegd mag worden dat het 
sportief en hard werkende 
Schijndel, ondanks dat ze al even 
gedegradeerd zijn, zich niet ge-
wonnen wilde geven. Bij Prinses 
Irene namen Job van den Elzen 

en Teun van Schadewijk af-
scheid, zij stoppen na ieder meer 

dan 250 wedstrijden in het vlag-
genschip te hebben gespeeld.

voetbal

Job en Teun nemen afscheid Foto: Teun Bevers

Toernooikampioenen bij HBV

Het Bossche toernooi is het een-
na-laatste van de zes toernooien 
waar gespeeld wordt om punten 
voor de regionale ranglijst. Als 
lijstaanvoerder in het enkel- en 
dubbelspel had de Heesche Tessa 
Hoeks een eer hoog te houden en 
een plek te verdedigen. Dat deed 
de 17-jarige dame met verve. In 
het enkelspel wist Tessa, na winst 
op de drie vorige toernooien, ook 
dit toernooi te winnen. Daarmee 
is de dame ook na vier toernooi-
en nog ongeslagen in het enkel-
spel en niet meer in te halen voor 
de regionale enkeltitel. 

Ondanks dat Tessa ook de rang-
lijst bij het dubbelspel aanvoert, 
waren de prestaties in het onder-

deel wisselvalliger en is de strijd 
om de eerste plaats daar alles-
behalve gestreden. Des temeer 
reden voor de Heesche om in 
Den Bosch alles uit de kast te ha-
len, om ook op dit onderdeel het 
maximale aantal punten voor de 
ranglijst binnen te slepen. 

Samen met dubbelpartner Ma-
rianne van den Broek werd de 
strijd aangegaan en gewonnen. 
Overtuigend knokten Tessa en 
Marianne zich naar de finale, die 
zij ook wisten te winnen. Daar-
mee sleepten de dames de dag-
prijzen in de wacht en heeft Tessa 
haar koppositie op de regionale 
ranglijst voor het dubbelspel ver-
stevigd.

‘S-HERTOGENBOSCH/HEESCH - Afgelopen zondag speelden jeugd-
leden van Heesche Badminton Vereniging op het jeugdtoernooi van 
badmintonvereniging de Maasshuttles in Den Bosch. In sporthal de 
Schans kwamen zo’n 60 jeugdleden bijeen om het tegen elkaar op te 
nemen voor dagprijzen en punten voor de Hebris Junior Tour. 

Marianne van den Broek en Tessa Hoeks

badminton

250e wedstrijd Marco Lunenburg bij WHV
LOOSBROEK - Afgelopen zon-
dag werd Marco Lunenburg in 
het zonnetje gezet omdat hij 
zijn 250e wedstrijd speelde in 
het eerste elftal van WHV. 

Voorzitter Van Beekveld roemde 
zijn techniek, zijn bal aannames 
en zijn passes. Bij hem komen 
ballet en voetbal samen, aldus 
de voorzitter. 

Een groter voetbalnest dan bij 
Cor en Truus Lunenburg, de ou-
ders van Marco, vind je in Loos-
broek niet. Geen wonder dat 
hun zoon het voetbalvirus dan 
ook heeft gekregen.

Lunenburg werd bedankt voor 
zijn jarenlange inzet in het vaan-
delelftal van Loosbroek waarna 
hij een goede wedstrijd speelde 
tegen Vorstenbossche Boys. He-
laas werd deze match met een 
gelijkspel afgesloten en is WHV 
nog steeds degradatie kandi-
daat. Foto: Jan Gabriëls 

geen wonder 
dat hij ook het 
VoetbalVirus 

kreeg

www.humstijl.nl

Spektakelstuk in derby 
WHV - Vorstenbossche Boys
LOOSBROEK - Een echte der-
by met grote belangen. WHV 
moest winnen om van de laatste 
plaats af te komen en Vorsten-
bossche Boys had nog één punt 
nodig voor lijfsbehoud. 

De mannen van Ruud Fleskens 
kregen al in de 5e minuut een 
goede mogelijkheid via Wesley 
Dekkers. De inzet van de spe-
ler werd echter gepareerd door 
doelman Jaap de Wit. Dit bleek 
slechts uitstel, want in de 7e mi-
nuut kwamen de gasten alsnog 

op voorsprong door Jasper van 
Duijnhoven die Ivar Roefs in de 
lucht wist te kloppen 0–1. WHV 
toonde veerkracht en in de 13e 
minuut was het Teun van Mil 
die met een schitterende vrije 
trap zorgde voor de gelijkma-
ker 1–1. In de 26e minuut werd 

het 1–2 uit een hoekschop. De 
thuisploeg was echter niet on-
der de indruk en 2 minuten later 
was het weer raak. Een vrije trap 
van Teun van Mil werd door de 
18-jarige keeper verkeerd ver-
werkt waardoor Martijn Dries-
sen van dichtbij de rebound kon 
afwerken 2-2.

Na rust hetzelfde spelbeeld. In 
de 46e minuut was het Vorsten-
bosch dat op voorsprong kwam 
2-3. WHV toonde veerkracht en 
na een overtreding op Marco 
Lunenburg verdween de bal in 
de 59e minuut op de penalty-
stip. Thijs Lunenburg stapte naar 
voren en schoot onberispelijk de 
bal in en zorgde daarmee voor 
de belangrijke gelijkmaker 3-3. 

In de 65e minuut was het Thijs 
van der Sanden die met zijn 2e 
van de middag de 3-4 scoor-
de uit een directe vrije trap. De 
wedstrijd leek beslist en in de 
78e minuut maakte Marvin van 

Heeswijk de 3–5. Er volgde snel 
de aansluitingstreffer. 

Martijn Driessen zorgde voor 
4-5 op het scorebord. WHV rook 
zijn kans en Roy van der Wielen 
scoorde in de 83e minuut de 
5-5. De einduitslag.

voetbal

Roy van der Wielen 
 Foto: Jan Gabriëls

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

een sChitterende 
Vrije trap
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de opLossing

Na voor veel deelnemers een 
aarzelend begin, brandde in de 
tweede ronde de strijd los. Er 
werd volop gemeten en gekeken 
wie er lag. Er werd genoten, de 
deelnemers waren zeer sportief, 
er is geen wanklank gehoord. Na 
de pauze begonnen alle spelers 
aan de knock-out wedstrijden; 
wie verloor kon op het terras 
blijven zitten, wat met dit weer 
geen straf was.

Uiteindelijk bleven er vier spelers 
in de verliezersronde over en vier 
in de winnaarsronde. In de finale 
van de verliezers, bleken Jean-
ne van den Nieuwenhuizen en 
Frans van Geffen te sterk voor 
Pieter Nuijen en Simon Smits. 

De finale van de winnaars was 
een wedstrijd met de doorge-
winterde boulers, de gebroeders 
Ad en Rien Cuijpers, en het ge-
legenheidsduo Leny van de Ven 
en Hanny van Bree.

De gebroeders schoten uit de 
startblokken en hadden in een 
mum van tijd een voorsprong, 

maar de dames lieten zich niet 
van de wijs brengen en wisten 
uiteindelijk de wedstrijd naar 
zich toe te trekken en de wed-
strijd te winnen.

Terugkijkend was het een zeer 
geslaagde dag, misschien wel 
een begin van een mooie tradi-
tie.

Eetcafé ‘t Pumpke en Café-Zaal 
‘t Tramstation hadden het piek-
fijn voor elkaar; bedankt voor de 
gastvrijheid.

Tot slot nog een woord van dank 
aan het team van het Beachvol-
leybaltoernooi want zonder hen 
was deze dag niet mogelijk ge-
weest.

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl.

Bernhezer strand jeu de
boules toernooi

NISTELRODE - Onder een stralende zon werd zaterdag 6 mei de 
eerste Bernheze strand jeu de boules-kampioen bekend. Strand in 
een gemeente waar water ver te zoeken is. Toch leken het Tramplein 
en Raadhuisplein zaterdag op een strand. Jos ‘de klinker’ van der 
Heijden had vrijdag kosteloos 250 kuub zand gebracht en vlak ge-
maakt; de deelnemers vermaakten zich prima.

jeu de boules

De nummers 1 en 2 Ad en Rien Cuijpers en Leny van de Ven en Hanny van 
Bree

avesteyn  realiseert nacompetitie
HEESWIJK-DINTHER - In een 
dynamische competitie speelde 
Avesteyn zich naar een plaats in 
de nacompetitie voor promotie 
naar de derde klasse. Avesteyn 
won van SCI, en terecht. 
Avesteyn pakte de overwinning 
in de tweede helft. 

In de eerste helft was het af-
tasten zonder dat een van bei-
de teams aanspraak kon maken 
op een doelpunt. In de tweede 
helft kantelde dit beeld doordat 
Avesteyn twee kansen benutte. 
Stan de Laat maakte na een aan-
val op karakteristieke wijze de 
1-0. Vlak daarna kreeg Avesteyn 
een vrije trap die door Rens van 
Vugt direct werd binnen gescho-
ten. De 2-0 stond op het sco-
rebord en de verwachting was 
dat Avesteyn de voorsprong uit 
zou bouwen. Typerend voor de 

fase waarin Avesteyn verkeert 
is dat dit nog niet een team is 
wat de overwinning afdwingt. 
SCI scoorde de 2-1 vanuit het 
niets. Daarna werd het nog even 
spannend, maar er viel uitein-

delijk niets op de overwinning 
van Avesteyn af te dwingen. 
Avesteyn gaat hierdoor nacom-
petitie spelen voor promotie 
naar de derde klasse. Wie weet 
waar dit eindigt.

voetbal

 Foto: Ad van Doren

Heeswijk komt ook tegen 
Emplina tekort
‘S-HERTOGENBOSCH/HEES-
WIJK-DINTHER - Marc van de 
Ven moest voor het duel tegen 
Emplina enkele mutaties in zijn 
basisopstelling doorvoeren van-
wege blessures van diverse sterk-
houders. 

Tijn van Lokven, Joep van Grins-
ven en Jules Heerkens vervulden 
hun taken prima en mede daar-
door bleef het 0-0 tot aan de 
rust. Na de pauze wist Dennis 
van Meurs verdiend de score te 
openen en een dubieuze straf-
schop werd benut door Ethmond 
Henriquez. Heerkens scoorde, 
acht minuten voor tijd, nog tegen 
op aangeven van Dirk Verdonk, 
maar in het eindsignaal bepaalde  
Ingmar Voorhaar de eindstand op 
3-1 voor de thuisploeg.

voetbal

Joep van Grinsven in één van de vele duels met Ethmond Henriquez
 Foto: Hans Heesakkers

Glenn coldenhoff achtste in 
de MXGp van Letland

Commentaar Glenn Coldenhoff: 
“Natuurlijk hadden we er meer 
van verwacht na het goede werk 
in de afgelopen weken. We heb-
ben de trainingen op een andere 
manier benaderd en dit leek echt 
progressie op te leveren. 

De resultaten waren heel constant 
en ik voel me momenteel ook echt 
goed op de motor. Daar hebben 
we ook nog wat aanpassingen 
doorgevoerd en dat werd beloond 
met 10-9 in de manches en een 
achtste plaats in het dagklasse-
ment. 
We willen meer, maar we we-
ten ook dat we daarvoor keihard 
moeten blijven werken. Over twee 
weken staat Duitsland op het pro-
gramma, niet mijn favoriete circuit, 
maar we gaan alles geven.”

KEGUMS/HEESCH - Glenn Coldenhoff, van het Red Bull KTM Factory team, is in de zevende wedstrijd 
om het wereldkampioenschap MXGP in het Letse Kegums, op een achtste plaats geeindigd. Coldenhoff 
wist in de sterk bezette MXGP-klasse twee constante resultaten neer te zetten en finishte op een tiende 
en een negende plaats in de manches.
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BErNHEzE SporTIEF

‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Eeterij Nisseroi
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed 

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en 

coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl

DE STEuN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIuM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamidee
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Het toernooi wordt gehouden 
op het terrein van Gilde St. Bar-
bara, aan het Raadhuisplein 21a 
te Dinther. Tegenover het oude 
gemeentehuis het straatje in, 
aan het einde van het gebouw 
rechts. Parkeren kun je op de 
parkeerplaats van het gilde. 
Ook kan er naast het oude ge-
meentehuis geparkeerd worden, 
loopafstand 200 meter. 

De inschrijving is van 12.00 uur 
tot 12.45 uur en de wedstrijden 
beginnen om 13.00 uur. 

Kom op tijd voor de wedstrijd- 
indeling. Breng jij het mooie 
weer mee? Dan zorgt het St. 
Barbaragilde voor de rest. 

Teams bestaan uit twee spelers, 
doubletten, plus een eventuele 

reserve-speler.
Iedereen mag meedoen en per 
team minstens een meespelende 
volwassene. 
Tijdens de wedstrijd mag NIET 
gewisseld worden! Natuurlijk 
wel per wedstrijd. 

Het inschrijfgeld is weer laag 
gehouden en bedraagt € 5,- 
per team, te voldoen bij de in-
schrijving. De prijzen zijn levens-
middelenpakketten die mede 
mogelijk gemaakt zijn door 
Ondernemersbelang Heeswijk 
Dinther. 

Informatie
Voor meer informatie: 
Henny van Hooft: 06-30488512, 
Ad Verhagen: 06-30043094 of 
Rien van den Eertwegh: 
06-22526026.

Groot jeu de Boules toernooi
Noteer het in je agenda 

HEESWIJK-DINTHER - Het St. Barbaragilde Dinther organiseert het 
zevende open Jeu de Boules toernooi voor je club, gezin, buurt of 
familie op zondag 21 mei. Lekker sportief bezig zijn en tegelijk een 
leuke prijs mee kunnen nemen. 

Koen Bollen en robin Walk naar prinses Irene
NISTELRODE - Robin Walk en 
Koen Bollen zullen volgend seizoen 
te bewonderen zijn in het oranje 
van Prinses Irene. Beiden zijn nu 
nog actief bij 3e divisionist udi’19. 

Bollen (27) is een ervaren spe-
ler, die onder andere in de jeugd 
van FC Den Bosch actief was en 
later bij de hoofdklassers OJC en 
Schijndel. Hij woont inmiddels al 

een paar jaar in Uden en daarom 
was een overstap naar Udi ’19 
destijds logisch. Bollen kan zo-
wel in de verdediging als op het 
middenveld goed uit de voeten. 
Vorig seizoen speelde hij nage-
noeg altijd in het 1e elftal. Dit 
seizoen wordt hij veel minder in-
gezet. Robin Walk is (bijna) 22 en 
de zwager van Bollen. Hij is een 
technisch begaafde middenvel-

der. In de jeugd van Udi’19 gold 
hij als een van de grootste talen-
ten van de club en maakte van 
daaruit vrij snel de overstap naar 
het 1e elftal. Hoewel hij afgelo-
pen seizoenen regelmatig in het 
1e elftal speelde, is hij (nog) geen 
vaste basisspeler. Bij Prinses Irene 
hopen beiden veel speelminuten 
te maken en weer echt aan het 
voetballen toe te komen.

altior blijft op koers

De wedstrijd ging gelijk op en Al-
tior had het moeilijk om tot sco-
ren te komen. Doelpunten wa-
ren er in de eerste helft niet veel, 
maar er werd toch een gaatje 
geslagen van twee doelpunten. 

Na de rust bleef het heel lang 
hetzelfde spelbeeld en kwam 
Altior maar niet ruim voorbij de 
Corridor, wat op papier eigenlijk 
een makkie moest worden. In de 
laatste 10 minuten begon het 

ineens te lopen en vielen er in 
een korte tijd vier doelpunten en 
won Altior de wedstrijd toch nog 
overtuigend. Met deze uitslag 
blijven ze op koers voor promo-
tie naar de Topklasse. 

DSV 2-Altior 2: 11-18
SCMH 2-Altior 3: 8-6
DOS/Olympia 2-Altior 4: 19-16
Altior 4-Rosolo 3: 5-12
Celeritas 3-Altior 5: 6-7
Rooi MW1-Altior MW1: 10-7
Altior A1-ONA A1: 6-10
Altior B1-De Korfrakkers B1: 6-8
Korloo B1-Altior B2: 4-6
Nas B2-Altior B3: 3-5
Altior C2-JES C1: 6-4
Korloo D1-Altior D1: 2-9
Avanti D2-Altior D2: 2-6
Odisco/Nijnsel D1-Altior D3: 5-3
Altior E1-Avanti E1: 2-13
Altior E2-Be Quick E2: 6-9
Rooi E3-Altior E3: 2-3
Altior F1-PSV/lifovragen.nl F1: 
7-17
De Korfrakkers F1-Altior F2: 13-7.

SON EN BREUGEL/HEESWIJK-DINTHER - Altior ging zondag 7 mei 
op bezoek bij de Corridor in Son en Breugel. Aan het begin van de 
competitie werd er in Heeswijk-Dinther nog van verloren, dus het 
was oppassen geblazen. 
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 11 Mei

crazy bingo-avond
Café-Zaal de Schaapskooi

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

centrum Maia: training 
dierencommunicatie - 
training elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 12 Mei

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

hartje Maashorst: 
Bij nellie op de koffie - 
Meditatie avond
Palmenweg 5 Nistelrode

kBo-dag
CC De Pas Heesch

excursie ‘s-hertogenbosch
Start: Heemschuur Heesch
PaGINa 8

Minicursus: 
op weg naar de brugklas
Klasse-RT Nistelrode

try-out taartenworkshop
Creatief & Lekker Nistelrode

keeztoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

theaterpreview
CC De Pas Heesch
PaGINa 16

zoeien & zaaien 18+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 13 Mei

centrum Maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

perkplantenactie
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther

open dag voedselbank
Rossinistraat 3 Oss
PaGINa 22

fairtrade-plein
‘t Dorp Heesch
PaGINa 2

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

workshop: 
grande boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

zondag 14 Mei

Moederdag

foto expositie van 
fotoclub Bernheze
Natuurtheater De Kersouwe
PaGINa 1

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 26

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

Masterclass: 
cesar zuiderwijk
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 16

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

start: goededoelenweek
Loosbroek – Heeswijk-Dinther - 
Vorstenbosch
PaGINa 4

film: tonio
Filmhuis De Pas Heesch

dinsdag 16 Mei

Bodyscan vitalfeld 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) 
Uden

informatiemiddag: 
wonen met gemak
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 8

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek
PaGINa 8

alzheimer café
Blauwe Kei Veghel

centrum Maia: workshop 
orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: schrijversbroers 
heerma van voss
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 2

woensdag 17 Mei

inloopochtend Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

iMeet: 6 kamp
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

centrum Maia: 
ondek jouw eigen 
kracht, voor kinderen 
- helderziende 
waarnemingen door 
annie emonds
Palmenweg 5 Nistelrode

film: tonio
Filmhuis De Pas Heesch

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PaGINa 9

donderdag 18 Mei

oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Mantrazingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

film: i, daniel Blake
CC Nesterlé Nistelrode

inschrijving 
kindervakantieweek hdL
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 30

vrijdag 19 Mei

hartje Maashorst: 
Bij nellie op de koffie - 
tarotavond
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) 
Uden

workshop Marialiedjes
Muziekschool Zieso Heesch

keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

6 happy hours 18+
Lunenburg Loosbroek

inspriratiedag 
comfortabel wonen
Strijbosch Nistelrode
PaGINa 13

zaterdag 20 Mei

heerlijk heesch
De Misse Heesch

inschrijving 
kindervakantieweek hdL
Willibrordcentrum Heeswijk-
Dinther & Zaal Kerkzicht 
Loosbroek
PaGINa 30

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch

Lôsbroekwist!
Loosbroek

vormsel
Kerk Dinther

Muzikaal vertier - 
met een koor of vier
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 9

nationale wandelcoachdag
Natuurcentrum de Maashorst 
Nistelrode
PaGINa 6

zondag 21 Mei

heerlijk heesch
De Misse Heesch

voettocht naar de sint-jan
Sint Petrus’ Banden Kerk 
Heesch

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl 
& raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

open dagen 
Muifelbrouwerij
Vikingenweg 5 Oss

jeu de Boules toernooi
Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 35

vormsel
Antonius van Paduakerk 
Loosbroek

jubileum: smartlappen 
koor de Borrelnoten
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 24

uitwisselingsconcert: 
Bernhezer seniorenorkest
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdag 23 Mei

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) 
Uden

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther


