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Heesch op weg naar SamenLoop voor Hoop
HEESCH - Met het inkleuren van enkele symbolische voetafdrukken is het aftellen begonnen. Over een jaar
vindt SamenLoop voor Hoop Heesch plaats: een 24-uurs-wandelestafette om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Voorzitter Petra van Teeffelen: “Samen gaan we onderweg, samen staan we stil bij kanker.”
een evenement wordt voor álle
Heeschenaren: “Samen gaan
we onderweg, samen staan we
stil bij kanker. Zowel tijdens het
evenement als in de aanloop ernaartoe. Dat werkt enorm aanstekelijk, nu al!”

Voorzitter Petra van Teeffelen

SamenLoop voor Hoop is een 24
uurs-wandelevenement om geld
in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek tegen kanker.
Teamleden wisselen elkaar af op
een parcours, als symbool voor
de voortdurende strijd tegen
kanker. Rondom de wandelestafette is er een bijzonder programma voor bezoekers, boordevol muziek en activiteiten.

Foto’s: Marcel van der Steen

KiCK-off
Vrijdagavond om 19.00 uur
vond de kick-off voor het evenement plaats; exact een jaar
voor de start. Bij de fontein aan
’t Dorp kleurden kinderen van
Team Kenny, dat zich al heeft ingeschreven voor de SamenLoop,
ieder een linkervoet en een rechtervoet in. Voorzitter Petra van
Teeffelen benadrukte tijdens
haar speech, dat de SamenLoop

saamHoriGHeiD
Burgemeester Marieke Moorman onderstreepte dit: “We
hopen allemaal op een fantastisch resultaat. En dan bedoel ik niet alleen een grote
opbrengst voor kankeronderzoek, maar ook een nóg grotere
verbondenheid en saamhorigheid in onze gemeente.”
De burgemeester is
een van de zeven
ambassadeurs van
de SamenLoop.

starten of te sponsoren. Alle informatie daarover is te vinden op:
www.samenloopvoorhoop.nl/heesch.
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl
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*Vraag naar de
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Laar 1, 5388 HB Nistelrode www.jacobsenjacobs.nl
Tel. 0412 - 61 11 85
www.morgana.nl/nistelrode

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Zie pagina 17
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Jumbo Heeswijk Dinther
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Voor 6 personen

3 teentjes knoflook
t
6 gegrilde paprika’s uit po
uit blik
900 gram tomatenblokjes
bosje basilicum
1,5 rode ui
1/2 komkommer
peper en zout
nnepoeder
snufje chilipeper (of caye
voor een mildere variant)

WerKWiJze

Doe de tomatenblokjes en de paprika’s in een keukenmachine en
maal ze fijn. Voeg de knoflook, chilipeper, peper en zout toe en maal
erdoorheen. Maal daarna ook de rode ui en de basilicum er (zo grof
als je zelf wilt) doorheen. Verdeel de koude soep over zes glazen.
Snijd de komkommer in kleine
blokjes en garneer de soep, samen
met wat verse basilicumblaadjes
en/of wat rode ui hiermee. De soep
is het lekkerst als je hem nog een
uurtje goed koud laat worden in de
koelkast.

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

Eet Smakelijk

Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Het valt mij vaak op dat Nederlanders
meer gericht zijn op het buitenland
dan andere landen. Een aloud bekend
gezegde lijkt dat te bevestigen: wat
je van ver haalt is lekker. Nou komen
er vanuit verre oorden natuurlijk ook
heel veel lekkere etenswaren. Bananen, sinaasappels en kiwi’s
bijvoorbeeld, groeien nu eenmaal niet in ons koude kikkerlandje.
Wij vinden het al heel gewoon dat die bij ons in de winkels
liggen en ze horen bij onze dagelijkse boodschappen. En er
komen steeds weer nieuwe, exotische producten bij die van ver
worden gehaald. Het is heel prettig dat we daar gebruik van
kunnen maken.

‘Was vijftig jaar geleden een bord spaghetti
nog een bijzonderheid, in veel Nederlandse
gezinnen staat dit nu wekelijks op het menu’
Doordat we steeds meer en vaker naar het buitenland
gaan, komen we in aanraking met andere eetgewoonten en
etenswaren. Was vijftig jaar geleden een bord spaghetti nog
een bijzonderheid, in veel Nederlandse gezinnen staat dit nu
wekelijks op het menu. De aardappel - of op z’n Brabants
‘pieper’, heeft duidelijk terrein verloren. Maar gelukkig wordt
de laatste jaren ook de aandacht meer verlegd naar producten
van eigen bodem, uit de regio. Ik vind dat een goede trend; er
worden meerdere doelen mee gediend. En wij mogen best trots
zijn op wat de Nederlandse bodem te bieden heeft.
Wat zouden wij moeten zonder de Nederlandse appels, peren,
kersen, aardbeien en ga zo maar door. En dat groeit bij ons
zowat in de achtertuin. Met name het zachte, zomerse fruit vind
ik in deze periode niet te versmaden. Daarnaast hebben wij in
Nederland een ongekend groot aanbod aan groenten. Kom daar
maar eens in het buitenland om. Ik ben daar trots op en als kok
maak ik dan ook graag gebruik van alle verse producten, die
met liefde geteeld zijn op onze Brabantse grond. Vandaar dat u
deze Brabantse verse producten ook veelal terug zult vinden in
onze gerechten bij ‘t Pumpke.

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

Column
Marita
WAT Je vAn ver HAAlT
IS lekker…?!

Boodschappenlijstje

website
www.demooibernhezekrant.nl

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
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Met vriendelijke groet,
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

LAATSTE WEEK ASPERGES!
Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

kooktip

Stokbrood
snijden…

Lekker bezig met zomeractiviteiten

Mia van de Hurk, MIR-methode

De laatste drie weken van juli kun
je lekker bezig zijn met de zomeractiviteiten van de Eijnderic. Het
programmaboekje is gratis af te halen bij de Eijnderic aan ’t Dorp 92
in Heesch, maar natuurlijk is het
complete overzicht ook te vinden
op www.eijnderic.nl.

WAT KLEUR ALLEMAAL
MET JE KAN DOEN
Nieuwsgierig wat kleur allemaal
met je kan doen? Herma Moolenaar
gaat hier uitgebreid op in, woensdagochtend 13 juli. Leer hoe leuk
het is om te werken en te combineren met de kleuren van kleding,
make-up en accessoires.
Door bewust te spelen met kleuren, kun je het gezicht laten stralen. Maar ook de kleuren van het
interieur beïnvloeden ons. Door
bepaalde kleuren toe te passen, kan
een ruimte groter, kleiner, killer of
juist warmer lijken. Herma laat met

voorbeelden zien dat er heel veel
mogelijkheden zijn.
DE MIR-METHODE
Mia van den Hurk laat je graag kennismaken met de MIR-methode op
woensdagochtend 13 juli. MIR staat
voor: Mentale en Intuïtieve Reset.
Het is een doe-het-zelf-helingsmethode voor mensen met emotionele
en lichamelijke klachten, die zelfstandig gebruikt kan worden. De
methode zorgt dat het zelfhelend
vermogen van het lichaam weer
wordt geactiveerd. Door de liefdevolle aanraking op de huid van je
hand, kom je in een staat van ont-

Herma Moolenaar, wat kleur met je
kan doen

spanning. Vanuit die ontspanning is
het onbewuste bereid om de commando’s (9 stappen) tot heling op te
volgen.

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

Heb jij bij het snijden
van een zelf afgebakken
stokbrood ook platte
stukjes? Snijd het stokbrood
dan voor het afbakken een
heel klein beetje in met een
aardappelschilmesje.
De sneetjes zetten uit en zo
snij je het stokbrood zonder
hem plat te drukken!
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aan jarige Fanfare Sint Column
Tien
D’n Blieker
n
vrage Lambertus Nistelrode

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse
herkenbare belevenissen.

Zeven kleuren
Ik kijk altijd met grote interesse naar documentaires over bekende
en minder bekende artiesten. Ik vind het fascinerend om te zien
hoe zij hun creativiteit weten over te brengen op hun publiek en ze
ogenschijnlijk heel natuurlijk op het podium kunnen staan. Vooral bij
het moment dat de desbetreffende artiest - net voordat hij of zij het
podium op stapt - nog een paar vragen van de programmamaker voor
de kiezen krijgt, zit ik altijd op het puntje van mijn stoel. Ik voel de
zenuwen dan door mijn keel gieren, maar volgens de artiest is het
altijd ‘gezonde spanning’.
Night of the Music 2013 

Foto’s Liesbeth van Asseldonk en Arjan Oldenkamp

‘Ik herken de zeven kleuren stront teveel’

1. Fanfare Sint Lambertus viert
zijn verjaardag dit jaar, hoe oud
zijn jullie geworden?
We zijn ‘echt’ jarig in september,
dan bestaat onze vereniging 70
jaar.
2. Hoe vieren jullie je verjaardag?
We willen onze 70e verjaardag
zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben een nieuw
logo. En het tweede weekend
van de herfstvakantie geven we
een heel speciaal concert: ‘Night
of the Music’.
3. Wacht even, voor je over dat
concert vertelt: een nieuw logo
voor je verjaardag?
Haha… ja! Een logo dat aansluit
bij de huisstijl van de ‘Night of
the Music’. Fris, strak, met meer
aandacht voor de instrumenten
binnen de vereniging. Het resultaat is erg mooi geworden.
4. En ineens is jullie logo blauw?
Dat klopt ook. Sinds 2016 lopen
wij in blauwe jassen als we ons
als fanfare en slagwerkgroep
buiten presenteren. Ons logo
past daarbij.
5. Dus, de vereniging heeft een
pensioengerechtigde leeftijd, is
dat ook te zien aan de orkesten?
Nee! Haha…, helemaal niet. We
zijn een orkest met leden in diverse leeftijden. Ons oudste spelend lid is al in de 80. Maar onze
jongste fanfareorkestleden zijn
12 jaar. Bij het jeugdorkest en de

slagwerkgroepen zijn de leden
nóg jonger.
6. Wat moet ik me voorstellen
bij de ‘Night of the Music’?
Dat is een concert waar we als
vereniging naar uitkijken. Voor
dit concert nodigen we muzikanten en solisten uit. We voeren het muzikale programma uit
met het fanfareorkest, de slagwerkgroep, maar ook met gitaristen, een toetsenist en ‘n aantal zangers en zangeressen. Het

sporthal omgetoverd tot concertzaal. Met een groot podium
en sfeervolle aankleding.
9. Een hele onderneming, die
twee concerten?
Jazeker. De ‘Night of the Music’
vraagt voorbereiding van ruim
een jaar. Voor de creatieve voorbereiding, maar natuurlijk ook
voor de zakelijke kant. De fanfare kan dit concert niet realiseren
zonder de hulp van de Vrienden
van de Fanfare, onze eventspon-

Zeventigste verjaardag
wordt gevierd
is een volwaardig concert; een
geweldige avond uit.
7. Wanneer is de ‘Night of the
Music’?
Op vrijdag 28 en zaterdag 29
oktober organiseert Fanfare Sint
Lambertus voor de zesde keer de
‘Night of the Music’.
8. Waar vindt de ‘Night of the
Music’ plaats?
In sporthal De Overbeek. Speciaal voor dit concert wordt de

sors en overige sponsoren. We
vinden het fantastisch dat er zoveel ondernemers bereid zijn om
dit evenement te ondersteunen.
10. Waar zijn de kaartjes te koop?
Je kan kaartjes kopen via leden
van onze fanfare en slagwerkgroep, of bij Woonwinkel Jacobs
& Jacobs.
Tenslotte kun je de kaartjes ook
online kopen via onze website:
tickets.stlambertusnistelrode.nl.

Ik moet je zeggen: ik vond er niets gezonds aan. Zeven kleuren stront
is echt het understatement van de eeuw, als je in de coulissen staat te
wachten voordat je het podium op moet. Ik spreek uit ervaring, want
ik heb ooit de hoofdrol ‘mogen’ spelen van een toneelstuk op mijn
middelbare school. Ik heb die dagen daarvoor geen hap door mijn keel
gekregen en ik herinner me dat bij elke zin die ik die dagen tijdens
de repetitie heb uitgesproken, mijn stem drie keer een octaaf hoger is
overgeslagen.
Tijdens zo’n interview met een artiest, geeft hij of zij ook altijd aan dat
de zenuwen weg zijn, zodra ze op het podium staan. Dat moet ook
gelogen zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik zelfs na de voorstelling,
nog stond te trillen op mijn benen en baadde in het angstzweet. De
commentaren na de voorstellingen van leraren, medeleerlingen en
familieleden zijn ook totaal niet tot me doorgedrongen, omdat ik door
mijn hartkloppingen hun stemmen niet eens kon horen. Ik was me
zowel voor, tijdens als na de voorstelling uitermate bewust van mijn
omgeving en was eigenlijk totaal niet bezig met acteren en heb er dan
ook helemaal niet van kunnen genieten.
Misschien vind ik het daarom moeilijk om naar een optreden te kijken,
waarbij ik voel dat de artiest zich ongemakkelijk voelt op het podium.
Ik kan bijvoorbeeld niet naar slechte kandidaten bij een programma als
Idols kijken. Ik herken de zeven kleuren stront te veel.

DE OPLOSSING
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SAMEN MAKEN
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HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

Loop eens
neem
binnen of
contact op

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
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HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

-

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K
EN

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

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

S

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Ontmantelzorgen?
familiae.nl

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op vrijdag 17 juni een
bijeenkomst worden gehouden die speciaal bedoeld is voor mensen met moeilijke voeten. In de recreatiezaal van Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden.
De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel vof uit het Gelderse Wadenoijen. Deze firma levert al bijna
vijftien jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren,
in veel verschillende lengte- en
wijdtematen.

Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

ColuMn
Bernadette
WAT kOSTen De
kInDeren?
Kinderalimentatie kan een lastige hobbel
zijn in de scheidingsbemiddeling. Het
gaat immers om het geld. Degene die
de alimentatie moet betalen, meestal de
vader, vraagt zich vaak af of de kinderen
echt zoveel kosten en of het geld wel aan
hen wordt besteed.
Wie de vorige zin nog eens terugleest,
voelt hem al aankomen. Subtiel verpakt,
ligt toch de vraag op tafel of moeder de alimentatie wel aan
de kinderen uitgeeft en niet aan zichzelf. Een kwestie van
vertrouwen. En dat is in een scheiding vaak lastig.
Een collega-mediator zei in dit verband eens: “als moeder
van de alimentatie leuke slippers voor zichzelf koopt, dan
zijn de kinderen ook blij, want dan hebben ze een blije
moeder.” Dat gaat te ver, vind ik, maar scheiden betekent
wel dat je de ander moet loslaten. Ook in wat hij/zij met de
kinderalimentatie doet.
Het komt erop neer, dat ouders het hoge bedrag van
kinderalimentatie vaak niet goed begrijpen. Zo’n hoog bedrag
geven ze per maand niet uit aan de kinderen, zeggen ze. Dat
beeld probeer ik dan te nuanceren.

‘Scheiden betekent wel
dat je de ander moet loslaten’

ten. Men heeft zich toegelegd
op brede en zelfs extra brede
schoenen en pantoffels, voor
mensen met brede of opgezwollen voeten, maar daarnaast levert

men ook de meer courante wijdtematen. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De toegang
is gratis.

De ideale oplossing voor mensen
met gevoelige of opgezwollen
voeten of enkels, steunkousen,
zwachtels, beugels, steunzolen,
knobbels, likdoorns, eksterogen,
hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen, die in zijn geheel bestaan uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voe-

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven:
poep- en plasproblemen bij kinderen
UDEN - Kinderarts Marja Louwers, verpleegkundig specialist
Dianne Beijers en kinderpsycholoog Sanne Boendermaker vertellen op dinsdag 28 juni meer
over poep- en plasproblemen
bij kinderen.
De oorzaken van poep- en plasproblemen bij kinderen kunnen
heel verschillend zijn. Problemen met de ontlasting kunnen
zich voordoen op het moment
van zindelijk worden, maar ook
verstopping kan bijvoorbeeld
tot broekpoepen of angst bij
de stoelgang leiden. Daarnaast

kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, problemen hebben met het
herkennen van de aandrang en
soms kunnen ze daardoor niet
goed zindelijk worden. Soms
ook is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak te vinden voor
poep- en plasproblemen bij kinderen. Bedplassen is een relatief
veel voorkomend probleem. Het
heeft grote invloed op het gevoel van eigenwaarde en op het
functioneren van het kind. In de
meeste gevallen is er een medische oorzaak voor dit probleem
die goed kan worden behan-

deld. De avond gaat over hoe
poep- of plasproblemen kunnen
ontstaan en hoe de kinderarts,
de kinder- of jeugdpsycholoog
en de verpleegkundig specialist
kind en ouders kunnen bijstaan.
Aanmelden
Dokter op Dinsdag over poepen plasproblemen bij kinderen
vindt plaats op 28 juni van 19.30
tot 21.00 uur in Bernhoven. De
toegang is gratis. Wie de avond
bij wil wonen, moet zich op tijd
aanmelden via het aanmeldformulier op www.bernhoven.nl of
bel naar 0413 - 40 29 00.

Het CBS en het Nibud hebben namelijk berekend dat bij twee
kinderen 26% van het netto gezinsinkomen wordt uitgegeven
aan de kosten van de kinderen. Bij een hoger inkomen is er
ook voor de kinderen meer geld; ze krijgen duurdere kleding
en schoenen dan wanneer het gezin van minder geld moet
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De buurtbus is van ons allemaal

Buurten in de bus van Buurtbus 202; al 25 jaar
Bernheze – De kleine kernen ontsluiten, dat was het doel van de oprichting
van de buurtbus. De provincie had eerder het besluit genomen om te bezuinigen op de grote bussen, waardoor de kernen van Bernheze geen openbaar
vervoer meer hadden. Scholieren, treinreizigers en anderen waren op eigen
vervoer aangewezen.

Veranderingen
De route die de bus rijdt is enkele keren aangepast. Nu rijdt de
bus van Rosmalen naar Uden via
Loosbroek, Vorstenbosch, Uden
en terug.
Niet alleen de route wijzigde, ook
de regels vanuit de provincie. Zo
moeten chauffeurs een rijvaardigheidstest afleggen en een
gezondheidscheck.
Bovendien
mogen zij voortaan tot hun 78e
rijden. De meesten stoppen wel
iets eerder.
Nut
Antoon van der Wijst, 25 jaar
voorzitter van Buurtbus 202:
“We hebben goede chauffeurs.
In de loop van die 25 jaar zijn er
100 chauffeurs ingezet die per
jaar 6000-6500 passagiers vervoerden en er is maar een keer
een ongeluk met schade geweest. Het vergt van de mensen
die zich vrijwillig inzetten veel,
daarom willen we de (oud)vrijwilligers een mooie middag aanbieden ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan.

‘Een onderneming zoals dit, met enkel vrijwilligers, doe je niet alleen’

De kerncommissie Loosbroek,
met als voorzitter Antoon van
der Wijst (op de foto links voor
de bus), zat met gemeentelijk bestuur om tafel en uiteindelijk be-

Tekst: Martha Daams, Foto: Michel Roefs

sloot de provincie een verbinding
erbij te leggen, Vorstenbosch was
al verbonden met Veghel. Voorwaarde was, dat de buurtbus
helemaal zou draaien op vrijwil-

Bezoek

ligers. Op 3 juni 1991 (Bernheze
bestond nog niet) werd de buurtbus opgericht.

Huize Heelwijk
Mozartlaan 2, Heesch
Kamer 0.044 bgg
Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871
Iedereen is op afspraak welkom

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

Website: www.peduca.nl

E-mail: info@peduca.nl

Behandeling van alle voetproblemen

Een onderneming zoals dit, met
enkel vrijwilligers, doe je niet alleen. De buurtbus is van ons allemaal; een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” Het ‘bestuur’
heeft ook nog een eigen taak.
Zo is Cees Wellens secretaris

(rechts op de foto), Adriaan van
de Akker penningmeester, maakt
Jo Konings de planning voor de
chauffeurs en heeft Eef van Uden
de contacten met Mercedes voor
het onderhoud. Er wordt niet
vaak vergaderd, maar onderwerpen zijn dan veranderingen,
activiteiten voor de vrijwilligers,
zoals beugelen, kerstviering, het
jaarlijkse uitstapje en het afscheid
van de mensen die stoppen.

‘het vergt
veel van de
vrijwilligers’
In Brabant rijden 60 buurtbussen,
welke voorzien zijn van rolstoelliften. De haltes zijn hiervoor aangepast. De Provincie is opdrachtgever en Arriva de uitvoerende
instantie, de gemeente subsidieert en het bedrijfsleven zorgt
voor eigen PR en een bijdrage
in de kosten van de buurtbus via
bestickering.
Terugkijken op 25 jaar
lief en leed wordt gedaan
op 18 juni, met een feest
en een video over 25 jaar
buurtbus 202.

HANSANHANSAN
BOUWMACHINES
B.V.
BOUWMACHINES B.V.
HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Verkoop
nieuween
en gebruikte
gebruikte
Verkoop
nieuwe
wielladers,graafmachines,
graafmachines,
wielladers,
minigravers, overslagmachines etc.
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
Tevens
slangenservice,
keuring
en onderdelenonderhoud,
voor alle
keuring en onderdelen
voor alle
merken
merken

Verkoop nieuwe en gebruikte
Middelste
Groes 5 Heesch
- tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
wielladers,
graafmachines,
Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
keuring en onderdelen voor alle
merken

zet je vader
in de
bloemetjes

Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW

de bakkers Lamers

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

vaderdag bloemetjes
overhemd
taart
We zetten vader graag in de bloemetjes. Maar dan anders...

rs

tips van de bakke

e:
broden naar keuz
Bij aankoop van 2 rs!
vade
Echte bollen voor

Wil je ook nog ’n leuke tekst op het shirt speciaal voor je
vader? Dat kan! Laat het ons weten.

uks

en 2 st
Italiaanse boll
2 stuks

1,00 1,50

geldig t/m 22-6-2016

Bloemetjes overhemd marsepeintaartje
met aardbeien-kersenvulling
6 personen

9,

95

6
ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Met de parochie
De Goede Herder naar
het Hof van Lof

Gouden bruidspaar Cor en
Fien van der Wielen-Rutten

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het nieuwe seizoen van
de Hof van Lof gaat beginnen. De Franciscanen in Megen hopen
weer vele mensen te mogen begroeten in hun bijzondere tuin. Op
24 juni zijn de parochianen van de parochie De Goede Herder van
harte welkom om er te genieten van Gods schepping. Uiteraard
kunnen dorpsgenoten ook met hen mee komen wandelen in deze
prachtige kloostertuin.
Je tuin herscheppen tot een klein
paradijs, wie zou dat niet willen? In Megen lijkt zo’n tuin te
bestaan: het Hof van Lof. Het
is een siertuin bij het klooster
van de Minderbroeders, waarin

Op vrijdag 24 juni kunnen parochianen uit Geffen, Heesch,
Nistelrode, Nuland, Vinkel en
Vorstenbosch om 14.00 uur in
de tuin terecht voor een rondleiding. Wil je vanuit Geffen of

je tuin herscheppen tot een paradijs,
wie zou dat niet willen
het kerkelijk jaar te volgen is en
planten en bloemen zijn ter ere
van bijzondere mensen, waaronder Franciscus van Assisi. Naast
de liturgietuin en de gedachtenistuin, is er ook een kruidentuin
en een bijbelse plantenborder. In
deze hemelse tuin gaat het niet
alleen om mooie planten, maar
vooral om planten die te maken
hebben met de bijbel. Het zijn
planten die daarin worden genoemd of verbonden zijn met
religieuze legendes.

Heesch met andere parochianen
en/of dorpsgenoten per fiets of
per auto naar Megen? Geef dit
dan door aan Sjan Vissers (0735325067) of aan de pastoraal
werkster: Annemie Bergsma
(0412-451215).
Ga je liever op eigen gelegenheid? Stuur dan aan een berichtje
over jouw komst naar bergsma@
petrusemmausparochie.nl.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal deelnemers
beperkt is.

www.mooibernheze.nl

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

NISTELRODE - Cor van der Wielen en Fien van der Wielen-Rutten waren op vrijdag 10 juni 50
jaar getrouwd.
Cor is een echte Nisseroise en
is op het Maxend geboren en
getogen. Fien is in Venhorst geboren en op 8-jarige leeftijd met
het hele gezin verhuisd naar het
mooie eiland Texel.
Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een bruiloft in Brabant. Na
een verkeringstijd van vijf jaar,
waarin regelmatig heen en weer
werd gereisd, zijn ze op 10 juni
1966 getrouwd. Daarna zijn ze
gaan wonen op het Kerkveld, in
het huis dat ze zelf hebben gebouwd en daar wonen ze nog
steeds. Ze hebben drie kinderen:
Dion, Arno en Paul. Daarnaast
genieten ze nu ook van hun zeven kleinkinderen.
Cor heeft gewerkt als automonteur en magazijnmedewerker bij
een automaterialenzaak. Fien
heeft altijd thuis voor de kinde-

de mooiste

ren gezorgd en overal hand- en
spandiensten verricht. Verder is
ze al 22 jaar oppasmoeder.
Na hun pensionering hebben
Cor en Fien een chalet op Texel
gekocht, waar ze regelmatig te
vinden zijn. Daar wordt dan gefietst, gewandeld en de familie
bezocht.
Cor en Fien houden allebei
van tuinieren. Hun tuin op het
Kerkveld ziet er dan ook altijd
pico bello uit. Verder hebben ze
een moestuin, waar van alles
wordt verbouwd en geoogst en
door Fien wordt ingemaakt.
Ook zijn ze samen regelmatig
betrokken bij de kerk. Er wordt
koper gepoetst, gecollecteerd
en bij uitvaarten helpt Cor als
acoliet regelmatig mee. Regelmatig zijn ze bij de jeu de boulesclub te vinden. Ze zwemmen en
gymmen elke week en fietsen
ook in Brabant nog heel wat kilometers.
Hopelijk kunnen ze dit nog lang
blijven doen.

KLEUREN

Hangpot met
zomerbloeiers.
Diverse kleuren,
hoogte 40 cm,
halfschaduw,
potmaat 27 cm.

HANGPOT
MET
PER STUK
ZOMERBLOEIERS
VANAF 99.99
14.99

ZONDAG

OPEN

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

99
99
99.
9.

Intratuin Veghel
Heuvel 11,
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open van maart t/m juni.
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Sanne Kling uit Nistelrode
rent in Zwitserland voor KiKa
Aanbiedingen
geldig
van
1816
t/m
2422
julijuni
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Ruwe
bolster
1,00

2e voor

Sanne vindt
rennen heel
erg leuk

4 krokante
broodjes

Trakteer je vader
op een heerlijke

Bierdop taart
8 personen , nu

1,00 12,95

voor

Geldig t/m zaterdag 18 juni as.

Van Mook
De Echte Bakker

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

NISTELRODE – Sanne Kling (2 jaar) staat te popelen om op 9 september in het Zwisterse Interlaken mee
te doen aan de Jungfrau-Minirun. Daarmee gaat ze geld inzamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa). De vader en moeder van Sanne, Edwin Kling en Susan van Uden en ook Sannes grootouders gaan
haar tijdens de run aanmoedigen.
Tijdens de Jungfrau-Minirun
kunnen kinderen en jongeren tot
en met 16 jaar zelf de afstand
kiezen die ze willen rennen, van
200 meter tot een mijl. Sanne
gaat natuurlijk een volledige mijl
rennen.
Sanne heeft er ontzettend veel
zin in, want ze vindt rennen

heel erg leuk! Dat heeft ze vast
van haar vader Edwin, want die
heeft al vele marathons gelopen en doet dit jaar al voor de
vierde keer mee aan de marathon van Interlaken, waarvan de
start plaatsvindt naast die van de
Jungfrau-Minirun.
Wil jij Sanne ook sponsoren en

daarmee een bijdrage leveren
om kinderkanker uit de wereld te
helpen? De komende twee weken staat er een collectebus van
KiKa, voor de minirun van Sanne,
bij de Beautystore bij LipsGroen,
Weijen 77. Of doneer online via
www.sportenvoorkika.nl/sanne-kling.
100% van je donatie gaat rechtstreeks naar KiKa!

Leverkaas

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Maak k
an
op een s
ANWB
t.w.v.€ bon
50*

* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

100 gr.

€ 1,15

Gebakken
spareribs
100 gr.

€ 0,99

Gehaktschijf

Kogelbiefstuk

4+1 gratis

100 gr.

€ 2,45
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

SOEPGROENTE 250 gram € 0.75
SPINAZIE 500 gram € 0.75
WITTE DRUIVEN (pitloos) 500 gram € 1.75
Laatste week asperges!
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Vrij bridgen bij Bridgeclub De Klotbeek

KBO Bernheze
Jeu de boules
bij tropische
temperaturen

Fien van Uden reikt de prijs uit aan
Jan van de Wijgert

NISTELRODE - KBO Nistelrode
organiseerde op 7 juni een jeu
de boules-middag voor haar leden, ditmaal bij tropische temperaturen.
Klokslag 14.00 uur, nadat de koffie en koek waren genuttigd, gingen 57 deelnemers de strijd aan.
Op de wedstrijdbanen ging men
- ondanks de temperatuur van
28 graden Celsius - er behoorlijk
fanatiek tegenaan, menig zweetdruppeltje verscheen er.
Er werden twee rondes gespeeld
en om 16.30 uur kwam de uiteindelijke winnaar uit de compu-

ter rollen. Jan van de Wijgert had
de beste score van deze middag.
Hij ging dus met de hoofdprijs
naar huis. De andere vier prijsjes
werden via loting verdeeld onder
de deelnemers.
Willy Muytjens was deze middag
bereid gevonden om als hoffotograaf te fungeren. We kunnen
terugkijken op een geslaagde
middag, met dank aan Anneke,
Rien en Kees.

De kosten voor deze reis bedragen € 375,- per persoon (2-persoonskamer) en € 435,- voor een
1-persoonskamer, bij een deelname van minimaal 40 personen.
Bij minder deelname zullen we
€ 25,- extra per persoon moeten
rekenen. Bij deze reis dien je zelf,
als je dat nodig vindt, een annuleringsverzekering af te sluiten.
Inschrijving op 8 juli in CC De Pas
van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Vijfdaagse
drielandenreis
met KBO Heesch

via een Mooie
route naar vianDe

10 t/m 14 oktober
HEESCH - Vanaf de Misse rijden
wij via een mooie route door
België, met pauzes naar ons vakantieadres in Vianden, Luxemburg. Elke dag worden mooie
excursies gehouden.
We gaan onder andere Luxemburgstad bezichtigen. We zullen Trier aandoen en gaan het
mooie Klein Zwitserland met een
bezoek vereren. Er is ook nog
gelegenheid om het kasteel in
Vianden te bezoeken. De route
naar huis loopt door de Ardennen, met afsluitend een diner. De
reis is met volpension. Alleen de
eigen consumpties dien je zelf af
te rekenen.

Je kunt het bedrag voor de reis
overmaken aan de penningmeester van de KBO.
Banknummer
NL84 RABO 0120027119 o.v.v.
vijfdaagse reis. Na betaling is
jouw aanmelding definitief. Bij
de inschrijving dien je jouw gegevens, zoals initialen en naam
zoals vermeld op het paspoort,
geboortedatum, adres en telefoonnummer op te geven. Vermeld ook eventuele dieetwensen,
gebruik rollator en de gegevens
van het thuisfront.
Dat kun je doen bij de inschrijving of via een e-mail naar:
adrivanoss@gmail.com of
r.leemhuis@hetnet.nl.

ons welzijn lanceert
nieuwe samen-Uitbus

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016
vormen Aanzet,
RIGOM, Vivaan en
een deel van MEE
Noordoost Brabant:
ONS welzijn.

BERNHEZE - Het project SAMEN-UITbus van ONS
welzijn is 1 juni van start gegaan. De bus zal vanaf
nu in Oss en alle kernen van de gemeente Bernheze gaan rijden. Vertegenwoordigers van ouderen- en zorgorganisaties en van een van de sponsoren van de nieuwe bus: de stichting Zorg voor
Ouderen uit Oss, waren deze middag naar Herpen
gekomen om de nieuwe bussen op een feestelijke
manier te verwelkomen.
Wethouder Jan Glastra van Loon en Miriam van der
Smissen, bestuurder van ONS welzijn, werden opgehaald door de nieuwe SAMEN-UITbus voor een
eerste rit naar theehuis de Bloesem in Herpen. Daar
aangekomen kregen zij en alle andere aanwezigen
de eerste programmakrant van de SAMEN-UITbus
uitgereikt.
Niet alleen boodschappen
De SAMEN-UITbus is een project van ONS welzijn. De bus haalt ouderen thuis op om samen
op pad te gaan. Vrijwilligers rijden de bus, begeleiden de deelnemende ouderen en helpen waar
nodig. Als gastheer of gastvrouw zijn zij de ogen,
handen en de gids van de mensen die meegaan.
De SAMEN-UITbus wordt daarnaast ondersteund
door vrijwilligers die de administratie verzorgen
en klanten telefonisch te woord staan met alle gewenste informatie. Het project is al vele jaren een
succes in de gemeenten Uden, Veghel en in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. De bus rijdt er onder
de naam BoodschappenPlusBus. De nieuwe bus
maakt uitbreiding naar de andere kernen van Bernheze en de gemeente Oss mogelijk. In dit nieuwe
werkgebied krijgt de bus de naam SAMEN-UITbus.
Meer informatie:
Carmen van den Boom, 06-14342352;
emailadres carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Bij Bridgeclub De Klotbeek kan vanaf 20 juni
deel worden genomen aan het Vrij bridgen. Dit is een vervolg op
hetgeen de bridgeclub in landelijk verband is gestart met de actie
‘DENKEN EN DOEN VOOR 55-PLUSSERS’.
Met deze landelijke actie heeft
de Nederlandse Bridge Bond
aandacht gevraagd voor het
bridgespel onder mensen van 55
jaar en ouder. Hiervoor werden
TV-MAX en gerenommeerde
bridgedocenten als Berry Westra
ingeschakeld. Hiermee proberen
we naast het lichaam, ook de
geest actief te houden.
Uiteraard geldt het actief bezig
zijn ook voor de jongere generatie. Maar speciaal de 55-plussers
worden gestimuleerd om niet
achter de geraniums te blijven
zitten als zij in een prepensioen/
VUT-periode
terechtkomen,
maar actief deel te nemen aan
het sociale leven, waaronder het
bridgen. En dat het blijven trainen van de hersenen belangrijk
is, mag voor iedereen duidelijk

zijn. Vandaar het Vrij bridgen in
deze zomermaanden.
Wij bieden daarbij de mogelijkheid om meesterpunten/
NBB-punten te verzamelen, hetgeen voor veel bridgers heel belangrijk is.
Inhoudelijke informatie:
Vrij bridgen bij Bridgeclub De
Klotbeek.
Vanaf 20 juni is er op ALLE maandagen in juni, juli en augustus de
mogelijkheid tot vrij bridgen. Het
is een prima gelegenheid voor
iedereen om in de zomermaanden toch actief te zijn.
De data zijn: 20 juni, 27 juni, 4
juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus,
22 augustus en 29 augustus.

Hospice De Goudsbloem

Als de zorg voor
uw naaste (even)
niet meer lukt…

Steeds vaker geven
mensen aan, thuis te
willen sterven. Hospice
de Goudsbloem biedt
een waardig (tijdelijk)
alternatief voor de
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of
voor iemand die u
dierbaar is meer
informatie willen, of
wilt u meer weten over
vrijwilligerswerk, neem
dan contact op.

Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu
Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55
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WILT U ONS OOK
STEUNEN?
Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65
t.n.v. KWF Samenloop Heesch

Tegen kanker kun je nooit
genoeg ondernemen!
Bouwmeester Jan van den Braak was één van de eersten die zich inzette voor SamenLoop voor Hoop Heesch.
Toen hij een jaar geleden gevraagd werd zich te buigen over het parcours in het centrum van Heesch, twijfelde
hij geen moment. “Tegen kanker kun je nooit genoeg ondernemen!”

Jan: “Iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand met kanker.
Daar ontkom je bijna niet aan.
Familie, vrienden, buren: er zijn
altijd wel mensen in de buurt
die de ziekte hebben of hebben
gehad. Dat geldt ook voor ons.
Voor mij en mijn vrouw was het
dan ook geen vraag of we onze
hulp zouden aanbieden; dat was
vanzelfsprekend.”
Routing
Jan werd een jaar geleden door
het bestuur gevraagd om mee
te denken over het parcours van

de SamenLoop. Hij zei direct ja.
Jan vervolgt: “Binnen ‘traject
hebben we veel kennis over vergunningen, veiligheid en routing.
Ik ben met één van de bestuursleden, Marinda, het SamenLoop
voor Hoop-rondje gaan lopen;
gaandeweg dachten we na over
de obstakels op de route, de
plaats van de kraampjes en de
bereikbaarheid van de ambulance. Later heeft ‘traject ook de
schets van de route gemaakt, die
nodig was om een vergunning
bij de gemeente te krijgen. Het
voelt goed dat ik met mijn ach-

tergrond de SamenLoop verder
kan helpen.”
Prachtig feest
“En wat zo mooi is”, vult Jan met
een lach aan, “er wordt vooral
kennis en inzet gevraagd. Dit betekent dat eigenlijk iedereen kan
meedoen. Dus ondernemers en
inwoners van Heesch: laat jezelf
zien! Aan een evenement als dit
wil je toch je steentje bijdragen?
Het wordt een prachtig feest,
waar je als bedrijf en inwoner bij
móet willen zijn!”

‘traject is niet alleen een architect, maar treedt ook op als bouwmeester bij bouwprojecten. Dat kan gaan om een nieuw bedrijfspand,
maar ook om de verbouwing van een woonhuis. ‘traject heeft de
kennis, kunde en ervaring om vanaf het eerste idee tot en met de
nazorg vóór, naast en achter de opdrachtgever te staan.
Jan van den Braak

KidsLoop
Naast de ‘gewone’
SamenLoop voor Hoop
vindt er ook een speciale
KidsLoop plaats: op zon
zondagmorgen 11 juni 2017
van 09.00 tot 11.00 uur.
De KidsLoop is een wandeling van 24 minuten op het parcours. Als je op de
basisschool zit, kun je meedoen. Het is natuurlijk
leuk als er zoveel mogelijk ouders langs het parcours staan. Kindersurvivors zijn de eregasten van
de KidsLoop, zij lopen voorop. Deelname is gratis.

Meld
je nu
aan!

SAMEN KOMEN WE
STEEDS DICHTERBIJ!

10 & 11 juni 2017

Jij
doet
toch
ook
mee?

Heb je ook kennis,
materialen of tijd beschikbaar
om mee te helpen met
SamenLoop voor Hoop?
Meld je dan aan, want we
hebben enorm veel nodig.
Denk bijvoorbeeld aan licht
en geluidinstallaties, drukwerk, tenten, kaarsen, fakkels
voor de ceremonie… Wil je je
steentje bijdragen? Neem dan
contact op met Ilse Lamers:
slvhh.sponsoring@gmail.com.

Volg ons
ook op:

Een 24-uurs wandelestafette
om geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker!
Kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
of mail je vraag naar: heesch@samenloopvoorhoop.nl

SLVH_Pagina2_DEF.indd 1

09-06-16 09:12
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aan HeT werK
Het eerste ‘in Between Café’
voor Bernheze en Oss
BERNHEZE - Het In Between Café is een inspiratiegelegenheid waar werk- en opdrachtzoekende mensen uit de regio Oss en Bernheze maandelijks bij elkaar komen. Kennis en ervaringen worden gedeeld
om elkaar te ondersteunen en verder te helpen. Op 16 juni vindt van 9.30 tot 12.00 uur bij het Talentcentrum Ons Welzijn het eerste In Between Café voor deze regio plaats.
Wij zijn op zoek naar een

aankomend/leerling dakdekker
(iemand die het vak wil leren)
en een

ervaren dakdekker
Functie-eisen:
in bezit zijn van een rijbewijs
Wat bieden we:
salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd, opleidingsmogelijkheden
vakgebied, fulltime baan met uitzicht op vast contract.
Wie zijn we:
wij zijn een dakdekkersbedrijf wat al 20 jaar gespecialiseerd is
in bitumineuze, kunststof en EPDM dakbedekking en zinkwerk.
Wij zijn werkzaam in zowel de particuliere sector
als in utiliteitsbouw op het gebied van nieuwbouw,
renovatie en onderhoud
U kunt uw CV sturen naar info@eurocover.nl.
Als u meer informatie wilt, kunt u ook e-mailen
of bellen naar 0413-296023.

Jacqueline Gerrits uit Heesch begeleidt vanuit haar werk mensen
die op zoek zijn naar werk en
ervaart hoe waardevol het is als
mensen die in hetzelfde schuitje
zitten, regelmatig bij elkaar komen. Ze was zoekende hoe ze
dat voor haar woonomgeving
kon gaan organiseren, toen ze
van het In Between Café hoorde.
“Ik was meteen enthousiast.
Ieder mens heeft kennis, kunde en kwaliteiten en het is heel
mooi als je die kunt inzetten om
zelf en andere mensen verder te
helpen en te groeien.” In het In
Between Café komen maandelijks werkzoekenden bij elkaar
en kunnen inspirerende workshops gegeven en gevolgd wor-

den. Deze kunnen gaan over het
vinden van je talenten en echte
passie, maar ook is er ruimte
voor concrete tips voor sollicitatie en netwerken.
Tijdens de bijeenkomsten is het
de bedoeling dat deelnemers
met elkaar in contact komen en
gestimuleerd worden om ideeen en kennis uit te wisselen. Op
deze manier kunnen zij elkaar
ondersteunen in hun zoektocht.
Na afloop is er gelegenheid om
na te praten, nader kennis te
maken en te netwerken.
Met ingang van 16 juni vindt bij
het Talentencentrum van Ons
Welzijn elke 3e donderdag van
de maand van 9.30 tot 12.00
uur het In Between Café plaats.
Tijdens het eerste In Between

Café staan de workshops ‘Kennis
en ervaringen delen’ en ‘Meer
succes door je kwaliteiten!’ op
de agenda. Deelname is geheel
gratis en waardebepaling vindt
achteraf plaats in de vorm van
een voor jou passende financiële
bijdrage in het varkentje of door
jouw talenten beschikbaar te
stellen om de organisatie van het
In Between Café verder te helpen.
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen
met Jacqueline Gerrits via
inbetweencafeheeschoss@gmail.com
of 06-23669373.
Op www.inbetweencafe.nl is
meer informatie te vinden. Het
Talentcentrum is gevestigd aan
de Berghemseweg 8B in Oss.

Eurocover Dakbedekking BV
De Morgenstond 2 - 5473 HG, Heeswijk-Dinther
0413-296023 - www.eurocover.nl

Op weg naar….
Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?
• Een andere baan?

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?
• Een boost in je loopbaan?

Een betere combinatie tussen werk en privé?
• Een check van je
Influsso helpt je op
weg
door
Een nieuwe richting in je loopbaan?
CV & LinkedIn-profi
loopbaanbegeleiding,
Influsso helpt je op coaching
weg door loopbaanbegeleiding,
coaching ofel?
• Een betere combinatie tussen
workshops.
of workshops.

werk en privé?
Zet je eerste stap op 26 september
en check
je loopbaan
• Een nieuwe
richting
in je
op de Dag van de Loopbaan.loopbaan?
Kijk op www.influsso.nl.

Jacqueline
GerritsGerrits
- Loopbaanbegeleiding
Jacqueline
ǀ Loopbaanbegeleiding- Coaching
– Coaching
Vleutloop
WZ HEESCH
HEESCHǀ 06-23669373
- 06-23669373
Vleutloop44
44-ǀ5384
5384 WZ
ǀ info@influsso.nl
info@influsso.nl - www.infl
usso.nl
www.influsso.nl

Weijen 11
Nistelrode
0412-612764
Kerkstraat 26
Heesch
0412-451004

NG
% KORTI OP DE VERZORGINGSLIJN
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VAN L’ORÉAL PROFESSIONEL

Shampoo, crème, masker en conditioner
Voor meer info bij kapsalon van Dinther

Optreden startsein kaartverkoop ‘NOiZ Rocks’
HEESCH - Met een optreden
bij Jumbo Wiegmans op 5 juni,
is de kaartverkoop van ‘NOIZ
Rocks’ officieel gestart. De derde theatershow van popkoor
NOIZ belooft weer een spektakel te worden.
Op 5 juni trad popkoor NOIZ op
bij Jumbo Wiegmans als officieel
startsein van de kaartverkoop
van haar derde theatershow. Op
vrijdag 14 oktober om 20.15
uur, zaterdag om 15.30 uur en
zaterdag 15 oktober om 20.15
uur, treedt NOIZ op in CC Nesterlé in Nistelrode. In dit knusse

theater zal de voorstelling ‘NOIZ
Rocks’ worden gespeeld.
‘NOIZ Rocks’ vertelt het verhaal van een overleden rockster
wiens erfenis verdeeld moet
worden. Het wordt een reis door
het muzikale verleden van deze
rockster, waarbij diverse pop- en
rocknummers de revue passeren.
Onder leiding van dirigent Bas
Uyterlinde en regisseuse Martine Grünwald - van wie het script
afkomstig is - brengt popkoor
NOIZ deze nummers ten gehore. Uiteraard begeleid door haar
vaste live-band.

Kaarten kosten € 12,50 per stuk
en zijn te koop bij Jumbo Wiegmans of via www.popkoornoiz.nl
en optreden@popkoornoiz.nl.
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo en
Nellen Schoonmaakdiensten.
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Maaltijdsalades en diverse buffetten bij De Schaapskooi

uitgebreide terras biedt naast recreatieve fietsers en wandelaars,
ook plek aan motorgroepen en
wielrenners.
Zin in een uitgebreider tussendoortje in plaats van een ijsje of
een punt appelgebak? Probeer
dan een van de vele maaltijdsalades of stokbroodjes. Ook staan
er huisgemaakte soepen op de
kaart en biedt De Schaapskooi
diverse grote maaltijden.

Terras van De Schaapskooi is uitgebreid

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

VORSTENBOSCH - Café, zaal en cafetaria De Schaapskooi heeft een groot assortiment van heerlijke
maaltijden en verantwoorde tussendoortjes, die ook mee naar huis te nemen zijn. Naast de vertrouwde
friet en snacks, biedt de cafetaria veel meer delicatessen, zoals huisgemaakte soepen, maaltijdsalades,
stokbroodjes en diverse warme en koude buffetten.
Een lekker stukje fietsen door de
prachtige natuur en onderweg
stoppen voor een punt appelgebak en een kop koffie of thee? Bij
De Schaapskooi is het geen probleem. Op zoek naar een eetgelegenheid voor een kinderfeestje? De Schaapskooi regelt het.
Een geheel verzorgd buffet van
koude of warme hapjes nodig

voor een feestje of een familiedag? Bij De Schaapskooi is alles
mogelijk.
Gezellig terras
Een bezoek brengen aan De
Schaapskooi voor een avondmaal
of een pauze van een fiets- of
wandeltocht is nu nóg aangenamer, omdat het terras is uitge-

breid. Het terras dat vorig jaar is
geopend, is nu verder verbeterd,
om in de buitenlucht nog beter
tot jezelf te komen. Bovendien
is de cafetaria gelegen in een
mooie regio, want natuurgebieden zoals De Maashorst en Bedaf
liggen om de hoek. De Schaapskooi is dus de perfecte plek voor
een fiets- of wandelpauze. Het

9 SFEERVOLLE RIJ- EN HOEKWONINGEN

Aan huis
Naast een gezellig dorpscafé,
waarin jong en oud enthousiast biljarten, darten en kaarten,
verzorgt De Schaapskooi ook
diverse buffetten aan huis. Het
buffetaanbod is groot en - in
overleg - is er van alles mogelijk. Van koude tot warme hapjes
zoals een tapasbuffet. Ook beschikt de cafetaria over een eigen
frietwagen, ideaal voor feestjes
en familiedagen. Friet en snacks
direct aan huis, lekker en gemakkelijk. De Schaapskooi staat voor
u klaar.

Kinderen
Ook voor de allerjongsten biedt
De Schaapskooi mogelijkheden. Kinderen kunnen met hun
vriendjes een kinderfeestje vieren
bij de cafetaria. Iedereen krijgt
friet, een snack en onbeperkt
ranja en de jarige job wordt door
De Schaapskooi verrast met een
cadeautje. Voor foto’s van eerdere kinderfeestjes, check de Facebookpagina.

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Voor meer informatie kijk op www.cafédeschaapskooi.nl en op
www.facebook.com/deschaapskooivorstenbosch

INFORMATIEAVOND
WOENSDAG 22 JUNI A.S.
VAN 19.00 TOT 20.30 UUR
IN CULTUREEL CENTRUM
DE PAS TE HEESCH

DE HOEF 2 IS EEN RUIME NIEUWBOUWWIJK

6 ROYALE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN

AAN DE RAND VAN HEESCH EN GRENST DIRECT
AAN EEN SCHITTEREND STUKJE VRIJE NATUUR
In dit plan zijn 2 hoekwoningen, 7 rijwoningen en 6 aan de bosrand
gelegen twee-onder-één-kapwoningen te koop. De woningen zijn bijzonder
fraai van architectuur en lekker ruim van indeling. Als je alles wilt weten
over deze schitterende woningen kom dan naar de informatieavond op
22 juni in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 te Heesch.
Verkoopprijs rijwoningen vanaf € 192.500,- v.o.n.
Verkoopprijs twee-onder-één-kapwoningen vanaf € 282.500,- v.o.n.

VERKOOP
EN INFORMATIE

T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

KIJK OOK EENS OP

WWW.DEHOEF2.NL
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De fotografen van DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen
de opgetekende verhalen van passende beelden.

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

‘De houten korhoen is gemaakt door broer Jan
en heb ik 1989 meegenomen uit Amerika’
Anton van der Stappen (96) had tien broers en
een zus. Broer Harrie werd priester en kwam
via China, in Amerika terecht. Toen er in de
jaren ’30 minder kansen waren voor boeren
in Nederland, zijn er zes gevolgd. Allemaal
met een Heesche vrouw. Anton is er een paar
keer geweest. Gelukkig bleven zij Nederlands
verstaan en praten, want Anton kent geen
woord Engels.
Broer Jan heeft wel honderden dingen uit
hout gesneden. Daarvan heeft Anton in 1989
een mooie uit hout gesneden korhoen van
meegenomen.

Anton van der Stappen (Heelwijk)

Uitleen
hulpmiddelen

Heeft u tijdelijk hulpmiddelen nodig
omdat u bijvoorbeeld revalideert of
herstelt van een medische ingreep
of ziekte? U kunt bij Laverhof
terecht voor de hulpmiddelen die
u daarbij ondersteunen.
Uitleenpunten
Heeft u vragen of wilt u hulpmiddelen ophalen? Elke werkdag
van 10.30 tot 12.00 uur zijn de
uitleenpunten geopend.

www.laverhof.nl

Schietkampioen 2016
HEESWIJK-DINTHER – Om uit te maken wie de titel Schietkampioen
dit jaar mag dragen, hadden de schutters van het St. Barbaragilde
zich op zaterdag 11 juni verzameld. Hij/zij die de beste resultaten
neerzet in het schieten met de kruisboog en het geweer, verdient
de titel.

Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 84 80
e-mail:
uitleenpunt.heeswijk@laverhof.nl
Mgr. Bekkershuis
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel
Telefoon: 073 - 544 27 00
e-mail:
uitleenpunt.schijndel@laverhof.nl

John van den Berg

In de discipline ‘kruisboog’ was
Henny van Hoof de enige die 15
schoten als treffers lanceerde.

In de discipline ‘geweer’ kwam
John van den Berg als winnaar
uit de bus, na een lange reeks

van kampschoten met Lars Blom.
John van den Berg had ook bij
de kruisboog een redelijke plaats
veroverd. Gemiddeld was hij dus
de beste en werd schietkampioen.
Ook bij de jeugd werd geschoten om het kampioenschap. Aan
het einde waren er twee gelijke
standen. Gijs van den Eertwegh
en Sem Verhoeven hadden gelijke punten. Na het afkampen
kwam Sem Verhoeven als winnaar uit de strijd.
De kleinere jeugd heeft gestreden met spelletjes. Stan en Iris
van Zutphen waren de nummers
1 en 2.
Hierna volgde de traditioneel
rijkelijk gevulde barbecue, met
prachtige schotels vlees en diverse salades, sausjes en groenten.
Zoals gewoonlijk een grootse
traktatie. Deze barbecue komt
voort uit een geste die is ingesteld om de papierophalers te
bedanken. Sinds jaren wordt dit
gedaan op de dag van het kampioenschieten.
Mede dankzij het schitterende weer, een jaarlijks gebeuren
waar we met plezier op kunnen
terugkijken. Commissie beheer
en Commissie schieten, bedankt.
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Er kan geboekt worden voor 2016/2017
NISTELRODE - Marcel Buuts van Drukkerij Buuts, verantwoordelijk voor vormgeving, overhandigde het
eerste exemplaar van de programmabrochure 2016/2017 aan de voorzitter, Jan Schaapsmeerders.

HUISKAMER VAN NISSEROI
De voorzitter: “Ik ben trots op
Nesterlé, nu het steeds meer
wordt wat wij hoopten dat het
zou zijn: ‘de huiskamer van Nisseroi’. Trots ook op alle betrokkenen: de beheerders, vrijwilligers,
leden evenementencommissie en
het bestuur, die er samen voor
zorgen dat iedere bezoeker zich
thuis voelt.”
Natuurlijk is een aantrekkelijk
aanbod van evenementen van
groot belang. Maar nog véél belangrijker is, dat men graag naar

‘de huisKamer
van nistelrode’
Nesterlé komt. Voor een avondje lachen om cabaret; voor een
interessante lezing; voor een
viering met de eigen lievelingsmuziek. En... misschien nog wel
het meest: voor de ontmoeting.
De foyer blijkt daarvoor een perfecte plek. Een kopje koffie, een
borreltje of pilsje en wat later op
de avond de, inmiddels bekende,
bitterbal. Daar kun je op wachten!

3-IN-1 CABARETPAKKET
De evenementencommissie heeft
voor seizoen 2016/2017 een
mooi evenwichtig programma
samengesteld; een mix tussen
regionale en landelijke artiesten,
cabaret en muziek, van Brabantse volksmuziek tot stevigere rock.
Cabaretliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken met het
3-in-1 cabaretpakket; Leon van
der Zanden, Martijn Hillenius en
de finalisten van het Cameretten
Festival voor de prijs van slechts
€ 30,- .
Op 10 september verzorgt
J.W. Roy met zijn concert de
aftrap van het nieuwe seizoen.
Hij heeft zich de afgelopen 20
jaar ontpopt als verbazingwekkende songwriter. En niet
alleen voor zichzelf. Hij schreef
diverse hits met Guus Meeuwis en afgelopen jaar nog met
Diggy Dex.
Kaarten zijn vanaf nu te bestellen via www.nesterle.nl.

Jan krijgt de eerste programmabrochure van Marcel uitgereikt

CC NESTERLÉ

PARKSTRAAT 2

J.W. ROY

5388 HS

NISTELRODE

0412 859 001

COR SWANENBERG E.A.

In concert

Brabantse Kèrst

ZATERDAG 10 SEPT. 2016
AANVANG 20.30 UUR
ENTREE € 15.00

VRIJDAG 23 DEC. 2016
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 10.00

LEON VAN DER ZANDEN

MANNEN VAN NAAM

Supergewoon

ZATERDAG 22 OKT. 2016
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 16.00

FINALISTEN

Cameretten Festival
ZATERDAG 25 MRT. 2017
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 12.50

KWARTJESVOLK

Brabantse Volksmuziek

Waargebeurd

ZATERDAG 14 JAN. 2017
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 12.50

VRIJDAG 21 APR. 2017
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 10.00

CABARET

PAKKET

MUSTANG 66

Terug naar de Sixties!
ZATERDAG 19 NOV. 2016
AANVANG 21.00 UUR
ENTREE € 10.00

MARK VAN DE VEERDONK

Kaaskleum

VRIJDAG 17 FEBR. 2017
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 15.00

CESAR ZUIDERWIJK

Masterclass
ZONDAG 14 MEI 2017
AANVANG 14.30 UUR
ENTREE € 12.50

CABARET

PAKKET

MARTIJN HILLENIUS

De man in bonus
VRIJDAG 9 DEC. 2016
AANVANG 20.15 UUR
ENTREE € 12.50

BZB UNPLUGGED
& THE WETNECKS
ALABAMA - USA
VRIJDAG 10 MRT. 2017
AANVANG 20.30 UUR
ENTREE € 15.00

CABARET

PAKKET

BESTEL UW KAARTEN OP WWW.NESTERLE.NL

De Nesterlé
Uitsmijter
ZONDAG 18 JUNI 2017
AANVANG 12.00 UUR
GRATIS TOEGANG
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COLUMN DICHT OP DE HUID
Mannen hebben altijd geluk
Mannen zijn over het algemeen eerder en meer tevreden
over hun uiterlijk en welbevinden dan vrouwen. Tenminste,
dat zeggen ze. Mannen hebben geen last van hormonale
schommelingen,
jarenlange
menstruaties en bijbehorende
klachten. zwangerschappen en
bevallingen maken ze aan de
zijlijn mee. ze hebben minder
last van emotionele schommelingen en handelen meer rationeel en daardoor ongecompliceerd. hun vetpercentage is
over het algemeen minder, hun
huid lijkt minder snel te verouderen, en als die al veroudert,
staat dat voor een karakteristieke kop. hun haren mogen overal groeien, en als ze grijs of kaal
worden staat dat ook stoer of
charismatisch. Als ze af willen
vallen, gaat dat sneller en zelfs
met cavitatieapparatuur verliezen ze eerder centimeters.

het niet dat de tijden veranderen en oksel- en rugharen ook
voor een man niet meer
zo fris zijn. eigenlijk
hebben haren bijna helemaal hun
functie verloren
(warmte) en zijn
ook veel mannen die haren
liever kwijt dan
rijk. Leve de laser!
hun huid is dikker en
blijft door de jarenlange
scheerroutine mooier. Als het
ware wordt die huid elke dag
gescrubd, dus gestimuleerd en
zodoende mooi en glad gehouden (een tip voor de vrouwen).
Maar dan hebben we het nog
niet over de irritaties na het
scheren en de zeker eenmaal en de pechhebbers tweemaal
- herhalende scheersessies per
dag. Geen wonder dat de quasi
nonchalante baardjes weer mogen…

hoe oneerlijk zou je zeggen, zij

Als mannen dan rimpels krijgen, worden het gelijk meer
van die groeven en op de kalende hoofden ontstaan vaak ouderdomsvlekken en actinische
keratosen door de overmatige
zon. De kale mannen onder ons
hebben door de hormonen overigens meestal meer lichaamsbeharing. De huid heeft grotere

talgklieren en vaak meer onzuiverheden. De neus- en oorharen
groeien als nooit tevoren.
Bovendien
kunnen
ze niet zoals de
vrouwen hun onvolmaaktheden
met
make-up
camoufleren. ze
hebben een lagere
pijngrens
door het ontbreken
van pijnstillende hormonen die vrouwen wel
bezitten.

‘Ze hebben
minder last
van emotionele
schommelingen’

en ja, dan treedt ook bij de man
de penopauze in. Weliswaar
veel geleidelijker, maar toch.
De dalende testosteron geeft
de tegenhangers oestrogeen
en cortisol steeds meer ruimte, wat zorgt voor een toename
van (gevaarlijk) buikvet, spierafbraak, libidoverlaging en
vrouwelijke borstvorming…

19 juni

Kristel: ‘Mijn Vaderdagtip...

Babyliss baardtrimmer E827E.
Van € 34,99 voor € 29,99’
Geldig t/m zaterdag 18 juni 2016 of zolang de voorraad strekt

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Ach, wat is geluk. Laten we
maar zeggen dat het elkaar opheft. De meeste mannen zijn
blij dat ze man zijn en nemen
de onvolmaaktheden voor lief.
en anders zijn er nog altijd genoeg mogelijkheden om er iets
aan te doen.

Vaders zijn helden op
Kasteel Heeswijk

Groet,

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

Een BBQ work-out
voor de liefste vader!
Vaderdagpakket
BBQ met 2 flesjes Berne abdijbier blond en
2 flesjes Berne abdijbier dubbel. Prijs € 25.00
In de abdijwinkel vind je nog veel meer bijzondere
vaderdagcadeaus. Kom eens kijken. Welkom!

Boekhandel Berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk
Tel 0413-291394

berneboek.com

HEESWIJK-DINTHER – Vaders kunnen op Vaderdag, zondag 19
juni, op Kasteel Heeswijk laten zien dat zij een held zijn. Ridders
van de Living History Group Teuxandrii geven workshops voor
vaders en kinderen. Harnassen, maliënkolders, helmen, zwaarden
en speren kun je aantrekken en uitproberen. Je krijgt les in verdedigen en aanvallen.
Rond het jaar 1080 is het Kasteel Heeswijk gebouwd. Een onveilige tijd in de streek Teuxandrië, zoals Brabant oorspronkelijk heette.
Als man moest je je gezin kunnen verdedigen tegen overvallers en
struikrovers. De Heer van Heeswijk was machtig en had harnassen,
zwaarden en andere wapens. Wie bij hem hoorde, was veilig.
De groep Teuxandrii is gespecialiseerd in vroegmiddeleeuwse
vechtkunst en komt op Vaderdag op Kasteel Heeswijk. Zij trainen
vaders en hun kinderen om zich als ridders te verdedigen. De bezoekers krijgen uitleg over middeleeuwse wapens en wapenrustingen en kunnen in workshops ook zelf als ridder trainen. Tonen
de vaders zich op Vaderdag echte helden? Of blijft het bij selfies?
Entree volwassenen € 10,- kinderen € 6,- (Museumkaarthouders
en Brabants Landschapsleden gratis) Voor meer informatie
www.kasteelheeswijk.nl.
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Als George Clooney dit wist… dan kwam
hij morgen naar Heeswijk-Dinther!
HEESWIJK-DINTHER - Bij (N)espresso denkt u nu nog aan George
Clooney. Maar dat gaat veranderen. Zodra u de espressocups van
de wereldwinkel heeft geproefd, denkt u voortaan niet meer aan
George maar aan de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther.
De koffiecups zijn er maar liefst
in drie smaken: Espresso Dark
Roast, Espresso Medium Roast
en Lungo Espresso. Deze zijn geschikt voor uw Nespressoapparaat. Als u deze (h)eerlijke koffiecups eenmaal geproefd heeft,
is George Clooney snel vergeten.

Fantaseren over de toekomst is
altijd heel erg leuk. Soms is het
serieus en soms straalt de fantasie
er vanaf. Dat laatste is het geval
in dit prentenboek. Een broertje
en een zusje fantaseren wat ze later gaan doen als ze net zo groot

Daar kan George niet tegenop!
Benieuwd naar de smaak? loop
‘ns binnen in de Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther. Het espressoapparaat staat al klaar!

leeuwen zoeKen in
aFriKa, op de Fiets
naar de noordpool

Het verhaal achter de koffie
Voor u gaat proeven, eerst nog

‘Het espressoapparaat
staat al klaar!’
Speciaal voor Vaderdag heeft de
Wereldwinkel de koffiecups in
de aanbieding!
Aanbieding voor Vaderdag
Bij aankoop van een verpakking
koffiecups naar keuze, ontvangt
u een verpakking Espresso Medium Roast gratis. U betaalt
voor 20 cups dus slechts € 2,99.

het verhaal achter de koffie. De
fairtrade biologische koffiebonen voor de cups komen uit Peru
en Mexico.
In het zuiden van Mexico vormen 2.600 koffieboeren samen
de organisatie Grapos. Daar
hebben ze met de fairtrade-premie een spaarbank opgezet voor
de medewerkers.

Zo groot als papa /
Bettie Elias

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft drie wereldwinkels, te weten in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Het
assortiment en de aanbiedingen
variëren per winkel. De aanbieding voor Vaderdag is alleen
verkrijgbaar bij de Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther.

zijn als hun papa. Daarin proberen ze elkaar te overtreffen met
de wildste avonturen: de hoogste
bergtoppen beklimmen, leeuwen zoeken in Afrika, op de fiets naar
de Noordpool, de grootste vis van het land vangen. Maar naast
avontuur, biedt papa ook zorgzaamheid en geborgenheid. Met
papa erbij durven ze wel te slapen in een tentje bij de rivier of in
de hoogste boomhut.
De boodschap van dit prentenboek is duidelijk: papa is voor (jonge) kinderen een held, met een papa in de buurt hoef je nergens
bang voor te zijn! Een mooi boek om voor te lezen op Vaderdag!
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Verras je vader
met deze stoere taart
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Geslaagd!
Bossche bollen of
chocolade bollen en
nougatinegebakjes
worden op 16 juni tot
19
19.00 uur vers gemaakt
Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Schijndel • Boschweg 119 • 073-551 77 01
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15
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kruiswoordpuzzel
HORiZONTAAL
3. wat voor dag is het zondag 19 juni?
7. wie sluit in deze krant het korfbalseizoen af?
9. wie is zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke
ordening?
11. wie zijn zondag helden op kasteel Heeswijk?
12. in welke kern vind de volgende kermis van bernheze
plaats?
14. waar was ‘t afgelopen weekend kermis en jaarmarkt?
15. welke lokale band treedt op tijdens het Lieverlee festival
in De kersouwe?
16. Hoe heet de scholenactie van De kersouwe?
17. wie organiseert The Night of the Music 2016?
18. wie is het asieldier van deze week?

DOe N
e
e
e
M N!
Wi

juni 2016

woensdag 15 juni 2016

KADOpAKKeT T.W.V. € 30,Deze prijs wordt aangeboden door:

1

2

Stuur het goede antwoord voor 30 juni
naar: info@demooibernhezekrant.nl.

3

4

www.deroestenburgh.nl

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

VeRTiKAAL
1. Naar welk dier zijn proefexcursies
geslaagd?
2. welk evenement vindt plaats op
11 en 12 juni 2017?
4. welke buurtbus bestaat al 25
jaar?
5. wat is de afkorting van bernhezer
Energie cooperatie
6. wie werd tweede in de Dutch
Masters?
8. in welke kern vind aanstaande
vrijdag de uitslag van de
dorpskwis plaats?
10. Hoe heet de visclub voor de jeugd
in Heesch?
13. wie lanceerde 15 treffers in
discipline ‘kruisboog’?
Oplossing:

16

17

18

winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Johanna van Lankveld, zij wint een
pakket met streekproducten t.w.v.
€ 30,- van Streekvol

17
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Een geslaagd feest
begint
bij
Jumbo!
Lekker naar buiten
Want wij zijn er voor ál uw boodschappen.

s
i
u
h
n
Alles i n BBQ
voor ee erdag!
op vad

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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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

woensdag 15 juni 2016

Verkeersveiligheidspakket
uitgereikt

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

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

AGeNDA
21 juni 2016
17.00 uur
Picknick Langs de Aa
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
www.bernheze.org

Gemeente
Bernheze sluit
aan bij Jeugdcultuurfonds
Het jeugdcultuurfonds brabant
vierde op donderdag 2 juni 2016
de aansluiting van zes nieuwe
gemeenten. Naast Oss, Landerd,
Schijndel, Sint-Michielsgestel
en veghel is ook bernheze nu lid
van het jeugdcultuurfonds.
Het Jeugdcultuurfonds is een
stimuleringsregeling voor gemeenten tot 100.000 inwoners.
Het fonds maakt gebruik van de
lokale infrastructuur gericht op
kinderen en gezinnen en werkt
met lokale relatiebeheerders en
intermediairs.
Zij kunnen voor de kinderen in
de doelgroep (huishoudens met
een laag inkomen) een financiële aanvraag doen voor een vergoeding van les- of cursusgeld,
bijvoorbeeld voor dans- en muziekles. Het fonds betaalt dan
rechtstreeks aan de dansstudio of
de muziekschool waar het kind
zijn lessen volgt.
Meer informatie:
Jeugdcultuurfonds.nl.

21 juni 2016

bent u een (actieve) bewoner,
ondernemer, initiatiefnemer van
een project of agrariër uit het
gebied rondom de aa (tussen
’s-Hertogenbosch en beek en
Donk), dan bent u van harte uitgenodigd voor de Picknick Langs
de aa op dinsdag 21 juni 2016.

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

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

Uitnodiging picknick Langs de
Aa bij de Kilsdonkse Molen

wethouder Rien wijdeven heeft
een
verkeersveiligheidspakket
uitgereikt aan de bewoners van
emmastraat in Heeswijk-Dinther.
In dit pakket zitten onder meer
vlaggen, posters, ballonnen en
stickers. Met deze materialen
kunnen de inwoners aandacht
vragen voor de maximumsnel-

heid van 30 km per uur in hun
straat. De wethouder heeft de
eerste vlaggetjes aan de fietsen
van de kinderen uit de straat
vastgemaakt. Nu is het de beurt
aan de buurtbewoners om samen de straat te ‘versieren’ en
samen te zorgen voor een verkeersveilige buurt.

Het waterschap Aa en Maas
en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Veghel en Bernheze hebben het initiatief genomen voor
het opstellen van een integrale
gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma voor het beekdal van
de Aa. Zij werken hierbij nauw
samen met de gemeenten Laarbeek en Sint Michielsgestel.

uitvoeringsprogramma. Na de
picknick bepalen we 10 projecten die prioriteit en ondersteuning krijgen bij de uitvoering.
we houden graag rekening met
uw komst en vragen u daarom
om vóór zondag 19 juni 2016
aan te melden via inge@terra-i.nl.
Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging en een toelichting
op het programma. De picknick
vindt plaats op 21 juni 2016 in/
rond de Kilsdonkse Molen in
Heeswijk Dinther, inloop vanaf
17.00 uur. Het programma is van
17.30 tot 20.30 uur, waarna er
een borrel is tot 21.00 uur. wij
zorgen voor het eten.

Deel uw projecten, wensen en
ideeën
Graag nodigen wij u uit om tijdens de picknick al uw projecten,
wensen en ideeën met ons te
delen. Deze gebruiken we voor
het opstellen van de visie, maar
vooral om mee te nemen in het

Meer informatie
Meer informatie over het proces en de bijeenkomsten met
‘de blauwe picknicktafel’ vindt
u op www.langsdeAa.nl of via
facebook www.facebook.com/
LangsdeAa.

op 13 juni 2016.
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:
- de heer Van Dinther voor het
organiseren van een buurtfeest
op 16 juli 2016 van 20.00 tot
1.00 uur op locatie parkeerplaats Vlasakker tussen 28 en
40, Heesch. De toestemming is
verzonden op 9 juni 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wezige bouwvlakken.
De wijzigingen ten opzichte van
het
ontwerpbestemmingsplan
betreffen de volgende:
- Voor het plangebied 1 was
abusievelijk geen voorgevelrooilijn en nok- en goothoogte opgenomen. In het vast te
stellen bestemmingsplan zijn
deze op de verbeelding en in de
planregels meegenomen.
- De mantelzorgbepalingen in artikel 4.4.2 en artikel 5.5.2 vallen
sinds 1 november 2014 onder
de criteria van vergunningvrij
bouwen. Deze zijn er dan ook
uitgehaald.
inzage: Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPdehoef2fase3B-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt, of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben
gebracht. een beroepschrift kan
worden ingediend bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
eA ’s-Gravenhage. Degene die
beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voor-

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

commissie bezwaarschriften bernheze
Op woensdag 15 juni komt de
Commissie Bezwaarschriften bij
elkaar in het gemeentehuis in
Heesch. De commissie behandelt
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Besloten behandeling van het
bezwaarschrift dat is ingediend
tegen een besluit van het college
van burgemeester en wethouders
op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat is ingediend door G.M.
van Oort uit Heesch. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 11 februari
2016. Het betreft het besluit tot
intrekking van de omgevingsvergunning voor het oprichten van
een biggenstal op het adres Zoggelsestraat 100a in Heesch.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergun-

ning/ontheffing verleend aan:
- Gilde St. Antonius Abt-St. Catharina Nistelrode voor het
organiseren van Kringdag De
Hoge Schuts op 10 juli 2016
van 9.00 tot 22.00 uur op Hoge
Akkers 1, 5388 Rw Nistelrode.
er vindt een optocht plaats van
13.00 tot 14.00 uur vanaf Raadhuisplein, Kromstraat, Over den
Dries, Hoogstraat, Molenerf,
Kerkveld, Korenstraat, Blauwesteenstraat naar Hoge Akkers.
De beschikkingen zijn verzonden op 7 juni 2016.
- VOF evenementen Heesch
voor het organiseren van een
muziekprogramma tijdens de
kermis in Heesch van 25 tot en
met 27 juni van 19.00 tot 1.00
uur en op 28 juni 2016 van
19.00 tot 00.00 uur. Schoonstraat is vanaf ’t Vijfeiken tot
‘t Dorp gedurende deze periode
afgesloten. De beschikkingen
zijn verzonden op 13 juni 2016.
- H. Rombouts voor het organiseren van een braderie tijdens
de kermis in Heesch op 27 juni
2016 van 15.30 tot 21.30 uur.
Schoonstraat is vanaf ’t Dorp
tot aan ’t Vijfeiken gedurende de braderie afgesloten. De
beschikkingen zijn verzonden

wet ruimtelijke ordening
Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan De Hoef 2,
fase 3b Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 28 mei 2016 het bestemmingsplan De Hoef 2, fase 3B
Heesch gewijzigd is vastgesteld.
inhoud: Voor fase 3B wordt een
flexibele regeling opgenomen
voor de nog te realiseren woningen. Zodra meer zekerheid bestaat over de ontwikkeling van
de gronden ten behoeve van woningbouw, kunnen directe bouwtitels mogelijk gemaakt worden
middels een uitwerkingsplan.
Daarnaast vindt er aan Kampstraat-Hoefstraat een herverkaveling plaats van de reeds aan-

GemeenteberiCHten
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ziening indienen bij de voorzitter
van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
bekendmaking besluit afzien
van de vaststelling van een
exploitieplan in geval van een
wijzigingsplan
De gemeenteraad van Bernheze
heeft in zijn vergadering van
26 mei 2016 besloten om aan
het college van burgemeester
en wethouders de bevoegdheid
te delegeren tot het afzien van
de vaststelling van een exploitatieplan in het geval van een
wijzigingsplan, zoals bedoeld in
artikel 3.6, derde lid, van de wet
Ruimtelijke Ordening en in het
geval van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid
onder a, onder 2e en 3e van de
wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Dit besluit treedt in werking de
dag na bekendmaking. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
voorontwerpbestemmingsplannen Nieuw Zevenbergen
U kunt reageren op twee voorontwerpbestemmingsplannen
voor Nieuw Zevenbergen en de
geluidszone die daaromheen
ligt. Hieronder staat waarover de
plannen gaan. De gemeente Oss
organiseert een informatiebijeenkomst over de plannen, waarover
u ook meer leest. Tot slot leest u
hoe u kunt reageren op de voorontwerpbestemmingsplannen.
waar gaan de voorontwerpbestemmingsplannen voor
Nieuw Zevenbergen over
De gemeente Oss en de beheers-

ter/exploitante van Nieuw Zevenbergen willen het sportterrein
behouden en ontwikkelen. eén
van de voorwaarden daarvoor
is dat de geluidssituatie moet
verbeteren. Om de nieuwe geluidssituatie (geluidszone) vast
te leggen, moet de gemeente
Bernheze het bestemmingsplan
voor het buitengebied gedeeltelijk aanpassen. Daarnaast maakt
de gemeente Oss een heel nieuw
bestemmingsplan voor het terrein van Nieuw Zevenbergen
zelf. Daardoor wordt duidelijk
waarvoor dit terrein precies gebruikt mag worden, en wat de
bebouwingsmogelijkheden zijn.
De gemeente regelt onder andere verschillende sportvoorzieningen voor karten, motorcross,
schietsport en road model racing.
U kunt de voorontwerpbestemmingsplannen bekijken
U kunt van maandag 20 juni tot
en met maandag 1 augustus 2016
de volgende stukken bekijken:
- het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Zevenbergen 2017’ van de gemeente Oss
- het voorontwerpbestemmingsplan ‘Geluidszone Nieuw Zevenbergen, Buitengebied Bernheze’
van de gemeente Bernheze
- de toelichting bij de voorontwerpbestemmingsplannen (de
twee
bestemmingsplannen
hebben dezelfde toelichting);
in de toelichting zitten onder
andere een tussentijds milieueffectrapport en een beantwoording van de zienswijzen
over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor het milieueffectrapport
U kunt deze stukken bekijken:
- op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
- in het gemeentehuis van Bernheze, De Misse 6 in Heesch, op
afspraak.
De bronbestanden van de voorontwerpbestemmingsplannen
zijn digitaal beschikbaar op

http://bestemmingsplan.oss.nl/
RO-online/0828 en http://bernhezepub.gemeentedocumenten.
nl/ruimtelijkeplannen.
De identificatienummers van de
bestemmingsplannen zijn:
- NL.IMRO.0828.
BPnzevenbergen-VO01
- NL.IMRO.1721.
BPNwZevenbergen-vo01
informatiebijeenkomst
De gemeente Oss houdt een informatiebijeenkomst. Iedereen
is daar welkom. Ambtenaren
van de gemeente geven daar
een presentatie over de voorontwerpbestemmingsplannen.
Daarna kunt u zelf het plan bekijken, en daarover vragen stellen.
De informatiebijeenkomst is op
woensdag 13 juli 2016 in De
Berchplaets, Mr. Gielenplein 1 in
Berghem. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en duurt tot 21.30
uur.
U kunt reageren
U kunt reageren (inspreken) op
de voorontwerpbestemmingsplannen. U kunt dit doen van
maandag 20 juni tot en met
maandag 1 augustus 2016. U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. U kunt niet per e-mail
reageren.
wilt u mondeling reageren?
Maak hiervoor dan op tijd een
afspraak met de heer J. witte van
de afdeling SRO van de gemeente Oss, via telefoon 14 0412.
wilt u schriftelijk reageren? Stuur
dan een brief aan burgemeester
en wethouders van Oss, Afdeling
SRO, Postbus 5, 5340 BA Oss.
Geef in uw brief aan dat deze
over Nieuw Zevenbergen gaat.
Geef ook aan waarom u het wel
of niet eens bent met de voorontwerpbestemmingsplannen.
Ook als u wilt reageren op het
plan van Bernheze mag u uw
brief sturen aan de gemeente
Oss.

wat gebeurt er na de voorontwerpbestemmingsplannen?
Het gaat hier om voorontwerpbestemmingsplannen. Dat wil
zeggen: de eerste versie van een
nieuw bestemmingsplan. U kunt
daar nu op reageren. Daarna maken de gemeenten nieuwe versies: de ontwerpbestemmingsplannen. In de toelichting daarbij
zit het definitieve milieueffectrapport. Ook daar kunt u dan
weer op reageren. Daarna stellen
de gemeenteraden de bestemmingsplannen pas definitief vast.
De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen over deze
publicatie? Bel dan met de heer
J. witte van de afdeling SRO van
de gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Rectificatie week 23
Heesch
- Stuifduin 6
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 30-06-2016
Datum ontvangst moet zijn
30-05-2016
- Achterste Groes 15
Realiseren paardenstal, stapmolen en 2 lichtmasten
Datum ontvangst: 06-06-2016
- Meursstraat 2
Herbouwen tuinhuis/duivenhok
Datum ontvangst: 12-06-2016
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 103
Plaatsen PV cellen
Datum ontvangst: 10-06-2016
- Sint Servatiusstraat 39,
Verbouwen winkelpand
Datum ontvangst: 10-06-2016
Nistelrode
- Kerkveld 19
Nieuwbouw bijgebouw
Datum ontvangst: 10-06-2016
Procedure 6 is van toepassing.
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besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- wijststraat 17
Oprichten woning
Verzenddatum: 08-06-2016
Heeswijk-Dinther
- De Streepen 36
Bouwen fietsenberging en
overdekt terras
Verzenddatum: 09-06-2016
Nistelrode
- Kromstraat 19
Verbouwen woning
Verzenddatum: 09-06-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 1
Bouwen paardenverblijf
Verzenddatum: 09-06-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 4
Plaatsen Natuurpoort sleutel
Verzenddatum: 09-06-2016
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Nederlandse land- en
tuinbouw zamelt ruim
1 miljoen euro in voor
strijd tegen kanker
FRANKRIJK/HEESWIJK-DINTHER - Het team BIG Challenge bracht
donderdag 2 juni een cheque met € 1.058.162,- over de finish van
Alpe d’HuZes. Een bedrag dat is ingezameld door 242 afgevaardigden uit de land- en tuinbouw en door het KWF voor 100% wordt
ingezet voor het onderzoek naar kanker.
Het is de achtste keer dat de
land- en tuinbouw, onder de
naam ‘BIG Challenge’, aan de
Alpe d’ HuZes deelneemt. In totaal heeft de sector in die jaren
al 6,3 miljoen euro ingezameld.
Maar de actie brengt veel meer
op dan geld, zegt William van
Zutphen uit Heeswijk-Dinther.

‘ik had dit
voor geen goud
willen missen’
“Ik had dit voor geen goud willen missen. Meedoen brengt
naast veel voldoening – ik heb
zes keer de berg beklommen –
ook veel saamhorigheid en trots
in de sector. Want samen strijden
tegen die rotziekte en tegelijker-

Lokaal:

VAB-beleid
John van den Akker, Lokaal
bernheze - Het gemeentelijke VAB-beleid komt binnenkort op de agenda
van de commissie RZ. Het wat, denkt u misschien? Zonder het BVA (boek
van afkortingen) is het weleens lastig om te weten te komen wat we precies
bedoelen. Maar het VAB-beleid gaat over Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Daarvan hebben we in onze gemeente al aardig wat en daar komt de
komende jaren nog veel bij, als we de prognoses over de aantallen stoppende
agrarische bedrijven erbij nemen. Daar komt niet vanzelf een oplossing voor.

Toekomst zit er niet of weinig in
deze locaties. Een alternatief is
niet zomaar voorhanden. Verbrede landbouw, met nevenactiviteiten in de zorg of recreatie,
is zeker niet voor iedereen een
oplossing. Zelfs alle bebouwing
opruimen en er een woonbestemming aan geven, is lang niet
altijd mogelijk, vanwege de plek
waar het staat.

Een andere bestemming, in de
vorm van bedrijven aan huis of
kleinschalige industrie? Dat gaat
zomaar niet en degenen die het
proberen, moeten diepe zakken
en veel doorzettingsvermogen
hebben om het voor elkaar te krijgen. Niet in de laatste plaats door
het beperkte meedenken van de
gemeentelijke organisatie. Nee,
hier ligt nog een hele uitdaging

Progressief Bernheze:

om met bruikbare en uitvoerbare
oplossingen te komen. En oplossingen hebben we nodig, want
ik moet er niet aan denken dat
alles wat er vrijkomt, leeg komt
te staan en gaat vervallen. Zo’n
spooklandschap, daar zitten we
al helemaal niet op te wachten.
Wij als Lokaal, gaan ermee aan
de slag en hopen dat u met ons
meedenkt.

HaDee ontspoord?!

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
tijd vol trots aan de maatschappij
laten zien waar wij als agrarische
sector toe in staat zijn, dat geeft
een enorme kick. Dát zou iedereen zelf een keer mee moeten
maken.”

UITVERKOOP TUINPLANTEN 20% KORTING
op afgeprijsde planten
• Zolang de voorraad strekt.
Geraniums, perkgoed, hang- en kuipplanten
• Outlet bloembakken en terraspotten
voor zeer scherpe prijzen
Openingstijden van 1 juni t/m 31 oktober
Maandag:
13.30-18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00-18.00 uur
Zaterdag:
8.00-16.00 uur
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

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

www.rhadvocaat.nl

bernheze - Afgelopen raadsvergadering hebben wij een motie ingediend
om de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. Hiermee zouden we het voorbeeld van Berlicum volgen. Een hartstikke goed idee wanneer je naar de praktijk kijkt, zou je zeggen.
Steeds vaker, wanneer ik op de bus sta te wachten om naar school te gaan,
is er een vermakelijk schouwspel aan de gang. Vrachtwagens die moeten
keren, de bocht niet kunnen nemen en spiegels die van geparkeerde auto’s af
worden gereden, zijn eerder regel dan uitzondering.
Dit veroorzaakt vaak opstoppingen, die lang kunnen duren. Volgens ons is de oplossing simpel:
het afsluiten van de Hoofdstraat
voor doorgaand vrachtverkeer.
Straks, wanneer de ontsluitingsweg klaar is, dan heeft het
vrachtverkeer een prima alternatief. Er bestaat zelfs een goed
werkend voorbeeld, want in Ber-

SP:

licum heeft men er al langer voor
gekozen om het vrachtverkeer te
weren en dat werkt - naar eigen
ervaring - prima.
Helaas waren Progressief Bernheze en politieke partij Blanco de
enigen die tot concrete acties wilden overgaan, de andere partijen
wilden nog wachten op verkeerstellingen. Voor ons als Progres-

sief Bernheze is dat niet nodig,
Het is voor ons overduidelijk dat
het afsluiten van de Hoofdstraat,
een grote stap voorwaarts is voor
de verkeersveiligheid binnen het
dorp. Misschien tijd voor een
groene fietser op het wegdek?
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Wat we wel (!) doen in 2017
Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - Onze collega’s van de Politieke Partij Blanco hebben verteld
wat er in 2017 niet gebeurt in Bernheze. De SP heeft een positieve(re) kijk
op het leven. De SP Bernheze gaat liever uit van wat er wél gedaan wordt.
En dat is best veel. In alle kernen van Bernheze wordt er de komende jaren
geïnvesteerd. De SP wil de leefbaarheid verbeteren. Daarnaast investeren
in de aanpak van regionale samenwerking, het sociaal domein en de opvang van extra statushouders. Maar ook extra goedkope huurwoningen
voor inwoners van Bernheze.

2017
In 2017 gaat Bernheze investeren. Een greep uit de vele initiatieven: herinrichting van het
Stationsplein in Heesch, renovatie van de rioleringen, aanschaf
van robotmaaiers en zonnepanelen, uitbreiding van de capaciteit
voor hockeyclub HDL, realisatie
van de MFA in Vorstenbosch, het
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
wordt aangepakt, de Willibrord-

straat in Heeswijk-Dinther wordt
opgeknapt. Zoals u kunt lezen,
een veelheid aan investeringen in
alle kernen van Bernheze.

Zelfstandigheid is een groot
goed. Je beslist als gemeente zelf
over je toekomst en de zaken die
je wilt realiseren.

De SP Bernheze laat zich niet
meeslepen in negativisme en verwijten. De SP wil dat de kernen
er goed bij blijven liggen. Dat
de kernen leefbaar blijven. Dat
Bernheze een zelfstandige koers
kan blijven varen.

De SP wil een sterk sociaal beleid
voor Bernheze. Mensen die zorg
nodig hebben, moeten die zorg
krijgen. Gezien het forse overschot (2,5 mln.) op de Wmo-gelden, hebben we hier nog een belangrijke noot te kraken.

informatie voor De Kernen
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Georganiseerd door: Buurtvereniging Bedaf

Vitamine BBe

KOFFERBAK
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Sander van de Gevel uit Heeswijk-Dinther is eigenaar van
Skerpioen. “ik help ondernemers en ondernemingen hun kracht
te vinden. Samen met hun medewerkers, ga ik op zoek naar die
kracht en bouw daar een merk mee. De uitkomst is gedragen
door de organisatie. inspirerend moet het zijn.
Dan komt een merk tot leven en brengt het de
onderneming verder.”
Hij is medeorganisator van het bernhezer business
Event (bbE), dat plaatsvindt op 15 oktober in
cc De Pas in Heesch. Een bijzonder feest voor en door
ondernemers, met de uitreiking van de ondernemersprijzen
als een van de hoogtepunten. “Het bbE 2016 is hét event om
elkaar beter te leren kennen. De vitamine ‘R’ van Relatie staat
centraal dit jaar. vitamine bbE, omdat iedere ondernemer een
ander kan inspireren om het beter, anders of effectiever te doen.
Het is een mooie uitdaging om samen met andere ondernemers,
van groot tot klein, het feest te organiseren. wat dat betreft sluiten
de filosofie van D66 en mijn eigen geloof in hoe je zaken kunt
veranderen en verbeteren naadloos op elkaar aan.”
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Leerlingen BS Mozaïek halen € 3.171,Aanmelden via: 06 22978571 of selsome
• Kosten: € 10,- per standplaats
Standplaatsen: +/- 5x8 m
SHOW
op voor miMakkers van Laverhof
Aanmelden tot: 20 juni • Vol = vol
20
KRINGLOOP

HEESWIJK-DINTHER - De leerlingen van basisschool Mozaïek hebben op 22 april deelgenomen aan een sponsorloop, met als doel
geld op te halen voor de miMakkers van Laverhof. Afgelopen vrijdag overhandigde de leerlingenraad samen met juf Lieke het prachtige bedrag van € 3.171,- aan Carla Brouwers en Bep van Deursen,
miMakkers bij Laverhof. De bewoners van Kastanjedreef en Lindelaan waren hierbij aanwezig.

Carla Brouwers: “We zijn enorm
verrast door deze gift. We zijn de
leerlingen van de basisschool uit
gaan leggen wat een miMakker
doet en zijn getroffen door hoe

de leerlingen zich vervolgens
hebben ingezet om dit mooie
bedrag bij elkaar te lopen. Ik
ga er, samen met de andere miMakkers over nadenken hoe we

dit bedrag goed kunnen besteden. Iedereen hartelijk dank!”
Wat is een miMakker
Carla Brouwers, Mariska van
Lanen en Bep van Deursen zijn
de miMakkers van Laverhof. Zij
hebben jarenlange ervaring in de
ouderenzorg en elke week kruipen zij in de huid van miMakkers
Kaat, Suus en Dolores. Zij stellen
zich onbevooroordeeld op, zijn
nieuwsgierig en alert. “Aandacht
geven en contact maken, dat is
waar het om gaat! Wij doen dit
met rust en respect. Van de miMakker hoeft niets en de bewoner moet niets.”
Een miMakker is een maatje
voor mensen met dementie. Een
miMakker gebruikt minimale
schmink, heeft een rode neus en
draagt aansprekende kleding. In
het spel van de miMakker draait
alles om lichaamstaal, gevoel en
contact met de bewoner van
‘hart tot hart’. De bewoner bepaalt wat er gebeurt en de miMakker volgt.

Jan Schuurmans bij ‘Heel Brabant Juicht’
EINDHOVEN/HEESWIJK-DINTHER – Jan Schuurmans, trainer bij schietvereniging Hedilo, mocht op
donderdag 9 juni aanwezig zijn bij ‘Heel Brabant Juicht’: het evenement waarbij de Brabantse olympische en paralympische sporters die naar Rio de Janeiro gaan, uitgezwaaid worden. Jan was namelijk op
31 januari verkozen tot sportvrijwilliger van Bernheze en mocht daarom, samen met vierhonderd andere
sportvrijwilligers, onze Brabantse helden succes wensen.
“Op 31 januari ben ik op slinkse wijze naar Lunenburg gelokt.

Tekst: Ramon Kézér

Ze hadden tegen mij gezegd dat
onze secretaris sportvrijwilliger
van het jaar zou worden. Omdat
onze voorzitter niet kon, hebben
ze mij meegevraagd. En ja, dan
doe je dat hè? Toen ze ineens mij
naar voren riepen, was dat wel
heel erg leuk”, zegt Jan.
Jan vond het evenement een
prachtige ervaring: “We werden
om 16.30 uur in het Parktheater
verwacht. Er waren 24 sporters
die we uit mochten zwaaien,
zoals Yuri van Gelder, Nadine
Broersen, Bas Verwijlen en Sanne
Voets. En ook de paralympische
sporters waren er. Heel mooi om
te zien.” Dit alles leverde Jan
ook nog zendtijd op televisie op:

JAAR
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28 MEI

KRINGLOOP

IN DE KRINGLOOPWINKELS IN OSS EN HEESCH
WORDT ZATERDAG 28 MEI EEN SPECTACULAIRE
MODESHOW GEHOUDEN. VAN 11.00 TOT 12.30 IN
HEESCH EN VAN 14.00 TOT 15.30 UUR IN OSS.
PRESENTATIE MASCHA DE ROOIJ VAN OMROEP
BRABANT! MIS DAT NIET!

Nieuwe directie
KRINGLOOP

20
JAAR
KRINGLOOP

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

BERNHEZE - Het bestuur van
de Stichting Kringloopbedrijven
Maasland heeft vrijdag 10 juni,
na een positief advies van de ondernemingsraad, besloten de heer
Jos Canton te benoemen tot nieuwe directeur van de Stichting.
De benoeming zal ingaan op 1
september. Per die datum zal

aan de huidige directeur Mart
Smits op zijn verzoek, vanwege
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag
verleend worden. Jos Canton is
op dit moment secretaris van
het werkvoorzieningsschap en
is vanaf de oprichting van de
Stichting Kringloopbedrijf Oss lid
van het bestuur.

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu
langs

“Toen we binnenkwamen werden we meteen voor de camera
van Omroep Brabant gesleurd.
We moesten juichen, want dat
was het thema. Die seconde van
ons is nu ook op televisie gebruikt.”
Om 19.30 uur vertrok de bus
naar het Philips Stadion voor
Guus Meeuwis met zijn concert
‘Groots met een zachte G’. “Het
is heel imposant om dat mee te
maken. We zaten met vierhonderd vrijwilligers in een speciaal
vak.
Als je ziet hoe iedereen meezingt, dat is prachtig. Het was
gewoon hartstikke leuk en gezellig”, sluit Jan af.

JAAR

Van Heck Assurantiën
Assurantiën
Van HeckRivez
Assurantiën
‘t Dorp 124
't Dorp 124 & Risicobeheer
5384 MD Heesch
weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
088
8000 900
T 0412 - 45
20-03
info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
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ooGcontact

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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Jeanine Maas uit
Nistelrode

winnaar:
Monique Pittensvan Dijk
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

WOORDZOeKeR

mOOiBernhezertJeS
te KooP
nieUWe DessotaPiJtteGels
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Colorenta Geeft
KleUr-, stiJl- en maKeUPaDvies oP maat
Zodat u er altijd op zijn mooist
uitziet. Ook leuk voor een
workshop of vriendinnenavond,
kleur-analyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.
HamlaPPen, friCanDeaU
nasivlees en
sPeKlaPPen € 5,98 per kilo
Slagerij Bert van Dinther,
Heistraat 8, 5342 NE Oss

GevraaGD
Voor het overblijven op B.S.
De Toermalijn in Heesch zijn wij
voor het schooljaar
2016-2017 op zoek naar
nieuwe overbliJfKraCHten
op maandag, dinsdag en
donderdag. Hiervoor ontvangt
u een vergoeding.U hoeft niet
betrokken te zijn met de school.
Interesse dan kunt u
een mail sturen naar:
tsotoermalijnheesch@hotmail.nl

biDPrentJes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
aUtHentieKe militaire
sPUllen uit de Tweede
Wereldoorlog.
Tegen vergoeding!
Informatie: 06-41989670.
oUDe/KaPotte
mobieltJes voor
stG. oPKiKKer
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
lanDboUWmaCHines.
o.a. ploeg, frees, schudder,
hark, maaier, weidesleep,
mesttank, kipper, tractor, etc.
06-19076959.

aanGeboDen
een avonDJe Uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
KaPteiJns PartYverHUUr
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
De mooiste lamPen
vind u in Heeswijk.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen

probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
HeesakkersLichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
PeDiCUre nistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
frietKraam voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
leKKer in Je vel
met een GezonDe HUiD
Schoonheids- kapsalon
Thea en Eline van Dijk.
Kerkweg 7 5384 NL Heesch.
0412-454402.
Heb Je aUtisme en/
of aDHD en zin in een
nieUWe sPort?
Kom kennismaken met
kanovaren. Meer info/contact
via www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.
PeDiCUre
HeesWiJK-DintHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!

Wilt U een zoeKertJe Plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zomerfeest De Benjamin
NISTELRODE - Kinderopvang De Benjamin kijkt
terug op een spetterend zomerfeest voor alle kinderen van de BSO. De opkomst was groot, er kwamen maar liefst 71 kinderen mee feesten!

Zoek: HOTEL, TOERiST, FOTOTOESTEL, RUGZak, SPELEN,
vakaNTiEScHOOL, caRavaN, kaMPEREN, ZOMER, ZON, REiSkOFFER,
REiS, DaGUiTSTaP, vakaNTiE, caMPiNG, TENT.

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

Er was een zeskamp georganiseerd en zowel de
jonge kinderen als de wat oudere kinderen waren
enthousiast en deden fanatiek mee.
Het was prachtig weer, wat mede de dag tot een
zeer geslaagd zomerfeest maakte!
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

JUni: rozenmaanD
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Zie oplossing pagina 35
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Uitreiking boek bibliotheekactie

RUBRIEK

‘LeeS, DeeL, WiN’

BERNHEZE - Sinds april loopt in
de Bernhezer bibliotheken de
actie ‘Lees, Deel, Win’.

NISTELRODE - Woensdag 8
juni werd Caroline van der
Wielen-Moor 50 jaar. Ze kreeg
50 levende Sarahs op bezoek.

Lezers raden andere lezers een
boek aan. In elke vestiging is
een presentatie met een vaas
bloesemtakken te zien, waarin de tips worden opgehangen.
Elke maand wordt uit alle inzendingen een winnaar getrokken.
Deze krijgt een boek, aangeboden door boekhandel Ceelen uit
Heesch. Mevrouw Gijselhart-van
Delst uit Nistelrode is de gelukkige winnares van de maand mei.

Dit was een complete verrassing voor haar! Caroline staat
zelf altijd voor iedereen klaar,
daarom was het nu een mooie
gelegenheid om haar op deze
manier te bedanken.

hallo, ik ben Maiko. een ontzettend lieve Amerikaanse bulldog
reu van 6 jaar oud. Ik ben vorig jaar in het asiel beland. Daar
werd ik heel erg somber, dus hebben mijn verzorgers een
pleeggezin voor mij gezocht. een gouden zet, want al na een
week of wat leefde ik enorm op. Ik was weer super vrolijk
en speels en genoot weer intens van de wandelingen met
mijn pleegbaasje. en dat ondanks mijn ernstige hD, waar
ik dagelijks pijnstilling voor krijg. Door omstandigheden
ben ik nu weer terug in het asiel. Ik zoek heel dringend
een eigen thuis. Ik ben zindelijk, rustig en een enorme
knuffelkont. Dus er moet toch ergens wel een baasje voor
mij zijn? Graag eentje zonder andere honden. Kom mij alstublieft heel snel halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com
en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6 - 5406 Xe Uden

Haar tip was ‘Het boek Job’ van
Roek Lips. Haar gewonnen boek
was ‘De stamhouder’ van Alexander Munninghoff. Dit heeft zij
zaterdag 4 juni in ontvangst ge-

nomen in bibliotheek Nistelrode.
Het is nog mogelijk mee te doen
aan ‘Lees, Deel, Win’.
Maak voor de laatste keer kans
op een mooi boek. Neem de
boekenlegger waarop je jouw
tip kunt vermelden mee uit de
bibliotheek en lever hem daar in
voor eind juni.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

0413-260546 - admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Fietstocht Vivin

BERNHEZER
BUSINESS
EVENT 2 16
VITAMINE BBE

LOCATIE: HEESCH

EEN KANS VOOR DE GEMEENTE BERNHEZE

NISTELRODE - Met 30 leden van Vivin zijn we op maandag 6 juni een prachtige
tocht wezen fietsen. Het weer werkte bijzonder goed mee. Bij de eerste stop op de
Noordkade in Veghel lieten we ons de cappuccino, koffie of thee met gebak heel
goed smaken.
Daarna fietsten we naar Boerdonk, naar
Sport- en speelboerderij Leekzicht. Na
een lekkere lunch, kregen we nog een
rondleiding op deze koeienboerderij met
recreatie.
Vooral de survivaltocht boven de koeien
zag er indrukwekkend uit. Maar ook de
uitleg van de melkrobot was voor verschillende leden nieuw.
Daarna fietsten we relaxt naar Mariaheide.

Daar wilden we even stoppen. De eigenaar van Den Brouwer hoorde opeens
dertig vrouwen kletsen op de parkeerplaats, maakte zijn raam open en bood
spontaan aan even de zaak te openen
voor een ijsje of een drankje. Dat werd
dankbaar aanvaard.
Tenslotte ging het richting huis. Wel een
lange tocht, maar met prachtig weer en
gezellig gekletst met elkaar.

Heesch - Bouwbedrijf Gebr. van Herpen B.V.
uit Heesch werd Ondernemer van het Jaar
in 2015. Het familiebedrijf met zeventig
medewerkers is vooral actief in de seriematige woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie
en onderhoud. “Van opdrachtgevers heb
ik enorm positieve reacties ontvangen”,
vertelt directeur Rob van Nistelrooij. “Het
juryrapport strookte volledig met het beeld
wat zij van ons bedrijf hebben. Dat is leuk
om te horen. In het juryrapport wordt gesproken dat onze medewerkers het goud
op de balans zijn. Mooie woorden, maar
laat duidelijk zijn dat dat voor ons ook echt

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

zo is. Wij zijn trots op onze medewerkers.
Er is door het winnen van de prijs een beter
beeld in Heesch en omstreken ontstaan van
wie we zijn, hoe groot we nu eigenlijk zijn,
wat we kunnen en wat we doen. Ik hoop dat
de gemeente Bernheze zich nu realiseert
dat we prachtige ondernemers hebben in
onze eigen gemeente. Ik zie nog heel vaak
andere partijen in Heesch aan het werk. Op
het BBE heb ik gezien dat we prachtige bedrijven hebben die dat gemakkelijk samen
kunnen bewerkstelligen. Een kans voor de
gemeente dus om lokale werkgelegenheid
te stimuleren.“

twitter.com/BBusinessevent

www.bernhezerbusinessevent.nl
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Kort nieuws
Uitbreidingsplannen voor
FysioCentrum Heesch

Kermis en jaarmarkt
Heeswijk-Dinther

Fer en Lurens

HEESCH - FysioCentrum Heesch breidt uit en neemt per 1 juli Wellness Test en
Training Heesch over. Vorige week hebben de eigenaren Fer van den Hurk en
Laurens Groenendijk daarvoor een overeenkomst getekend.
FysioCentrum Heesch heeft al bijna dertig jaar een praktijk aan de Verdilaan 48
en krijgt door de overname ruimte voor minimaal vier extra behandelkamers aan
de Cereslaan 12b. Met de uitbreiding verwacht FysioCentrum Heesch weer voldoende ruimte te hebben voor de toekomst. De fitness die nu gevestigd is in het
pand, blijft gewoon bestaan, maar er komen dus ook extra behandelruimtes voor
fysiotherapie. In het najaar zal de officiële opening plaatsvinden, maar eerst wordt
er nog verbouwd op beide locaties.

BZB, pater Moeskroen,
Joris Linssen & Caramaba
Smaakmakers op het Lieverlee Festival

HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater de Kersouwe is op zaterdag 25 juni het toneel voor de derde editie van het Lieverlee Festival 25 juni. Poorten open: 17.00
uur, aanvang: 18.00 uur. Kaarten à € 25,-, excl. servicekosten, zijn te verkijgen via
www.kersouwe.nl en www.lieverleefestival.nl.

Open dag zorgboerderij
de Lindenhoeve
NISTELRODE - Zorgboerderij de Lindenhoeve
houdt zaterdag 18 juni een open dag. Iedereen die geïnteresseerd is in datgene wat geboden wordt op de zorgboerderij, is welkom van
11.00 tot 16.00 uur. Gelegen tegen het natuurgebied de Maashorst geeft de Lindenhoeve
ouderen en licht dementerenden een plezierige
dagbesteding in de zorgboerderij.
De activiteiten op de zorgboerderij zijn heel divers. Voor de ouderen die affiniteit hebben met
de boerderij of het buitenleven. Bij slecht weer
is er binnen een ruimte waar allerlei activiteiten
worden aangeboden. De Lindenhoeve is vijf
dagen per week open.
Voor meer informatie: www.meermaashorst.nl
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Thijs van Kessel
kermismeester
van Bernheze
BERNHEZE – De kermis, iedereen is er bekend mee. Elk jaar heeft
ieder dorp zijn eigen tijdelijk pretpark. Na aankomst bouwen de
kermisexploitanten hun attracties razendsnel op, bieden de dagen
daarna de mensen vermaak en zijn daarna ook snel weer op weg
naar hun volgende bestemming. Aan het korte op- en afbouwproces van alle attracties, gaat een enorm logistiek traject vooraf. Thijs
van Kessel is namens de gemeente het brein achter deze trajecten
voor alle kermissen in Bernheze.

“Ik heb iets met kermissen, van
kinds af aan al. Dat er eerst niks
is, dan een hele kermis en een
week later weer niks. Dat vind ik
gewoon leuk, de lampjes, lichtjes
en de techniek”, zegt Van Kessel.
Vijf jaar geleden nam hij het stokje over van zijn voorganger. Van Kessel:
“Een
kermis
moet
niet
een los iets
zijn
dat
binnen
een dorp
k o m t
en gaat.
We willen exploitanten
in contact
brengen met
de basisscholen,
ondernemers
en
met horeca. We bouwen
een soort netwerkje op dat breder is dan alleen de kermis.”

Van Kessel zegt reacties van inwoners erg te kunnen waarderen: “Ik zou het leuk vinden als
mensen hun ideeën of suggesties
zouden laten weten.
Je kunt mij een e-mail sturen:
t.van.kessel@bernheze.org
of meld het gewoon bij de gemeente.”

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

De KeRMiSSeN VAN
BeRNHeZe KOMeN eR AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek

Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie
ontvang je, bij besteding van een bepaald bedrag,
een kermismunt t.w.v. €1,-.
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor geld).

wij
doen
mee

RMISS
KE

E

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, gewoon
als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je besteden op alle
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en kramen!

RN

EN

Van Kessel krijgt van wethouder
Rien Wijdeven veel vrijheid om
iets moois van de kermissen te
maken. Wijdeven staat ervoor
dat in alle dorpen een mooie
kermis komt, voor jong en oud,
waarbij altijd aandacht is voor
wensen uit de gemeenschap.
Zo bepaalt de gemeente bijvoorbeeld de ritprijzen en niet de
exploitanten zelf. Uitgangspunt
is, dat de kermis bij de traditie
van het dorp moet passen: “Het

moet geen stadskermis worden,
we willen het dorpse karakter
niet kwijtraken. De kermis moet
een plek zijn waar mensen elkaar
ontmoeten.”

B

Het uitgangspunt van de gemeente is een zo breed mogelijk
aanbod te verzorgen, met vaak
wisselende attracties. Van Kessel
legt uit dat elke kermis een puzzel op zich is: “De kermisexploitanten zijn allemaal individuele
bedrijfjes, met hun eigen belang.
Voor het collectief zijn wij er als
gemeente. Daarvoor gaan we
ook in overleg met de horeca, zo-

dat zij er ook profijt van hebben
en het een feestje wordt voor het
dorp. Het is een uitdaging om
een zo mooie en attractief mogelijke kermis neer te zetten. Je
moet bijvoorbeeld rekening houden met vergunningen, plattegronden en je hebt overleg met
de brandweer, politie en ambulances. Dat hele voortraject leidt
tot een opbouwperiode
van een paar uur.
Daarin
moet
ik heel snel
schakelen,
want er
zijn altijd wel
w e e r
d i n gen die
anders
moeten
dan vooraf
verwacht. Je
krijgt er wel een
kick van als het allemaal lukt.”

H EZE

Een van de grotere cafetaria´s van Heesch
en omgeving met 70 zitplaatsen en terras.
Uitermate geschikt voor kinderfeestjes en grote
groepen. Ruime parkeerplaats aanwezig.
Tot woensdag 29 juni is de actie
Stevige Beef Burger met blauwe kaas voor € 4,75

Plaza ‘t Supertje

4,

75

Stationsplein 4 - Heesch
0412-456476
www.supertje.com
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
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Feest bij de finale van
Lôsbroekwist

Scholenactie Max Havelaar Kersouwe

LOOSBROEK - Loosbroek heeft ook aan de tweede dorpskwis op 28
mei weer massaal meegedaan! En wat een succes, met 27 teams en
450 deelnemers was bijna het halve dorp in de weer om de moeilijke, makkelijke, grappige, flauwe en (bijna) onmogelijke kwesties
op te lossen.

Inmiddels wordt er hard gewerkt
om alle antwoorden te checken
en opdrachten te beoordelen. Na
vele avonden vergaderen, honderden mails en WhatsAppjes
komt langzaam de winnaar in

ook de tweede editie van Lôsbroekwist een succes geworden.
Dat wordt groots gevierd, voor
en met iedereen die wil, met het
bekendmaken van de uitslag op
vrijdag 17 juni in Zaal Kerkzicht

‘met vereende Krachten is ooK de
tweede editie een succes geworden’
beeld. En natuurlijk is de organisatie opnieuw positief verrast
over het aantal deelnemende
teams en over de vele sponsoren die hen helpen dit mogelijk
maken.
Elk team heeft een recept ingeleverd, waar momenteel een heus
kookboek van wordt samengesteld. Daarnaast zijn er oude
mobiele telefoons ingezameld
voor het goede doel. Ook daar
is massaal gehoor aan gegeven.
Met vereende krachten is zo

met feestband RUM. RUM staat
voor Roept U Maar! Het collectieve geheugen van RUM staat
tijdens het optreden in Kerkzicht
op vrijdag 17 juni ter beschikking
van het publiek. Het publiek bepaalt het repertoire! RUM speelt
werkelijk ‘alles’ of in ieder geval
‘veul’. Het ene nummer goed
voorbereid, het andere volledig
op improvisatiekracht. Een feestje dat je niet mag missen!
www.losbroekwist.nl

HEESWIJK-DINTHER - Als je
mee wilt praten over een van
de hoogtepunten van de Nederlandse literatuur, kun je niet
om Max Havelaar heen. Precies
daarom staat Max Havelaar nog
altijd op de leeslijsten.
Het boek dat je niet wilde lezen
Voor veel lezers is het even
doorbijten. Je wordt in het boek
toegesproken door een saai
personage, dat bepaald geen
haast heeft en een verouderd
taalgebruik hanteert. Het is dan
ook geen populair boek onder
scholieren. Maar wie weet vol te
houden, wordt verrast door de
vernuftige structuur en de verschillende schrijfstijlen. En ook
om meer te leren over het Nederlandse koloniale verleden en/

ING
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%
50
Witte
druiven
pitloos
bak 500 gram

2.

59

1.

29

of Nederlands-Indië, is het boek
een prachtig instrument.
Dit moet je zien
Natuurtheater de Kersouwe
helpt scholieren deze zomer op
weg, door het boek Max Havelaar naar een toegankelijk toneelstuk te vertalen, dat zeker
zal aanspreken.
Een mooie manier om het verhaal diepgaander te gaan begrijpen en dus ideaal als houvast voor de scholieren die het
boek net hebben gelezen of nog
moeten gaan lezen. En ook voor
scholieren die het boek normaal
gesproken niet in handen krijgen, is het toneelstuk een leuke
manier om het verhaal tot zich
te nemen.

Met groepskorting naar
Max Havelaar in De Kersouwe
Speciaal voor alle scholen in de
regio geldt een mooie Max Havelaar-actie: bij een groep van
minimaal 10 personen - bijvoorbeeld een hele klas - geldt een
groepskorting van maar liefst
50%. De voorstellingen worden
gespeeld op zondag 28 augustus om 14.30 uur, vrijdag 2 september om 20.30 uur, zondag
4 september om 14.30 uur, vrijdag 9 september om 20.30 uur,
zondag 11 september om 14.30
uur, vrijdag 16 september om
20.30 uur en zondag 18 september om 14.30 uur. Meer info is te
vinden op www.kersouwe.nl.
Kaarten kopen met groepskorting kan via
kaartverkoop@kersouwe.nl.

N
2 PAKKE

Douwe
Egberts
aroma rood
snelfilter of
bonen

10.98
11.98

7.

79

2 pakken à 500 gram naar keuze

BBQ
Pick & Mix
4 pakjes naar keuze
bbq worst naturel, pak 4 stuks
kipsaté, pak 3 stuks
procureurlapje provencaal, pak 4 stuks
slagershamburger, pak 4 stuks
speklap smokey, pak 4 stuks
spare-ribs bbq, pak ca. 325 gram

*
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Warsteiner of
Palm bier
krat 24 flesjes à 250/ 300 ml

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

<
25 jaar?
je legitimatie
max.
4 laat
kratten
per zien!
klant
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

14.29
14.39

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2016. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

9.

99
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Heesch

heeswijk-dinther

Heesch

loosbroek
loosbroek

heeswijk-dinther

Nistelrode

Vorstenbosch
nistelrode

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Vorstenbosch

DE GROOTSTE

SALE

VAN NEDERLAND
IS BEGONNEN

DE GROOTSTE
MODEWINKEL VAN
NEDERLAND

MODE SCHOENEN
SPORT ÉN FUN VOOR
JONG EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 350 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

GRATIS VERS GEMALEN
KOFFIE OF
HEERLIJKE THEE

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Kort nieuws
Jeugdmiddag bij
Sterrenwacht Halley

Foto: Urijan Poerink

HEESCH – Alle kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar oud, die
belangstelling hebben voor sterren, de maan en planeten, zijn
op zaterdagmiddag 18 juni welkom op een jeugdmiddag bij
Sterrenwacht Halley.
Iets voor jou? Dan word je verwacht om 14.00 uur en het duurt
tot 16.00 uur. Er wordt van alles verteld over sterren en planeten.
Ook zijn er leuke doe-activiteiten en tot slot is er nog tijd om waterraketten te lanceren! Als het niet bewolkt is, kijken we met een
speciale telescoop naar de zon. Op de zon zijn vaak indrukwekkende protuberansen, zonnevlammen en zonnevlekken te zien.
Neem een vriendje of vriendinnetje mee!
De entree bedraagt € 1,- per kind. Zorg dat je op tijd bent.
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, Heesch

proefexcursies naar
wisenten geslaagd!
MAASHORST - ARK Natuurontwikkeling heeft met
FREE Nature in drie weken tijd twaalf proefexcursies georganiseerd naar de
wisenten in De Maashorst.
En de resultaten waren positief! De wisenten lieten zich
goed bekijken, al hielden ze
de bezoekers wel goed in de
gaten. Dit betekent dat er
gestart kan worden met publieksexcursies.

GGD lanceert nieuwe
reis-app voor reizigers
NEDERLAND – De GGD lanceerde op 6 juni de app van GGD Reisvaccinaties: ‘GGD reist mee‘. Het is een gratis app, bedoeld voor
reizigers naar (sub)tropische bestemmingen. De app maakt gebruik
van GPS, is geschikt voor zowel iOS als Android en kan ook offline
gebruikt worden.
Wat is er bijzonder aan de app?
• dankzij de GPS kan de GGD
berichten sturen als er in een
land ergens voor wordt gewaarschuwd. Denk aan een
bericht over een nieuwe epidemie, zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust
of een negatief reisadvies. Dat
bericht ontvangt de reiziger
alleen als hij/zij daadwerkelijk
in dat land is;
· er staan reistips in, zoals ‘Hoe
voorkom ik een muggen-

HEESWIJK-DINTHER - Eric
Vloeimans kan niet alleen
fluisteren op zijn trompet,
hij kan er ook een feest van
maken.
Vrijdagavond 24 juni treedt
Eric op met de Big Band Licks
& Brains. Ze spelen dansbare
soul/funk/jazzgrooves.
Een uniek gezamenlijk optreden deze zomer, speciaal
gearrangeerd voor Natuurtheater de Kersouwe. De kans dat het
publiek stil blijft zitten, is heel klein.
Vrijdag 24 juni, 21.00 uur. Entree € 17,50, exclusief servicekosten.
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.kersouwe.nl.

•
•
•

reiziger naar de (sub)tropen
relevant zijn, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
• via sociale media of de website kan men in contact komen met het webcareteam.
Het team beantwoordt vragen van reizigers in het buitenland of wijst ze de weg;
• het is ook mogelijk om een afspraak bij een van de GGD’en
te maken.

Winkelactie FieTSplezier &
De Bakkers Lamers
HEESCH - Elke week verloot
Fietsplezier een héérlijke aardbeienvlaai van De Bakkers Lamers.
Door jouw naam en mailadres in
te vullen op de achterzijde van
de kassabon van jouw aankoop
bij Fietsplezier en deze in de glazen pot op onze toonbank te
deponeren, maak je kans! Doe
mee en wie weet, zit jij volgende
week van een lekker gebakje te
smullen.
Winnaar afgelopen week:
Sanne van de Braak uit Vinkel.

Aurora ontmoet
HEESCH - Dit avondvullend theaterconcert staat dit jaar gepland voor zaterdagavond 18 juni om 20.15 uur in CC De
Pas. Het belooft weer een spectaculaire
avond te worden, uitgevoerd door het
fanfareorkest, aangevuld met regionaal
muzikaal talent.
Kaarten in de voorverkoop kosten
€ 10,- en op zaterdag 18 juni kun je
‘s avonds kaarten kopen aan de dagkassa voor € 12,50.

Dit betekent dat er vanaf nu tweemaal per week excursies voor
het publiek gehouden worden. De excursies worden georganiseerd door Natuurcentrum De Maashorst en begeleid door de
Maashorst-rangers. Meer informatie hierover vind je op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl. Hier kun je je ook inschrijven voor de excursies.

Uniek optreden: eric Vloeimans
met Big Band Licks & Brains
in De Kersouwe

•

beet?’ ‘of ‘Hoe voorkom ik
hoogteziekte?’;
in het onderdeel: ‘Wat te doen
bij….’ Beantwoordt de app
vragen zoals: ‘Wat te doen bij
een honden- of apenbeet’;
er staat informatie in over de
meest relevante (tropische)
ziekten en vaccinaties;
in de landenzoeker kan de reiziger vinden welke vaccinaties
nodig zijn per land;
bij ‘Handige links’ staan websites en apps die voor de

Op weg
naar de
vakantie

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

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

dienstverlening op maat

29

Woensdag 15 juni 2016

duurzaam bouwen
Tips om je energieverbruik te
verlagen en om honderden
euro’s en het milieu te besparen

‘Wij doen mee met BECO uit overtuiging’
Foto: Jan Gabriëls

heeswijk-dinther - BECO als lokale energiecoöperatie wil graag duurzame groene energie leveren aan
alle huishoudens en bedrijven in Bernheze. Het gaat eigenlijk altijd om bewustwording. Hoe zuinig ben je
met energie? En gebruik je duurzame energie, wat beter is voor nu en de toekomst van onze samenleving?
Daar worden ook lokale bedrijven bij ingeschakeld. Van Zutphen Elektro is zo’n bedrijf. “Wij doen graag
mee met BECO, uit overtuiging dat het ook echt anders moet”, zegt eigenaar Dennis van Zutphen (40).
“Het is begonnen met de aanbiedingen van zonnepanelen van
BECO aan inwoners in Bernheze”,
zegt Dennis van Zutphen. Met
enkele collega-bedrijven zijn zij
als installateurs daarbij betrokken
en zijn zogeheten ‘Becolateurs’
geworden. Dennis hierover: “Samen met BECO willen we goede
betrouwbare zonnepanelen leveren en vakkundig installeren. Dat
is niet alleen leuk en interessant
voor het bedrijf, maar we doen

dat vooral ook vanuit onze overtuiging. Bovendien zijn we een lokaal bedrijf, hebben werknemers
uit de gemeenschap en vinden
het dan ook fijn als wij een rol
krijgen die bij ons past.”
Privé willen Dennis en zijn partner
Ilse (38) met hun twee kinderen
Tim (7) en Daan (4) ook niet achterblijven. Uiteraard hebben ze
ook zonnepanelen en zijn klant
van BECO voor duurzame groene

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

stroom. Ze hebben led-verlichting
en sinds kort is er ook een elektrische auto. De jonge kinderen
worden al gewezen op lampen
uitmaken en dat soort dingen.
Voor het bedrijf wordt bij BECO
duurzame groene energie afgenomen. De prijs is niet bepalend,
maar in de ogen van Dennis en
Ilse vooral het principe. En over
duurzaam handelen zeggen ze:
“Het lukt niet altijd, maar we
doen ons best’.

Koelkasten en vriezers
* Een van de grootste energievreters in je huis is de koelkast. 20%
van de geproduceerde energie wereldwijd wordt gebruikt voor
koeling. Hoe zuiniger je koelkast is en hoe zuiniger jij ermee
omgaat, hoe meer geld je zult besparen en hoe beter het is voor
het milieu.
* Plaats de koelkast altijd op een koele plaats. De lucht moet
makkelijk weg kunnen stromen, zodat de koelkast ook
makkelijker zijn warmte kwijt kan. Zorg dat er minimaal 10 cm
ruimte is aan de achterkant van de koelkast. De koelkast zal
minder energie nodig hebben om koel te blijven, zo kun je ook
jaarlijks wel 150 kg aan CO2 besparen.
* Houd de koelkast altijd schoon en vooral de koel-elementen. Als
de achterkant van een koelkast of vriezer schoon is, dan werkt
deze 30% efficiënter.
* Om voedingsmiddelen goed te kunnen bewaren in de koelkast
moet de temperatuur niet kouder zijn dan 4 graden. Meet
de temperatuur met een thermometer in een bak met water
midden in de koelkast. Een vriezer hoeft niet kouder dan -15
graden te zijn. Kouder dan dit heeft geen meerwaarde. Zet je
koelkasten en vriezer niet te koud.
* Het is zeer belangrijk om de efficiëntie van je vriezer te
behouden door deze regelmatig te ontdooien. Ontdooi deze als
er meer dan 4 mm ijs aan de randen zit.
* Controleer regelmatig of je koelkast nog goed sluiten. Als er
beschadigingen zijn overweeg dan om de rubbers te vervangen.
* Als je je koelkast slim inricht, waardoor je alles meteen kunt
vinden, dan blijft de deur minder lang open staan. Dit bespaart
veel energie omdat meer kou binnen blijft.
* Eet je koelkast en vriezer helemaal leeg voordat je op vakantie
gaat. Zo bespaar je veel energie en dit scheelt je veel geld.
* Gebruik de koelkast om vlees te ontdooien. Dus niet in de
magnetron. Plan vooruit en leg het vlees in de koelkast. Hier zal
het fungeren als een koelement, dit is dubbele besparing. Uit
hygiënische overwegingen is dit ook een beter dan vlees op het
aanrecht te laten ontdooien.
* Veel condens in de koelkast verlaagt de efficiëntie. Warm eten
dient daarom altijd eerst afgekoeld te zijn en voordat je het in
de koelkast bewaart. Verpak het eten ook goed in plastic folie,
dit voorkomt dat het eten uitdroogt en onnodig vocht in de
koelkast terechtkomt.
* Kies altijd voor een koelvriescombinatie. Twee aparte apparaten
zullen altijd meer energie verbruiken dan één.
* Heb je ergens een extra koelkast voor dingen die niet per se
gekoeld moeten worden? Schakel deze uit en bespaar veel
energie en geld hiermee. Vergeet ook niet om de koelkastdeur
op een kier te laten om schimmelvorming te voorkomen.
* Bewaar producten niet onnodig in de koelkast. Bepaalde
vruchten/groenten zoals tomaat, paprika en komkommer
hoeven niet per se in de koelkast.
Bron: www.duurzamelifestyle.com/

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n
n Deuren
n Deuren
Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n n

n

Vouwwanden

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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bernHeze BOUWT
André: ‘Voorrijkosten? Die reken ik niet’
heid en kwaliteit is voor iedereen
belangrijk.
Voor senioren heb ik al heel wat
badkamers ergonomisch aangepast. Ik ga niet op de stoel van
een sanitair ontwerper zitten,
maar als al het materiaal gekocht
is, zorg ik dat er warm en koud
water uit de kraan komt. En natuurlijk verzorg ik ook het installatiewerk voor hele nieuw in te
richten badkamers.”
Vakmanschap
In 1979 rondde hij succesvol zijn
opleiding af. Na vele jaren ervaring in de stallenbouw, loodgieter- en servicewerk, dat wil
zeggen storing- en onderhoudswerkzaamheden, besloot hij
1 mei 2000 voor zichzelf te beginnen: “Ik ben blij dat ik deze
stap genomen heb. Ik kan nu
werken zoals ik graag werk.
André voor zijn pand in Heeswijk-Dinther

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Zoekt u een erkende én goede loodgieter, iemand die alles weet over de centrale
verwarming, een man met vakkennis en ervaring op gebied van sanitair, gas en water, en een bedrijf
dat uw zinkwerk en EPDM Dakbedekking snel en efficiënt verzorgt? Dan is Installatiebedrijf Langens
een betrouwbare partner voor u, die geen voorrijkosten berekent als u in een van de omliggende dorpen
woont. “Dat hoort voor mijn gevoel bij het verlenen van service”, aldus André Langens.
“Ik ben geen man van productiewerk. Ik werk het liefst aan kleinschalige projecten van bedrijven
en particulieren. Problemen oplossen in bestaande installaties,
daar haal ik veel voldoening uit.
Installaties renoveren, zodat ze
er weer een poos tegen kunnen
is een specialiteit van mij. Met
name omdat er vaak gelast moet
worden en dat vak heb ik me
al lang geleden eigen gemaakt.
Ik word daarvoor ook wel door
collega-installatiebedrijven gevraagd. In deze branche helpen
we elkaar: heb je een specialis-

alles op
’n rijtje?

Onvolledige hypotheekaanvragen belanden bij de
banken meteen onderaan de stapel. Dus zorg dat er
op jouw aanvraag niets is aan te merken. Heb je al ’n
werkgeversverklaring geregeld? En ’n overzicht van je
krediet verleden? Een goede voorbereiding maakt
het verschil. En laten wij daar nou alles van af weten…

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

me niet in huis, dan regel je dat
gewoon met een collega-bedrijf.

huis. “Alle wooncomfort hangt
hiermee vast. De centrale verwarming is een belangrijke warmtebron. Dat merk je pas echt als hij
het niet doet. Als dat het geval is,
kunt u mij bellen. Ik lever complete installaties, sluit radiatoren/
vloerverwarming aan of renoveer
uw oude. Dat er water uit de

‘iK word daarvoor ooK wel door
collega-installatieBedrijven gevraagd.
in deze Branche helpen we elKaar’
Zo kunnen mensen ook bij mij terecht voor legionella zaken.”
Goede en veilige installaties zijn
geen luxe
Een goed aangelegde water- en
gasinstallatie is dé basis voor elk

kraan komt en gas door de leidingen stroomt is voor iedereen
in Nederland vanzelfsprekend
gelukkig. Als er dan een kink in
de kabel komt, kan ik die snel en
efficiënt verhelpen. Ik controleer
ook bestaande installaties. Veilig-

Ik heb een geweldige monteur
in dienst. Een jonge knul, maar
nu al een vakman. Wij vullen elkaar uitstekend aan en daar ben
ik blij mee. Echt vakmanschap is
bij de jongere generatie niet gemakkelijk te vinden hoor. Loodgieters lijken een uitstervend ras,
daarom vind ik het belangrijk om
erkend leerbedrijf te zijn. Ik vind
het mooi om mijn vak door te
mogen geven aan de jongere generatie”, besluit André.

Morgenstond 8b
5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293331
installatielangens@hetnet.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

GRATIS

AANDRIJVING
BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

1986-2016

T/M 31 JULI

30
JAAR

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Column
onno
WIJZIGInG
PlAnSCHADe In
nIeuWe
OMGevInGSWeT

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
ton- staal- en houtconstructies

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

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis
Met gratis
horren of
ventilatie
roosters

Meulendijk

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

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
andpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

B.V.

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl

Maak uw eigen houten sloopmeubels!
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren.
Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413-490524

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411 GROEP BV
■

“ Van
tot

schetsontwerp
uitwerking van
het hele project

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

”

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Vorig jaar heb ik u via mijn column
geïnformeerd over een nieuwe wet die
in de maak is: de Omgevingswet. De
Tweede Kamer heeft deze wet op 1 juli
2015 aangenomen. De Eerste Kamer
heeft inmiddels ook al ingestemd met
de Omgevingswet. De bedoeling is
dat deze wet in 2018 in werking zal
treden.

Wat betekent dit?
In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en
het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120
naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot
meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor
ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén
wet, één vergunning.

de minister heeFt het voornemen
om planschade te BeperKen in de
nieuwe omgevingswet
Planschade in de Omgevingswet
De Minister heeft in een brief aan de Tweede kamer laten weten het
voornemen te hebben om planschade in de nieuwe Omgevingswet
te wijzigen. Deze voorgenomen wijzigingen zullen de aanspraak op
planschade beperken ten opzichte van de huidige praktijk.
• De minister wil vergoeding van planschade beperken tot gevallen
waarin bovenmatige schade wordt geleden. Wordt nu het
maatschappelijk risico (eigen risico) doorgaans nog gesteld op
2%; in de nieuwe Omgevingswet wil de minister dit eigen risico
vastleggen op 5%. Het is nog niet duidelijk of dit in alle gevallen zal
gaan gelden.
• De minister denkt erover om in de Omgevingswet op te
nemen, dat onbenutte mogelijkheden in een bestemmingsplan
kunnen worden weg-bestemd, zonder dat daarbij een recht op
schadevergoeding ontstaat. Voorwaarde hierbij zou dan wel zijn,
dat dit tenminste drie jaar voor de vaststelling van het nieuwe
bestemmingsplan wordt aangekondigd;
• Verder denkt de minister erover om de vergoeding van schade,
door ontwikkelingen op een ander perceel dan het eigen perceel
(de zogenaamde indirecte planschade), pas mogelijk te maken
op het moment dat de ontwikkeling daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Nu is dat al mogelijk op het moment dat een nieuw
bestemmingsplan in werking treedt.
Opgemerkt moet worden, dat het hier nog gaat om hoofdlijnen die de
minister heeft geschetst. De uiteindelijke regeling moet nog worden
uitgewerkt in de Omgevingswet.
Dit zal de komende tijd gaan gebeuren.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

:
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onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

www.gedekeukens.nl
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T/M 18 JUNI ZOMERS V RDEEL BIJ
KEUKENCONCURRENT OSS

HELE KEUKENS

HALF GELD
+

VAKANTIE
CHEQUE

t.w.v. € 1.000,Vraag naar de voorwaarden.

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
KIJK VOOR ONZE OPENINGST IJDEN OP W W W.KEUKENCONCURRENT.NL

BeRNHeZe SpORTieF
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Van Tilburg tour loopt warm bij Bernhoven

Van Tilburg Mode & Sport loopt warm bij Bernhoven

V.l.n.r.: Christiaan, Neddy en Edwin

UDEN/NISTELRODE Het
sportieve evenement ‘Bernhove loopt warm’ was dit jaar op
woensdag 8 juni.
Zo’n 700 sportieve wandelaars
en hardlopers verschenen vol
enthousiasme aan de start onder een stralende zon, voor de
Vrienden van Bernhoven. Een

van de onderdelen van de van
Tilburg Tour is Bernhoven loopt
warm, zij deden dan ook mee
met maar liefst 115 deelnemers!
Allemaal in een geel Van Tilburg
sportshirt. Oud-Olympisch volleyballer Bas van de Goor gaf
een knallend startschot, samen
met Marjantine Jakobs, directrice Commercie & Operations.

De route liep zoals voorgaande
drie jaren door de Maashorst en
eindigde weer bij het ziekenhuis.
Ook dit jaar, werd Bernhoven
gesteund in de organisatie door
Atletiekvereniging de Keien
en Serviceclub de Lions Uden/
Veghel. Mede door hen was het
opnieuw een gezellig en sfeervol
evenement!
Van Tilburg Sport werd daarbij
eerste bij de bedrijvenloop op de
5 km. Het team Neddy Keijzers
(Berghem), Christiaan Bakker
(Veghel) en Edwin Schoo (Veghel) wonnen de bedrijvenloop.
Bernhoven loopt warm past uitstekend binnen de missie van
Bernhoven; gezond, groen, buiten in de Maashorst, inspirerend,
preventief actief én sportief.
Met dit evenement genereren
we jaarlijks aandacht voor de
Vrienden van Bernhoven.

turnen

Famke en Maaike bij
districtsfinale 4e en 5e divisie
PANNINGEN/HEESWIJK-DINTHER - Famke Voets en Maaike van der Pas hebben zaterdag 11 juni meegedaan met de districtsfinale in Panningen. Famke kwam in actie in de eerste wedstrijd en moest
beginnen op sprong en behaalde hierbij een 10.80. Bij het volgende onderdeel brug behaalde ze een
11.05, voor balk een 10.50. Vloer sloot ze af met een mooi punt een 11.60. Ze heeft deze dag heel goed
geturnd en eindigde op de 20e plaats.
Maaike was aan de beurt in de
derde wedstrijd, wat tevens haar
laatste individuele wedstrijd was.
Ze begon op de brug en behaalde een 11.00. Daarna kwam
haar minder favoriete onderdeel,
de balk.
Gelukkig lukte alles en kreeg
ze een nette 9.90. Hierna vloer
werd ze beloond met een 10.90.
Sprong was het laatste onderdeel
wat ze afsloot met een 11.15.
Met deze goede resultaten heeft
ze de 29e plaats behaald.
Dus alles bij elkaar heeft ze een
erg mooie laatste wedstrijd geturnd waar we trots op zijn!

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

Foto: Marcel van der Steen

O 19 JUNI
V R 17 T/M Z
ROOMBOTER APPELFLAPPEN

4 ST UK S

2.49
NECTARINES

SPERZIEBONEN
500 G

1 KG

0.99

1.19
AANBIEDING

PER S T U K

500 G

0.99

1.49

GALIA MELOEN

SNOEPTOMATEN
VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

KALKOENBIEFSTUK *

600 G

320 G

3.69

2.69

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 17 JUNI
RAFFAELLO

RITTER SPORT MINI
SUPER

NATUURPRLIJS!
IJK

ALDI!

180 G

2.99

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

20 0 G

1.99

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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budo

Combinatieteam kampioen
van Zuid-Nederland!

Jongensteam 12 (brons)

Heesw
ijk
Dinthe Badmin r
t
1e tea on
m
senior
en
ARGUS BC

Kampioen

Jongensteam 15 (zilver en brons)

GILZE/HEESCH - In sporthal ‘Achter de tuintjes’, werd afgelopen zaterdag in Gilze gestreden om de medailles tijdens het districtskampioenschap judo voor teams onder 12 en 15 jaar. Van Buel Sports
werkte ook dit jaar traditiegetrouw samen met Judoclub Berlicum
en vaardigde maar liefst vijf teams af.
Bij de meisjes onder 12 jaar werd
er met prachtige judo winst geboekt op team Coolen en team
Made/Haragei en mochten onze
dames plaatsnemen op de eerste
plaats. Met deze prestatie zullen
Vera Wandel, Lizz Sieliakus, Dilay Yilmaz, Roos Vogels, Leayanne van de Krieken en Rochelle
Kleinmoedig op 25 juni deelne-

men aan het NK voor teams in
Nijmegen. Bij de jongens tot 12
jaar werd er in de ochtend ook
nog brons behaald.
Dat de samenwerking succesvol
is, blijkt wel uit het feit dat in de
middag bij de heren onder 15
jaar zowel het zilver als het brons
naar het team Van Buel Sports/
JC Berlicum ging.

handbal

Beachhandbal 2016 wederom geslaagd
Meisjesteam 12 (goud)

tafeltennis

een gouden, zilveren en
bronzen medaille voor N.O.N. op NK
MADE/HEESWIJK-DINTHER
–
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen tafeltennis SB (tafeltennis voor sporters met een
beperking) op zaterdag 11 juni
deden 86 spelers uit alle windstreken mee. In zes verschillende klassen werd gestreden om de titel.
Stefan van der Wielen en Anita van der Voort zijn lid van
N.O.N. (Net Over ’t Netje) uit
Heeswijk-Dinther. Stefan van der
Wielen werd Nederlands kampioen in de klasse 5 enkelspel. In
september promoveert Stefan
waarschijnlijk naar de 4e klasse.
Met dubbelen werden Stefan van
der Wielen en Wilbert Litjens,
van de tafeltennisvereniging uit
Venray, 2e in de poule. Alleen de

Duel om de bal tussen Johan Hattink en Jan van Munster
Foto: Ruud Schobbers

HEESCH – Op de Misse startte afgelopen vrijdag het door DOS’80
georganiseerde beachhandbaltoernooi. Zondagmiddag werd de
laatste bal gegooid en kon de commissie beachhandbal vol tevredenheid terugkijken op de 17e editie van dit evenement.

Foto: Stefan van der Wielen

Foto: Anita van der Voort

nummers 1 gingen door. Er was
brons voor Anita van der Voort in
de klasse 3 enkelspel. Met dub-

belen werden Anita van der Voort
en Ine Korthout, van de tafeltennisvereniging uit Vlijmen, 2e.

paardensport

Outdoor Vorstenbosch
schittert twee dagen lang
VORSTENBOSCH - Het clubterrein van ruitersport Vereniging Vorstenbosch schitterde twee dagen lang tijdens Outdoor Vorstenbosch. Honderden mensen genoten van het mooie weer, de sport
en van de vele versnaperingen.
Zaterdag betraden de pony’s
de ring; die er ondanks de regen super bij lag. Bij de Z-dressuur gingen Jessica Leenders en
haar pony Boldermans Boston

er met de eerste prijs vandoor,
zij behaalden 65,74 procent.
De tweede prijs was voor Elja
van Doorn met King Stayerhof’s
Jango, ze scoorde een percen-

tage van 64,74 procent. Bij het
Z-springen eindigde Kimberly Van der Sanden met Yellow
Suprise op de eerste plaats.
De zondag stond in het teken
van de paarden. In de klasse
Z1-dressuur behaalde Rianne
v.d. Werken met Eros de eerste
plaats. De Z2 werd gewonnen
door Maartje Te Braak met Dizzy
Tika. Voorzitter Erik Timmermans
is trots. “Wat een ontzettend
mooi weekend, met een mooie
locatie, mooi weer en een mooie
entourage”, vertelt hij. Het publiek en de deelnemers waren
super. Ik wil de vrijwilligers, leden en sponsoren bedanken.
Zonder jullie was dit niet mogelijk. Outdoor Vorstenbosch was
zeker een succes!”

Opening
Op vrijdagavond speelden traditiegetrouw de bedrijventeams
hun wedstrijden. Niet alleen
werd er gehandbald, maar ook
HVCH nam deel aan het geheel.
Zij speelden beachvoetbal. Zo
werden verschillende balsporten
geïntegreerd.
Zaterdag was de dag van de
jeugdteams. Burgemeester Marieke Moorman opende het
toernooi door in het doel te gaan
staan en de jeugd van DOS’80
mocht proberen bij haar te scoren.
’s Avonds waren de vriendenteams aan de beurt, echt een
gezelligheidstoernooi.

Zondag
Op zondag stonden er seniorenen a-jeugdteams vanuit het hele
land op de velden. Ook de weergoden waren het toernooi goedgezind, slechts een enkele bui op
zondag zorgde voor een korte
vertraging. “We kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi!
Ruim honderd vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat alles in
goede orde is verlopen. We hebben als kleine vereniging wederom laten zien dat vele handen
licht werk maken. Daarnaast zijn
we ook veel dank verschuldigd
aan alle sponsoren, zonder al
deze mensen is een toernooi van
deze orde een onmogelijk klus.”
zegt Sjoerd Mangnus, voorzitter
van de beachhandbalcommissie.

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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beugelen

handboogschieten

In Middelbeers was de eerste
wedstrijd voor de aspiranten
handboogschieten. Van Handboogschutterij Ons Genoegen
was Martin van den Hogen de
enige deelnemer.
Nadat de 25 pijlen verschoten
waren en de punten opgeteld,
werden de winnaars bekendgemaakt. Hierbij bleek Martin van
den Hogen eerste te zijn geworden en daarmee Nederlands
kampioen bij de aspiranten.
Hierna waren de cadetten aan
de beurt. We hadden hiervoor
drie deelnemers, namelijk Timo
Martens, Gijs Bekkers en Dirk
Bekkers. Hun persoonlijke scores waren goed, echter de concurrentie was ook sterk. Hierbij
is uiteindelijk Timo Martens 10e

1e: Ogio Eindhoven met 2155
punten
2e: Ons Genoegen Nistelrode

na ieder 50 tellende pijlen te heBBen
geschoten, was de uitslag duidelijK
Daarnaast hebben ook vier van
onze senioren met de wedstrijden meegedaan. In de klasse 4
heeft Remon Dodemont de 10e
plaats behaald, Toon van Uden
de 22e en Carl van Erp de 23e.
Bij de klasse 5 was de 20e plaats

2133 punten
3e: Sint Jozef Doelen Geldrop
met 2107 punten
Namens het bestuur van Handboogschutterij Ons Genoegen,
feliciteren we iedereen.
We zijn trots op de prestaties.

vissen

Viswedstrijd voor de jeugd
visclub de Bleeken
HEESCH - De vierde wedstrijd van dit seizoen werd op donderdagavond 9 juni wederom gehouden aan het Langven. Het was een
prachtige, zonnige avond en de 13 jongens stonden weer te popelen
om te starten met loten voor hun visstek. Nadat de toeter om 19.00
uur het startsignaal aangaf, was het op het plonzen van de bollen
lokvoer na, stil aan de waterkant.

De uitslag was als volgt:
de jongste jeugd
1. Thijs Dielissen (winnaar met
54 vissen)
2. Robin v.d. Laar (ving een zeelt
van 52 cm)
3. Luca van Erp
4. Tijmen Dappers

waterpolo
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tafeltennis

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

1cm b

HEESWIJK-DINTHER – Met het
kind-oudertoernooi op zaterdag
11 juni was1,2 cm
deb afsluiting van
het korfbalseizoen voor Altior
een feit. Er waren weer veel ouders die hun korfbalkunsten en
b
trucjes lieten1,4cm
zien
op het veld.
Sommigen waren dan ook heel
autosport
karten dat
snel
moe en moesten toezien
hun kind het toch stukken beter

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

deed. In de namiddag was er
voor de A-, B- en C-jeugd nog
een schottoernooi en de dag
werd afgesloten met een barbecue voor alle vrijwilligers. Iedereen alvast een fijne vakantie
toegewenst en daarna weer op
naar een - hopelijk succesvol korfbalseizoen 2016/2017.
motorsport
Merselo MW1
– Altior MW 1
Uitslag: 7-7.

motorsport

Glenn Coldenhoff tweede in
de Dutch Masters

5. Joey Govers
6. Vincent Govers
De oudste jeugd
1. Mike Nederkoorn
2. Roy Dollevoet
3. Brian v.d. Helm
4. Max van Grinsven
5. Rick Hartogs (ving 2 zeelten)
6. Stijn Leemreize
7. Bart v.d. Hanenberg
Leuk om te vermelden is, dat er
in totaal 11.000 gram en 400
stuks vis werd gevangen deze
avond en vanzelfsprekend onder
toeziend oog van alle 13 vissers
ook werd teruggezet.

Kom ook eens meevissen of kijken! We zien je graag op 16 juni
om 18.30 uur aan het Langven.
Neem vooraf even contact op
met Jan Oliemeulen via de mail
debleeken@planet.nl.
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• altijd dezelfde
• A,B,C diploma
• kleine lesgroepen
zwemdocentbinnen een jaar
rg t

m
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h o o lin
í t GNistelrode
huis
Bel 06-15933482 of
0413-293919

• A,B,C diploma

• kleine lesgroepen

rg t

bu

h o o l ít G e

Specialiteiten:
• kleine lesgroepen

• altijd dezelfde zwemdocent
Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

• A,B,C diploma
binnen een
jaar
Inleverpunten
• altijd
dezelfde
binnen
een jaar
zwemdocent

• 2 maal per week
• A,B,C diploma
binnen een jaar

Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14
Heeswijk-Dinther Heidi,

Tino,
Govert, Cokkie
Tino,Heidi,
Govert,
Cokkie

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Dio The Readshop
5473 GG Heeswijk-Dinther
Sparkling
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Tel. 0413-294363
Parkstraat
8 Tino, Govert, Cokkie
Heidi,
info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Nistelrode
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

een laatste plaats terug naar een
tweede plaats.
In de tweede manche ging hij
de strijd aan met de Rus Evgeny Bobryshev, maar hij moest
uiteindelijk in hem zijn meerdere
erkennen en kwam ook toen op
een tweede plaats over de finish.

De oPlossinG

• 2 maal per week
Zwemschool
• A,B,C diploma
binnen een jaar
’t Geburgt

• altijd dezelfde
zwemdocent
• 2 maal per
week aan
Schoenreparatie
Specialiteiten:
• 2 maal per week

h o o l ít

Ge

In de eerste manche kwam hij na
een valpartij bij de start, vanaf

Zwemschool
’t Geburgt
sc

m

o l ít G

Z we
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• 2 maal per week

m

m

Specialiteiten:

rg t

Z we

Z we

Al uw sport- en verenigingsnieuws
Specialiteiten:Specialiteiten:
wordt gratis geplaatst.• kleine lesgroepen
• altijd dezelfde
• kleine lesgroepen
info@demooibernhezekrant.nl
zwemdocent
s
e

sc

MARKELO/HEESCH - Glenn
Coldenhoff van het Red Bull
KTM Factory team is in de derde
wedstrijd om de Dutch Masters
of Motocross in Markelo op een
tweede plaats geëindigd.

Zwemschool
Zwemschool
’t Geburgt
’t Geburgt
bu

De vissen zelf sprongen zichtbaar alle kanten op. De vissers
waren tot 21.00 uur druk in de
weer met hun hengels (vaste
stok) en om de gevangen vis
in hun leefnet te stoppen. De
vangsten waren eindelijk weer
eens top, alhoewel niet iedereen
tevreden was met het resultaat.

zwemmen

Altior sluit
korfbalseizoen af

voor Ignace van Dommelen.
Tot slot werd het Nederlands
kampioenschap verschoten voor
de teams. Hierin mochten we
aantreden in de B-klasse. Ook
hier was een sterke concurrentie en moest er voor ieder punt
worden gestreden. Na ieder 50
tellende pijlen te hebben geschoten, was de uitslag duidelijk.

geworden, Dirk Bekkers 16e en
Gijs Bekkers 18e. Bij de junioren kwam Richard van Lith uit,
maar hij moest helaas door een
blessure de wedstrijd staken.
We mogen al met al zeggen dat
onze jeugd goed vertegenwoordigd was en een goede prestatie
heeft geleverd.

BeRNHeZe SpORTieF

badminton

korfbal

Handboogschutterij
‘Ons Genoegen’ heeft een kampioen
NISTELRODE - Afgelopen weken zijn er weer diverse Nederlandse
Kampioenschappen verschoten met de 25 meter 1 pijl-wedstrijden.
Hierbij wordt over 25 ronden, 1 pijl geschoten op 25 meter. Handboogschutterij Ons Genoegen heeft hier ook aan mogen deelnemen.

boksen

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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DonDerDaG 16 JUni
oud papier
Buitengebied Nistelrode
informatiepunt Welzijn
HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
muziekschool zieso
samen met blue stars
Huize Heelwijk Heesch
raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vriJDaG 17 JUni
Uitslag losbroekwist
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 26
5a Helma van de rakt:
natuurlijk leren in de
maashorst
Gagelstraat 5 Schaijk
bobz groep 6/7
Dorpshuis Nistelrode
bijeenkomst moeilijke
voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
Publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
back on track Joe Cocker
coverband en the
bruceband
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zaterDaG 18 JUni

Youp van ’t Hek: licht
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

Q music the Party
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zonDaG 19 JUni

vaders zijn helden
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

finale: ’t Pumpke
nisseroise open 2016
Zwarte Molenweg 11
Nistelrode

lezing over bisschop
bekkers
CC Nesterlé Nistelrode

expositie Kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
boxing the time
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maanDaG 20 JUni
vrij bridgen bridgeclub
De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
DinsDaG 21 JUni

roefeldag
Bernheze
open dag: De lindenhoeve
Menzel 28 Nistelrode
PAGINA 24

Hockeyclinics
Steen- en Stokstraat 1
Heeswijk-Dinther

tenderfeet street 2016
Plein 1969 Heeswijk-Dinther

Picknick langs de aa
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

aurora ontmoet
CC De Pas Heesch
PAGINA 28

i-meet: Grote afsluiting
met verrassing
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

vaderdag
PAGINA 14 EN 15

5a Helma van de rakt:
Bijzondere Aandacht Avond
Gagelstraat 5 Schaijk

sterrenwacht Halley:
Jeugdmiddag
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 28

WoensDaG 22 JUni

inloopspreekuur
fysio steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

Centrum samarpana:
Workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
DonDerDaG 23 JUni

Centrum samarpana:
leren je eigen angst los te
laten
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
lieverlee festival
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
zonDaG 26 JUni
slabroekse Paardendagen
Nabij Natuurcentrum De
Maashorst Nistelrode
Kermis
De Misse Heesch
slabroekse buitenmarkt
Hoogslabroekseweg Nistelrode
H-D-l Jeu de boules
toernooi
Fokkershoek 8a
Heeswijk-Dinther

WoensDaG 29 JUni
5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Vanaf de St. Annastraat Schaijk
5a Helma van de rakt:
vragenuurtje over
opvoeden
Bibliotheek Schaijk
5a Helma van de rakt:
landelijke modderdag
St. Annastraat Schaijk
DonDerDaG 30 JUni
filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
informatiepunt Welzijn
HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

bijendag
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Peutermiddag bs Delta
Herderstraat 2 Heesch

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

vriJDaG 1 JUli

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatiepunt welzijn
HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vriJDaG 24 JUni
slabroekse Paardendagen
Nabij Natuurcentrum De
Maashorst Nistelrode
excursie het Hof van lof
Parochie De Goede Herder
Heesch
PAGINA 6
eric vloeimans met big
band licks & brains
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28
zaterDaG 25 JUni
slabroekse Paardendagen
Nabij Natuurcentrum De
Maashorst Nistelrode

maanDaG 27 JUni
Kermis
De Misse Heesch

mystical fantasy fair
Rukven 3 Heeswijk-Dinther
Kaartavond Kbo Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
JW roy & leon
verdonschot
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zaterDaG 2 JUli

vrij bridgen bridgeclub
De Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

mystical fantasy fair
Rukven 3 Heeswijk-Dinther

DinsDaG 28 JUni

open zondag:
raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Kermis
De Misse Heesch
inloopspreekuur fysio
steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

Kermis
De Misse Heesch

Dokter op Dinsdag@
bernhoven: poep- en
plasproblemen bij
kinderen
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

slabroekse buitenmarkt
Hoogslabroekseweg Nistelrode

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zonDaG 3 JUli

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
bierfestival
CC De Pas Heesch
Dubbelconcert Popkoor
noiz en neXt level
‘t Dorp 138 Heesch
vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

