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RKSV Avesteyn en VV Heeswijk samen verder
‘Het zAL Voor ieDereen eVen wennen ziJn’

jong en oud wandelen
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Kristel van Driel, Kitty Hoeksema, Indy van Steenbergen en Luka Ottenhof

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWijk-DiNTHER - Niet meer voetballen in óf Heeswijk óf Dinther, maar lekker een pot voetballen
in Heeswijk-Dinther. Wat tot nu toe niet direct voor de hand lag, staat toch te gebeuren; Een nauwe samenwerking en gecombineerde teams van het meisjesvoetbal van VV Heeswijk en RKSV Avesteyn. De
besturen van beide verenigingen, (technische) leiding en andere betrokkenen zijn momenteel nog druk
met de uitwerking van alle praktische zaken. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt van start gegaan.
Landelijk zie je dat het damesvoetbal in de lift zit. Steeds meer
meisjes gaan voetballen. Ook in
Heeswijk-Dinther. Op jonge leeftijd zijn gemengde teams niet
erg. Qua motoriek en techniek
gaat dat enige tijd gelijk op. Uiteindelijk ontwikkelen meisjes en
jongens zich echter anders. Dat is
logisch. Het beste is dan om met

leeftijdsgenoten in één team op
gelijk niveau te voetballen.
De kNVB adviseert om vanaf
11/12 jaar (D team) te spelen in
een meisjesteam. Ondanks de
toename van het aantal voetballende meisjes, zowel bij VV
Heeswijk als bij Avesteyn, bleef
het lastig om voldoende com-

‘De ervaring leert,
dat ze hierdoor
langer doorgaan met
voetballen.
Nu en in de toekomst’

plete teams te maken waarbij de
leeftijd dicht bij elkaar lag. iets
wat bij beide verengingen speelt
of beter gezegd speelde, want
RkSV Avesteyn en VV Heeswijk
hebben besloten gezamenlijk de
bal op te pakken en de problemen gezamenlijk te tackelen, om
in voetbaltermen te blijven. “De
belangrijkste motivatie voor deze
samenwerking is, dat we het
voetballen voor meiden in onze
kernen willen behouden door ze
zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten te laten voetballen.
De ervaring leert, dat ze hierdoor
langer doorgaan met voetballen.
Nu en in de toekomst”, steken
RkSV Avesteyn voorzitter joep
Adank en VV Heeswijk voorzitter
Peer Verkuijlen van wal. Ze vervolgen: “Beide clubs liepen tegen
het probleem aan dat er bij een
aantal teams onvoldoende meisjes
zijn voor het vormen van een volwaardig team. Door deze samenwerking los je dat probleem op.”

De heren benadrukken dat het
in deze slechts gaat over het
meisjesvoetbal in de A, B, C en
D teams en dat niet de hele boel
overhoop gegooid wordt. “We
pakken het op daar waar nodig.
Dat houdt in dat het B en D team
intact blijven. Het A en C team
zullen samengevoegd worden”,
aldus Verkuijlen en Adank. Over
de praktische uitwerking wordt
momenteel goed nagedacht
en stappen uitgewerkt. Dat wil
onder andere zeggen waar de
trainingen en wedstrijden plaats
zullen vinden en in welk tenue er
gespeeld gaat worden.
Beide voorzitters beseffen dat het
voor sommigen wel even slikken
is. “Het zal voor iedereen even
wennen zijn. Een nieuwe ontwikkeling geeft echter ook kansen en
er kan positieve energie uit ontstaan. Het zou bijvoorbeeld mooi
zijn als er juist hierdoor nóg meer
meiden uit Heeswijk-Dinther of
de regio zich aansluiten en gaan
voetballen”, melden de heren
opgewekt.
Belangrijk te melden is, dat iedereen die al lid is van óf VV Heeswijk of RkSV Avesteyn, aangesloten blijft bij deze vereniging.
Nieuwe meisjes kunnen zich bij
één van beide clubs aanmelden om mee te doen en worden
daarmee lid van de vereniging
waar zij zich melden. Let wel,
slechts op papier, want in ieder
geval voetballen de meiden niet
in Heeswijk of Dinther, maar in
Heeswijk-Dinther het komende
seizoen.
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Locatie: CC De Pas
Aanvang: 19.30 uur

VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 mei OPEN DEUREN DAG

20 & 21 mei
LED’s DO IT!
Garagedeuren – Bedrijfsdeuren – Kozijnen – Zonweringen – Overkappingen

Voltaweg 10 Veghel - 0413 344344

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

Jumbo Heeswijk Dinther
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Lekker bezig met beeldhouwen
Het is elke keer weer verrassend om te zien hoe een ruwe
steen verandert in een prachtig
beeld… Een beeld dat gemaakt
kan worden uit allerlei soorten
steen, zoals speksteen, maar ook
serpentijn, albast, marmer of
Belgisch hardsteen.

Wat is er veel veranderd! En dan bedoel
ik dat er - behalve in de wereld - ook
op het gebied van voedsel, koken en de
horeca veel ontwikkelingen gaande zijn.
Wie had er tien jaar geleden gehoord van
chiazaad, gojibessen en quinoa, om maar
eens een paar voorbeelden te noemen. Een enkel product blijkt
een blijvertje te zijn, maar van veel namen hoor je na verloop
van tijd niet veel meer.

Eerst ga je aan de slag met hakken en
vijlen. Als het gewenste model is bereikt, wordt de steen glad geschuurd

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne gabriëls

serpentijn, marmer oF
BeLGiSCH HarDSteen...

administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
wendy van grunsven

en gepolijst. Door hem vervolgens in
te wrijven met boenwas krijgt hij een
prachtige glans en komen de vaak
onverwacht mooie kleurtinten goed
tot hun recht. Na afloop ga je altijd
met een persoonlijk kunstwerk naar
huis.
Wij bieden de volgende mogelijkheden om lekker bezig te zijn met
beeldhouwen:

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

Beeldhouwmidweek (4 dagen):
Van maandag 6 juni tot en met
vrijdag 10 juni gaan we steeds van
10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
15.00 uur aan de slag. Woensdag is
een rustdag.
Prijs € 104,- p.p.
Beeldhouwworkshop:
Woensdag 13 juli of donderdag 14
juli van 10.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur.
Prijs € 31,- p.p.

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

Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

‘

ieten!
Zonder meer, meer gen
Lekker en feestelĳk

’

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl

Vanaf 10 september vijfde jaargang activiteiten
VERRASSENDE EXPOSITIES. Op
10 en 11 september hebben we
ons eerste expositieweekend en
op 8 en 9 oktober, 12 en 13 november en 10 en 11 december
zijn de volgende expositieweekenden. De inhoud van deze exposities is een verrassing!
YOGALESSEN. Op 12 september beginnen de yogalessen op
maandagavonden onder begeleiding van Lea van den Bergh.
Haar lessen beginnen om 18.45
uur en 20.15 uur. Gerry Rooijakkers begeleidt de yogalessen

vanaf dinsdag 20 september.
Haar lessen op dinsdagavonden beginnen om 19.00 uur en
20.30 uur.
CONCERTEN. Op 18 september start onze concertreeks op
zondagmiddagen van 15.00
tot 17.00 uur met een klassiek
concert van Lisa Franken. Zij
speelt virtuoos piano en cello.
Op 16 oktober komt ‘Op Zoek
Naar johan’ met country-blues
en akoestische liedjes. Op 6
november hebben we het programma ‘Feuilles volantes’ en op

EEN BEETJE VAN
MEZELF...

20 november zingen de leden
van onze muziekcommissie de
sterren van de hemel.
LEZINGEN. Onze lezingen op
22 september beginnen met een
lezing over de weg van de tarot
door Astrid Berkers. Op 20 oktober is er een lezing over voeding
en fysieke degeneratie door Frits
van der Blom en op 17 november over mens en paard door
Floor van den Dungen. Op 15
december is Paul Vens terug met
Tibetaanse klankschalen.

Je kunt ons blijven volgen op www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Ook in de horeca gaan de ontwikkelingen snel. Sinds een paar
jaar zie je overal sushi-restaurants verschijnen, de ouderwetse
Chinees zie je bijna niet meer of je kunt er alleen afhalen. Wie
vijf jaar geleden een biertje bestelde, kreeg een pilsje geserveerd.
Tegenwoordig heb je complete bierkaarten. in ieder geval houdt
het ons allemaal bezig en dat is een goede zaak. We zijn met
onze gezondheid bezig en daarvan is ons voedsel een belangrijk
onderdeel. ikzelf geloof heel sterk in pure, natuurlijke producten.
De slogan, die iedereen wel kent “een beetje van mezelf en een
beetje van ...” mag wat mij betreft veranderd worden in “veel
van mezelf en, vooruit, een beetje van ... “Dat pas ik ook het
liefste toe in de keuken van ‘t Pumpke.

over het algemeen KUn je daar natUUrlijK
Geen HooGStaanDe KWaLiteit verWaCHten
Om een voorbeeld te geven van hoe het niet moet in de
horeca, wil ik je een onlangs gehoord verhaal niet onthouden.
Het speelt zich af in een horecagelegenheid in het buitenland.
Het desbetreffende restaurant ligt in een natuurpark, waar veel
toeristen komen. Over het algemeen kun je daar natuurlijk geen
hoogstaande kwaliteit verwachten. Maar een beetje aandacht,
zowel aan de gasten als aan het eten dat je voorschotelt, mag
toch niet teveel gevraagd zijn. Om te beginnen was een beetje
uitleg van de menukaart al teveel gevraagd. Mijn vrienden
houden het bij hun bestelling dus aan de veilige kant. Binnen
een minuut staat het voorgerecht op tafel. Dat stond dus al in
de keuken (hoelang?) te wachten op een gewillige gast. Het
zag er verlept uit. Uit fatsoen werd de neiging om direct na het
voorgerecht te vertrekken onderdrukt.
Er was immers een menu besteld en het hoofdgerecht stond al
in de startblokken. Regelmatig liep er een medewerker tussen de
tafels door met, je houdt het niet voor mogelijk, een rolcontainer
om de tafels af te ruimen! Het begon op de lachspieren te
werken. Voor de veiligheid werd als nagerecht voor ijs gekozen;
daar kun je je toch geen buil aan vallen. Nou, het bekertje ijs,
zo een die je ook bij de supermarkt koopt, kwam direct uit
het vriesvak, en was dus keihard en had verder geen enkele
aanraking van een vakkundige kokshand gehad. Gelukkig ken
ik ook genoeg voorbeelden van horecabedrijven waar met hart
en ziel gewerkt wordt om het de gast zo aangenaam mogelijk
te maken. En zo hoort het ook. ik doe in ieder geval mijn best
om de gasten van ‘t Pumpke na afloop van hun verblijf met een
goed gevoel naar huis te laten gaan. En
hopelijk proeft u dan ook de passie in onze
gerechten!
Met vriendelijke groet,
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Atelier

Iris Hurkmans-van de Bilt
• Schilderlessen • Workshops • Schilderijen
www.irishurkmans.nl
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D’n BLieKer

UITNODIGING

PRESENTATIE POSITIONERING HEESCH

AGENDA DINSDAG 24 MEI

INSTALLATIE-DOMBO

19.30-20.00 uur: Ontvangst
20.00 uur:
Start programma
- Opening
Voorzitter Centrummanagement Heesch
Pascale van Heugten-van Casteren
- Inleiding; belang voor Heesch
Burgemeester mevrouw Marieke Moorman
- Positioneringsplan Heesch
Pim Ruigrok van DailyResult
- Uitrol campagne
Werkgroep Promotie
- Vragenronde
22.00 uur:
Informeel hapje en drankje
Locatie: Cultureel Centrum De Pas
De plannen worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze, de Rabobank Oss Bernheze, de Ondernemersvereniging
Heesch en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Heesch.

HEESCH - Heesch heeft de ambitie om regionaal een eigen
plek op te eisen tussen het centrum van Oss en de omliggende
lokale winkelcentra.
Na maanden van voorbereiding
door Stichting Centrum Management Heesch, inspraak van
de Gemeente Bernheze, Rabobank Oss Bernheze, Ondernemers Vereniging Heesch en de
Vereniging van Vastgoedeigenaren, is de basis gelegd! Hoe?
Dat willen we op dinsdag 24 mei
presenteren, met de daarbij behorende reclameboodschap.
De samenwerking tussen Hee-

sche ondernemers, vastgoedeigenaren, verenigingen, culturele
organisaties en bestuursleden
zorgen voor een goed draagvlak.
Heesch wil dat mensen hun
voorkeur geven aan winkelen
en verblijven in het dorp. Dat zal
leiden tot een centrum waar ondernemers en verenigingen van
Heesch zich willen vestigen en
zo zullen bijdragen aan een gezonde toekomst van Heesch.
Mensen worden kritischer, kieskeuriger en mobieler. Het koopen winkelgedrag en de invulling
van hun vrije tijd is erg veranderd. Winkels moeten zorgen

Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn
dagelijkse belevenissen.

dat ze zowel op internet als in de
straat bezocht kunnen worden.
Hoe de winkels zich presenteren
moet voldoen aan de verwachting van de veeleisende klant.
Alle ondernemers uit Heesch
en zeker de ondernemers in het
centrum, worden uitgedaagd
om de aandacht te trekken en
vast te houden van de lokale en
regionale consument. Wat brengen we daarvoor mee? Daarvan
wordt op 24 mei een tipje van de
sluier opgelicht. Voor Heesch zijn
er meer dan ooit kansen.
Wij zien en horen u graag bij de
presentatie van onze plannen.

Dinthers gilde naar st. Jan in
de meimaand Mariamaand

‘Het is eigenlijk zo simpel meneer, een kind kan de was doen. U volgt
gewoon het schitterende instructieboekje waarin alles stap voor stap
staat beschreven. U heeft echt geen monteur nodig om uw televisie
en internet te installeren thuis. Mocht u er echt niet uit komen, dan
kunnen we u altijd nog telefonisch te woord staan. Binnen een uurtje
kunt u genieten van dit geweldige pakket dat u heeft aangeschaft en
helemaal zelf heeft geïnstalleerd, geloof me!’

Gelukkig is de wachttijd bij Ziggo, als ik de
klantenservice bel, maar drie kwartier
De woorden van de perfect sociaal wenselijk getrainde medewerker
van Ziggo galmen al de hele middag door mijn hoofd. Op het heetst
van de dag sta ik al uren binnen te klooien met alle kabels, draden,
splitters en andere ingenieuze middelen die zijn bedrijf me geleverd
heeft. Het instructieboekje dat inderdaad schitterend is vormgegeven,
roept alleen maar meer vragen bij me op dan dat het antwoorden
geeft. Uit pure wanhoop heb ik alle kabels al ongeveer op elk mogelijke
manier met elkaar proberen te verbinden, maar het levert me nog
steeds geen internet en digitale televisie op.
Gelukkig is de wachttijd bij Ziggo als ik de klantenservice bel maar
drie kwartier. Drie kwartier om me heel rustig op te vreten en me heel
rustig verder te richten op dit supersnelle installatiepakket dat een
kind nog zou kunnen installeren. Ik vraag me dan ook drie kwartier
af waarom de klantenservice zo vaak bezet is, als iedereen het zo
makkelijk zelf heeft kunnen installeren? Of belt iedereen na het
installeren naar de klantenservice om Ziggo te bedanken dat het gelukt
is en ze nu hun eerste film aan het downloaden zijn?
Nadat ik een kwartier met wederom een perfect sociaal wenselijk
getrainde medewerker van Ziggo aan de lijn heb gehangen, die me
alleraardigst het instructieboekje heeft voorgelezen, heb ik de moed
opgegeven en toch maar een monteur besteld. Ondanks dat het
installatiepakket door iedereen makkelijk zelf kan worden aangesloten,
had de monteur pas over een week een gaatje in zijn overvolle agenda.
Gelukkig maar, er zijn nog meer installatie-dombo’s die eerste hulp
moeten krijgen.
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HEESWijk-DiNTHER - Op tweede pinksterdag was het de beurt van
het St. Barbaragilde Dinther om de H. Mis bij de wonen in het kader van de Mariamaand in de St. jan te ‘s Hertogenbosch. Traditioneel
kunnen gilden via loting, tijdens de ledenvergadering van Gildekring
Maasland, een plaats bemachtigen om in de St. jan acte de présence te
geven. Enkele gildebroeders en belangstellenden legden de weg naar
Den Bosch in alle vroegte te voet af, de anderen kwamen per auto naar
de St. jan. Gildekoning Arno van Boxtel was hierbij aanwezig, en nog
mooier was dat zijn vrouw Marlene deze keer de St. Barbarafiguur was.
Met haar twee pages, Sam Habraken en iris van Zutphen, stapte ze fier
de St. jan binnen. Een mooi moment, wat niet velen te beurt valt. Ruim
veertig gildebroeders hebben Marlene en koning Arno begeleid.

S

St. Barbaragilde

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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gezondHeid in balanS

Mantelzorgstarter
Da’s handig!
Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

Inruilactie
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COLUMN DICHT OP DE HUID
Spiegelbeeld
een lange slanke vrouw van
middelbare leeftijd kwam voor
een intake gesprek. Ze had een
sympathieke uitstraling, was
casual gekleed en had een bril
op met een zwart montuur. Met
haar zout- en peperkleurige haren oogde ze bleekjes. Ze vroeg
me of permanente make-up
voor haar ogen en wenkbrauwen iets zou zijn. Ze voelde
zichzelf onzeker en niet mooi,
verschuilde zich achter haar
donkere bril. Haar ogen straalden niet. Op straat liep ze zelfs
gebogen, omdat ze dacht dat
iedereen naar haar keek, vertelde ze me later.
Dit beeld is wat er in het hoofd
van de persoon zelf omgaat,

Ontevreden over uw hoortoestel?

Profiteer dan van onze scherpe inruilactie. Uw oude
hoortoestel is geld waard! Kom langs of bel voor een
vrijblijvende afspraak en ervaar de mogelijkheden van
de nieuwe generatie hoortoestellen.

het is niet zoals een ander haar
ziet. Door dit gebrek aan eigenwaarde gaan mensen dit
vaak zelf nog verergeren. Ze kleden zich
sober om nog
minder op te
vallen, met donkere kleuren. Ze
gaan krommer
lopen en gedragen zich als een
grijze muis. en het
probleem versterkt zich.
Al tijdens de eerste controle
zag ik een verandering optreden in haar gedrag. Haar wenkbrauwen had ik zacht aangezet, maar gaven haar gezicht
meteen meer uitdrukking. Haar
ogen gingen spreken door de
subtiele lijntjes. Het mooiste
echter was, dat haar ogen meer
straalden en dat deed ze zelf!
Tijdens de laatste controle zei
ze dat ze heel tevreden was
over de permanente make-up,
maar dat het haar nog iets veel
mooiers gebracht had; zelfvertrouwen. Ze beloofde me voortaan rechtop te lopen met de
borst vooruit.

Iedereen kan er mooi uitzien,
de mooiste versie van zichzelf zijn. Dit heeft niet met
schoonheid,
maar
met uitstraling en
kracht te maken.
Mensen zijn geneigd om de focus te leggen op
de minder mooie
dingen van zichzelf en letten daar
ook bij een ander op.
Draai dat eens om.

Besteed
aandacht aan
jezelf

Besteed aandacht aan jezelf.
Benadruk de mooie dingen aan
jezelf. Je huid en haren goed
verzorgen geeft zelfvertrouwen
en maakt je aantrekkelijk. Doe
juist op momenten dat je je onzeker voelt, meer met kleur in
je kleding. Trek hakken aan als
je jezelf wilt presenteren, het
werkt echt. Loop rechtop en
zeg tegen jezelf dat je er mag
zijn. Wedden dat de ander het
opmerkt?
Groet,

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

GRATIS HOORTEST • AUDICIEN AANWEZIG
PERSOONLIJK ADVIES

Longfonds zoekt collectanten
HEESCH - Doe ook mee met 40.000 anderen en collecteer in de week
van 23 t/m 28 mei voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds).

www.vanschijndelhoortechniek.nl
’t Dorp 29 Heesch • T 0412 475 959

Daarmee help je mensen met een ongeneeslijke longziekte en maak
je onderzoek mogelijk om kapotte longen te repareren. Als collectant
kun je zelf bepalen hoeveel tijd je wil investeren. De meeste collectanten lopen in hun eigen straat of buurt. Het kost je zo’n anderhalf tot
twee uur tijd. Wil jij je opgeven of meer informatie?
Ga naar longfondscollecte.heesch@gmail.com of bel naar 0412454497 of 0412-452169.

Haarwerken
voorvrouwen
vrouwen
Haarwerken voor
tijdens
en
na
chemobehandeling!
tijdens en na chemobehandeling!
WatWat
maakt
LiVage
enomstreken
omstreken
uniek:
maakt
LiVageOss
Oss en
uniek:
komenbij
bijuuthuis
thuis
wij
komen
 wij
begeleiding
 persoonlijkebegeleiding
persoonlijke
maximale vergoeding

maximale vergoeding
 3 werkdagen levertijd
 3 werkdagen levertijd
 100% klanttevredenheid
klanttevredenheid
 100%
 langdurige nazorg
 langdurige nazorg





www.livage.nl

www.livage.nl

06 - 243 94 158

06 - 243 94 158

Anita Vos

Anita Vos

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven:
bacteriën en ziekenhuisinfecties
UDEN - Arts-microbioloog Peter Schneeberger spreekt op dinsdag 31 mei in de serie Dokter op Dinsdag
@ Bernhoven over bacteriën en ziekenhuisinfecties. Ons lichaam kan niet zonder bepaalde bacteriën;
ze spelen een rol in de spijsvertering en in het afweermechanisme van onze huid. Maar mensen kunnen
ook ziek worden van sommige bacteriën.

Het voorjaar lonkt...
Lekker buiten sporten!
Bouw het sporten rustig op. Toch een blessure, pijn of klachten?
Dan bent u voor advies en/of behandeling bij ons in goede handen.
Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Deze ziekmakers kunnen in het
eten zitten, ingeademd worden
of via een wondje het lichaam
binnendringen en een infectie
veroorzaken. Het is vaak onvoorspelbaar waarom, in vrijwel
gelijke situaties, de ene persoon
wel ziek wordt en de andere niet.
Vee-gerelateerde
MRSA
in
Noord-Brabant
Een vee-gerelateerde (LA) MRSA
komt in deze regio regelmatig
voor. indien mensen drager zijn
van deze resistente bacterie,
heeft dit consequenties voor de
opname in het ziekenhuis. Peter
Schneeberger legt deze avond
uit wat dit voor mensen betekent en waarom het belangrijk is
om tijdens een ziekenhuisopname extra maatregelen te nemen.

Er is ook een deskundige infectiepreventie aanwezig om vragen te beantwoorden over isolatieverpleging in het ziekenhuis.

ven, Uden. De toegang is gratis. Wie de avond bij wil wonen,
moet zich op tijd aanmelden. Vul
het aanmeldformulier in op de
website van Bernhoven.

Aanmelden
Dokter op Dinsdag over bacteriën en ziekenhuisinfecties vindt
plaats op dinsdag 31 mei van
19.30 tot 21.00 uur in Bernho-

Bellen mag ook, naar PatiëntService van het ziekenhuis, telefoon
0413 - 40 29 00. Toewijzen van
plaatsen geschiedt op volgorde
van binnenkomst.
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Yungdrung Bön: toegankelijke meditatie
voor mensen van nu
heesch – Voor Stichting Tapiritsa, een organisatie binnen de Yungdrung Bön-traditie, organiseert
Martha Daams van 21 tot en met 26 juni mede een ‘retraite’: een afzondering voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening. Een geschikte omgeving voor zo’n retraite is bijvoorbeeld een klooster of
een speciaal daarvoor opgericht retraitecentrum. Met de keuze om ’s nachts naar huis te gaan of niet,
vindt deze bijeenkomst van zes dagen plaats in de Beukenhof in Biezenmortel, en is toegankelijk voor
iedereen, volgens Martha.

Martha Daams

Bijeenkomst in de Beukenhof in
Biezenmortel
Na het succes van een tweedaagse bijeenkomst vorig jaar in
Vorstenbosch, komt dit jaar de
vooraanstaande Ponlop Tsangpa
Tenzin Rinpoche naar Biezenmortel om de belangrijkste thema’s uit de Gyalwa Chagtri, het
Yungdrung Bön-handboek voor
beoefening, te behandelen. De

Ponlop Tsangpa Tenzin Rinpoche
Mediteren
Vijf tot 10 procent van de Nederlanders doet aan een bepaalde vorm van meditatie. Want
wie kent het niet? Een onrustige
geest, gedachten die alle kanten
opgaan, of gedachten die zich
juist vastklampen aan één ding.
Rust, helderheid en ruimte lijken
vaak ver weg. Meditatie kan je
helpen om meer rust en helderheid te krijgen.
Yungdrung Bön is de oudste reli-

Tekst: Ramon Kézer Foto’s: Fons Baerken

gieuze traditie van Tibet en ontstond 18.000 jaar geleden. Leraren binnen deze traditie geven in
de Verenigde Staten en Europa
lessen om mensen te leren over
Yungdrung Bön, een traditie die
door tien procent van de Tibetanen wordt aangehangen. De
Yungdrung Bön heeft veel verschillende meditatievormen.
Stichting Tapiritsa
Stichting Tapiritsa is opgericht
in 2015. De organisatie wil de

Yungdrung Bön-cultuur en het
daaruit voortvloeiende traditionele onderwijs, ontwikkelen,
bewaren en bestuderen. Dat
doet Stichting Tapiritsa door bijvoorbeeld het organiseren van
seminars. Ook stelt de stichting
relevante teksten en beeld- en
geluidsmateriaal beschikbaar aan
meditatiebeoefenaars en organiseert de stichting retraites waar
Yungdrung Bön-beoefenaars gezamenlijk hun meditatie kunnen
beoefenen en verdiepen.

Bart komt met ’n nieuwe
Ham-Kaascroissant voor de dag
de bakkers Lamers

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

akkers
tips van de b
Maandtaartje

van mei

rois

Aardbeenienbava
5-6 person

9,95

geldig t/m 25-5-2016

We hebben ze al een paar weken in onze winkels om te
horen hoe de reactie’s zijn. Nou, die zijn er. En hoe!
Bart heeft onze ham-kaas croissant nieuw leven
ingeblazen en een pittigebite gegeven.
We willen ze u ook laten proeven.
Daarom deze week…

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

2 Ham-kaas
croissants

2,50
normaal 2,90

tuurlijke staat kunnen continueren in meditatie en hoe we deze
natuurlijke staat uiteindelijk kunnen integreren in ons dagelijks
leven. Het onderricht wordt gegeven in het Tibetaans met Nederlandse vertaling.
Aanmelden
De bijeenkomst begint op dinsdag 21 juni om 11.00 uur en ein-

‘Rust, helderheid en ruimte
lijken vaak ver weg. Meditatie
kan je helpen om meer rust en
helderheid te krijgen’
Ponlop werd geboren in 1972 in
West-Tibet en werkte zich gedurende een opleiding van twaalf
jaar op van monnik naar ‘geshe’,
een academische graad binnen
het boeddhisme. De bijeenkomst
staat in het teken van meditatie
en achtergrondinformatie. De
docent geeft een introductie in
onze zogenaamde ‘natuurlijke
staat’, legt uit hoe we deze na-

digt op zondag 26 juni om 15.00
uur. De kosten bedragen € 230,voor de lessen gedurende de zes
dagen, exclusief kosten voor de
maaltijden en overnachten in de
Beukenhof.
Heb je interesse? Meld je per
e-mail aan via info@tapiritsa.nl.
Voor meer informatie over Stichting Tapiritsa kijk je op
www.tapiritsa.nl.

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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Bernhezefamilieberichten

Viergeneraties

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde vrijwilliger

Frans van der Wijst
Frans was actief als vrijwilliger bij Laverhof op locatie
Cunera / De Bongerd. Op een betrokken en positieve manier
heeft Frans de bewoners begeleiding geboden.
Wij zijn dankbaar voor zijn vrijwillige inzet en wensen zijn
familie heel veel sterkte toe.
Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers
Raad van Bestuur
Stichting Laverhof
Heeswijk / Schijndel

Heeswijk-Dinther - Job van Nuland werd geboren op 26 april en
is de zoon van Freek van Nuland (28 jaar). Freek is de zoon van Geert
van Nuland (55 jaar). Geert is de zoon van Martien van Nuland (86
jaar). Job is de eerste stamhouder van de familie Van Nuland en hij is
alweer de vijfde generatie die woont in het stamhuis op Rukven 9a
te Heeswijk-Dinther.

Hulpdienst Lichtpunt
verrast met cheque
HaDeekwis

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

parochienieuws

Pastoor Joost Jansen en Ruth van de Pol

Informatieavond over
bedevaart naar Rome

HEESWIJK-DINTHER - De uitslag van de Hadeekwis zaterdag 7 mei
werd bekendgemaakt bij De Toren. De hele zaal zat vol met mensen
met gespannen gezichten. Wie heeft dit jaar de kwis gewonnen? En
waar gaat het geldbedrag voor het goede doel naar toe?

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft uitgeroepen,
organiseert het bisdom ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de
Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB), een bedevaart naar
Rome van maandag 14 november tot zaterdag 19 november.

De organisatie van de Hadeekwis had besloten dat Hulpdienst Lichtpunt dit jaar de cheque kreeg. Deze hulpdienst is
ontstaan vanuit de kerken (ook
de protestantse kerk) van Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Deze hulpdienst organiseert al
tien jaar de kerstpakkettenactie
en de afgelopen vijf jaar heeft
ze ook een paaspakkettenactie
kunnen realiseren.

Op dinsdag 15 november is er in
Rome een Nederlandse dag, met
een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek,
waarin de Nederlandse bisschoppen voorgaan. Paus Franciscus
zal aan het einde van deze viering de Nederlandse pelgrims
toespreken. Vanuit het bisdom
’s-Hertogenbosch neemt ook de
nieuwe bisschop, Mgr. De Korte,
deel aan deze bedevaart. Mgr.
Hurkmans zal als nieuwe rector
van de Friezenkerk in Rome alle
bedevaartgangers welkom heten.
Op woensdag 25 mei wordt er
vanuit het bisdom vanaf 19.30
uur een avond georganiseerd
in het Sint Janscentrum aan de
Papenhulst 4 in ’s-Hertogen-

bosch, om belangstellenden te
informeren over deze bijzondere bedevaart en Nederlandse
dag in Rome. Ook parochianen
van de parochie De Goede Herder, evenals medebewoners van
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch,
zijn hierbij van harte welkom. Je
wordt gevraagd je vooraf aan te
melden. Dit kan tot maandag 23
mei bij de pastoraal werkster van
de parochie, Annemie Bergsma:
0412-451215 of bergsma@
petrusemmausparochie.nl.
Indien gewenst kan met elkaar
meegereden worden en de kosten hiervan gedeeld. Iedereen
is van harte uitgenodigd om in
dit Heilige Jaar op bedevaart te
gaan.

Verder probeert de hulpdienst
gezinnen die moeten leven van
een minimum inkomen, te helpen met klusjes in en om huis.
En deze mensen te begeleiden
naar de diverse instanties zoals gemeente, sociale dienst en
schuldhulpmaatje.
Via Lichtcirkel (de vriendenkring
van Lichtpunt) wordt geprobeerd mensen te helpen met
tweedehandse goederen waar
op dat moment behoefte aan

is. Bijvoorbeeld bedden, fietsen,
kasten, stoelen, tafels, stofzuigers, wasmachines, etc.
Van het geld, dat geschonken
wordt door instellingen, particulieren en nu dus ook de Hadeekwis, bezorgen ze onder andere
kinderen uit deze gezinnen een
paar leuke vakantiedagen in een
speeltuin of zwembad met pannenkoeken na afloop, samen
met de ouders. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedereen in de
zomer op vakantie gaat, maar
deze kinderen gaan dus nooit op
vakantie en ook nooit naar een
speeltuin of pannenkoekenhuis,
omdat er geen geld voor is.
Hulpdienst Lichtpunt dankt de
organisatie van de Hadeekwis
nogmaals hartelijk voor de cheque ter waarde van € 500,- en
we hopen veel kinderen een paar
onvergetelijke, echte vakantiedagen te kunnen bezorgen.

7

Woensdag 18 mei 2016

Jong en oud wandelen voor
het eerst samen
Stichting Jeugdbelangen Nistelrode en zorgcentrum Laarstede
slaan handen ineen tijdens wandeldriedaagse

Aanbiedingen
geldig
van
1819
t/m
2425
juli
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m
mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

NISTELRODE - Stichting Jeugdbelangen Nistelrode en zorgcentrum Laarstede hadden de afgelopen
decennia jaarlijks ieder hun eigen wandeltocht. Tot dit jaar, want de organisatiecomités van beide wandelroutes slaan voor het eerst de handen ineen en verzorgen samen één wandeldriedaagse. Jong en oud
wandelen samen op 30 en 31 mei en 1 juni.

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

meelopen met de bewoners van
Laarstede”, zegt Dorinne. Gerry
voegt toe: “Je draagt het samen,
zonder vrijwilligers zijn we nergens.”
De wandeldriedaagse
De tocht start en eindigt in tegenstelling tot andere jaren bij
de Laarstede, de laatste dag eindigen we bij Eetcafé ’t Pumpke.
Wandelaars kunnen kiezen uit
een route van 5 en 10 kilometer.
De tocht van 5 kilometer, met fotospeurtocht, is toegankelijk voor
mensen in een rolstoel of met
een kinderwagen.

Gerry en Dorinne

Tekst: Ramon Kézér Foto: Yvonne Rozenhart

Voor het eerst samen
Gerry Smits, die met activiteitenbegeleidster Angela Kronenberg
het organisatorische gedeelte namens Laarstede voor haar rekening neemt, vertelt hoe het idee
is ontstaan: “Onze wandeldriedaagse is normaal gesproken
in augustus, want in mei/juni is
onze vakantie-themaweek. Dit
jaar willen wij het zomeractiviteitenprogramma wat meer verspreid gaan aanbieden, waardoor
ook meer afwisseling ontstaat.
Omdat de wandeldriedaagse van
Stichting Jeugdbelangen Nistelrode altijd eind mei, begin juni
is, paste dit ook prima binnen
ons activiteitenprogramma en
dachten we: waarom gaan we
het niet samen doen?” Stichting Jeugdbelangen Nistelrode
reageerde enthousiast op het
idee. Dorinne Swinkels, die met
Janet van den Hanenberg, Nicole van de Laar, Jeanny Brouwer
en Dorien Pittens de commissie
vormt van de werkgroep wandeldriedaagse binnen Stichting
Jeugdbelangen Nistelrode, ziet
het ook helemaal zitten: “Het
lijkt ons geweldig dit evenement
samen met Laarstede te organiseren. Als straks kinderen meelopen en zeggen, hé opa en oma
lopen ook mee, zou dat geweldig
zijn.” De samenwerking verloopt

vlekkeloos. “We hebben alles
goed geregeld, alleen het weer
hebben we niet in de hand”,
lacht Gerry.
Waardering
Zowel Dorinne als Gerry bena-

Onderweg krijgen de wandelaars
iets te drinken en een gezonde
versnapering. Kinderen die drie
dagen meelopen, ontvangen een
verrassing, volwassenen die drie
dagen lopen, krijgen een bloemetje en degenen die de laatste
dag meelopen, krijgen ook dit
jaar weer een vaantje. Bij Laarstede wordt een fietsenstalling
geplaatst. Wil je aan dit wandelevenement meedoen? Meld je
dan op de dag zelf vanaf 17.45
uur bij Laarstede. Als je alle da-

je draagt het samen, zonder
vrijwilligers zijn we nergens
drukt de waardering voor de
vrijwilligers. “We hebben veel
vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld
brigadiers en mensen op de
posten en natuurlijk mensen die

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,

gen meeloopt zijn de kosten
€ 3,-. Wil je één of twee dagen
meelopen, dan kost het € 1,50
per dag. Je bent van harte welkom om mee te lopen!

ASPERGES (ongeschild) 1 kilo vanaf € 3.95

+ gratis dunschiller

RABARBER 1 kilo€ 1.50
PERZIKEN 10 stuks€ 2.50
Groot assortiment rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Zonnegloed

1,00

2e voor

met o.a. paarse
tarwe en zonnebloempitten

Monchou
4 voorgebakken Aardbeientaartje

7,95

kampioentjes

1,00

voor

Van Mook

6-8 pers bodem van biscuit,
gevuld met monchou,
slagroom en zoete aardbeien
van Jan en Birgitte uit Uden

De Echte Bakker

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

500 gram
Verse worst &
500 gram
H.O.H. gehakt
Foto: Evert Tjepkema

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

Samen

€ 7,50

Speklappen
100 gr.

€ 0,75

Knakworst uit
eigen slagerij
100 gr.

€ 1,15

Gebraden gehakt
100 gr.

€ 1,09

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heesch

KBO Bernheze
Albert van Uden
wint veertiende
ladder

HEESCH - De uitslag van de
veertiende ladder van het KBObridge werd op woensdag 11
mei bekendgemaakt. Er was wat
extra’s bij de koffie en iedere
bridger kreeg een consumptie
aangeboden. De vorige competitie werd gewonnen door Mies
Spierings.
Ook nu werd hij met een gemiddelde score van 68,446% nummer een. Maar, omdat een speler
slechts eenmaal per jaar de lad-

Jeu de boules, een spel voor jong en oud

der kan winnen, werd nu Abert
van Uden als winnaar bekendgemaakt. Hij scoorde 67,701% en
mocht een attentie in ontvangst
nemen. Het gemiddelde van Harry Gloudemans was 59,611%,
goed voor een derde plaats.
Truus Smits benaderde met
50,156% het dichtst de 50% en
ontving een luxe bridgepen. Voor
de twee dames die laatste waren
in deze wedstrijd, was er ook een
kleinigheidje. Zesenveertig personen hebben in de laatste twaalf
weken minimaal acht keer het
bridgen bezocht!

band gespeeld.

Wil je meer weten over deze
KBO-activiteit, dan kun je contact
opnemen met Willy Muytjens,
telefoon 0412-613417.

Jeu de boules
bij KBO Heesch

Elke dinsdag van half twee tot
ongeveer half vijf wordt er fanatiek om de puntjes gestreden.
Gezelligheid en speelplezier blijven echter het voornaamste. Niet
te verwaarlozen bijkomstigheid
is, dat deze activiteit een ideale
manier is om in beweging te blijven!

HEESCH - Het is lente en dat nodigt uit om fijn buiten bezig te
zijn. Een spel voor jong en oud is
jeu de boules! Al zo’n kleine 30
jaar wordt dat hier in KBO-ver-

Alle leden kunnen gratis deelnemen. Nog geen lid van de KBO?
Je bent altijd welkom om een
keertje mee te doen. Wanneer het
bevalt, word je toch gewoon lid.

Alleen het woord zomer tovert
de zon al op mijn gezicht

Heeft u vragen
over zorg?

Al die jaren komt wekelijks een
groepje senioren samen om een
balletje te gooien, een kop koffie te drinken en vooral om samen gezellig te buurten. Ook
als het weer een beetje minder
is gaat het door; dan wordt er
uitgeweken naar binnenbanen in
Teeffelen. Samen rijdt de groep
daar naar toe. Dit brengt geringe
kosten met zich mee, maar hier
kan zomer en winter, onder alle
weersomstandigheden worden
gespeeld.

Is de belangstelling gewekt?
Neem dan contact op met de
kartrekker van jeu-de-boules,
Kees de Leeuw, telefoon 0412
- 452590. Beschik je niet over
een set boules, dan is dat geen
probleem. Er zijn voldoende reservesets beschikbaar. Vervoer
wordt onderling geregeld en niet
te vergeten: het is een heel gezellige club!
Kijk ook eens op de website
www.kbo-heesch.nl voor meer
informatie over de KBO.

Dagreis KBO
Vorstenbosch naar
het Eifelgebergte
VORSTENBOSCH - Met de dagreis en twee jeu de boules-middagen sluit KBO Vorstenbosch
het voorjaar van 2016 af.
Op vrijdag 20 mei vertrekken
de senioren met de bus naar
het Eifelgebergte in Duitsland.
Vanaf Vorstenbosch rijden we
naar Limburg, waarna de route
verdergaat naar de Eifel. Via het

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail:
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail:
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

KBO Vorstenbosch heeft ook
nog voor de vakantie de banen
van het gilde gereserveerd voor
een gezellig onderling jeu de
boules-toernooi op donderdag
26 mei en 23 juni. Voor de senioren zijn enkele leuke prijsjes te
winnen.
Afgezien van de jubileumdag op
3 juni, worden er voor de zomer
geen grote activiteiten meer georganiseerd. Wel kan men blijven
deelnemen aan de wekelijkse
verenigingsbijeenkomsten, zoals
het dansen, kaarten, biljarten,
handwerken en kienen.

HEESCH - Een grote groep mensen uit de doelgroep van ziekenvereniging ‘De Horizon’ ging onder leiding van verschillende vrijwilligers op bedevaart naar Handel. Het is een jaarlijks terugkerend
evenement in de meimaand. Voorheen werd op bedevaart gegaan
naar Den Bosch.
Omdat daar steeds meer parkeerproblemen zijn ontstaan,
trekt de stoet tegenwoordig naar
Handel. De bedevaartgangers
genoten van een mooie toeristische route door het landelijke
gebied van de gemeenten Bernheze en Veghel. Het stralende
lenteweer en de natuur, die opnieuw veelbelovend uitliep, gaven de reis een extra feestelijk
tintje. Eenmaal in Handel aan-

gekomen, stond een priester van
Braziliaanse afkomst het gezelschap op te wachten voor de Eucharistieviering. Hij heette iedereen hartelijk welkom en bood de
mogelijkheid om de traditie van
‘even een kaarsje aansteken’, te
handhaven.
Met woord en samenzang werd
de eucharistie gevierd, wat een
extra toevoeging was aan dit

UDEN - Ook dit jaar heeft Bernhoven de her-audit als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker glansrijk
doorstaan. De audit is uitgevoerd door de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. Zo’n audit vindt ieder jaar opnieuw plaats en bepaalt
of een ziekenhuis erkend blijft als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Voor al uw vragen
over onze zorg- en
dienstverlening kunt
u met een van onze
cliëntservicebureaus
contact opnemen.

In Woffelsbach hebben de reizigers nog eventjes vrij om eventueel iets te drinken. Later in de
middag rijden we via Roetgen
terug naar Nederland waar we
deze dag afsluiten met een diner.

Handel ontvangt opnieuw ‘De Horizon’
en verruimt de wereld van zieken

Bernhoven screeningscentrum darmkanker

Wij helpen u graag!

bedevaartsplaatsje Kornelimünster, Mulartshütte en door het
mooie natuurgebied komen we
dan aan in Woffelsbach. Na de
lunch schepen we in voor een
boottocht over de Rursee.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker startte in 2014. Sinds de
start is Bernhoven een erkend
screeningscentrum. Het Udense
ziekenhuis doet dit zo goed, dat
het als voorbeeld voor andere
ziekenhuizen geldt.
Om als screeningscentrum voor
het bevolkingsonderzoek erkend
te worden, moet het ziekenhuis
aan een aantal eisen voldoen.
Een van de belangrijkste is, dat
de patiënt binnen een week in

het ziekenhuis terechtkan voor
verdere diagnostiek en behandeling als uit de poeptest blijkt dat
een vervolgafspraak nodig is.
Ook is het in Bernhoven mogelijk om de endoscopie te ondergaan met een roesje wanneer de
patiënt dit wil. Dat kan niet in
alle centra.
Dit jaar worden de mensen opgeroepen die zijn geboren in
1941, 1945, 1947, 1949, 1951,
1953, 1955, 1957.

bezoek aan Maria. Na de eucharistieviering lieten in café-zaal ‘ t
Vossenhol de koffie en de chocoladebol zich goed smaken.
Zeer voldaan reed ieder daarna
richting Heesch, met een gevoel
van dankbaarheid richting ‘De
Horizon’, die opnieuw een bijzonder uitstapje had geboden
aan mensen met minder mogelijkheden.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
HEESCH – Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker van het
Bevolkingsonderzoek Zuid start
op 26 mei.
Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar
elke twee jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker
in een vroeg stadium ontdekt
worden. Dit verhoogt de kans op
genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat tot
medio eind juni op het parkeerterrein nabij sporthal ’t Vijfeiken
aan het Vijfeiken 53. Voor meer
informatie kun je kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.
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Meimaand voetenmaand
Marya schoenmode bij 50 beste
schoenenzaken 2016 in nederland

Schimmelnagels?
Laat ze behandelen met LASER
NiSTELRODE – Met trots behoort Marya schoenmode tot de vijftig
Beste schoenenzaken in Nederland. De lijst van vijftig wordt samengesteld op basis van inzendingen van diverse partijen uit de schoenenbranche, zoals fabrikanten, leveranciers en agenten.
Het resultaat: een lijst met
schoenenzaken die zich op hun
eigen manier onderscheiden. in
een sector waarvoor de economische opleving grillig verloopt,
is het goed om zo’n positief signaal extra te benadrukken.
“in deze familiezaak, waar aandacht voor de klant centraal

staat, werkt een ondernemer
met visie. Marya stuurt haar collectie slim bij en verwerft regionale bekendheid met slim social
mediagebruik.”
Laar 9 - 5388 HB Nistelrode
(0412) 61 13 49
www.maryaschoenmode.nl.

Pijnloos en zonder bijwerkingen af
van uw schimmelnagels.
Professioneel behandeld door een huidtherapeute

Kijk voor alle informatie op
www.oederma.nl of bel
06 5369 75 54

Heesch - Oss - Nuland

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

E-mail: info@peduca.nl

Behandeling van alle voetproblemen

Marya schoenen en tassen
wordt wolky select partner

meimaand:
VOETENMAAND
T 073 547 00 19

WEET WAT U DOET,
BIJ PIJN AAN UW VOET!

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

het onderzoeken en behandelen van
voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt
u terecht bij de podotherapeut.
Voor

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied
van de voet.

NiSTELRODE – Marya Schoenen en Tassen is Wolky Select Partner geworden. Dat wil zeggen dat zij een
uitgebreide collectie Wolky schoenen voor dames, en Cloud9 voor heren in haar assortiment heeft. Zij
voert maar liefst 156 toonaangevende topmerken in dames-, heren- en kinderschoenen. Is authorized
verkooppunt van het gerenommeerde merk Van Bommel en voert een van de grootste collecties in haar
Gabor shop-in-shop.
Met drie filialen en een vloeroppervlak van 280 vierkante meter
voor dames- en herenschoenen
en 150 vierkante meter voor kinderschoenen en nog eens 150
vierkante meter in de Tamarisshop, heeft zij volop de ruimte.
Eigenaresse Marya Reizevoort
voert al vele jaren veel gerenommeerde merken waaronder de
Wolky.

Marya Wolky’s Sunshine Beach
Met de zomer in aantocht zijn
er nu ook sierlijke teenslippers,
waarmee je het mulle zand kunt
trotseren. Wolky geeft de flip
flop een upgrade met een heerlijk voetbed, fijn glanzend leer en
controle over de teen grip. Deze
Sunshine instapper is verkrijgbaar in goud of zilver voor een
instapprijs van € 59,95 bij de

Wolky Select Partner. Let the sun
shine! Verkrijgbaar bij de Wolky
Select Partners.
Ook zo benieuwd? Het team
van Marya Schoenmode staat
voor u klaar, klantvriendelijk en
servicegericht als altijd.
U kan ook eens gaan winkelen in
de online shop
www.maryaschoenmode.nl
of www.marya.nl.

LOCATIES
Berghem
Molenweg 2b
5351 EV Berghem

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

073-5470019

0413-310237

0413-470058

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

0413-310237

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

0413-470058

073-5470019
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kinderprogramma Heerlijk Heesch

gebaren met je baby

HEESCH – Heerlijk Heesch heeft ook een speciaal Kinderplein ingericht op zondag 29 mei. Kinderen
kunnen daar heerlijk spelen, proeven en deelnemen aan verschillende activiteiten. Het Kinderplein is
geopend van 14.00 - 19.00 uur. Natuurlijk zijn er ook voor de kinderen culinaire versnaperingen verkrijgbaar.
KINDERPROGRAMMA
HEERLIJK HEESCH:

om naar te kijken en heerlijk om
van te smullen.

Figuurpannenkoeken
Matthieu van Lent, deelnemer
van ‘Heel Holland Bakt’ en initiatiefnemer van Matthieu’s Bakery, bakt lekkere figuurpannenkoeken van 15.00 tot 16.00 uur
en van 17.00 tot 18.00 uur. Leuk

Heerlijk Heesch prikkelt
de zintuigen
De geur- en smaakpapillen worden geprikkeld, de handen worden aan het werk gezet om alles
goed te kunnen voelen en de
ogen moeten op scherp staan
om alles te kunnen ontrafelen.
Er is een balie aanwezig, voorzien
van allerlei ingrediënten, waarbij
de kinderen worden uitgedaagd
om te voelen, proeven, kijken en
ruiken van 14.30 tot 18.00 uur.
Dit is mede mogelijk gemaakt
door Tousain Catering Service.

Ontdek de geheimen
van de keuken
Er is een culinaire ontdektocht
over het Heerlijk Heesch-terrein,
waarbij de kinderen middels verschillende opdrachten en vragen
kennis kunnen maken met de vijf
zintuigen.

Eentje is anders: Een zoekboek
Britta Teckentrup
in dit bijzondere zoekboek staat op elke pagina een dier centraal. De bladzijde is gevuld met identieke afbeeldingen van dat dier, maar eentje is er telkens anders. Op de
andere bladzijde staat een korte tekst op rijm, met een paar aanwijzingen. Het is een
klein detail waarnaar de peuter op zoek moet gaan: de worm in de snavel van een
vogel, een schildpad die zich verstopt in zijn schild. Het lijkt heel eenvoudig, maar toch
moet je heel goed kijken en dat maakt het boeiend. Op de laatste bladzijde komen
alle dieren van het boek terug en eentje dat nog niet eerder in het boek voorkwam.
Leuk om samen op zoek te gaan! Een mooi uitgevoerd zoekboek voor speurneusjes
vanaf 2 jaar!
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De workshop over babygebaren en BoekStart is bedoeld voor
ouders en/of opvoeders, samen

met kinderen tot twee jaar. Oudere broertjes of zusjes zijn ook
welkom. De bijeenkomst duurt
van 10.00 tot 11.00 uur. Mee-
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De workshop leert ouders aan
de hand van muziek, rijm, liedjes en spel hoe ze babygebaren
kunnen gebruiken. Na afloop is
er tijd om rond te kijken in de
BoekStarthoek van de bibliotheek.
De BoekStartcollectie is bedoeld
voor kinderen tot twee jaar en
bestaat uit onder andere voelboekjes, knisper- en badboekjes.
in de workshop wordt uitgelegd
hoe je die kunt gebruiken om de
(gebaren)taalontwikkeling van je
baby te stimuleren.
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NiSTELRODE - Florrie van Breugel geeft op woensdag 25 mei een
workshop ‘Zing, Speel & Gebaar’ in de bibliotheek van Nistelrode.
Ze laat zien hoe heel jonge kinderen al kunnen communiceren door
middel van gebaren. Dat doet ze aan de hand van liedjes, spelletjes
en boekjes. Ouders krijgen daarnaast uitleg over BoekStart en de
babyboekencollectie van de bibliotheek.

Alle deelnemende locaties, tijdstippen en
meer informatie over de activiteiten staan op
www.leijgraaf.nl/openavond. Daar kun je je ook
inschrijven voor meer informatie!

UDEN
VEGHEL

BOXMEER
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‘Voor jongeren door jongeren’
Depot: een lifestyle winkel en horecagelegenheid in hartje Heesch waar je kunt eten, drinken én shoppen tegelijk.
Maar wat echt bijzonder is: in Depot werken jongeren waarvoor het leven niet altijd vanzelf gaat.
HEESCH - Begaafde jongeren, soms zelfs hoogbegaafd. En toch hebben ze begeleiding en sturing nodig
in hun dagelijkse functioneren. Want hoewel er niks aan hen is te zien, kampen ze met bijvoorbeeld
autisme, AD(H)D, depressies of persoonlijkheidsstoornissen. Initiatiefnemers Gemma van Casteren en
Carin Boeijen maken zich met hun project Partners in Zorg sterk voor deze jongeren van 18 – 30 jaar. Zij
bieden woonruimte, zorg en begeleiding. En met Depot bieden ze nu ook een heel mooie dagbesteding.
Depot
De jongeren kiezen zelf waar
hun voorkeur ligt binnen Depot. De horeca, de bediening?

Of het bakken van de huisgemaakte taarten, muffins en ander lekkers? Of de winkel, mooie
cadeauverpakkingen
maken,

klanten helpen? Artikelen een
persoonlijke touch geven met
een mooie inscriptie? Alles kan.
De winkel kent geen winstoog-

Medewerkers voor de lifestyle winkel in het centrum van Heesch Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Het aftellen is begonnen: 8 juni is
het Buitenspeeldag
Aanmelden van buitenzinnige activiteiten kan tot 8 juni
BERNHEZE - De Buitenspeeldag op 8 juni staat voor de deur. De initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon hebben al een paar honderd aanmeldingen van gemeenten, scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders en kinderen ontvangen. Doe ook mee, steek de koppen bij elkaar, verzin samen met
kinderen een spetterend programma en check of de activiteit in aanmerking komt voor subsidie. Aanmelden kan tot 8 juni via www.buitenspeeldag.nl.

merk: het is enkel belangrijk dat
de winkel blijft draaien, zodat de
jongeren hun leer- en werkplek
behouden.
Handen uit de mouwen
in Roemenië
Niet overal op de wereld worden
jongeren met deze problematiek
zo goed opgevangen. Daarom
is een Nederlands echtpaar in
Roemenië een project gestart
voor kansarme jongeren aldaar:
een camping waarin de jongeren
werken en hun dagen zinvol kunnen besteden. Onze Nederlandse
jongeren gaan nu helpen bij het
opzetten van de camping. in juli
vertrekt een groep van zo’n 25
jongeren met vier begeleiders
vanuit Heesch naar Roemenië.
Zodat ook de jongeren daar zin
en richting kunnen geven aan
hun leven.
Doe mee!
De jongeren hebben zelf al allerlei initiatieven ondernomen om
geld bij elkaar te brengen voor dit
doel. Daarbovenop worden twee
grote activiteiten georganiseerd:
op 29 mei is er de Tocht met een
Missie: fietsen of wandelen, start
bij De Eijnderic.
En op 21 mei is er een spetterend
Benefietconcert in De Pas, met
optredens van Vanavond niet
schat, Ruizzz, Coverband Nicky’s

VB2.pdf
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Pride en Dj Sjek. De opbrengst
gaat volledig naar het project in
Roemenië, via iBO en wethouder
René Peters (Oss).
Wilt u ook uw steentje bijdragen?
Doe mee of sponsor met een donatie. Zodat dit unieke project
door en voor bijzondere jongeren
een geslaagd project wordt. Gewoon, omdat onze jongeren hier
én daar het verdienen!
Informatie en
kaartverkoop:ter plekke
(cc De Pas en De
eijnderic) en bij Depot,
’t Dorp 61A Heesch.

12:57

‘Mama ik heb een neuzebel’

Kinderopvang op maat
Gastouderbureau Roodkapje regelt het voor u!

de school, de bibliotheek of de
supermarkt om hun activiteit in
de buurt bekend te maken. jantje Beton en Nickelodeon roepen
initiatiefnemers op om iedere
activiteit aan te melden en deelname via social media van de daken te schreeuwen.

Kinderen opgelet!
kinderen die een gaaf buitenspeelidee hebben en dit willen
organiseren tijdens de Buitenspeeldag kunnen subsidie aanvragen.
Voor meer informatie en inspiratie surf naar
www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl.

Tips, inspiratie en locatie
aanmelden
iedereen die een activiteit voor
de Buitenspeeldag wil aanmelden, vindt tips, inspiratie en een promotieposter op
www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl.
Organisatoren van een activiteit
kunnen de posters ophangen in

kinderen mogen de Buitenspeeldag niet missen!
Trek dus alles uit de kast, laat
straten afsluiten en leg tablets
in de la, zodat kinderen gewoon
buiten kunnen spelen.
En dat is waar het jantje Beton
en Nickelodeon om gaat!

Bureaukosten vanaf 25 euro PER GEZIN.
Bureaukosten
vanaf € voor
25,- PER
GEZIN.en vraagouder GRATIS.
Fiscale ondersteuning
gastouder
Fiscale Overstappen?
ondersteuning
voor
gastouder
Informeer naar onze voorjaarsaktie.
en vraagouder GRATIS.
Overstapboete?vanaf
Vraag naar
mogelijkheden.
Bureaukosten
25deeuro
PER GEZIN.
Zoekt
u
kleinschalige
oppas,
wij
zoeken
met
u mee!
Gastouderbureau
Roodkapje
regelt
het
vooren
u!!!
Overstappen?
Fiscale ondersteuning voor gastouder
Zelf
gastouder
worden?
Wij
helpen
u
met
de
opleiding
en
fi
nanciering.
Informeer naar onze voorjaarsaktie.

Kinderopvang op maat
vraagouder GRATIS.

Overstapboete?
Vraag naar de mogelijkheden.

T 0497- 38 13 45
www.omavanroodkapje.nl
Download onze app: GOB Roodkapje

KinDeren moeten
GeWoon BUiten
KUnnen spelen,
Dat iS Waar Het
JantJe Beton
en niCKeLoDeon
om Gaat!

Overstappen? Informeer naar onze voorjaarsaktie.
Zoekt u kleinschaligeVraag
oppas? naar de mogelijkheden.
Download onze app:
Overstapboete?
GOB Roodkapje
Wij
zoeken
met
u
mee!
www.omavanroodkapje.nl
T 0497-381345
Zoekt
u kleinschalige
oppas, wij zoeken
met u mee!
Zelf gastouder worden?
Wij helpen u met de opleiding en financiering.
Zelf gastouder worden?
Consulent bij
u in de buurt.
Bureaukosten
vanaf 25 euro PER GEZIN.

Wij
helpen u met de opleiding en financiering.
Fiscale ondersteuning voor gastouder en vraagouder GRATIS.
Consulent
bij naar
u inonze
de voorjaarsaktie.
buurt.
Overstappen?
Informeer

Overstapboete? Vraag naar de mogelijkheden.
Zoekt u kleinschalige oppas, wij zoeken met u mee!
Zelf gastouder worden? Wij helpen u met de opleiding en financiering.
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Wij creëren
banen voor
onze jongeren

met
Rabobank
Oss Bernheze

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van Carin & Gemma?
Lees hoe zij jongeren met diverse problematieken begeleiden. Hun verhaal en de
enthousiaste verhalen van anderen uit de omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar
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Het Horizon voetbaltoernooi nieuwe stijl
het veld en in de kantine. Voor €
0,50 kun je het inschrijfgeld voor
je team terugwinnen.
Inschrijven
Inschrijven kan met een recreantenteam van zes veldspelers
en een keeper, met minimaal
een vrouw in het veld of met
een prestatieteam van vijf veldspelers en een keeper, waarvan
de samenstelling door het team
zelf bepaald wordt. Trommel je
familie, vrienden of collega’s bij
elkaar voor een dag gezelligheid
als recreantenteam of je clubgenoten in of rond Bernheze voor
een potje intensief voetbal, met
als inzet de beker. Na elke wedstrijd van 20 minuten wordt van
tegenstander gewisseld.
Het inschrijfgeld is (inclusief
borgsom van € 45,-) € 70,- per
V.l.n.r. Tinie van Hintum, Jan v.d. Leest en Willem Wijnen bespreken de nieuwe aanpak

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch – Intensief voetballen, met als inzet veel gezelligheid en voor de
Horizon een kleinigheid, kan op 12 juni van 10.00-16.30 uur op sportpark De
Braaken; het thuis van HVCH. Nieuw dit jaar is, dat de teams met recreanten en
de teams met prestatiegerichte voetballers in aparte poules worden ingedeeld.
Dit 40e voetbaltoernooi, georganiseerd door de vrijwilligers van
de Horizon, is ingericht om er
een gezellige dag van te maken.
De spelers voetballen op eigen
niveau en rond de velden is volop
vertier voor kinderen en volwassenen. De kinderen vermaken

zich met spelletjes, er is muziek,
een wedstrijdje kratje trappen en
touwtrekken. In de kantine is een
uitgebreide keuze aan versnaperingen en de organisatie staat te
trappelen om de wisselbeker en
sportiviteitsbeker uit te reiken
aan het einde van de dag.

Loterij
Gedurende de dag kun je een
kans wagen op het terugwinnen
van je inschrijfgeld voor het toernooi. De kistjes, waaruit je tegen
betaling een envelop kunt trekken met het winnende (of verliezende) lot, zijn aanwezig langs

ding van teamnaam en contactpersoon.
Programma
Deelnemers ontvangen het programmaboekje thuis. Voor on-

‘Een dag gezelligheid
met intensief voetbal’
team, netto dus € 25,- per team
voor een dag gezelligheid. De
borgsom wordt gedurende de
dag terugbetaald.
Je kunt inschrijven tot 25 mei via
jos.vdheijden@home.nl. Geef in
de mail aan: teamnaam, ervaren
spelers of niet, gegevens van de
contactpersoon.
Het inschrijfgeld, inclusief borgsom kun je overmaken op
NL19INGB0003460929
t.n.v.
Horizon Heesch, onder vermel-

dernemers dé kans om via een
advertentie onder de aandacht te
komen en tevens De Horizon te
sponsoren: ½ pagina € 15,- en
1/1 pagina € 30,-. De winnaars
van deze dag gaan náár huis met
een beker. De echte winnaars van
deze dag – de langdurig zieken
uit Heesch – gaan ván huis, voor
een dagje uit met de Horizon. De
Horizon is alle vrijwilligers, sponsoren en HVCH dankbaar voor
hun bijdragen.

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 duiven waren voor
Gerrit alles, op vakantie
was hij er niet bij’
Mien en Gerrit Robben – De Wit startten hun huwelijk in een
omgebouwde kippenhok en werden oud in een omgebouwde koeienstal,
varkensstal en paardenstal. Daartussenin hebben ze veel zorgen gehad
om de gezondheid van hun oudste dochter en van Gerrit, maar altijd
waren er de duiven. “We hebben heel veel plezier gehad, hadden in de
manege 20 paarden en altijd kinderen over de vloer. Toen de manege
niet meer ging, hielden we de duiven. Op vakantie was er niet bij, de
duiven moesten gekorfd worden, weggebracht en weer opgewacht.”
Mien Robben (Heelwijk)
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Mysterie van de Langstraat opgelost

NiSTELRODE - Veel van de mensen die de afgelopen tijd door de Langstraat zijn gekomen, vroegen zich
af waarom in het veld palen staan met daaraan houten stukken. Wat blijkt? Het is een frambozenveld.
Gaston kuijpers van Het Broek Berries BV legt uit: “Er komen frambozenplanten te staan, planten om te
verkopen. Het wordt dus geen veld waar frambozen geplukt gaan worden.” Collega Patrick Coolen laat
zien waar de palen en houten stukken voor dienen: “We planten kleine frambozenplantjes, die dit jaar
nog uitgroeien tot planten van wel 1,80 meter. Langs de houten stukken spannen we touw in V-vorm. Zo
komen de knoppen goed tot ontwikkeling en komen van de knoppen uiteindelijk goede planten.”

Zie jij in Bernheze ook iets waarvan je niet weet wat het precies is en wil je dat graag weten?
Laat het ons weten en we zoeken het voor jou en alle Bernhezenaren uit.
Mail naar info@demooibernhezekrant.nl.

Vogels kijken tijdens nationale Vogelweek
‘Vogelwacht Uden organiseert vogelwandeling in de Maashorst’
NiSTELRODE – Tijdens de Nationale Vogelweek houdt Vogelwacht
Uden op zondag 22 mei een publiekswandeling in natuurgebied De
Maashorst. Onder leiding van deskundige gidsen kan iedereen ontdekken hoe ongelofelijk rijk De Maashorst is aan vogels en hoe leuk
het is om vogels te kijken.
De twee tot drie uur durende
wandeling start ’s morgens om
9.00 uur vanaf het grote par-

en te horen. De verwachting is
om zo’n veertig verschillende
vogelsoorten te kunnen spotten,

het doel van deze wandeling is om
zelF de vogels te ontdeKKen
keerterrein van Natuurcentrum
De Maashorst aan de Erenakkerstraat 5. Voor gezinnen met
jonge kinderen is een kortere
route uitgezet. Deelname aan de
wandeling is gratis. Doe mee en
reserveer jouw plek op
www.vogelweek.nl.
Het doel van deze wandeling is
om zelf de vogels te ontdekken

EEN ZOMERSE

TUIN
INTRATUIN
BARBECUE
69.99

49.

99

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816.
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open van maart t/m juni.

waaronder zang- en roofvogels,
spechten en misschien wel de
zeldzame grauwe klauwier. Ervaren gidsen van Vogelwacht Uden
wijzen de wandelaars op de
verschillende kenmerken. Voor
meer informatie en aanmelden, kijk op www.vogelweek.
nl of neem contact op met josé
Escher, telefoon 0412-650180.

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

Ze zijn er weer:

geraniums, perkgoed, hang- en kuipplanten
• In mei op zondag geopend van 11.00 – 16.00 uur
• Outlet bloembakken en terraspotten
voor zeer scherpe prijzen

HS 45 45 cm

• Zeer ruime keuze in vaste planten, heesters,
siergrassen, kruiden, klimplanten,
bomen, fruit en haagplanten

HS 45 60 cm

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

van 349,- nu 279,van 369,- nu 299,-

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

De Kersouwe opent met BLØF

Jezelf leren presenteren in CC Nesterlé in Nistelrode
Bernheze - Wanneer je je zeker voelt, er goed uitziet, stevig in je
schoenen staat, je zaakjes goed hebt voorbereid... Ja, dan kun je de
wereld aan. Dat geldt voor iedereen, als privépersoon, maar ook
voor je bedrijf of organisatie. Je kunt immers maar één keer een
goede eerste indruk maken!

ontvanger, leer je jezelf te presenteren. Stephanie van Werkhoven zat als kind in een koor en
tot op de dag van vandaag loopt
het spelen met je stem en de
creativiteit die daarbij hoort, als
een rode draad door haar leven.
Zij leert je hoe je goed gebruik
kunt maken van je stem, leert articuleren en je ademhaling onder
controle krijgt.

De veelzijdige Geertje
van de Rijt is inspirator
en motivator

Leer jezelf presenteren

Als je een eigen onderneming
hebt, is het belangrijk hoe je
overkomt en dat je klanten een
goede indruk van je krijgen.
Maar ook als je op zoek bent
naar een nieuwe baan is het
goed dat je jezelf tijdens een sollicitatiegesprek goed ‘verkoopt’.
Doe ik dit wel goed genoeg of is
er meer uit te halen?
Op vrijdag 27 mei deelt een
tweetal creatieve vrouwen hun
kennis en ervaring met belang-

stellenden via interactieve workshops van telkens 45 minuten.
Wie weet wat voor talenten er in
jou schuilen!
Creatieve vrouwen
De veelzijdige Geertje van de
Rijt is inspirator en motivator. Ze
zingt, presenteert en coacht. Tijdens de bijeenkomst gaat ze op
zoek naar jouw kwaliteiten. Door
zelf te ervaren, te spiegelen en
aan de slag te gaan als zender en

Voor wie?
Vrouwen van alle leeftijden en
achtergronden zijn welkom! De
middag begint om 12.30 uur en
zal muzikaal af worden gesloten
omstreeks 15.45 uur. De kosten
bedragen € 15,- inclusief lunch.
Pinnen is niet mogelijk, dus
graag contant betalen bij binnenkomst. Voor meer informatie
over deze middag, neem alvast
een kijkje op
www.vovbernheze.nl.
Weer een boeiende en inspirerende VOV bijeenkomst om je
te oriënteren, te leren én te netwerken! Graag tot ziens op vrijdag 27 mei in CC Nesterlé!

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 21 mei opent Natuurtheater de
Kersouwe de poorten voor weer een prachtig en gevarieerd seizoen.
BLØF heeft de eer de bomen wakker te schudden en het eerste publiek van deze zomer te verwelkomen. Het concert begint om 21.00
uur en is inmiddels al uitverkocht.
Volop variatie deze zomer
De zomer van 2016 wordt opgeluisterd met concerten van Novastar, Stef Bos, JW Roy samen
met Leon Verdonschot, Paul de
Munnik, Eric Vloeimans (met
big band!), Robin Borneman en
BZB, Nielson (uitverkocht) en
het Lieverlee festival met Pater
Moeskroen en Joris Linsen. Een
tribute aan Joe Cocker en Bruce
Springsteen, het dance event:
Roots Festival en concerten van
De Dijk en Racoon maken het
compleet.

Kersouwe. Ook Youp van ‘t Hek
komt weer spelen, zijn voorstelling is uitverkocht.

Cabaretiers
Dolf Jansen en het muzikale
komische duo Yentl en de Boer
brengen een programma dat
uniek is voor die voorstelling in
de openlucht van de Kersouwe!
NUHR, spelen van 3 september
tot eind januari door heel Nederland en op 3 september in de

En ook aan de jongste theaterliefhebbers is volop gedacht
met onder andere de geweldige
jeugdvoorstelling Reus van een
neus van Jeugdtheatergroep de
Kersouwe, gevolgd door leuke
jeugdvoorstellingen op woensdagmiddag gedurende de hele
zomer.

Theatervoorstellingen
Illyria, eerder al te zien in de tuin
van Kasteel Heeswijk, speelt op
haar unieke Engelse wijze een
bekend Shakespeare stuk.
Theatergroep de Kersouwe
speelt deze zomer Max Havelaar, het unieke en schitterende
verhaal van Multatuli. Het boek
dat je niet wilde lezen, maar het
stuk dat je moet zien.

Zaterdag 28 mei 17.30 - 01.00 uur Met live entertainment
Zondag 29 mei 14.00 - 23.00 uur De Heerlijke Familiedag
Deelnemers:
Nieuw bij Gastronomia Italiana
• Siciliaanse wijnen
• zachte nougat uit Piemonte
• 12 jaar gerijpte balsamica
• salami napoletana
• pasta sauzen
• tafel keramiek
• nieuwe smaken schepijs en nog veel meer

Sponsoren:

liana,
Gastronomia Ita
lzaak
iaa
ec
sp
se
an
dé Italia
.
bij u om de hoek

Uitgeroepen tot gezelligste winkel
van Bernheze
Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
curio
Gaetano & Yulita Mer

www.heerlijkheesch.nl | prikkelt de zintuigen
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kruiswoordpuzzel

1
2

Doe
Mee en
win!

4

5

3

6

kADopAkket t.w.V. € 30,-

7

Deze prijs wordt aangeboden
door:

8

www.streekvol.nl

9

Stuur het goede antwoord voor
23 mei naar:
info@demooibernhezekrant.nl.

10

winnaar vorige kruiswoordpuzzel
wilma Nuijen, zij wint een waardebon van
eetcafé de Ketel t.w.v. € 30,-

12

11

13

14
15
16
17

18

www.cleefshoeve.nl
19

20

De antwoorden van deze week gaan allemaal over ‘IN DE STREEK’
en we verwijzen naar de laatste Meer Maashorst, ook te vinden op
www.meermaashorst.nl, mocht je de antwoorden willen opzoeken.
vERTikaaL
1. De krant die in de maashorst overal huis-aan-huis komt
Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
4. massagesalon in Heesch met als naam de voornaam van de eigenaresse
6. Overkoepelende website van De maashorst
7. Hoe heet het natuurgebied in bernheze
11. voormalig bZb bandlid en een van de eigenaren van De Nistel
12. Dieren die begin maart zijn uitgezet in de maashorst
15. bedrijf waar men boerderij-ijs verkoopt in Heeswijk-Dinther
16. De naam van het bedrijf van willemien Geurts
18. Het bedrijf wat streekproducten verkoopt in Heeswijk-Dinther

www.maaikesmassagesalon.nl
21

2. afkorting van
EclipseCrossword.com

Oplossing:

HORiZONTaaL
3.
5.
8.
9.
10.
13.
14.
17.
19.
20.
21.

Ereburger van Slabroek waar ‘Tof Peerke’ naar verwijst
Naam van een buurtschap tussen vorstenbosch en Uden
wandelroute met kabouterbeeldjes op Slabroek
Geweldig wandelgebied in Heesch
Naam van de dorsclub in de maashorst
Naam van de molen in Heeswijk-Dinther
Streekevenement van zondag 31 juli 2016
Sportief evenement op 8 juni op Slabroek
vereniging die jaarlijks de winterwandeltocht organiseert
voor- en achternaam van de Uilenbeschermer van het jaar
De boswachter van bernheze - en de hele maashorst -
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Glanzende vaat,
schitterend prijsje.

2

79

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Hallo Allerslimste Koop
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PraktiSCHe informatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AgenDA
27 mei 2016
gemeentehuis gesloten

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
in dezelfde zak

woensdag 18 mei 2016

reststrook kopen van de gemeente
De gemeente Bernheze ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners die stroken grond willen kopen. Het gaat dan om grond die
eigendom is van de gemeente. Sommige inwoners hebben daarnaast al stroken grond van de gemeente in gebruik genomen. De
gemeente start met een project om het gemeentelijke grondgebruik
te actualiseren en reststroken te verkopen.
Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond
die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen, eigendom zijn van de gemeente
en vaak in gebruik zijn als groenstrook.
Informatieavond
We starten het project in Nistel-

rode. Daarom organiseren we
op woensdag 18 mei om 19.30
uur een informatieavond in Partycentrum ’t Maxend, Maxend
22a in Nistelrode. Er volgen ook
nog informatieavonden in de
andere kernen. Als u grond wilt
kopen hoeft u niet te wachten
totdat er een informatieavond
in uw kern is gehouden. U kunt

Buurt whatsApp
Samen met uw buren kunt u een steentje bijdragen aan de veiligheid
in uw wijk door in de straat een WhatsApp-groep met uw buren te
starten. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een
oogje in het zeil houden en verdachte situaties melden bij de politie.
Een Buurt WhatsApp-groep
starten
Het idee voor een WhatsAppgroep komt uit de buurt zelf. Er
zijn in Bernheze al bewoners die
zelf de eerste stap hebben genomen om een Buurt WhatsAppgroep op te starten. Ook u kunt
een Buurt WhatsApp-groep
oprichten. U kunt daarvoor een
aanmeldformulier en een folder
op www.bernheze.org printen
en bij uw buurtgenoten in de
brievenbus doen.
Wilt u de folder liever per post
ontvangen of ophalen in het
gemeentehuis, bel dan met de
gemeente, telefoon 14 0412
of mail naar buurtwhats-app@
bernheze.org.
Meld de Buurt WhatsApp-groep
bij de gemeente.

Gemeente en politie nemen
niet actief deel in de Buurt
WhatsApp-groep. Wel houdt
de gemeente het overzicht van
groepen die actief zijn in de gemeente, zodat we met elkaar in
contact kunnen blijven.
De gemeente kan ook preventieborden beschikbaar stellen, die u
in uw buurt kunt ophangen.
Meer informatie vindt u op
www.bernheze.org.

Financieringspoort Brabant
Ondersteuning aan ondernemers

Gaat het goed met uw bedrijf maar loopt u tegen financieringsgrenzen aan? Heeft u eerder geprobeerd om nieuwe financiering aan te
trekken, maar is het niet gelukt om de bank of financiers te overtuigen? U kunt tot 30 juni 2016 ondersteuning krijgen bij het opstellen
van een financieringsplan.
Een goed gesprek of een doortimmerd financieringsplan kan
net dat zetje geven om uw onderneming verder te helpen.
De helft van alle mkb’ers heeft
moeite met het aantrekken van

financiering en geeft aan niet te
weten welke alternatieve financiers voor hen interessant zijn.
Daarom ondersteunt de provincie Noord-Brabant. U kunt uw
financieringsvraag
bespreken

met een deskundige van de kamer van koophandel en samen
bespreekt u hoe u uw eigen situatie kunt verbeteren. Als het nodig en zinvol is kunt u ook nog
een financiële specialist inhuren.
De kosten hiervan worden voor
de helft vergoed tot een maximum van € 2.500,-.
Wilt u in gesprek over groeifinanciering, gebruik dan de regeling van Financieringspoort
Brabant. Wacht niet te lang, de
regeling staat nog open tot 30
juni 2016. E-mail:
financierings-poort@kvk.nl.

altijd een verzoek indienen of informatie vragen.
Verkoopprijzen
De verkoopprijs tijdens de projectperiode is € 95,- per m2
voor grond naast of achter de
woning. Voor grond die voor de
voorgevel ligt, is de verkoopprijs
€ 50,- per m2. De reststrook
moet wel kleiner zijn dan 125
m². is de strook groter, dan vindt
een taxatie plaats.
Meer informatie
Neemt u voor meer informatie
contact op met Ruud krol, te-

lefoon 06 46 95 41 27, e-mail
r.krol@bernheze.org of Christian
van Deijzen, telefoon 06 19 92
98 77, e-mail
c.van.deijzen@bernheze.org.
Meer informatie vindt u op
www.bernheze.org. Als u belangstelling heeft voor een
strook grond kunt u via de website een verzoek indienen.

Uitnodiging voor Bernhezer
Veteranendag
Het gemeentebestuur van Bernheze vindt het belangrijk om jaarlijks
aandacht te schenken aan de veteranen in onze gemeente. Op die
manier laten we hen onze erkenning en waardering zien. Daarom
organiseren we ook dit jaar weer een activiteit voor veteranen in
onze gemeente op vrijdag 24 juni a.s. van 9.00 tot 16.30 uur.
Voorgaande jaren is gebleken
dat niet alle veteranen zijn opgenomen in het landelijk Vetera-nenregister. Wij vragen
degenen die geen uitnodiging
hebben gekregen en graag op
24 juni deel willen nemen aan
de Veteranendag, dit te melden

bij de gemeente Bernheze. Wij
zullen u dan informeren over het
programma van die dag.
U kunt hiervoor contact opnemen met Laura van Herpen, telefoon 0412 - 45 91 91, e-mail
l.van.herpen@bernheze.org.

Aangepaste openingstijden
Op 27 mei 2016 is het gemeentehuis gesloten in
verband met een personeelsbijeenkomst.

Ballonvaart tijdelijk geannuleerd
Het Ballonvaartstation in Loosbroek ‘At Zero The Air is Yours’
is helaas voor een tweede keer
vernield. Met nog enkele weken
te gaan voordat de teller op 0
staat, is het stoeltje op het perron weggehaald.
in overleg met de kunstenaar,
Stichting Muzelinck en Brabants
kennis centrum voor kunst en
cultuur hebben we besloten de
teller op pauze te zetten. Het
vertrek van de eerste vlucht van
de luchtballon is daardoor tijdelijk geannuleerd.
We gebruiken de komende tijd
om het stoeltje te repareren.
Deze keer wordt de nieuwe stoel
uitgevoerd in staal.
Ook gaan we samen met omwonenden in de buurt in gesprek. We willen met hen kijken
hoe vernielingen in de toekomst

voorkomen kunnen worden.
Muzelinck zal daarvoor omwonenden benaderen.
Als u vragen heeft of wilt reageren, kunt u contact opnemen
met karin van den Akker van de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

gemeenteberiCHten
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raadsvergadering
Op 26 mei 2016 vindt er een
raadsvergadering plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur.

Op de agenda:
- verlenging convenant regionale
samenwerking Noordoost-Brabant
- economische beleidsnota 2016-2020
- subsidie Lokale omroep DTV Bernheze
- regionaal arbeidsmarktprogramma
Agrifood Capital werkt! 2016-2020 en
werkbedrijf noord-oost-Brabant
- vaststellen Duurzaam Mobiliteitsplan

- begroting en beleidsplan 2017
gemeenschappelijke regeling Heeschwest
- delegatie exploitatieplannen
- vaststellen bestemmingsplan De Hoef
2, fase 3B
- benoeming burgerlid raadscommissie
Bestuur en Strategie

informatie
De agenda en bijbehorende stukken
vindt u op www.bernheze.org. Via deze
website kunt u de raadsvergadering
live volgen en op een later tijdstip
terugkijken. Met vragen over de
gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14
0412, e-mail griffie@bernheze.org.

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

voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de
persoonsgegevens van de volgende persoon niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- K.B. Lisowicz, geboren 04-111988
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de
betrokkene. Bent u op de hoogte
van het huidige adres van genoemde persoon, neem dan contact op met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- binnen venstertijden (dagelijks
tussen 23.00 en 7.00 uur) een
parkeerverbod in te stellen op
delen van twee nog te realiseren parkeerterreinen aan
de Beellandstraat in Heesch.
Deze venstertijden worden
ingesteld om geluidsoverlast
voor omliggende woningen te
voorkomen.
- een
gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen ter hoogte van ’t Dorp 30c, 5384 MA
Heesch;
- een voorrangsregeling in te
stellen op het kruispunt Berghemseweg-Slotenseweg
in
Nistelrode.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
Niet vaststellen bestemmingsplan wijststraat 3, Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad van Bernheze
in zijn vergadering van 21 april
2016 besloten heeft het bestemmingsplan wijststraat 3, Heesch
niet vast te stellen.
inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan voorzag in de ontwikkeling van een zorgomgeving
bestaande uit onder andere zorgeenheden, een bedrijfswoning,
een bed & breakfast en een theehuis.
inzage: Het raadsbesluit tot
het niet vaststellen van het bestemmingsplan wijststraat 3,
Heesch en het ontwerpbestemmingsplan wijststraat 3, Heesch
liggen met ingang van 19 mei
2016 gedurende zes weken
op afspraak ter inzage in het
gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
(NL.IMRO.1721.BPwijststraat3-ow01).
beroepsmogelijkheid: Tegen het
besluit om het bestemmingsplan
niet vast te stellen kan binnen
de termijn van inzage door belanghebbenden beroep worden
ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA
’s-gravenhage. Diegene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Reparatie wijzigingsplan
Parkeervoorzieningen
beellandstraat, Heesch
Burgemeester en wethouders
van Bernheze maken, gelet op
artikel 3.9a wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 10 mei
2016 de reparatie van het wijzigingsplan ‘Parkeervoorzieningen
Beellandstraat, Heesch’ gewijzigd hebben vastgesteld.
Op 20 januari 2016 heeft de
Afdeling
Bestuursrechtspraak
van de Raad van State uitspraak
gedaan over het wijzigingsplan
‘Parkeervoorziening
Beellandstraat, Heesch’. Hierbij heeft zij
het vaststellingsbesluit van 18 februari 2015 vernietigd en aange-

geven dat het college binnen 16
weken een nieuw besluit dient te
nemen met inachtneming van de
overwegingen van de Afdeling.
Het wijzigingsplan voorziet in de
realisatie van parkeervoorzieningen aan beide zijden van de Beellandstraat.
inzage: Het wijzigingsplan met
vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken ligt op grond van
artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 19
mei 2016 gedurende zes weken
voor iedereen op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis, De
Misse 6, Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPParkerenBeelland-vg02).
beroep: gelet op artikel 8.2 lid 1
wet ruimtelijke ordening juncto
artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij
het college van burgemeester en
wethouders hebben ingediend,
alsmede een belanghebbende
die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijze bij het college
van burgemeester en wethouders te hebben ingediend, binnen
de termijn van terinzagelegging
beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
eA ’s-gravenhage.
Verder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn
van terinzagelegging beroep instellen tegen de aangebrachte
wijzigingen.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State is ingediend, treedt het
besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
vaststelling bestemmingsplan
Heilige Stokstraat 2,
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 21 april
2016 het bestemmingsplan Heili-

ge Stokstraat 2 Heeswijk-Dinther
ongewijzigd is vastgesteld.
Het plan behelst het vestigen
van een fysiotherapiepraktijk in
de bestaande detailhandelsruimte en het realiseren van een extra woning. Hiermee zal de bestaande fysiotherapiepraktijk aan
de Heilige Stokstraat 4 worden
uitgebreid. een gedeelte van de
bestaande detailhandelsruimte
en de bovenwoning blijven behouden.
inzage: Het bestemmingsplan
ligt met ingang van 19 mei 2016
gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6, Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPHStokstraat2-vg01).
beroep: Binnen de termijn van
inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen
die tijdig hun zienswijzen op het
ontwerp hebben ingediend, of
niet kunnen worden verweten
dat zij niet tijdig hun zienswijze
hebben ingediend. 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 voorziening 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.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Denneboomstraat ong.
Oprichten woning en aanleggen in/uitrit
Datum ontvangst: 06-05-2016
- Osseweg 5

Verbouwen timmerwerkplaats
Datum ontvangst: 03-05-2016
- Parelgras 22
Bouwen
overkapping
en
plaatsen schutting
Datum ontvangst: 05-05-2016
- Middelste groes 13
Uitbreiding garage
Datum ontvangst: 06-05-2016
Nistelrode
- Kerkveld 36
Renoveren woonhuis
Datum ontvangst: 05-05-2016
- Dintherseweg 19
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten)
Datum ontvangst:10-05-2016
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 43
Uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 04-05-2016
- Meerstraat 30b kavel 544
Verbouwen voormalig winkelpand
Datum ontvangst: 11-05-2016
- N279
Voertuigkerende constructie
Datum ontvangst: 11-05-2015
- Meerstraat 65
Bouwen champignoncellen
Datum ontvangst: 12-05-2016
Vorstenbosch
- Broekkant 1
Uitbreiding werkplaats
Datum ontvangst: 09-05-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- De Bleken 2b
Bouwen overkapping
Verzenddatum: 10-05-2016
- Langenbergsestraat 9
Bouwen loods (wijziging eerder verl. verg.)
Verzenddatum: 10-05-2016
- Hazelbergsestraat 8
Verbouwen bijgebouw
Verzenddatum: 12-05-2016
vorstenbosch
- Broekkant 1
Uitbreiden werkplaats
Verzenddatum: 10-05-2016
Nistelrode
- Kerkveld 36
Renoveren woning
Verzenddatum: 12-05-2016
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- Schaijksedreef 7
Bouw bijgebouw
Verzenddatum: 12-05-2016
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.
Besluiten
De volgende omgevingsvergun-

ningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Dintherseweg 14

Brandveilig gebruik logiesgebouw
Verzenddatum: 09-05-2016
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.

www.bernheze.org

Binnendienst
medewerker
Maas Coating in Heesch is marktleider in oppervlaktebehandeling
en staat bekend als een innovatief productiebedrijf met de aanpak
van een dienstverlener. Ter versterking van het team zoeken wij
per direct een gedreven Binnendienst Medewerker.

Bekijk de volledige vacature op
www.crown-uitzendgroep.nl/maascoating
JOUW ROL:
• Accountbeheer (het administratief verwerken en beheren van
contacten, offertes en orders)
• Schakelfunctie tussen de afdelingen Verkoop, Planning, Productie
en Finance
• Altijd zoeken naar mogelijkheden om aan de klantvraag te voldoen
en omzetdoelstellingen te behalen
• Verbeteringsprojecten initiëren en/of uitvoeren
WAT VRAGEN WIJ?
• Afgeronde HBO opleiding en relevante ervaring binnen de
metaalbranche
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift
• Kennis van een tweede vreemde taal (bij voorkeur Duits) is zeer
gewenst
• Kennis van ERP-systemen (ervaring met Navision is een pré)
WIL JIJ WERKEN BIJ EEN INNOVATIEVE MARKTLEIDER IN EEN
ONDERNEMEND TEAM?
Bekijk de volledige vacature op www.crown-uitzendgroep.nl/
maascoating of solliciteer via cv@crown-uitzendgroep.nl
of 0413 714 655.

Blanco: Hoop

doet spelen

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
bernheze - In de afgelopen commissievergaderingen konden inwoners en
maatschappelijke organisaties hun reactie geven op de perspectiefnota, die
op 26 mei en 2 juni behandeld wordt. Mixed Hockeyclub HDL maakte gebruik van het meespreekrecht. Het bestuur benadrukte nogmaals de bittere
noodzaak om zo spoedig mogelijk de veldcapaciteit met een pupillenveld te
kunnen uitbreiden.
De financiering ervan is wederom opgenomen in de perspectiefnota, zoals vorig jaar ook het
geval was. Maar de meerderheid
van de Raad maakte er toen de
keuze niet voor. Erg jammer, dat
ons extra pleidooi voor de urgentie ervan niet mocht baten.
Ook de motie van onze partij een
paar maanden geleden, kreeg
nauwelijks bijval. De meeste partijen wilden de perspectiefnota
afwachten en vervolgens de begroting in november om tot een

definitief besluit te komen. Politieke Partij Blanco wilde eerder
tot een keuze komen, zodat deze
zomer al begonnen had kunnen
worden met de aanleg van een
kwart kunstgrasveld (pupillenveld).
De situering ervan voor of achter het derde voetbalveld van
Avesteyn zou ook voor deze club
een extra oefenplek kunnen betekenen. Het aantal leden van
Mixed Hockeyclub rechtvaardigt
alleszins een uitbreiding. Een club

van inmiddels zo’n 300 leden kan
namelijk niet langer verantwoord
oefenen en wedstrijden spelen
op slechts één veld. Het zou
dieptreurig zijn als vanwege dit
capaciteitsprobleem een jeugdledenstop afgekondigd moet
gaan worden. Maar ‘hoop doet
spelen’, want tijdens de commissievergadering leken de meeste
partijen nu vrij positief. Daarom
gaan wij ervan uit, dat het geld
voor dit kwartveld er gaat komen!

Werkzaamheden A50 zomer 2016
BERNHEZE - De A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven
is in de zomervakantie twee
weken dicht, één week per rijrichting.
In de zomer van 2016 voert
Rijkswaterstaat groot onderhoud
uit aan de A50. Het asfalt en de
voegovergangen worden vervangen. Van 29 juli tot en met
15 augustus 2016 is de A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven ter hoogte van Oss twee
weken volledig afgesloten; één
week per rijrichting. Weggebrui-

kers en de omgeving moeten rekening houden met afsluitingen
en verkeershinder.
Afsluitingen A50
- A50 vanaf aansluiting Veghel
(11) tot de aansluiting Nistelrode (15) in de richting van
Oss/Nijmegen: van vrijdag 29
juli 2016, 21.00 uur tot vrijdag
5 augustus 2016, 21.00 uur.
- A50 vanaf knooppunt Paalgraven (A50/A59) tot de
aansluiting Veghel (11) in
de richting van Eindhoven:
van vrijdag 5 augustus 2016,

21.00 uur tot maandag 15
augustus 2016, 6.00 uur.
Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Hierover is dan ook al intensief
overleg gevoerd met omliggende gemeenten, de provincie, bedrijven en hulpdiensten.
Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl
www.vananaarbeter.nl
Landelijke Informatielijn
van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (gratis).

informatie voor de kernen
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Een bijzondere vorm van
burgerparticipatie
Lokaal:

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

Maar door als inwoners veel met
elkaar te praten, valt daar wel uit

te komen, zo is de verwachting
van het college. En ook hier zal
gelden, hoe meer voorstanders
er zijn voor een bepaald plan,
hoe groter de kans is dat het
doorgaat.
De komende maanden zullen er
in Geffen verschillende gesprekken plaatsvinden tussen bewoners en de gemeente. Dan zal
ook blijken hoe de acht miljoen
verdeeld moet worden over de
verschillende terreinen.

SP: Heesch-west

Een uniek project om inwoners
te betrekken bij de leefbaarheid,
wensen en behoeften van hun
dorp. Op 26 mei en 2 juni behandelt de raad de perspectiefnota:
de raad gaat aangeven welke beleidsvoornemens zij wil uitvoeren
in 2017.
Via de commissievergaderingen
heb je kunnen inspreken. Maar
wat vind je van datgene wat in
Geffen plaatsvindt Laat het ons
weten via info@lokaal.nu.

in de spotlight

Cor van Erp, fractievoorzitter SP
bernheze - Heesch-west - Het Waalboss voor de kenners - staat weer
eens in de spotlights. Wat gaat er nu gebeuren? De provincie heeft nogmaals aangegeven dat er veel te veel bedrijventerreinen zijn. De gemeenten in Brabant moeten keuzes maken. Welke keuze maakt Waalboss?
Doorgaan op een nagenoeg dood spoor? Nee! Alternatief aanwenden als
energiepark met zonnecellen en windmolens? De bestemming wijzigen in
wonen met bedrijfsactiviteit aan huis?
Oplossen
Graag wil de SP Bernheze het
probleem Heesch-west mee oplossen. In het belang van de inwoners van Bernheze, maar ook
van Oss en Den Bosch. Bij blind
doorhollen kan Heesch-west ons
heel veel geld kosten.
Dat kunnen we beter gebruiken.
Vandaar dat er naar oplossingen
gezocht moet worden.
Heesch-west zou een energiepark kunnen worden, waar we

duurzame energie opwekken.
Dat kan met zonnepanelen en
windmolens in combinatie met
warmte-koude opslag.
Verder is er de mogelijkheid dit
nog fraai landschappelijk in te
passen. Daarnaast zou een deel
van het gebied een alternatieve bestemming kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld een woonwijk met
de mogelijkheid een bedrijfje
- milieuklasse 1 en 2 - aan huis
te hebben. Op die manier wordt

Progressief Bernheze:

er een uitweg geboden uit deze
impasse. Vorstengrafdonk loopt
zeker niet meer voor 70% vol,
aangezien Oss steeds meer problemen heeft op de bestaande
industrieterreinen. Kijk naar de
Kantsingel en het havencomplex.
Daar komt steeds meer bestaande grond weer vrij. En dat heeft
begrijpelijkerwijs voorrang. Mogelijk dat alle partijen realiteitszin
tonen om dit dossier te sluiten,
om er met zo min mogelijk schade vanaf te komen.

Regio gaat het maken

Cent van den Berg, fractievoorzitter
bernheze - Samen ben je sterker. Dat geldt ook bij heel veel onderwerpen
waar de gemeenten mee bezig zijn. Kijken hoe de buren het onderwerp oppakken en samenwerken als er voordeel te behalen is. Inwoners zijn allemaal
onderdeel van de regio. Twee derde deel van de beroepsbevolking van Bernheze werkt buiten de gemeente. Voor boodschappen en activiteiten zijn we
regelmatig bij de buren op bezoek. Met samenwerken en samen investeren
gaan we met elkaar vooruit. Bij de voedselproductie en de recreatie en het
toerisme zijn er volop kansen.
Agrifood Capital
In onze regio zijn veel mensen werkzaam in bedrijven die
te maken hebben met voedsel.
Vernieuwing is nodig bij de bedrijven om de concurrentie voor
te blijven. Voor werkgelegenheid
moeten we bedrijven verleiden
hier te bouwen.
Agrifood Capital is de organisatie waarbinnen de overheden in
Noordoost-Brabant samenwerken voor de onderwerpen. Pro-

gressief Bernheze ziet kansen
voor de biologische landbouw
binnen Agrifood Capital. Consumenten kopen steeds meer bewust biologische producten.
Recreatie en toerisme
Noordoost-Brabant is bij toeristen, vergeleken met andere delen van Nederland, een vrij onbekend gebied. Voor het Aa-dal
start een nieuwe samenwerking.
Bernheze gaat profiteren van de
kennis en de ambities van de ge-

CDA: Over

dorpskernen
en slechte bermen
Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

bernheze - Vlak voor het schrijven van deze column las ik een bericht dat
de inwoners van Geffen zelf mogen beslissen waar het geld van de gemeente naar toe moet. Geffen doet mee aan een bijzonder experiment. Niet de
gemeente Oss, maar de inwoners van Geffen gaan de begroting voor 2017
maken. Maar liefst € 8 miljoen mogen zij verdelen.

Moet er extra subsidie naar de
sportverenigingen of dienen bepaalde wegen te worden opgeknapt of moet er geld worden
uitgetrokken voor de aanleg van
meer fietspaden. Keuzes maken zal nog best lastig worden.
De een hecht nu eenmaal meer
waarde aan bijvoorbeeld culturele aangelegenheden, de ander
meer aan evenementen.
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bernheze - Velen van ons hebben het afgelopen weekend weer door het centrum
van Nistelrode gesjouwd, een weekend in
het jaar zijn de braderie en de kermis de
trekpleister van het dorp en even niet onze
mode- en sportgrootgrutter.

Centrum Nistelrode
Het centrum wordt intensief
gebruikt, het hele jaar door. De
doorgaande weg heeft het zwaar
te verduren en veroudert zo snel.
Een opfrisbeurt en een vernieuwde inrichting is dan ook geen
overbodige luxe. We willen daarbij het fietsgebruik stimuleren,
maar de automobilist die van wat
verder komt, willen we zeker niet
afschrikken.
Met de herinrichting die is opgenomen in de perspectiefnota,
komt er schot in de zaak. Dat
geldt zeker niet alleen voor Nistelrode. Wat CDA Bernheze betreft, wordt de planvorming - in
goed overleg en met input van
ondernemers en aanwonenden
- uitgevoerd. Fietsveiligheid is
een belangrijk punt, net zoals de
bereikbaarheid van het centrum:

het een mag geen belemmering
vormen voor het ander.
Het deel vanaf de Heuvelstraat
tot aan de Parkstraat zal worden
aangepakt. Een goede eerste
stap, waarbij een van onze verkiezingspunten (deels) zal worden gerealiseerd. Het wensenlijstje is natuurlijk langer, net als
onze doorgaande weg.
Bermen buitengebied
In het buitengebied laat de toestand van de bermen op plaatsen
te wensen over. Ook daar willen
wij, als CDA Bernheze graag nog
een slag maken, zodat je elkaar
op een veilige en verantwoorde
manier kunt passeren. Want hoe
je je ook verplaatst, mobiliteit en
bereikbaarheid spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid
van onze gemeente.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

Kom nu
langs

meenten Veghel en Den Bosch
en waterschap Aa en Maas langs
het riviertje de Aa.
Deze organisaties hebben al veel
moois laten zien bij projecten
voor de natuur en het landschap.
Kasteel Heeswijk en de Kilsdonkse Molen hebben recht op een
Aa-dal waar meer recreanten en
toeristen willen zijn.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

Van Heck AssurantiënVan Heck
Rivez
Assurantiën
Assurantiën
‘t Dorp 124
& Risicobeheer
't Dorp 124
5384 MD Heesch
5384 MDWeijen
Heesch19a, 5388 HL Nistelrode
0412 - 45 20 03
- 8000
T 0412 -088
45 20
03 900
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:
Adri van Lokven
uit Nistelrode

Winnaar:
Petra Pashouwers
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Woordzoeker
N
R
G
R
H
N
A
X
E
M
A
E
C
N
F
E

R
E
I
L
O
E
I
R
E
D
A
R
B
R
S
N

L
H
M
S
Q
L
N
E
E
N
Q
L
K
Z
I
N

G
D
A
I
F
O
J
A
N
M
D
L
E
F
E
Q

V
G
L
S
N
M
S
O
K
G
U
W
R
H
G
E

P
O
E
R
X
I
A
A
N
R
L
Z
M
E
P
D

M
Y
T
E
B
A
C
A
U
S
A
O
I
M
B
S

H
E
L
T
S
A
N
A
R
D
I
P
S
E
D
Q

G
E
G
O
M
R
H
E
R
K
R
P
A
Q
K
Z

Z
E
O
O
P
D
R
U
P
S
P
E
E
N
P
E

S
Q
L
C
A
G
N
I
P
S
R
E
K
I
U
S

X
V
J
S
C
H
I
E
T
S
A
L
O
N
C
L

E
D
B
O
T
S
W
A
G
E
N
O
B
N
D
V

B
A
C
T
G
M
G
Z
L
Y
E
H
S
R
S
E

N
T
O
U
W
T
J
E
T
R
E
K
K
E
N
R

P
E
C
A
R
N
E
L
E
M
A
K
N
R
A
O

MooiBernhezertjes
aangeboden
Een avondje uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
Ontdek welke kleuren
jou nog mooier maken
deze lente
Laat mij een kleurenanalyse
maken en laat je verbazen door
het resultaat. Ook leuk voor een
vriendinnenavond of om kado
te geven. Bel voor een afspraak

schietsalon, snoepkraam, botswagen, minicars

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

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.

personeel
Poetshulp
1x week 2 tot 3 uur.
Mevr. Kuijlaars,
tel. 0412-451122.
I.v.m. zwangerschapsverlof
tijdelijke hulp gevraagd
voor verzorging MS-patiënte
in Heeswijk-Dinther van half
augustus t/m december.
Sollicitaties s.v.p. mailen naar
tijdelijkehulp@gmail.com.
Gevraagd scholieren
voor op zaterdag
Voor diverse werkzaamheden.
0413-229006.
Kanters paddestoelen B.V.

Uw oude videobanden
op DVD, opUSB-stick of op
een harde schijf? Ook het
PROFESSIONEEL filmen
van bedrijfspresentaties,
productieprocessen,
toneeluitvoeringen, speeches,
optredens, ect.
Op een deskundige wijze
verzorgd! Mail naar
eerdenvideo@home.nl of bel
naar 06-11355477.
IN EN VERKOOP
VAN GEBRUIKTE
TOURCARAVANS,
06-10658798.

gevraagd
Oude/kapotte
mobieltjes voor
Stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.
Landbouwmachines.
o.a. ploeg, frees, schudder,
hark, maaier, weidesleep,
mesttank, kipper, tractor, etc.
06-19076959.

Bezoek
Pim Langens
M 06 525 448 08

examenkoorts
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.

Stichting De Rooie Hoeve
Stoppelveldseweg 1 HeeswijkDinther. Ook bij ons kunnen
kunstliefhebbers hun
hartje ophalen, we hebben
kunstwerken van verschillende
kunstenaars.
Zaterdag en zondag geopend
van 12.00-17.00 uur.

overige

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

Zoek: kermis, autoscooters, draaimolen, suikerspin, braderie,
muziek, kamelenrace, lunapark, rups, touwtjetrekken, polyp,

Hannie Heesakkers
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
Zie oplossing pagina 35
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‘De Dames van Hurkmans’ opende de meest
vrouwvriendelijke autogarage in ‘s-Hertogenbosch
1969 bestaat. in de autobranche
worden zij ‘de dames van Hurkmans’ genoemd. “Wij begrijpen
wat vrouwen beweegt bij de
aanschaf van een auto. Wij spreken vrouwen aan in vrouwenautotaal. Het contact wordt zoveel mogelijk verzorgd door
vrouwelijke
autospecialisten.
Vandaar dat we eigenlijk ook liever spreken van een autoboetiek.
De ‘Dames van Hurkmans’ is de
énige plek in de autobranche
waar begrijpelijke vrouwentaal
wordt gesproken”, gaat Mariëlle verder. “En niet alleen dat, we
richten ons volledig op de belevingswereld van vrouwen. We
bieden dus meer dan een gewone garage”, vult janita aan.

Janita en Mariëlle

HEESWijk-DiNTHER - Bij ‘De Dames van Hurkmans’ krijgt autoshoppen een heel nieuwe dimensie. De meest vrouwvriendelijke
garage opende haar deuren zaterdag 14 en maandag 16 mei tijdens
de Pinksterdagen aan de Afrikalaan in Den Bosch.
Een ware autoboetiek waar
vrouwen - maar ook mannen
- welkom zijn. “We zijn de eerste vrouwengarage van Nederland. Een full service garage met

showroom, werkplaats en schadeherstel”, vertellen Mariëlle en
janita Hurkmans. Twee zussen
die opgegroeid zijn in het familiebedrijf van hun ouders, dat sinds

Varkensschnitzels
naturel, gepaneerd of zigeuner
bijv. schnitzel naturel, per 100 gram,
van 0.90 voor 0.45

autotaal
“je moet het beleven. We maken
een bezoek aan een garage aangenaam. Denk ook aan de leuke speelplek voor de kinderen”,
gaan de dames verder. “Zo bieden we het dagherstel concept
aan van A.A.S. kleine schades
kunnen daarin kostenvriendelijk
en snel opgelost worden”, legt
Mariëlle uit. “Maar je kunt er
ook terecht voor een passende
occasion”, vult janita aan. “We
hebben voor elke levensfase van
vrouwen een auto: van compacte stadsauto tot gezinsauto. Ook
het onderhoud verzorgen we

50%

KORTING*

graag. Om ons hierbij te helpen
zijn wij aangesloten bij de landelijke organisatie Vakgarage.
Samen met 250 andere aan-

doelgroep anders kan. Dat maakt
het zó krachtig en compleet”,
sluiten de zussen af. “En daarom
moet je het meemaken… we wil-

‘De énige plek in de
autobranche waar begrijpelijke
vrouwentaal wordt gesproken’
gesloten garagebedrijven biedt
deze samenwerking tal van voordelen die je als klant direct merkt,
zoals de Vakgarant Garantie, met
tal van zekerheden die wij kunnen bieden bij de aankoop van
een auto.”
Een autobedrijf gerund door
vrouwen, voor vrouwen. “We
zijn opgegroeid met klanten die
aan onze keukentafel zaten. We
zijn een echt familiebedrijf. We
weten hoe het eraan toegaat
én we weten dat het voor onze

len echt voor onze klanten een
bezoek aan onze garage leuker
maken.”

Afrikalaan 1A,
5232 BD ’s-Hertogenbosch
www.ddvh.nl

N
2 ZAKKE
8.18
8.78

Douwe Egberts Senseo koffiepads of Aroma rood koffiepads
2 zakken à 36 pads naar keuze

5.

69

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

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

5 VOOR
Pick&mix

appelflappen, witte bollen, molenbrood licht meergranen,
molenbrood waldkorn, molenbrood zonne, roomboter gevulde
koeken, triple chocolate cookies, reuze rozijnenbollen, oude
wijven koek of ontbijtkoek

7.
10.95
20

5.

00

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

N
3 BLIKKE
Amstel
pils of blond
3 blikken à 500 ml naar keuze

2.07
2.67

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 16 mei t/m zondag 22 mei 2016. Week 20. *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

2.

00

24

Woensdag 18 mei 2016

Unieke kunstwerken van braillepapier
NISTELRODE - Ze is kunstenares en een creatieve duizendpoot. Marjan Jansen maakt beelden uit serpentijn,
albast en springstone. Maar dat niet alleen. Daarnaast schildert ze, maakt grote pentekeningen met fijnschrijvers en ontwerpt sieraden. En sinds kort is daar uniek en nieuw werk bijgekomen: kunstwerken van
gebruikte boeken. Nee, geen gewone boeken. De kunstwerken zijn gemaakt van authentieke brailleboeken.



Tekst: Anita van den Bogaart

Braillepapier
Die boeken zijn van haar achttienjarige blinde zoon Vince. Alle
gelezen boeken die al jaren op
de plank liggen te verstoffen,
krijgen bij Marjan een tweede
leven in de vorm van de meest
prachtige kunstwerken. Daarnaast gebruikt Marjan ‘misdrukken’ van brailleboeken, die ze
ontvangt van Dedicon uit Grave.
Marjan heeft het concept zelf
ontworpen en bedacht. Ze gebruikt voor haar kunstwerken
alles van het boek, behalve de
nietjes. Die haalt ze er als eerste
handeling uit. Daarna snijdt ze
de pagina’s in vierkanten van 20
x 20 cm. Er blijft dan een reep

over van 10 cm breed, waarvan
ze stukken snijdt van 10 x 10
cm. Van de vierkanten vouwt ze
‘happertjes’, die ze verwerkt tot
abstracte kunstwerken. Van de
repen die bij de vouwrand van
het boek overblijven, maakt ze
rolletjes, die ook weer tot kunstwerk worden samengevoegd.
Universele schoonheid
De kunstwerken zijn niet alleen
mooi om te zien, maar dagen
ook uit tot nadenken en reflecteren. Want ziende mensen kunnen de werken zien en voelen,
terwijl slechtzienden en blinden
de werken kunnen voelen én
lezen. Dat is een bijzondere bij-

komstigheid, omdat elk kunstwerk een compleet verhaal in
zich draagt. Een boek, opgedeeld in letters, woorden, regels en fragmenten. Bovendien
is braille een universele taal en
staat daarmee symbool voor het
wereldwijde karakter van deze
kunstvorm. Deze kunstwerken
maken braille toegankelijk voor
iedereen. Marjan: “En behalve
dat, is braillepapier van zichzelf
al van een pure schoonheid die
je verwondert en verbaast. Dat
element wil ik graag overbrengen op mijn kunst en op iedereen die ermee in aanraking
komt: kijkend of voelend.”
Verwondering
Marjan wil het liefst grote braillewerken maken voor in bijvoorbeeld openbare wachtruimtes.
Voor die verstilling en verwondering. Ik ken nog wel een mooie
grote en lichte ruimte waar we
als burger allemaal weleens binnenstappen en waar we ons tijdens het wachten graag wat willen verwonderen. Gemeente: ik
zeg doén!

22 mei Mariaconcert
in de St. Petruskerk
Heesch - Meimaand Mariamaand. De gezamenlijke koren van
parochie ‘De Goede Herder’ (Nuland – Geffen – Vinkel – Heesch – Nistelrode – Vorstenbosch) verzorgen op zondag 22 mei
in de St. Petruskerk in Heesch een concert met Marialiederen.
Aanvang 18.30 uur.
Het is een gevarieerd programma van de diverse koren en daarnaast is er samenzang van bekende Marialiedjes. Bovendien hoor
je een gedicht, gericht aan Maria. Tijdens de pauze krijg je koffie/
thee aangeboden. De toegang is gratis. Van harte welkom.

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,
coaching
Influsso helpt je op weg door loopbaanbegeleiding,
coaching ofel?
• Een betere combinatie tussen
workshops.
of workshops.

Marjan Jansen
Atelier Beeldig (Achter de kerk:
voorheen pastorie)
Laar 49 Nistelrode
0412-463181
www.beeldig.biz

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

Dit is het moment om in te stappen

Proﬁteer van extra inruilwaarde of van Private Lease!
Stap in en proﬁteer tijdelijk van vele voordelen op de Toyota Auris. Zo heeft u dankzij € 2.000,- extra inruilwaarde een Auris vanaf € 16.995,-*. Ook kunt u privé een Auris leasen vanaf € 299,- per maand**.
Dat betekent compleet zorgeloos rijden, want alle kosten behalve de brandstof zijn dan inclusief! Of kies nu voor de Auris Trend met € 1.045,- extra klantvoordeel. De Auris Trend is standaard o.a. voorzien van
skyview panoramisch dak, lichtmetalen velgen, Go Plus navigatie en Privacy glass. Kijk voor meer informatie op toyota.nl of kom langs in de showroom!
Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,5-5,5 L/100km (18,2-28,6 km/L); CO2 79-128 gr/km.
* Prijzen incl. BTW, BPM en € 2.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Actieperiode van 22-04-2016 t/m 31-05-2016 (uiterste registratiedatum 31-07-2016). Afgebeeld is de Auris Hatchback 1.6 D-4D Dynamic t.w.v. € 28.150,- dit is incl. € 2.000,- extra
inruilwaarde. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op toyota.nl. Wijzigingen voorbehouden.
** Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, incl. max. bonus/malus, BTW en inruilpremie van Toyota, excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht •
De inruilpremie van Toyota voor uw huidige auto is verrekend in het leasetarief, de inruilwaarde van uw huidige auto krijgt u uitgekeerd. Hebt u geen inruilauto? Dan wordt uw maandbedrag hoger • Voor de extra kortingsactie komen een beperkt aantal modellen van de Auris en Auris Touring
Sports in aanmerking • Geldig vanaf 23 maart 2016 en slechts voor zolang de voorraad strekt • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • Vraag uw dealer om meer informatie.

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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Pinksterfeesten Nistelrode
Kerm is
opening

Al 27 jaar
dé goud- en edelsmid
voor Bernheze
Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 9.30-16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak.

Braderie

www.mooibernheze.nl
EI
20 T/M 22 M
GELDIG VAN
MERGUEZ *
300 G

1.99
MINI ROMA
TROSTOMAATJES

Pinksterloop

KOMKOMMER

PER S T U K

400 G

0.39

0.99

SHOARMA MET
PAPRIKA*

XL HAMBURGERBROODJES

4 ST UK S

900 G

0.79

3.69
VANAF WOENSDAG 18 MEI

Kerm is

Gekleurde
jeans

Jack

Zomerlaarzen

Per stuk

Per paar

16.99

14.99
Top

Sleehakken

Per stuk

Per paar

Per stuk

12.99

9.99

3.99

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

Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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COOP HEESWIJK
DINTHER FEEST
!
R
O
O
D
N
E
V
E
G
O
N
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 mei t/m zondag 22 mei 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.

Fanta,
4-pack
4 flessen à 1500 ml

7.20

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

4.

49

Bankethuis
appeltaartje
per stuk

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

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

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

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

krat 24 flesjes à 300 ml

14.99

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

8.

99

2.

12.99

8.

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

< 25 jaar?
je legitimatie
zien!
max.
4 laat
kratten
per klant

Hertog Jan
pilsener

4.99

Dujardin
Vieux
fles à 1000 ml

49

99
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duurzaam bouwen
duurzaamheidtips... schoonmaak
• Houd je kookplaat glanzend schoon voor een betere
warmteverspreiding.
• Maak je zonnepanelen regelmatig schoon en verhoog je
rendement met maar liefst 3%!
• Voorkom overdosering; gebruik niet meer schoonmaakmiddelen dan noodzakelijk. Meer middel verbetert het
resultaat niet, in tegendeel.
• Doe niet meer water in een emmer dan je nodig hebt.
Zo voorkom je onnodig waterverbruik.
• Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking van
het schoonmaakmiddel. Zo gebruik je het middel waarvoor het
bedoelt is.

‘Met BECO dichtbij huis duurzaam bezig’

• Maak schoon met alleen een klamvochtige microvezeldoek
en gebruik hierbij geen schoonmaakmiddel. Duurzaam en
hygienisch schoon.
• Maak schoon met azijn of soda. Je krijgt het beste resultaat en
het is niet schadelijk voor het milieu.

Foto: Jan Gabriëls

Harry van Bakel (69) geeft aan duurzaam bezig zijn een heel eigen invulling. ‘Wanneer ben je duurzaam’
vraagt hij zich af. ‘Ik ben graag in de natuur, maar rijd ook graag auto.’ In ieder geval is Harry lid van BECO
en ook klant voor duurzame groene energie. Voor Harry is duurzaamheid echter meer dan energieverbruik.
Die gedachte past ook bij de Bernhezer Energie Coöperatie.
Sinds twee jaar is Harry lid van
BECO. Hij wilde er wel bij horen,
maar deed het ook uit sympathie
en respect voor de actieve rol van
mensen bij BECO. “Vanzelf” zegt
hij “praat ik ook met anderen
over duurzaamheid. Ik kom uit
de bouwwereld, als directeur van
een bouwbedrijf. We moesten
ook altijd moeite doen om volgens de normen van duurzaam
bouwen te werken. Dat heeft ook

met kosten te maken. We wilden
het zeker wel, maar het was niet
altijd gemakkelijk.”
Nu is Harry wat meer op vakantie
en vaart met zijn zeilboot nogal
eens op de oceaan. Een doorn in
het oog is het vele plastic afval dat
hij daar ziet drijven en waar de vissen onder lijden. Ook dat is weinig duurzaam. Hoe dat op te lossen, is de grote vraag. Dichter bij

huis is in zijn ogen BECO een zeer
goed initiatief. “Ik ben nu klant bij
BECO vanwege de duurzame energie, 100% echte groene stroom
en niks duurder dan anderen, dat
spreekt me aan”, zegt Harry.

• Gebruik azijn voor het ontkalken van apparaten (koffie,
waterkoker, enz) hierdoor wordt het goed schoon en is niet
schadelijk voor milieu.
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“En sinds kort heb ik ook een
volledig elektrische auto, ook dat
is voor mij belangrijk, want naast
actief sporten in de natuur, rijd ik
toch graag auto”, zo sluit hij af.

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

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

NIEUW!

Haal de
zon in huis
duurzaamheid
tip
Giet het water van
je condensdroger
bij je planten

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
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n
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NU
25%
korting

bĳ Erveza
Verfspeciaalzaak
Glidden professionele
buitenlakken in hoog-of
zĳdeglans. Onderdeel van
de Sigma groep.

De nr 1 in Amerika
en is te vergelĳken met
Sigma en Sikkens en andere professionele merken.
-

duurzaamheid tot 8 jaar
verwerkbaar tussen 0°C en 30°C
goede weervastheid
kras en slĳtvast (PU lak)
uitstekende dekkracht
1liter verpakking,theoretisch rendement 16m²/liter
in alle kleuren te mengen

Prĳsvoorbeeld:

Glidden hoog- of zĳdeglans
normaal € 52,95 per liter - 25% korting

nu € 39,71 per liter

NU
25%
korting

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

28

woensdag 18 mei 2016

bernHeze BOUWT
CoLUMN
onno

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

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

www.pakhuys35.nl

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

www.gedekeukens.nl
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

De gemeenteraad is het orgaan dat
volgens de Wet ruimtelijke ordening
bevoegd is om bestemmingsplannen
vast te stellen. De wet schrijft zelfs voor
dat de gemeenteraad dit elke 10 jaar
voor het grondgebied van de gemeente
moet doen. Ook tussentijds kan de
raad een bestemmingsplan vaststellen,
bijvoorbeeld om nieuw beleid in een
bestemmingsplan te vertalen.

Maar ook ù, als burger of bedrijf, kan de gemeente verzoeken om een
bestemmingsplan op te stellen. Als u een (bouw)plan wilt realiseren
of een activiteit wilt ondernemen dat niet past in het geldende
bestemmingsplan, kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te
herzien. U kunt hiervoor dan een aanvraag indienen bij de gemeente.
Een officiële aanvraag om een bestemmingsplan aan te passen
moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In
zo’n onderbouwing gaat u in op relevant beleid. Daarnaast moet u
onderzoek doen naar allerlei milieuaspecten en wet- en regelgeving
die van toepassing zijn op uw initiatief. Al met al een heleboel
aspecten waarop moet worden ingegaan.

met een prinCipeverzoeK KUnt U aFtasten
oF de gemeente mee wil werKen
Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te werken aan
uw plannen, kunt u het beste uw plannen eerst in de vorm van een
principeverzoek aan het college van burgemeester en wethouders
voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van
burgemeester en wethouders van uw plannen vindt. Aan de hand
van het principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet bereid
is om de planologische procedure op te starten, die nodig is om
medewerking te verlenen aan uw initiatief.
De achterliggende gedachte van het principeverzoek is, dat u op
informele wijze en zonder al te veel kosten te hoeven maken, kunt
informeren naar de kans van slagen van uw plannen.
Tegen een principebesluit staat overigens geen bezwaar of beroep
open.
Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

specialisten
“ Met
om u heen
bespaart u
tijd en energie

”

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

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

GEZOCHT

METSELAAR VOOR WERKZAAMHEDEN
IN DE REGIO
Heeswijk-Dinther - 0413-29 19 21 - www.vanaarlesbouw.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

GRATIS

AANDRIJVING

Bouwmensen

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s.
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af:
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de
professionals zelf. Deze week:

HANS VAN DUYNHOVEN:
‘Van niks iets moois maken’

BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR
T/M 31 JULI

1986-2016

30
JAAR

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

NAAM ONDERNEMER: Hans van Duynhoven
BEDRIJFSNAAM:
Schilder-, Glas- en Afwerkingsbedrijf Van Duynhoven
WOONPLAATS: Vorstenbosch
HOELANG HEB JE HET BEDRIJF?
Nu 21 jaar.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

WAT DOET HET BEDRIJF?
Eigenlijk alles wat bij een bouw of een verbouwing voorkomt,
het staat eigenlijk allemaal in de bedrijfsnaam oftewel... ‘it’s all
in the name!’
DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN:
Prins carnaval Hans dun Urste, tennissen, sponsor van het eerste
voetbalelftal van Vorstenbosch en van veel vroegere activiteiten.

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

* 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

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

MEDEWERKERS:
Alleen mezelf en - als het nodig is - huur ik mensen in.
ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN?
Ben zelf gestart in 1995.
WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT?
Van niks iets moois maken.
WAT VIND JE DAT JE HET BESTE KAN?
Glas- en schilderwerk.
KLANTEN VINDEN HIER:
Ik ontzorg de klant op elk gebied
06-53940645
www.vanduynhoven.nl

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

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood
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ALLÉÉN DEZE WEEK BIJ
KEUKENCONCURRENT OSS

HELE KEUKENS

HALF GELD
+

Van 9.590,- voor

4.795,-

STEF
Vlakke deuren met ingefreesd kader.
Gaskookplaat, afzuigschouw, oven,
koelkast, kraan, RVS spoelbak en soft
motion op de laden.

50
%

2.750,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

3.950,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

TRIJNTJE
Compacte, strak, praktisch en sfeervol,
Kunststof werkblad, RVS grepen,
gaskookplaat en afzuigschouw.

TIM
Moderne én warme keuken met veel
kastruimte en extra hoge kasten. Combimagnetron, 5-pits gaskookplaat, RVS
blokschouw en geïntegreerde koelkast.

3.450,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

GRATIS KOOKKADO
T.W.V. € 50,-

Van 2.598,- voor

Van 7.900,- voor

MIKE
Strak afgewerkte design deur afgebeeld
in grijs eiken. Strakke RVS kraan en
spoelbak

Van 6.900,- voor

Van 5.500,- voor

50
%

Zoals opgesteld incl. appar atuur

50
%

ANOUK
Moderne keuken met LED-spotjes en RVS
grepen. Kunststof werkblad.Gaskookplaat, combimagnetron, afzuigkap,
geïntegreerde koelkast en vaatwasser.

KO
RT
IN
G

50
%

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

50
%

GRATIS MONTAGE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON,
BIJ HET MAKEN VAN EEN OFFERTE.

1.299,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
KIJK VOOR ONZE OPENINGST IJDEN OP W W W.KEUKENCONCURRENT.NL
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Beleef een magische avond
met Rob & Emiel

Maak kans op een maand
gratis chocolade!

NiSTELRODE – Rob en Emiel, bij het grote publiek bekend door het programma ‘De Nieuwe Uri Geller’,
hebben inmiddels hun eigen televisieprogramma ‘Street Magic’, waarin zij willekeurige mensen verbazen met ongelofelijke trucs! Al jaren verweven zij magie, cabaret, verwondering en humor in feel good
performance acts voor hun eigen theatershows.
derscheiding voor hun komische
presentatie en wonnen de Grand
Prix, waarmee zij Nederlands
kampioen goochelen zijn! Maar
de hoogste onderscheiding die zij
in 2009 ontvingen, was de titel
‘Beste Mentalisten Ter Wereld’.
Daarmee behoren zij officieel tot
de absolute wereldtop!

Hun acts werden op verschillende
nationale en internationale wedstrijden met goud beloond. in
2006 kregen zij een eervolle on-

intens gevoel van verwondering
en sterk vermaak.
Da’s Sterk is gegarandeerd
avondvullend. Dit is namelijk de
enige theatervoorstelling met een
eerste, tweede én derde helft!
Da’s Sterk, toch? Snel, verrassend
en confronterend met een knipoog. Door in één show een combinatie te maken van magie, theatrale acts, stand-up comedy en
cabaret, laten Rob & Emiel hun

Tony’s chocolonely: op weg naar 100%
slaafvrije chocolade

gasten een avond beleven met
een intens gevoel van verwondering en sterk vermaak.
Wie al eerder te gast was bij Rob
& Emiel weet al een beetje wat
men kan verwachten, maar deze
keer in overtreffende trap. Wie
nog nooit bij een show van deze
heren is geweest, zal ook de zaal
verlaten met de gedachte: ‘Da’s
Sterk!’
Zaterdag 21 mei
Aanvang: 20.15 uur
kaartverkoop à € 16,- via
www.nesterle.nl.

Kaartjes via www.nesterle.nl

De Meierijsche Museumboerderij
ligt zondag aan jouw voeten

BERNHEZE - In samenwerking met Tony’s Chocolonely heeft de Wereldwinkel een leuke actie bedacht. Koop vanaf nu een chocoladereep van Tony’s chocolonely – alle smaken mogelijk - bij de Wereldwinkel en je maakt kans op een maand lang gratis repen! Een maand
lang chocolade staat gelijk aan 31 repen van diverse smaken.
De chocolade van Tony
Sinds de oprichting in 2005 stelt
Tony’s Chocolonely misstanden
in de chocoladewereld aan de
kaak. Ze willen iedereen vertellen dat het er oneerlijk aan toe
gaat in de chocoladewereld. Een
100% slaafvrije chocoladewereld kan Tony’s Chocolonely niet
alleen creëren. Daarom willen ze
laten zien dat chocolade maken
écht anders kan, zodat iedereen
in de chocoketen krijgt waar hij
recht op heeft. Help Tony bewijzen dat het kan en doe mee aan
de actie!
Hoe werkt de actie
Er zijn vijf gouden kaartjes verstopt in alle smaken (!) cho-

coladerepen. De repen met de
kaartjes zijn verspreid over alle
Wereldwinkels in Nederland.
Ben je de gelukkige die dit kaartje vindt, dan win jij een maand
gratis chocolade!
De actie eindigt zodra alle vijf de
gouden kaartjes gevonden zijn
en geldt alleen voor aankopen in
de Wereldwinkel.
Wereldwinkels in Bernheze:
in Bernheze zijn drie wereldwinkels, te weten in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Loop
dus een dezer dagen eens binnen in de Wereldwinkel en laat u
verrassen door het ruime assortiment food en non-food.

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Geniet

HEESWijk-DiNTHER - Bij de Meierijsche Museumboerderij aan de Meerstraat 28 proef je op zondag 22
mei, vanaf 13.00 uur de naderende zomer. Het fraaie en eeuwenoude boerderijmuseum is open en de
gidsen vertellen jou hun boeiende verhalen over leven en gewoonten op de schrale Brabantse grond.
Alles speelt zich af rond 1900
en dat is voor mensen van nu
nog maar nauwelijks te begrijpen. Buiten, in de buurt van
het terras, treedt blaaskapel ‘De
Raddreijers’ de hele middag op.
Het museum wordt ook bezocht
door een groep antieke auto’s
met bestuurders.
Loop tijdens je bezoek eens door
onze rijk gevulde ‘den hof’ waar
diverse oudhollandse groenten
en andere planten hun kopjes
boven de grond uitsteken. Laat
je verrassen door de oer-Brabantse sfeer, het fraaie museumterrein, het gezellige terras,
de foto- en andere tentoon-

stellingen. Op het museumterrein wordt op 22 mei ook het
boek: ‘ZiEHiER, wij verkopen
77 kasteelhoeven’ van Rien en
Florian de Visser verkocht voor
€ 19,95. Dit fraaie boek, met
daarin interessante verhalen over

DE SCHAAPSKOOI

rondom ons museum zie je elke
keer iets nieuws.

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi

Entree is € 4,- voor volwassenen
en € 2,- voor kinderen vanaf 3
tot en met 12 jaar. kinderen tot
3 jaar en onze ‘Vrienden’ heb-

BUiten, in de BUUrt van het terras,
treedt BlaasKapel ‘de raddreijers’ op
het wel en wee van de pachters
en het rijke leven van de adel op
kasteel Heeswijk, is al een echte
bestseller gebleken. Of het nu je
eerste of je tiende keer is, in en

op ons terras van
een heerlijk kopje
koffie of thee

ben gratis toegang.
Meer info over het museum op:
www.museumboerderij.nl.
Ook via Twitter zijn wij te volgen.

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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pinksterraces op racecircuit paalgraven

OSS - Net over de grens van Bernheze, werd op industrieterrein Vorstengrafdonk een racecircuit opgebouwd voor de Pinksterraces Oss, die daar zondag van start gingen. Maandag gingen de wedstrijden in zeven klassen, met coureurs uit elf verschillende landen van start. Vanaf de tribunes bij de start en finish op de Paalgravenlaan had men een mooi
uitzicht en kon men van het professionele wegracecircuit met een overvol raceprogramma geweldig genieten. Fotograaf Ad Ploegmakers maakte een overzicht van het spektakel.
Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

voetbal VorstenbosDeelnemers Dorpszeskamp HDL overtreffen
zichzelf!
sche Boys 1 – Herpinia 1
VORSTENBOSCH – Herpinia begon de wedstrijd ver ingezakt en
liet ons steeds opkomen. Zij schakelden goed mee en wij hadden
een behoorlijke taak om door de verdediging van Herpinia heen te
komen. Af en toe kwam daar nog een kleine kans uit, maar heel gevaarlijk werden wij niet. Herpinia daarentegen was zeer gevaarlijk
in de omschakeling.

HEESWijk-DiNTHER - Op eerste Pinksterdag heeft op terrein van Voetbalvereniging Heeswijk de 31ste
editie van één van de grootste eendaagse evenementen van HDL plaatsgevonden, de Dorpszeskamp.
Het frisse lenteweer, waarbij zon en regen elkaar veelvuldig afwisselden, bracht de deelnemers niet van
slag. Alle teams, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers maakten er opnieuw een waar spektakel van,
zodat iedereen toch weer terug kan kijken op een geweldige dag!
De 24 teams begonnen ’s ochtends om 9.30 uur aan de zeven veldproeven, waaronder het
nieuw ingerichte waterbassin,
de loodzware zeephelling en de
wipe-out baan. ’s Avonds werd
proef acht, de playbackshow, in

een sfeervol ingerichte sporthal
De Zaert gehouden. De deskundige jury genoot volop, maar
had samen met het publiek de
ontzettend moeilijke taak om
te kiezen uit vele acts van hoog
niveau. Tot winnaar werd echter

unaniem Dumm All gekozen,
met een spetterende vertaling,
door het voltallige team, van het
nummer Happy van C2C.
Op www.mooibernheze.org de
volledige uitslag..

voetbal

Heeswijk verzekert zich met
ruime zege van derde periode
HEESWijk-DiNTHER – Op de laatste speeldag van de reguliere competitie heeft Heeswijk zich met een
ruime overwinning van 1-8 op het reeds gedegradeerde Real Lunet verzekerd van deelname aan de nacompetitie om promotie naar de 1e klasse. In Vught wisten de mannen van trainer Marc v.d. Ven de 3e
periode te veroveren met een 1-8 zege. Wouter van Dijke (4x), Tjeu van Alebeek, Michel van Druenen,
Sten v.d. Berg en Bryan van Deursen zorgden voor de Heeswijkse doelpunten, Ruud Kooijman scoorde
voor de thuisploeg.
hield knap het overzicht en vond
Wouter van Dijke die de 0-1 binnen kon tikken. Slechts drie minuten later volgde ook de 0-2.
Het vuur doofde langzaam bij
de thuisploeg en nog voor rust
werd de wedstrijd beslist, toen
Van Dijke door Arjen Haast in
de diepte werd aangespeeld, hij
keeper van de Hurk omspeelde
en de bal beheerst binnenschoot.

Wouter van Dijke

Het thuisspelende Real Lunet
had vorige week het doek reeds
zien vallen in de 2e klasse, maar
desondanks begonnen ze scherp
aan de wedstrijd. Heeswijk had
even tijd nodig om te wennen

Foto: Hans Heesakkers

aan de omstandigheden, maar
naarmate de eerste helft vorderde, speelden de bezoekers zich
steeds beter in de wedstrijd. Net
binnen het half uur leverde dit
de eerste treffer op. Aarts be-

Met een eindstand van 1-8 keepte Patrick Lunenburg vandaag
zijn 250e wedstrijd in Heeswijk
1. De immer betrouwbare sluitpost van de Heeswijkers heeft
besloten om er nog een jaartje
aan vast te knopen.
Heeswijk heeft zijn doelstelling
om tot het einde mee te doen
om de prijzen behaald en mag
nu proberen om promotie naar
de 1e klasse af te dwingen.

Omdat zij ons steeds lieten ko- stand bieden aan de omschakemen, waren wij elke keer met ling van Herpinia. Ook werden
veel mensen voor. Daar maakte we steeds gevaarlijker. Met een
Herpinia dankbaar gebruik van, aantal scherpe voorzetten en
door bij balverlies van Vorsten- corners wisten we de bal bij de
bosch razendsnel om te schake- goal van Herpinia te krijgen. Helen. Mede omdat Vorstenbosch laas deed de goal zijn best om
ontzettend slecht omschakelde te helpen. Ballen op de lat en de
als Herpinia aan de bal kwam, paal beletten ons om te scoren.
werden de aanvallen van Herpi- We vochten hard om meer druk
nia keer op keer gevaarlijk. Eén te zetten, zonder resultaat. Hiervan de aanvallers van Herpinia door kreeg Herpinia meer ruimwas ontzettend snel en behen- te, maar doordat wij goed opgedig en zorgde met een snelle steld stonden, lukte het Herpinia
omschakeling en het knullige alleen op het eind om er een
verdedigen van Vorstenbosch keer door te komen. 0-4.
voor een 3-0 voorsprong voor
Herpinia.
We gaan
a.s. zondag de nacomOPRUIMING
OPRUIMING
in de 2e helft begonnen wij ster- petitie in en daar gaan we strijker en konden we beter
den voor promotie.
OPweerHET GEHELE
ASSORTIMENT

25% KORTING
ZONDAG 22 en 29 MEI
• GERANIUMS,

geopend van 10.00
- 16.00 uur
FUCHSIA’S, enz.
• Geraniums
• Fuchsia’s, enz
• Div. Hangplanten

• DIV.
HANGPLANTEN
• Div.
Groentenplanten
••
Potgrond
POTGROND
• Tuindecoratie
• TUINDECORATIE
Openingstijden:

Groenstraat
31
Groenstraat
31

maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
5258 TH, Berlicum
Openingstijden:
5258
TH
Berlicum
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
(Nabij
sportpark
De Brand)
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
06-22381999
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
(Nabij sportpark De Brand)

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

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.
Meer weten over onze dienstverlening?

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

dienstverlening op maat
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roparun, een uitdaging van formaat

HEESCH/NiSTELRODE – Zesentwintig inwoners uit Heesch en Nistelrode vormden Running Team Bernheze team 181 en deden dit jaar mee aan de Roparun van Parijs naar
Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van ruim 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier
geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen,
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” Volgende week een afsluitend artikel over de ervaringen in DeMooiBernhezekrant.

voetbal

Volharding terechte kampioen, nacompetitie voor prinses irene

NiSTELRODE - in een prachtige ambiance, met een kleine 2000 supporters langs de kant, streden
Prinses Irene en Volharding om de kampioensschaal in de 2e klasse H. Er was maar een ploeg die deze
toekwam en dat was de ploeg uit Vierlingsbeek. Na een 0-1 ruststand werd het uiteindelijk een 0-4
overwinning, door doelpunten van Tim Brouwer (2x), Mark Blenckers en Pepijn van Geenen. Prinses
Irene gaat nu verder de nacompetitie in voor promotie. Daarin is komende zondag in de 1e ronde Venlosche Boys de tegenstander. Het was een sportieve wedstrijd, met ook publiek dat aan beide kanten
sportief was en na afloop open doekjes had voor zowel de kampioenen als de verliezers.
Moeilijke hoek
Wil je in een kampioenswedstrijd winnen, dan moet iedereen in topvorm zijn. Dat waren
de spelers van Volharding zeker.

Bij Prinses irene was dat duidelijk
minder het geval, veel spelers leken bevangen door de spanning
en speelden onder hun kunnen.
in de 1e helft was Volharding al

budo

eerste plaats
voor esli van Leuken
BERGHEM – De Open Noord-West Veluwe kampioenschappen
taekwondo op zaterdag 14 mei, werden door elf deelnemers vanuit
Taekyon Berghem bezocht. De elf deelnemers van Taekyon Berghem
boekten goede resultaten. Op het onderdeel tuls werden Stef van
den Berk en Esli van Leuken derde. Danique Boelhouwer en Daiko
Martens werden knap eerste.
Op het onderdeel sparring werden meer prijzen behaald: Stef
van den Berk en Danique Boelhouwer werden derde. Het zilver
werd omgehangen aan Wessel
Gremmen en Romy Staal. Een
eerste plek bij het sparren was er

voor Lieke van den Berk, Esli van
Leuken, Daiko Martens en imke
van der Zande. De leden van
Taekyon Berghem behaalde met
elf deelnemers maar liefst twaalf
prijzen, daarmee zijn de coaches
uiterst tevreden en trots.

twee keer gevaarlijk geweest,
voordat Prinses irene wat terug
kon doen. in het vervolg van
de 2e helft had Volharding het
meeste balbezit, maar aan beide

kanten waren er weinig mogelijkheden meer.
Nagenoeg de hele competitie
stond de ploeg uit Vierlingsbeek
aan de leiding. Het is ook de
enige ploeg die dit seizoen twee
keer wist te winnen van Prinses
irene.
Een verdiend kampioenschap
dus. Prinses irene deed het veel
beter deze competitie dan vooraf gedacht. Nu is het zaak om de
ruggen te rechten en proberen

via de nacompetitie alsnog promotie af te dwingen.
Opstelling: Stef van Venrooij,
koen Pittens, Hein Langens (88e
Sander v. Lith), Gijs v. Erp, jerin
v.d. Rakt, Robbert Rovers (46e
Douwe Herckenrath), Teun v.
Schadewijk, Martijn v. Vught
(75e Stef Heerkens)), Tim v.d.
Heijden, Tim v.d. Brand, Wibe
van Rooij.
Tekst: Adri van Lokven
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The Winning Mood heeft het kaarten biljartseizoen afgesloten
NISTELRODE - De ontspanningsvereniging The Winning
Mood heeft het kaart- en biljartseizoen 2015/2016 afgesloten.
De eindstanden bij het kaarten
zijn:
Bij het rikken staat op nummer
een: Jan Nelissen met 501 punten. Nummer twee is Miet van
Kesteren met 488 punten en op
drie staat Piet Jacobs met 392
punten. Bij het jokeren was Anneke van de Heijden eerste met
538 punten. Tweede was Gerrie
van de Wijst met 297 punten
en derde Thea van de Wijst met
171 punten. Bij het libre/biljarten

ging Kees Verwijst er met de eerste plek vandoor. Tweede werd
Piet Jacobs en derde Herman
van de Wijst. Bij het biljarten/
bandstoten was de eerste plaats
voor Piet van de Wijst. Tweede
was Herman van de Wijst en
derde Hans Geurts.
In de regiocompetitie eindigde
The Winning Mood op de vijfde
plaats.
In het zomerprogramma staat
ook het fietsen in groepsverband
weer op het programma. Op
6,13, 20 en 27 juli en 3 augustus wordt er gefietst en tenslotte
is op 17 augustus de grote fietstocht in Oost-Brabant. Hierbij

is rekening gehouden met de
Bernhezer fietsdriedaagse. De
fietstochten worden uitgezet
door Jan Nelissen, Herman van
de Wijst, Piet Jacobs, Jan van
Nuland en Theo Verstraten.
Tijdens de jaarvergadering werden de bestuursleden Hans
Zwaan - penningmeester, en
Theo Verstraten - secretaris, herkozen. Het bestuur wordt verder
gevormd door Joke Geurts - de
Wit, Jan van Nuland en Toon
van Dijk, voorzitter. Volgend jaar
bestaat The Winning Mood 40
jaar en het is de bedoeling om
daar bijzondere aandacht aan te
besteden.

Zaalvoetbalvereniging Heesch op
zoek naar nieuwe teams
HEESCH - Zaalvoetbalvereniging Heesch (ZVV Heesch) is een
vereniging waarin lokale teams, vaak gesponsord door ondernemers in de regio, in een onderlinge competitie van augustus t/m mei uitmaken wie zaalvoetbalkampioen van Heesch
wordt. Tevens wordt er een bekerprogramma afgewerkt. De bekerfinale aan het eind van de competitie wordt gekoppeld aan een gezellige feestavond, waarin de kampioen, bekerwinnaar, topscoorder en
sportiefste ploeg van het seizoen gehuldigd worden.
Bij ZVV Heesch hebben, in haar meer dan 25-jarig bestaan, diverse lokale
teams aan de competitie deelgenomen. Zo zijn er teams bij die al 10-20
jaar aan de competitie deelnemen. De teams bestaan uit tenminste tien
spelers en een coach. De contributie per jaar bedraagt per speler ongeveer
€ 75,-. De wedstrijden worden gespeeld in Sporthal ’t Vijfeiken. Er
worden op de competitiemaandag roulerend door elk team zes wedstrijden afgewerkt, van 18.30 tot 22.30 uur.
Het niveau van de competitie is erg competitief, ondanks het recreatieve karakter. Veel regionale veldvoetballers vinden hun weg om op
maandagen in de zaal een balletje te trappen. Ook het scheidsrechterscorps is zeer ervaren en fluit op hoog niveau.
Op dit moment werken 13 teams een onderlinge competitie af. We willen graag het aantal teams uitbreiden naar tenminste 15, om genoeg draagvlak te hebben voor de komende jaren om de competitie op het
huidige niveau te behouden.
ZVV Heesch is een gezonde, gezellige en gestructureerde vereniging, waarin spelers, scheidsrechters en
bestuur in goede harmonie met elkaar optrekken.
Indien er teams zijn die interesse hebben om op de maandag te gaan zaalvoetballen in Heesch en meer
informatie willen, kunnen zich in verbinding stellen met:
Wim v. Griensven: 06-50571653 of wvgriensvenzvv@hotmail.com.

Run op DOS’80 beachhandbaltoernooi
HEESCH – Het gaat hard met de inschrijvingen voor het DOS’80
beachhandbaltoernooi. Maar liefst 107 teams schreven zich al in voor
het spektakel dat dit jaar van 10 t/m 12 juni plaatsvindt op De Misse.

Het DOS’80 beachhandbaltoernooi is zelfs buiten de provinciegrenzen zeer geliefd. Teams komen van heinde en verre om hier
te beachhandballen. Ook dit jaar
gaan de inschrijvingen als warme broodjes over de toonbank
en waren de meeste categorieën
binnen mum van tijd vol.

Programma
Op vrijdag 10 juni trappen de
bedrijventeams uit de regio af
met het NK beachhandbal voor
bedrijven. Vorig jaar sleepte
Jumbo Wiegmans uit Heesch de
felbegeerde titel in de wacht.
Ook de Hockeyclub uit Heesch
laat zijn kunsten zien. De spelers

van deze hockeyclub spelen op
een aantal velden beachhockey.
Zaterdag is het de beurt aan de
jeugdteams om zoveel mogelijk
NK-kwalificatiepunten te verzamelen. De teams komen uit
heel het land. Vroeg in de avond
maakt de jeugd plaats voor de
recreatieve vrienden- en familieteams in de categorieën heren,
dames en gemengd.
DOS’80 nodigt iedereen van
harte uit aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking, loterij én feestavond in CC De Pas. Op zondag
komen de A-jeugd en senioren
in actie, zij sluiten het weekend
geheel volgens traditie af.
Inschrijven
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen?
Schrijf dan snel een team in,
want in alle categorieën geldt:
vol = vol.
Meer informatie vind je op
www.dos80.nl.

Het 7e Open jeu de
boules-toernooi

HEESWIJK-DINTHER - Het open jeu de boules-toernooi groeit snel,
gewoon omdat iedereen welkom is bij het St. Barbaragilde. Op zondag 22 mei, aanvang 13.00 uur, Raadhuisplein 21b. Inrit links naast
de pastorie. Einde gebouw aan de rechterzijde.
Inleggeld
slechts
per dou- basketbal
€ 40,-, €turnen
30,- en €volleybal
20,- en uivoetbal
hockey € 5,- tennis
handbal
blet (= team van twee personen), teraard de eeuwige roem. De
inclusief een kop koffie/thee.
pakketten worden gesponsord
Alle partijen worden gespeeld door Ondernemersbelang Heesmet doubletten. Inschrijven van- wijk-Dinther, waarvoor onze bijaf 12.00 uur. De prijzen bestaan zondere dank. Tot ziens op dit
uit levensmiddelenpakketten
mooie en
sportieve
toernooi. tafeltennis
beugelen
boksen
badminton van zwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

Altior midweek en recreanten
spelen gelijk
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior MW1 – Miko’76 MW1 - In een zeer
moeizame eerste helft kwamen we pas in de 30e minuut na het bebiljarten
duivensport
judo
vissen
skien
ginsignaal
tot scoren. Toen
stonden
we al wel
met vijfsnowboarden
doelpuntenkano
achter.
Voor rust wisten we gelukkig
nog eenmaal te scoren, zodat
de achterstand niet al te groot
werd. Technisch waren de andeschaken
re
dames een stuk beter
en ook
dammen
sneller, maar onze werkmentaliteit schroefden we een stuk op,
zodat onze tegenstandsters het
een stuk lastiger
kregen. In de
1cm b
tweede helft lukte het scoren bij
ons beter en langzaam kropen
cm b werd een stuk
we dichterbij.1,2 Het
spannender, maar ook fysiek
werd er hard geknokt. Met drie
verschillende doelpunten trok1,4cm b
ken we de stand
gelijk en een
paar minuten voor tijd benutte
Miko een strafworp. We lieten
autosport
niet
gebeuren dat alle karten
punten
uit Heeswijk- Dinther vertrokken

kaarten/bridgen

en maakten de wedstrijd af door
ook een strafworp in het doel te
leggen.
Eén punt wisten we dus veilig te
stellen. Eindstand 6-6.
Flash R1 – motorsport
Altior R1		
Uitslag: 5-5

quad rijden

Mike van Grinsven tweede in
het EK Quads in Duitsland
MOORGRUND/HEESCH - Mike
van Grinsven van het WSP Racing team is in het Europees
Kampioenschap Quads in het
Duitse Moorgrund op een tweede plaats geëindigd.
In de eerste manche reed van
Grinsven een constante wedstrijd en kon in de gladde omstandigheden profiteren van
foutjes van andere rijders en op
een tweede plaats over de finish
komen. In de tweede manche
zat hij er minder goed bij na de

start en had het moeilijk om naar
voren te komen. Toch wist hij er
nog een vijfde plaats uit te halen
waarmee hij tweede werd in het
dagklassement.
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hockey

Talent bij
Hockeyclub MHC Heesch

Heeswi
jk
VV He -Dinther
eswijk
F2

TILBURG/HEESCH - Bij de NK Shoot Out Districtsfinales in Tilburg op zondag 8 mei deden ook de clubkampioenen van MHC
Heesch mee: Maartje Kappers, Jasmijn van Kempen, Juliette Gelderland (Keepster), Ruben van der Giessen, Niels van Hasselt en
Gijs van Oort (Keeper).

Heesch 1
HVCH MA

Vanaf de eerste ronde was het
spannend. De leden werden over
vier poules verdeeld en mochten
daarna aan de slag. De spelers
kregen meerdere kansen om de
keepers te passeren. Dat lukte
soms wel en soms viel het toch
wel tegen. De keepers deden uiteraard hun uiterste best om de
spelers niet te laten scoren.
Ruben van de Giessen (speler)
en Juliette Gelderland (keepster)
mochten uiteindelijk door naar

Zondag 22 mei KNVB bekerfinales in Nistelrode
NISTELRODE - De diverse bekerfinales voor senioren worden op zondag 22 mei op sportpark De Schellen gespeeld.
Het hoofdgerecht is de wedstrijd tussen de eerste elftallen
van hoofdklasser Udi’19/Beter
bed en Chevremond uit Kerkra-

de. Die kampioen werd in de
1e klasse D en volgend seizoen
dus ook in de hoofdklasse gaat
spelen. Deze wedstrijd begint
om 14.30 uur. Daarnaast worden nog drie finales gespeeld.
Hieronder het overzicht met de
aanvangstijden van alle wedstrijden.

11.00 uur: vrouwen categorie B
(4e en 5e klasse)
11.00 uur: mannen reserve categorie B (reserve 6e klasse)
13.30 uur: mannen reserve
categorie A (reserve 3e en 4e
klasse)
14.30 uur: mannen standaard.

de halve finale. Helaas viel Juliette in de halve finale alsnog af.
Ruben mocht zijn kunsten ook in
de finale laten zien en behoorde
bij de drie beste spelers van het
district! Als een van de winnaars
van de districtskampioenschappen, mag Ruben door naar de
grote finale op 25 juni bij Hockeyclub Den Bosch.
MHC Heesch wenst Ruben veel
succes!

hypotheek
in ’n week

Sommige grote banken adverteren nu met
“ in een week ’n hypotheek”. In de praktijk blijkt
de papierwinkel toch meer tijd in beslag te nemen.
Daarom hebben wij ’n goede tip…
Als je denkt aan ’n ander huis, zorg dan dan dat je
voordat je begint te kijken eerst je papierwinkel op
orde hebt. Dan weet je wat je mogelijkheden zijn
én als je dan je droomhuis vindt, ben jij de eerste!

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

DE OPLOSSING
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donderdag 19 mei
oud papier
Buitengebied Nistelrode
Centrum maia: basiscursus
dierencommunicatie
Palmenweg 5 Nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vrijdag 20 mei
rock & roll bobz
Dorpshuis Nistelrode
5a Helma van de rakt:
bijzondere aandacht
Gagelstraat 5 Schaijk
reiki 1 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
film: the Program
Filmhuis De Pas Heesch
zaterdag 21 mei
75 jaar avesteyn:
voetbal 6-kamp
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther
Centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
benefietconcert:
Partners en zorg
CC De Pas Heesch
PAGINA 11
rob & emiel: da’s Sterk
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 31
blØf in Concert
Natuurtheater De kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
zondag 22 mei
koffie met Paul
eijkelkamp,
de giesbeekse legende
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode
Publiekswandeling
nationale vogelweek
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 14

Positionering van Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 3

open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

inschrijven mini Heesch
CC De Pas Heesch

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
de abdij ruimt op
Abdijstraat Heeswijk-Dinther

inschrijven
kindervakantieWeek
vorstenbosch
Broekkant 6 Vorstenbosch

mariaconcert
St. Petrsukerk Heesch
PAGINA 6

Centrum Samarpana:
Workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

meierijsche
museumboerderij geopend
Meerstraat 28
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

donderdag 26 mei

balletschool Hanneke
van der Stappen:
leerling-dans-Project
CC De Pas Heesch

bevolkingsonderzoek
borstkanker
‘t Vijfeiken Heesch
PAGINA 8

kalfjes knuffelen
Cleefshoeve ijsboerderij
Berkenvenseweg 2
Heeswijk-Dinther

vrijdag 27 mei

maandag 23 mei
Centrum maia: proeflessen
tai Chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: Hooggevoeligheid
Bibliotheek Nistelrode
dinSdag 24 mei
inloopspreekuur
fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Honingmassage
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zomeryoga
kloosterkapel Vorstenbosch

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

gemeentehuis gesloten
75 jaar avesteyn:
meet & greet
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther
mandalart: mandaladag
Palmenweg 5 Nistelrode
vrouwen ontmoeten
vrouwen
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 15
bernhezer Springconcours
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther

Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
lôsbroekwist
Loosbroek
Simone van den
eertwegh: Puur
CC Nesterlé Nistelrode
bernhezer Springconcours
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
zondag 29 mei
koffie voor gevorderden
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode
Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
6 tegen 6 voetbaltoernooi
Sportpark De Schellen
Nistelrode
bernhezer Springconcours
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
tornado beach 2016
Raadhuisplein Nistelrode
lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 30 mei
Wandeldriedaagse
Start Zorgcentrum Laarstede
Nistelrode
PAGINA 7
zomeryoga
kloosterkapel Vorstenbosch

WoenSdag 25 mei

Perry fest
Parkeerterrein Camping De
Meerdonk Heeswijk-Dinther

i-meet: aapje spelen
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

rkSv avesteyn reünie
Avesteyn-terrein
Heeswijk-Dinther

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

zaterdag 28 mei

Wandeldriedaagse
Start Zorgcentrum Laarstede
Nistelrode
PAGINA 7

75 jaar avesteyn:
jubileumfeest
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur
fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

Workshop: zing,
Speel & gebaar
Bibliotheek Nistelrode

dinSdag 31 mei

Wandelvierdaagse
Start: Café de ketel
Vorstenbosch
Workshop biotensor
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
dokter op dinsdag @
bernhoven: bacteriën en
ziekenhuisinfecties
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WoenSdag 1 juni
Wandeldriedaagse
Start Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
PAGINA 7
Wandeldriedaagse
Start: CC De Pas Heesch
5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
en bosavontuur
Schaijk
reiki 3a bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
gratis inloopspreekuur
van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
Wandelvierdaagse
Start: Café de ketel
Vorstenbosch
donderdag 2 juni
Wandeldriedaagse
Start: CC De Pas Heesch
Wandelvierdaagse
Start: Café de ketel
Vorstenbosch
inschrijving
kindervakantieWeek Hdl
iMeet Heeswijk-Dinther
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
oud papier
Dorp Vorstenbosch

voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

