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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Verbetering woning i.v.m.

verminderde mobiliteit nu of in
de nabije toekomst

31% 41% 35% 31% 23%

 Toegankelijkheid binnen de
woning te verbeteren (traplift,

drempel vrij maken)
31% 32% 27% 21% 20%

 Slaapkamer en badkamer
gelijkvloers 29% 29% 27% 32% 30%

 Zorg voor elkaar als
samenwonende partners of die

door derden (mantelzorgers)
gemakkelijker en toegankelijker

maken

15% 12% 10% 8% 17%

 Veiligheid verbeteren i.v.m.
valrisico`s 14% 15% 10% 9% 13%

 Onderhoud makkelijker te maken 18% 15% 29% 16% 7%
 Om comfort te verhogen 12% 8% 14% 18% 13%
 Om energie te besparen 10% 8% 6% 7% 3%
Anders 20% 25% 22% 24% 37%
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14. Wat zijn voor u redenen om uw huidige woning aan te 
passen en toekomstbestendig te maken? 

(maximaal 3 antwoorden) 

Open Zondag nistelrode
pag. 13

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 17

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
tel. 0412-795170

Samen dingen doen
     Bernheze
   Creatief
       Grenzeloos
Sportief
           Overwinnaars
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant 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.

ZOMER IN DE BOL 

Wat heerlijk. Het gaat zomeren.
Deze week lijkt het mooie weer 
door te zetten en dat vinden wij 
heerlijk. Ook in onze winkels. 
Ineens hebben we een explosie 
van allerlei producten die in 
deze periode het allerlekkerst 
zijn. Aardbeien vers van de 

grond. De gebaksvitrine ziet rood van de aardbeienvlaaien, 
aardbeientaartjes, en bavaroisgebakjes. 

Heeft u zelf wel eens een aardbeienvlaai gemaakt met onze 
vlaaibodem?

Moet u eens proberen. Onze bodem met een laagje 
banketbakkersroom.Om het nog wat smeuïger te maken doet 
u er nog een laag room of vanillekwark op en vul deze met 
verse aardbeien. Het bekende ‘een beetje van uzelf en een 
beetje van...’ is hier echt van toepassing. U gooit hoge ogen, 
dat is zeker.

Deze week hebben we ook de grappige aardblijtjes in onze 
winkels. Gewoon een heel erg lekker puddingbroodje. 

De tijd voor makkelijke maaltijden is ook aangebroken. 
De zelfgemaakte salade is áf met een tapasbrood uit onze 
bakkerij erbij. Knoflookbrood, focaccia met tomaat en knoflook, 
kruidig Kreta, notengaard... om je vingers bij op te eten.
Dat maakt koken overbodig.

Wij zelf zijn erg trots op deze unieke broden. Puur natuur, met 
desem bereid, veel tijd en verder geen rare toevoegingen.

En echt, dat proef je!

Wij wensen iedereen een heerlijk begin van de zomer. 

Lizzy Lamers Green
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
CoLUMN

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

TANTE DOOR KIPPENBOUTEN
 500 gram € 6.50
TANTE DOOR DRUMSTICKS
 500 gram € 6.50
TANTE DOOR KARBONADE
 500 gram € 6.50

   Geldig van 24 mei t/m 6 juni 2017

Gegrilde 
kippenbouten 

per stuk € 1,95

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

©Gerry&Lea

De zomeryoga door Gerry en 
Lea is in volle gang. De eerste 
les is van 18.45 tot 19.45 uur, 

de tweede les is van 20.15 tot 
21.15 uur. De lessen zijn apart 
van elkaar te volgen. Een kans 
om te ervaren wat yoga met je 
kan doen. 

Verdere data zijn de maandagen 
29 mei, 12 juni en 19 juni. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar.

Vooraankondiging van de Fami-
lieopstellingen. Ook in het sei-
zoen 2017/2018 worden deze 
dagen georganiseerd, te begin-

nen op vrijdag 29 september. 
De bedoeling is elke maand zo’n 
sessie te houden. Kijk tegen die 
tijd op de website voor meer in-
formatie.

© MargarethBloemen

Kooktip 

Was groente niet eerder 
dan vlak voor gebruik

Dit is essentieel vanwege het behoud 
van de vitamines en om te voorko-
men dat daar zo min mogelijk van 
verloren gaat. Was de groente 
voordat je ze gaat snijden. Hier-
door komt het open weefsel niet 
in contact met vocht en op die 

manier voorkom je vitaminever-
lies.

nieuwe culinaire rondreis 
 

Sassavour 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje… 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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Insecten
Ik zit nog maar een kilometer op de fiets en ik heb denk ik al vier 
insecten bijna doorgeslikt. Ik vind het heerlijk hoor, die zomerse 
temperaturen, maar die insecten blijkbaar ook. Ik weet zeker 
als ik thuis kom en mijn bezwete shirt uit doe, dat ik nog een 
paar meelifters uit de wasmand kan plukken. Ik denk dat Freek 
Vonk extatisch wordt van het aanschouwen van zoveel exotische 
exemplaren, maar ik spoel ze het liefst rechtstreeks door naar het 
riool.

Ik was altijd in de veronderstelling dat insecten over het algemeen 
nachtdieren waren, maar sinds ik in de lente en zomer wel eens 
naar het werk fiets, weet ik wel beter. Het is dat ik brildragend 
ben, anders had ik grote kans gehad blind door het leven te gaan. 
Hoe vaak ik al niet een geplet vliegje van mijn bril heb moeten 
poetsen bij thuiskomt is op vier handen niet te tellen. En dan fiets 
ik gemiddeld maar twee keer in de week, moet je nagaan. 

Het zijn hele hordes die zich verzamelen exact op hoofdhoogte 
van een fietser op de openbare weg. Niet netjes in de berm tussen 
het gras vol voedsel of comfortabel op de kont van een koe. Nee, 
precies op de plek waar ze het meest pijn gaan lijden. Het lijkt 
alsof ze willen wachten op hun doodvonnis en tegelijkertijd het 
fietsplezier van de mens willen vergallen. Je zou zeggen tegen die 
parasieten ‘ga wat hoger vliegen en haal wat meer uit je leven’, 

maar ze lijken niet te willen luisteren. 
Ze eindigen hun miserabele leven 
liever tegen het voorhoofd van een 
recreatieve fietser.

Ik heb inmiddels ook in mijn huis 
geen medelijden meer met insecten. 

Niks raam open en geduldig wachten 
tot ze naar buiten vliegen. Ik 

geef ze zonder pardon een 
welgemeende kopstoot. Met de 
vliegenmepper, dat wel. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Koninklijke Fanfare weer succesvol

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
de Brabantse kampioenswed-
strijden voor blazers en slag-
werk op zondag 21 mei is Ko-
ninklijke Fanfare St. Willibrord 
weer succesvol geweest.

In de ochtenduren hebben bij 
het slagwerk drie duo’s en vier 
solisten de eer van de fanfare 
mogen verdedigen. 
Hein Verhallen scoorde een 
fraaie derde plaats in 3e Divisie 
op snaredrum en Mats Hulsman 
werd op de snaredrum vierde 
in de 3e Divisie. Tjeu Dortmans 
werd op marimba derde in de 3e 
Divisie en Diego van Driel is Bra-

bants Kampioen geworden in de 
2e Divisie op snaredrum.

Bij de duo’s behaalden Willem 
van Empel en Bram van de Berg 
in de 3e Divisie de tweede plaats 
op marimba. 
In dezelfde Divisie werden Tjeu 
Dortmans en Diego van Driel 
Brabants Kampioen op marimba.

Het duo Rob van de Berg en 
Tom van Zutphen werd in de 1e 
Divisie Brabants Kampioen op 
de basmarimba én behaalde de 
hoogste score van de dag. Daar-
mee wonnen zij een masterclass 
op de Fontys Academy of Mu-

sic & Performing Arts in Tilburg 
(Conservatorium).

In de middag was het podium 
voor de blazers. Kyra van de 
Berg en Vera Jacobs speelden 
met de bugel de sterren van de 
hemel. Vera bemachtigde in de 
3e Divisie de derde plek en Kyra 
van de Berg werd Brabants Kam-
pioen in de 4e Divisie.

Met zes Brabantse kampioenen 
kan de Koninklijke fanfare weer 
terugkijken op een succesvolle 
zondag en wordt de blik al weer 
gericht op de Nederlandse Kam-
pioenschappen.

(H)eerlijk de was doen met Seepje

Seepje wasmiddel wast zo zacht 
dat je geen wasverzachter meer 
hoeft te gebruiken. De verpak-
king, voor ongeveer 23 was-
beurten, is gemaakt van oude 
melkflessen uit Engeland. Alle 
ingrediënten in de Seepje pro-
ducten zijn 100% biologisch 
afbreekbaar of, in het geval van 
minerale stoffen, veilig oplos-
baar in het milieu.

Bernheze heeft drie wereldwin-
kels, te weten in Heesch, Nis-
telrode en Heeswijk-Dinther. 
Het assortiment en de aanbie-
dingen variëren per winkel. Zo 

heeft de Wereldwinkel in Hees-
wijk-Dinther Seepje nu in de 
aanbieding. Je ontvangt maar 
liefst 20% korting.

Loop eens binnen bij de Wereld-
winkel en laat je verrassen door 
het assortiment food en non-
food Fairtrade producten. Met 
jouw aankoop draag je bij aan 
een betere wereld!

BERNHEZE - De was? Bij een gemiddeld gezin staat de wasmachine vrijwel dagelijks te draaien. En 
worden jaarlijks grote hoeveelheden chemisch wasmiddel gebruikt. Met Seepje is er nu een 100% 
plantaardige wasmiddelvervanger. Dankzij de natuurlijke schoonmaakkracht van de schillen van de 
Sapindus Mukorossi vrucht komt alle was voortaan schoon en natuurlijk fris uit de machine. Goed voor 
ons milieu én goed voor de producenten in Nepal die voor hun werk een eerlijk loon ontvangen. Seepje 
is Fairtrade gecertificeerd en te koop in de Wereldwinkel.

Met joUW aanKoop 
draaG je Bij aan een 

Betere Wereld

Veranderingen pensioen in eigen beheer!
Nu actie nodig!

Benieuwd naar de wijzigingen én mogelijkheden? 

Kom naar onze informatiemiddag hierover op 
2 juni van 13.30 tot 15.00 uur. 

Wij hebben een deskundige spreker bereid gevonden 
om u hierover uitgebreid te informeren.

Graag aanmelden via info@soestacc.com.
Voor meer informatie zie onze website of bel ons.

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

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

VOORJAARS 
ACTIE

Benzine Heggenscharen

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

‘Nee, precies op de plek waar ze 
het meest gaan lijden’
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ZOrg en Hulp
spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernHeZe
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHuisZOrg pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeescH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWijk-DintHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nistelrODe / VOrstenBOscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
lOOsBrOek
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Kerkstraat 8a Vorstenbosch - 0413-795196
www.fysiotherapievorstenbosch.nl

Fysiotherapie op maat

WmO Koffie- en informatie-
middag over mantelzorg 

Deze middag komen Carlien de 
Witte, coördinator ouderenadvi-
seur van ONS welzijn, en Margo 
van den Berg, mantelzorgma-
kelaar van de gemeente Bern-
heze, uitleggen wat mantelzorg 
is, hoe je mantelzorgers herkent 
en waar mensen met zorgvra-
gen terechtkunnen. Zij gaan ook 
het verschil uitleggen tussen hun 
werkzaamheden met betrekking 
tot mantelzorg. Carlien zorgt 
ervoor dat de ouderenadviseurs 
hun werk goed kunnen doen. 

Ouderenadviseurs zijn vrijwilli-
gers die ouderen en hun man-
telzorgers ondersteunen bij het 
maken van de juiste keuzes uit 
het grote aanbod van zorg, fi-
nanciën, wonen en welzijn. 

Margo van den Berg bemiddelt 
tussen de mantelzorger en de 
instantie die de zorg levert die 
nodig is. Mocht plotseling een 
van je ouders, partner, vriend of 
ander familielid wegens ziekte of 
ouderdom in de problemen zijn 
gekomen, dan is er de mantel-
zorgmakelaar die je de weg kan 

wijzen in het oerwoud aan re-
gels en afkortingen. Iemand die 
tijdelijk de regelstress overneemt 
waarbij de mantelzorger zelf de 
regie behoudt.

Een medewerker van de biblio-
theek Heesch zal na de informa-
tie van Carlien en Margot je nog 
meer vertellen over titels van 
boeken en films die op mantel-
zorg betrekking hebben.

Wij nodigen je uit om daarbij 
aanwezig te zijn. 
Vrijdag 2 juni, CC De Pas.
Aanvang: 14.00 uur.
De toegang is gratis.

HEESCH - Raad Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO) Heesch organi-
seert, in samenwerking met Dorpsplein Heesch en ONS welzijn, een 
Wmo themabijeenkomst over het actuele onderwerp Mantelzorg.

De tocht begon in Dinther en 
via Veghel en Keldonk werd er 
naar Nijnsel gereden en door 
naar Sint-Oedenrode waar bij 
de Gasthuishoeve de koffie klaar 
stond met lekkere zelfgebakken 
cake. 
Nadat de koffie op was en nog 
even was rondgekeken, vertrok-
ken de gasten weer, met een 
lange stoet auto’s, door het bui-
tengebied van Sint-Oedenrode 

en Eerde via Wijbosch naar CC 
De Wis in Loosbroek. Daar stond 
de gasten nog een koffietafel te 
wachten, verzorgd door het per-
soneel van CC De Wis en enkele 
vrijwilligsters. 

Ondanks, of mede dankzij, het 
warme weer was het een zeer 
geslaagde tocht. Bedankt vrijwil-
ligsters voor het verzorgen van 
een mooie middag.

De Zonnebloem afdeling 
HDLv trekt er op uit

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Op 11 en 
17 mei organiseerde De Zonnebloem afdeling HDLV weer haar jaar-
lijkse autotocht. 125 gasten inclusief chauffeurs genoten van een 
prachtige tocht uitgezet door vrijwilligster Mien van der Heijden.

die tijdelijKe 
reGelstress 
overneeMt

OPENINGSACTIE OP 28 MEI
Verkoop van 34 zakjes a € 10,- waarvan 1 een echte diamant 

bevat t.w.v. € 340,-. De andere zijn fraaie zirkonia’s.
Actie aangeboden (en gratis check van uw aankoop) door Cober Juweliers Oss.

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

Vogelhuisjes
al v.a

 € 4,95

Pakket
ansichtkaarten

al v.a

 € 5,-

Hangertjes
al v.a

 € 3,50

Kaasplanken
al v.a

 € 12,50

Hangertjes
al v.a

 € 3,50

 € 12,50

Verjaardags-
kalenders

al v.a

 € 15,-

Home made 
candles

al v.a

 € 2,50

NIEUW
in De Schakel 15 Oss (bij het pleintje, hartje Oss),  bezoek nu de pop-up store!!

SAMENLOOP SHOP
100% prachtige cadeaus, 100% opbrengst KWF

Zakje

 € 10,-
kans op echte
diamant t.w.v.

 € 340,-

OPENING
zondag 28 mei a.s.

om 12.00u door
mascotte Sam 
(die dag open van

10.00- 17.00u).
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

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

2,50

bij aankoop van 2 broden

10 witte bolletjes

of puntjes

normaal  4,00

het weekend 

lang
genoeg

duurt nog lang
niet

Van deze broodjes blijft u eten.
Een heerlijke smaak èn ze blijven lang lekker.
Door onze speciale bereiding krijgen
de broodjes veel smaak en geur.  
Het perfecte broodje voor ’n dagje uit!

V.l.n.r.: Floor, Eva, Janne, Pleun en Marleen doen samen met nog vijf vriendinnen als team Girl Power mee aan de 
Jeugdzeskamp Tekst en foto: Wendy van Lijssel

In 2015 organiseerde Jong Ne-
derland HDL in navolging van de 
Dorpszeskamp voor volwasse-
nen, voor het eerst en met groot 
succes een Jeugdzeskamp. Een 
sportief evenement voor jeugd 

van zeven tot vijftien jaar die ver-
deeld over drie leeftijdscategorie-
en een dagje sportief de ‘strijd’ 
met elkaar aangaan op het sport-
veld aan de Schuurakker naast 
basisschool De Bolderik. 

De vriendinnen Marleen Goijaarts, 
Janne van der Pas, Pleun van den 
Broek, Eva van Schijndel en Floor 
Dobbelsteen zijn als team Girl Po-
wer, samen met nog vijf vriendin-
nen, al vanaf de eerste editie van 

de partij. Het idee voor deelname 
kwam van twee moeders die elk 
in een ander bloedfanatiek team 
al jarenlang aan de Dorpszes-
kamp mee doen. Irmgard van der 
Pas van de Puinbrekers en Ange-
lique Dobbelsteen van Langen-
huijsen weten uit ervaring hoe 
leuk een dergelijke sportdag is. 
Hoewel genoemden tijdens De 
Dorpszeskamp tegenover elkaar 
staan zijn zij, net als hun doch-
ters, bevriend. Op hun advies ga-
ven de meiden zich op en beide 
moeders fungeren vanaf dat mo-
ment als teamleiders. 

“Meedoen is kei gezellig”, mel-
den de jongedames enthousiast. 
Ze vervolgen lachend: “We zijn 
wel fanatiek, maar we winnen 
nooit iets.” Dat maakt volgens 
de meiden ook niets uit. “Het is 
gewoon leuk om een hele dag bij 
elkaar te zijn en samen dingen te 
doen.” Met ‘dingen doen’ wordt 
gerefereerd aan de zes proeven 
die zowel in de ochtend als mid-
dag doorlopen moeten worden. 

“De organisatie probeert jaarlijks 
andere proeven op te zetten. De 
zwembadproef is er wel elk jaar, 
maar daar wordt elke keer een 
ander spel bij bedacht”, meldt 
Chantal van Oirschot van de or-
ganisatie. 

Een proef bestaat niet uit één 
onderdeel, maar is een parcours 
waarin allerlei behendigheden 
zijn opgenomen zoals rennen, 
klimmen, kruipen, glijden, balan-
ceren en gooi/werp-technieken. 
De dag wordt omstreeks 16.00 
uur afgesloten met een prijsuit-

reiking, waarbij iedereen sowieso 
een snoepzak krijgt en de eerste 
drie van elke leeftijdscategorie 
een beker. 

Het Girl Power Team verheugt 
zich; “Wij gaan voor de eerste 
prijs”, klinkt het opgewekt. Wel-
licht dat het opdreunen van hun 
yell ‘Wij zijn sexy, wij zijn cool, 
alle punten in het doel’, hen gaat 
helpen. 

Girl Power Team:
‘Sexy, cool en alle punten in het doel’

Inschrijving derde Jeugdzeskamp HDL geopend
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Hoewel hun naam anders doet vermoe-
den, vielen de dames van team Girl Power uit Heeswijk-Dinther nog nooit 
echt in de prijzen. Toch doen ze al vanaf de eerste editie mee, en zijn zij 
de eersten die zich vol enthousiasme opgegeven hebben om op zondag 10 
september van 10.00 tot 16.30 uur mee te doen met de derde editie van de 
Jeugdzeskamp HDL voor kinderen en jongeren van zeven tot vijftien jaar uit 
de hele gemeente Bernheze. Er kunnen maximaal 32 teams deelnemen. De 
inschrijving is geopend en vol is vol! 

Inschrijven
Een team mag acht tot twaalf personen tellen, moet minimaal 
één volwassen begeleider hebben en een groepsnaam bedenken. 
Wie geen team heeft maar wel mee wil doen, mag zich ook 
melden. De organisatie zorgt voor een passende groep. 
Deelname kost € 25, - per team. Inschrijven kan via 
www.jongnederlandhdl/zeskamp. 

‘Het is gewoon leuk om een hele 
dag bij elkaar te zijn en samen 
dingen te doen’
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ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

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

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

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

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

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Voor u, naast u, met u

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

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

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

parOcHieNIEUWS

Details maken het verschil bij een afscheid

Op welke wijze gaat Mijland 
te werk? “Ik ga uitgebreid met 
mensen in gesprek. Het is mijn 
taak om nabestaanden te infor-
meren en te adviseren. Dat hoeft 
echt niet in één gesprek. Vaak 
hebben mensen geen idee wat er 
allemaal mogelijk is.”
Steeds vaker wordt gekozen voor 
een afscheid op een locatie zoals 
een sportclub of zelfs een kroeg. 
“Het zijn de mensen zelf die be-
palen hoe hun afscheid er uit 
ziet en op welke plek dat past. 
Steeds vaker denken mensen na 
over hun eigen uitvaart. Daarom 
hebben wij de ‘Map van Mijland’ 
ontwikkeld. Hierin kan iedereen 
tot in detail invullen hoe het af-
scheid er uit moet zien.”

Ook op het gebied van begraven 
en cremeren is er veel veranderd: 
“Begraven in de natuur is enorm 
populair. Vergunningen voor der-
gelijke plaatsen worden momen-
teel nogal snel gegeven. Ik vraag 
me af hoe die ontwikkeling ver-
der gaat, ook gezien de relatief 
hoge kosten voor een plek op 
een natuurbegraafplaats.” 

Zo komen we uit op een berucht 
punt bij iedere uitvaart, de kos-
ten: “Er zijn partijen die ‘budget-
uitvaarten’ aanbieden. Mijland 
Uitvaartzorg biedt liever meer 
service op een transparante ma-
nier. Dat hoeft echt niet altijd 
duur te zijn. Overigens heeft 
iedereen altijd volledige keuze-
vrijheid voor de uitvaartonder-
neming, ongeacht bij wie men 
verzekerd is.” 

Mijland Uitvaartzorg ziet alle 
ontwikkelingen met vertrouwen 
tegemoet: “Naast alle nieuwe 
mogelijkheden blijft een ‘traditio-
nele uitvaart’ ook een uitdaging. 
Elke persoon is uniek, dus moet 
elk afscheid dat ook zijn. Het is 
een proces waarbij wij nabe-
staanden zo persoonlijk, rustig en 

flexibel mogelijk helpen.”

Mijland Uitvaartzorg staat al ste-
vig op de kaart, ook ver buiten 
Schijndel. Zijn de traditionele 
‘zwarte kraaien’ daarmee gevlo-
gen? 
Mijland: “Nee hoor, ik kom ze 
nog steeds tegen en daarbij valt 

mij meestal direct hun routine 
op. Samen met mijn team wil ik 
méér zijn dan ‘die mensen die 
de bidprentjes uitdelen’. Ik ben 
er van overtuigd dat onze, meer 
eigentijdse en betrokken, uitstra-
ling minstens even respectvol en 
passend is. Ook nu Mijland Uit-
vaartzorg groeit blijven wij op de 

details letten, die maken namelijk 
altijd het verschil.”

Mijland Uitvaartzorg
Sint Jorisplein 1-A
5481 AS Schijndel
073 8200997 | 0413 820390
contact@mijlanduitvaartzorg.nl
www.mijlanduitvaartzorg.nl.

SCHIJNDEL - Tom Mijland startte zijn bedrijf, Mijland Uitvaartzorg, 
een jaar geleden in Schijndel. Zijn kennis en ervaring zijn echter veel 
ruimer: Al meer dan tien jaar is hij werkzaam in deze bijzondere en 
veranderlijke sector.

V.l.n.r. Tom Mijland, Nancy Vanhoucke en Marianne van Beekveld

‘het zijn de mensen 
zelf die bepalen hoe 
hun afscheid er uit 
ziet en op welke plek 
dat past’

8-daagse treinreis naar Lourdes

Deze snelle treinverbinding 
brengt de bedevaartgangers in 
één dag naar het wereldberoem-
de Mariaoord aan de voet van 
de Franse Pyreneeën. Vanuit het 
Bisdom Den Bosch gaat Mon-
seigneur De Korte mee en vanuit 
de Augustinusparochie pastoraal 
werker Lonneke van Vessem. 
Vereniging Nationale Bedevaar-
ten (VNB) is de reisorganisatie. 

“Wat gaan we meemaken? Hoe 
zal het zijn?” Deze vragen stel-
len pelgrims zich aan het begin 
van een Lourdesreis. Ook Lon-
neke van Vessem vroeg zich dit 
vorig jaar af. Voor haar was het 

als geestelijk begeleider de eer-
ste Lourdesreis. Na afloop zei ze: 
“Het was FANTASTISCH!” Dit 
gevoel wordt gedeeld door Wil-
helmien, Lineke, Miet, Ineke, Bet-
sie, Jacintha en Harrie. Zij maak-
ten in 2016 met anderen deel uit 
van de groep van Helma Jansen. 
Als individu gingen ze op reis, als 
hechte groep kwamen ze terug. 

Indien je belangstelling hebt 
voor de Lourdesreis kom dan op 
zondag 28 mei naar de kerk van 
Middelrode in Berlicum waar na 
de kerkdienst, die om 09.30 uur 
begint, tijdens de koffie Helma 
Jansen en Lonneke van Vessem 

beelden laten zien van de Lour-
desreis van vorig jaar. 
Lukt dit niet, neem dan telefo-
nisch of per email contact op met 
Helma Jansen, hotelleider van de 
reis, via helmajansen@live.nl 
of 06-30725302. Ook kun je 
contact opnemen met Ria Ver-
kuijlen, verku36@hetnet.nl of 
0413-291211 en Ria van der 
Wijst, anrvdwijst@ziggo.nl of 
0413-229411.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De parochie Heilige Augustinus organiseert van 14 tot en met 
21 oktober voor de zesde keer onder leiding van de Berlicumse Helma Jansen een bedevaart naar Lour-
des. Dit jaar met de hogesnelheidstrein, de TGV.

vanuit parochie De Goede Herder 
samen eten met vluchtelingen
UDENHOUT/HEESCH - In het 
eetcafé van het Fraterhuis De 
Vuurhaard kun je heerlijk eten. 
De naam van deze communiteit 
drukt uit dat het hier gaat om 
een plek van gastvrijheid. 

Deze leefgemeenschap van 
vijf fraters biedt tijdelijk onder-
dak aan gezinnen of individue-
le vluchtelingen die zich in een 
moeilijke situatie bevinden. 
Naast gastvrijheid wordt er ook 
juridische ondersteuning ver-
leend en, indien nodig, medische 
zorg. Een belangrijke activiteit is 

het eetcafé dat samen met een 
kring van vrijwilligers wordt ge-
organiseerd. Het eetcafé is al-
lereerst een bezigheid voor de 
vluchtelingen die worden op-
vangen. Daarnaast is het een 
manier om te zorgen voor con-
tact tussen de vluchtelingen en 
de Nederlandse bevolking.
Op donderdag 6 juli kun je weer 
zo’n Nederlandse gast aan tafel 
zijn! Parochie De Goede Her-
der biedt deze mogelijkheid aan 
aan zowel parochianen in Hee-
sch, Geffen, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel en Vorstenbosch als hun 

dorpsgenoten. Een originele, 
gezellige en inspirerende ma-
nier om ook met medevrijwilli-
gers, collega’s of sportvrienden 
het werkjaar af te sluiten. Voor 
meer informatie en opgave, tot 
31 mei, kun je contact opne-
men met het gastteam van de 
Petrus’ Bandenkerk in Heesch, 
0412-451215 of stuur een mail 
naar pastoraal werkster Annemie 
Bergsma; 
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Wacht niet te lang met je opga-
ve want er is een maximum aan-
tal plaatsen beschikbaar.

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 26 t/m 31 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bourgondische
rib

Gemarineerde
speklappen
100 gr. € 0,85

ASPERGES 500 gram € 1.75
SOEPASPERGES 500 gram € 0.95
ASPERGES (geschild) 700 gram € 4.95
 500 gram  € 3.75
 350 gram  € 2.50

100 gr. € 1,40

4 krokante 
broodjes

voor

Zonnegloed
2e voor

1,00

1,00nu

Roombotercroissant
gevuld met

room en aardbeien

1,00

Zomers croissantje

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Meergranenbrood 
met paarse tarwe en 
zonnebloempitten

Beefburgers

4+1 gratis

Hamkluifjes

100 gr. € 1,15

wij 
doen 
meemeemeemee
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De KermiSSeN vaN 
BerNHeZe KOmeN er aaN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’-actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor 
geld.)

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, 
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je 
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties en 
kramen! 
Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de poster.

taartenbakwedstijd 
staat jOuW ‘HeMels nisserOis geBak’ DeZe ZOMer in Vitrines in nistelrODe?

Bak jij het lekkerste hemelse ge-
bak? Dan nodigen wij je graag 
uit om heel Nisseroi mee te laten 
proeven en genieten. 

Taartenbakwedstrijd van start
Deelnemers kunnen zich voor 
deze taartenbakwedstrijd in-
schrijven bij Willie de Groot, wil-
lie.degroot@hetnet.nl of 
06-39030144, onder vermel-
ding van de titel van de taart en 
naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres van de bakker. 
Het recept moet beschikbaar zijn 
en bij maximaal 25 deelnemers 
sluit de inschrijving. Deelnemers 
worden gevraagd om op zondag 

18 juni tussen 11.30 en 12.00 
uur hun taarten naar de biljart-
zaal van CC Nesterlé te brengen, 
waarna vanaf 12.00 tot 13.00 
uur een deskundige jury, onder 
leiding van echte bakker Michel 
van Mook, de baksels gaat be-
oordelen. Vanaf 13.00 uur zul-
len de taartpunten voor € 1,50 
verkocht worden; de opbrengst 
is bestemd voor kinderboerderij 
de Nissebisjes. 
De eerste prijs van deze wed-
strijd wordt om 16.00 uur in de 
grote zaal bekendgemaakt door 
het hoofd van de jury en be-
staat uit een workshop Worsten-
broodjes Bakken voor vier perso-

nen door Michel van Mook, die 
bovendien de winnende taart in 
zijn assortiment zal opnemen.
In de zomer zal de winnen-
de taart ook worden verkocht 
bij het ‘t Bakhuys en Eetcafé ’t 
Pumpke. Grijp deze kans en laat 
je kronen tot beste taartenbak-
ker van Nisseroi!

NISTELRODE - Op zondag 18 juni tintelt CC Nesterlé van alle acti-
viteiten onder de vlag van de Nesterlé Uitsmijter. Een eenvoudig ge-
recht voor iedereen die, wanneer de vaste kok des huizes een snip-
perdag heeft, weleens aan de bak, leespan, moet. Niet echt haute 
cuisine, maar daarvoor willen we echte koks uitdagen: Jij!

Michel van Mook 

Een groot speel-, beleef- en avonturenparadijs
met GRATIS entree; een geweldig pretpark
...en kinderen blij, (groot)ouders blij!

De verschillende locaties heb-
ben allemaal kinderactiviteiten. 
Nieuw dit jaar is het Chillplein; 
op de hoek Weijen / Harrie van 
de Venstraat met een brand-
weerwagen en politiebus én de 
beste vriendinnen Martje Hartje 
en Bibi Bril die garant staan voor 
een leuke middag. 

Van Tilburg Speelparadijs staat 
voor geschminkte gezichtjes en 
abseilen vanaf een flinke hoog-
te! Mede mogelijk gemaakt door 
scouting Mira Ceti. 

Dan is er een groot parcours 
springkussens én het is lekker 
overzichtelijk zodat (groot)ou-
ders een oogje in het zeil kunnen 
houden, terwijl ze genieten van 
het Kapellenfestijn, of een optre-

den van DV Dancing Kids. Voor 
de meer avontuurlijke en gro-
tere kinderen is er bij de molen 
een spectaculaire en spannende 

M2Outdoor tokkelbaan. Daar-
naast kunnen kinderen op de 
foto gaan, zittend op een mooie 
nostalgische tractor.

NISTELRODE - Voor de sportieve kids is er de mogelijkheid om op zaterdag 3 juni mee te doen met de 
jeugdloop van de Pinksterfeesten, die voorafgaand aan de Pinksterloop voor volwassenen georgani-
seerd wordt met medewerking van AV Oss ’78. Voor de deelnemers en alle kinderen die aanmoedigen 
zijn er vele prijzen te winnen. Na de Jeugdloop kunnen de kinderen allemaal naar de Kermis-Expositie 
gaan kijken die vanaf 17.00 uur open is. Zaterdag is vanaf 15.00 uur ook de spectaculaire, grandioze 
kermis geopend, maar liefst vier dagen lang!

winactie4kids
Teken, kleur en… 

win een kermischeque!
Een leuke prijs winnen, dat willen we toch allemaal. Ga snel aan de 
slag met kleurpotlood en stift en teken een kermisattractie; eentje 
die al bestaat of bedenk er zelf een!
Op www.pinksterfeesten-nistelrode.nl vind je een kleurplaat die 
je kan downloaden. Op zaterdag 3 juni vanaf 16.00 uur kan je je 
kleurplaat of tekening inleveren bij de Centrale Post ’t Mediahuys. 
Alle tekeningen worden opgehangen bij de kermisexpositie en ie-
dereen kan ze het hele weekend bekijken. Onder alle inzendingen 
worden twee kermischeques verloot ter waarde van € 25,-.

Leuk voor jou én leuk voor je ouders!
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KBO Bernheze
Puike reis naar 
de Hanzesteden

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Op 15 mei was het 
zover, 37 leden van de KBO’s 
van HDL gingen vijf dagen op 
reis naar de Hanzesteden in 
Noord-Duitsland. Via Osnabrück 
startte de reis naar het fraaie Lü-
beck, dat wordt gedomineerd 
door zeven torens. Het hotel lag 
midden in het compacte centrum 
met talloze monumenten. Zo 
konden ze alles te voet bereiken. 

Dag 2 stond een interessante 
boottocht rond het centrum van 
Lübeck op het programma én 
een stadswandeling in Wismar, 
langs verschillende bezienswaar-
digheden. Of de Frauenkirche 
van Dresden werkelijk drie keer 
in de Georgenkirche past laat 
zich raden, maar de kerk is echt 
wel groot. De dag erna scheen 
de zon en was het 29oC. Met 
een gids bekeken ze in Rostock 
gevels, standbeelden, kerken en 
een oud klooster en het astrono-
misch uurwerk in de Marienkir-
che. Hierna gingen ze naar het 

strand van Warnemünde.
Op dag 4 ging het gezelschap 
naar Hamburg. De reizigers be-
zochten het Kaffeemuseum in de 
Speicherstadt met de oude rood-
stenen havenpakhuizen en ver-
kenden de stad tijdens een stads-
rondrit met gids. De meesten 
aten een heerlijk Fischbrötchen 
aan de haven van Hamburg en 
gingen tenslotte naar Stade voor 
een grachtenboottocht.

Op de laatste dag reden ze via 
Bielefeld naar Soerendonk. Ze 
genoten daar van het afscheids-
diner en arriveerden later op de 
avond weer veilig en wel in Hees-
wijk-Dinther. Dank aan Olaf, de 
geweldige chauffeur.

Geslaagde excursie 
KBO-leden

HEESCH/NISTELRODE/HEES-
WIJK-DINTHER - Een groep 
KBO-leden uit Heesch, Nistelro-
de en Dinther vertrok donderdag 
18 mei rond 13.00 uur richting 
Sint Agatha.

Er hadden zich 44 personen ge-
meld om mee te gaan. In een 
mooi gerestaureerd poortge-
bouw werd de groep hartelijk 
ontvangen met koffie en vlaai. 
Na de koffie trok men naar het 
hoofdgebouw waar in het kort 

iets verteld werd over het kloos-
terleven dat de ouderen binnen 
de geleden nog zo goed kennen. 
Omdat veel kloosters gaan slui-
ten vanwege onvoldoende aan-
was, moest naar een oplossing 
worden gezocht om waardevol-
le zaken te bewaren. Daarom is 
dit erfgoedcentrum ontstaan. 
Ook de kapel van het historische 
kruisherenklooster werd bezocht 
en haar geschiedenis werd ver-
teld. Daarna kreeg de groep een 
rondleiding door het gebouw en 
kreeg een toelichting op de ten-
toonstelling over het werk van de 
witte paters en zusters.

Om 16.30 uur ging het weer 
huiswaarts. Feitelijk was er nog 
veel meer te zien, bijvoorbeeld 
de prachtige kloostertuin, maar 
de tijd was daarvoor te kort. Mis-
schien een reden om nog eens 
terug te gaan? De algemene re-
actie was dat het een interessan-
te en boeiende excursie was. 

De werkgroep I&Z, die voor de 
hele gemeente Bernheze ac-
tief is, gaat proberen op dit pad 
door te gaan. De werkgroeple-
den zijn Peter van den Hurk, Ria 
van Hemmen, Lenny Timmers en 
Theo van Haren. Voor meer in-
formatie over bijvoorbeeld een 
lidmaatschap van de werkgroep 
kun je bellen of mailen; 
0412-612727 of 
secretaris.kbo.bernheze@gmail.com.

Voorheen speelde men twee 
voorronden en werd daarna de 
finalewedstrijd gespeeld tussen 
de nummers een en twee. Dit 
jaar was ervoor gekozen alle 
deelnemers tegen elkaar te laten 
spelen. Degene met het hoogst 
aantal punten werd automatisch 
kampioen. Als winnaar kwam 
Hans Wingens uit de strijd.
Op 16 mei traden de zes deel-
nemers van de regio aan om 
drie partijen tegen elkaar te spe-
len. Dat één zwaluw nog geen 
zomer maakt merkte Jo Vos uit 
Geffen. Hij kwam dag een on-
geslagen uit de strijd. Hans Win-
gens had die dag overigens ook 
nog maar een verliespunt. Op 
18 mei moesten alle deelnemers 
nog twee wedstrijden spelen. 
Het waren spannende en mee-
slepende partijen waarbij telkens 
werd gedacht ‘zal deze nog kans 
maken’ terwijl vijf minuten later 
weer iemand anders aan de lei-
ding ging. Uiteindelijk trok Hans 
Wingens aan het langste eind en 
werd verdiend kampioen van de 
regio.

Winnaars
Nr. 1 en kampioen Hans Win-
gens uit Nistelrode met 49 pun-
ten, gemiddeld 1.461. Nr. 2 An-
toon van Dijk uit Heesch met 
48 punten, gemiddelde 1.652. 

Nr. 3 Jo Vos uit Geffen met 46 
punten, gemiddelde 2.715. Nr. 
4 Toon Gevers uit Dinther met 
45 punten, gemiddelde 2.392. 
Nr. 5 Wim de Goei uit Uden met 
41 punten, gemiddelde 2.644. 
Nr. 6 Piet van den Heuvel uit 
Vorstenbosch met 37 punten, 
gemiddelde 1.887. Competitie-
leider Gerard Eickmans reikte 
de prijzen uit en feliciteerde de 
terechte kampioen. Daarna was 
er nog de prijsuitreiking van alle 
teams uit de regio die het hele 
jaar hebben gestreden om de 
felbegeerde trofee. 
Nr. 1 en kampioen Vorstenbosch 
2 met 1336 punten, gemiddel-
de 35.2. Nr. 2 Nistelrode 1 met 
1322 punten, gemiddelde 34.8. 
Nr. 3 Heesch 3 met 1317 pun-
ten, gemiddelde 34.7.

Hans Wingens wint regio-
kampioenschap biljarten
HEESCH/NISTELRODE - In CC De Pas werd onlangs het regiokam-
pioenschap biljarten libre van de Biljartfederatie Kring ‘Nistelrode’ 
gespeeld. Deze wedstrijden, die plaatsvonden op 16 en 18 mei, wa-
ren anders opgezet dan andere jaren. 

Hans Wingens Foto: Jo van den Berg
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Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een 

spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp.

compleet in 
spandoeken

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Feest in de tent,
kermis Vorstenbosch �
Vorstenbosch pakt uit
programma
www.vorstenbosch-paktuit.nl

Woensdag 24 mei 
Op groot scherm live Ajax - Manchester United, 
daarna Feest in de tent!

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
Wandelen voor Buro Lima vanaf 7.00 uur.
Afstanden 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kilometer.
Vanaf 11.00 uur Kermisbrunch (voor een klein prijsje 
heerlijk genieten van heel veel lekkers).
Kermis en REPOP; 12-koppige coverband. 
De toegang is gratis.

Vrijdag 26 mei
Kermis en DR. RUDE. Toegang € 7,50 18+. 

Zaterdag 27 mei
Kermis en KINK; de toegang is gratis.
Kinderkermis matinee vanaf 17.00 uur
Mickey en Minnie en een ballonnenwedstrijd.

Zondag 28 mei
Kermis en Vorstenbosch Pakt Uit met grote braderie 
van 11.00 tot 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur afsluiting in 
de feesttent met Yellow Pants.

Gebakkraam Maasakkers al jaren 
een begrip in Vorstenbosch

Gonny: “Ik sta al zo’n dertig 
jaar op kermissen door heel het 
land. Het leukste aan kermissen 
vind ik dat de mensen altijd zo 
enthousiast zijn en dat je ze op 
een gegeven moment leert ken-
nen omdat je ze elk jaar weer 
trouw bij je kraam ziet staan. Je 
leert hun kinderen kennen en 
zelfs hun kleinkinderen als die 
zich aandienen; heel bijzonder. 
Een minder leuke kant van mijn 

beroep als kermisexploitant is 
wanneer de weergoden ons niet 
goedgezind zijn. Zowel bij regen 
als bij te warm weer lopen de 
bezoekersaantallen helaas terug. 
Het beste kermisweer is zo’n 20, 
21 graden.” 

Voor Gonny is vaak ieder jaar 
rond 2 januari het kermissei-
zoen voorbij. De wagen wordt 
schoongemaakt, gerepareerd 

indien nodig, en wordt APK 
gekeurd. En Gonny? Die gaat 
er een weekje tussenuit, lekker 
naar de zon. 
“Rond Pasen begint het kermis-
seizoen weer, dan kijk ik voor 
welke kermissen ik mezelf wil 
inschrijven en dan kan ik weer 
lekker aan de slag op zowel 
kermissen als braderieën”, zegt 
deze altijd vrolijke, enthousiaste 
en rasechte vakvrouw. 

EINDHOVEN/VORSTENBOSCH - Gonny Maasakkers (55) begon als jong meisje met een bijbaantje op 
de kermis in de gebakkraam, niet wetende dat zij jaren later zelf eigenaresse zou worden van gebak-
kraam Maasakkers. Een kraam met de heerlijkste en meest verse olie- en krentenbollen, waar je ook 
kunt genieten van onder andere appelflappen, kersenbollen en diverse slagroomproducten. 

Gonny met haar zoon Toon ook dit jaar op de kermis weer aanwezig

Je ziet ze elk
jaar weer 
trouw bij je 
kraamstaan

Van 
woensdag 24 mei tot en met zondag 

28 mei

Kerkstraat 13 Vorstenbosch - 0413-363239 
bar_de_ketel@hotmail.com

tijdens
de kermis

WOENSDAG - spareribsmenu € 10,-
DONDERDAG - onbeperkt kipspiezen eten € 14,95 

VRIJDAG - visgerecht € 10,-

ZATERDAG - 3-gangen menu voor € 19,95 i.p.v . € 24,95 
(tegen inlevering van deze bon)

ZONDAG - kom gezellig genieten van onze 
heerlijke lunch een 12-uurtje voor € 7,95 Gehele kermis afhaalspareribs 

voor €10,-.

ACTIES

Openingstijden tijdens de kermis: 
woensdag tot zaterdag vanaf 16.30 uur, 
en zondag vanaf 11.00 uur.
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Voorkeur woonvorm (6)
Bijna driekwart van de ouderen in 
Bernheze geeft de voorkeur aan 
een gelijkvloerse (grondgebonden) 
woning met patio of tuin, badka-
mer en slaapkamer gelijkvloers en, 
voor de toekomst, rolstoeltoegan-
kelijk. Eenvijfde kiest voor een ap-
partement als een woning niet be-
schikbaar of mogelijk is. Maar dan 
wel met een (ruim) balkon, ruime 
woonkamer, lift en voldoende ber-
ging /bergruimte. 

Toekomstbestendig wonen (8)
Meer dan de helft van de ouderen 
vindt de huidige woning (koop 
en huur) niet toekomstbesten-
dig; een krappe een derde vindt 
dit wel. Naarmate de leeftijd ho-
ger ligt wordt de huidige woning 
meer toekomstbestendig gevon-
den. Kennelijk wordt met het ou-
der worden bij de keuze voor een 
andere (nieuwe) woning of een 
verbouwing hiermee rekening 
gehouden. Met andere woorden; 
er wordt nagedacht over hoe ge-
schikt de woning is en wat er zelf 
aan gedaan kan worden.
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Kruisingen op kern 
 

 
 

Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Gelijkvloers appartement 41% 43% 35% 36% 33%

 Gelijkvloers (vrijstaand)
woonhuis met tuin of patio 69% 70% 73% 69% 57%

 Mantelzorgwoning bij familie of
anders mantelzorger 4% 9% 22% 2% 23%

 Hofjeswoning 18% 19% 12% 16% 7%
 Wooncollectief met

leeftijdsgenoten in een
woongebouw

16% 15% 27% 13% 10%

 Eigen kamer in een woning met
gedeelde voorzieningen (zoals

keuken en woonkamer)
3% 1% 2% 0% 3%

Anders 9% 8% 8% 11% 17%
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6. Er zijn verschillende manieren om te wonen. Welke van 
onderstaande woonvormen heeft uw voorkeur? 

(maximaal 3 antwoorden) 

Publicatie WWO ouderen / 50+ 
BERNHEZE – Begin april werd op initiatief van het Ouderen Overleg 
Bernheze een woonwensenonderzoek (WWO) gehouden onder oude-
ren / 50plussers. De uitkomsten hiervan (respons 648 is bijna 7% van 
de ouderen) kunnen door de gemeente Bernheze als concretere aanvul-
ling op en uitwerking van de medio 2016 vastgestelde gemeentelijke 
woonvisie worden gebruikt. Deze zijn vorige week aan wethouder Peter 
van Boekel van Wonen gepresenteerd en door hem positief ontvangen. 

Respons en representativiteit WWO ouderen/50+
Gezien de grote respons van 648 ingevulde vragenlijsten mag dit 
laagdrempelig WWO naar de specifieke woonwensen en -behoeften 
van ouderen succesvol en representatief worden genoemd. Dit mede 
dankzij de inzet van de ouderen- en vrijwilligersorganisaties in de vijf 
kernen. Het WWO geeft een betrouwbare indicatie over de aspecten 
wonen, zorg en mobiliteit van ouderen in onze gemeente. Als alge-
meen beeld komt naar voren dat ouderen redelijk honkvast zijn en 
veel waarde hechten aan hun vertrouwde woonomgeving. Zij willen 
pas verhuizen als het echt nodig is of niet anders kan. Ook hechten zij 
sterk aan huis, straat, buurt of wijk, buren, voorzieningen en familie 
in de directe omgeving. 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
Ja, mijn woning heeft hiervoor de

nodige voorzieningen
(slaapkamer en badkamer

gelijkvloers, traplift, aangepaste
badkam

29% 29% 35% 24% 40%

Nee, dan zal mijn woning moeten
worden aangepast 53% 53% 39% 54% 40%

Nee, ik wil hier niet blijven wonen 12% 14% 18% 15% 13%
Anders 6% 5% 8% 6% 7%
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8. Is uw huidige woning toekomstbestendig? D.w.z. kunt u 
daarin ook blijven wonen als u ouder, minder mobiel, 

hulpbehoevend en voor zorg en vervoer afhankelijk van 
derden wordt? 

Gezonde maaltijdservice voor ouderen in 
’s-Hertogenbosch en omstreken
 
Verse thuismaaltijden voor ouderen, alleenstaanden, twee-
verdieners, thuis herstellenden en voor iedereen die lekker 
en gezond wil eten. Verse, gezonde en smakelijke maal-
tijden worden een of twee keer per week bezorgd en zijn 
te bewaren in de koelkast. Sandra biedt meer dan alleen 
een maaltijd. Het sociale aspect vindt zij héél belangrijk! Ze 
helpt de mensen met het opwarmen, de invulling van de 
menulijsten en ze maakt vaak even een praatje. Sandra is 
ondernemer onder de franchiseformule ETEN MET GEMAK. 
Ambachtelijke Hollandse kost, internationale specialitei-
ten, maar ook vegetarisch/veganistisch en dieet- en biologi-
sche maaltijden zijn in het assortiment opgenomen. Standaard zitten daar 14 diëten 
in. Indien er speciale dieetwensen zijn, wordt er een passend menu gemaakt. Sandra 
levert maaltijden in de regio’s: Bernheze, Best, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Laarbeek, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Uden en Veghel.

Gezonde maaltijdservice 
voor ouderen in de regio

Heerlijk Heesch
Succesvolle tweede editie
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl Foto’s: Marcel van der Steen 
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Leeftijd woningaanpassing (12)
Ruim een kwart van de ouderen 
vindt het nodig om na het 75e le-
vensjaar de woning aan te passen; 
een vijfde na hun 65e. Bij bijna 
een kwart is de woning al aange-
past. Weer een kwart geeft aan dit 

te doen als of zodra het nodig is. 
Ruim een kwart geeft specifieke 
redenen of behoeften aan om de 
woning aan te passen, met name 
gezondheid en mobiliteit. Een deel 
hiervan vindt woningaanpassing 
niet leeftijdsgebonden. 

Kosten woningaanpassing (13) 
Bijna driekwart van de ouderen is 
bereid de woningaanpassing uit 
eigen middelen te betalen. Ruim 
de helft wil dit doen uit eigen 
spaargeld en een vijfde door mid-
del van een zogenaamde blijvers-
lening voor woningaanpassing 
van de gemeente. Bijna een kwart 
door middel van een gemeente-
lijke bijdrage voor voorzieningen 
uit de Wmo-gelden. Bijna een 
kwart is niet bereid of in staat dit 
uit eigen middelen te bekostigen. 

Redenen om huidige woning 
aan te passen (14)
Circa een derde van de ouderen 
geeft als de belangrijkste rede-
nen aan om de huidige woning 
aan te passen: woningverbete-
ring in verband met afnemende 
mobiliteit en/of toenemende 
zorgafhankelijkheid, realiseren 
gelijkvloerse badkamer en slaap-
kamer en toegankelijkheid van 
de woning. Ouderen houden 
zich minder bezig met energie-
zuinig wonen. 

Behoefte/noodzaak om te 
verhuizen (15)
Top drie van de behoefte of 
noodzaak van ouderen om te ver-
huizen zijn: gelijkvloers wonen, 
kleiner wonen en (verminderde) 
mobiliteit en/of (stijgende) zorg-
vraag. Twee vijfde geeft als reden 
aan gelijkvloers te willen wonen. 
Een vijfde voelt de behoefte om 
te verhuizen in verband met de 
verminderde mobiliteit van zich-
zelf en/of de partner. Een tien-
de in verband met toenemende 
zorgafhankelijkheid van zichzelf 
en/of partner. Een klein deel van 
de ouderen geeft de stijgende 
of te hoge woonlasten (huur en 
koop) aan als reden. 

Reden voor toekomstbestendige 
woning (16) 
Ruim de helft van de ouderen 
wil naar een (kleinere) toekomst-
bestendige woning. Zowel een 
grondgebonden woning als ap-
partement. Een tiende wil van 
een woning naar een apparte-
ment. Krap een tiende wil van een 
koopwoning naar een huurwo-
ning. Ruim een kwart woont al in 
een toekomstbestendige woning. 

Reden om te verhuizen (18)
Bijna de helft van de ouderen 
geeft als reden om te willen ver-
huizen aan dat de woning minder 
geschikt is. Hierbij gaat het om 
een te grote of te kleine woning 
(met weinig manoeuvreerruimte 
voor rollator, rolstoel of tillift), een 
woning die niet is aan te passen 
of bij toenemende zorgvraag of 
verminderde mobiliteit niet aan te 
passen is. Ruim een tiende vindt 
de eigen kosten voor woningaan-
passing te hoog en reden om - op 
termijn - te verhuizen. 

De OOB werkgroep Wonen voor 
Ouderen bestaat uit Toon van 
Dijk, Jan Heijmans, Willy van 
der Steijn en Henk Verschuur.

Publicatie WWO ouderen / 50+ 

De volledig uitslag van de enquête staat op www.tipmooibernheze.nl

 
 
 

 
43 

 

 

Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorstenbosch

Na mijn 55e 6% 1% 2% 6% 3%
Na mijn 65e 23% 14% 27% 24% 20%
Na mijn 75e 23% 39% 17% 24% 27%
Niet van toepassing; is al

aangepast 22% 21% 27% 18% 27%

Anders 26% 25% 27% 28% 23%
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12. Op welke leeftijd vindt u het nodig de eigen woning aan 
te passen? 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Verbetering woning i.v.m.

verminderde mobiliteit nu of in
de nabije toekomst

31% 41% 35% 31% 23%

 Toegankelijkheid binnen de
woning te verbeteren (traplift,

drempel vrij maken)
31% 32% 27% 21% 20%

 Slaapkamer en badkamer
gelijkvloers 29% 29% 27% 32% 30%

 Zorg voor elkaar als
samenwonende partners of die

door derden (mantelzorgers)
gemakkelijker en toegankelijker

maken

15% 12% 10% 8% 17%

 Veiligheid verbeteren i.v.m.
valrisico`s 14% 15% 10% 9% 13%

 Onderhoud makkelijker te maken 18% 15% 29% 16% 7%
 Om comfort te verhogen 12% 8% 14% 18% 13%
 Om energie te besparen 10% 8% 6% 7% 3%
Anders 20% 25% 22% 24% 37%
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14. Wat zijn voor u redenen om uw huidige woning aan te 
passen en toekomstbestendig te maken? 

(maximaal 3 antwoorden) 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Kleiner wonen 30% 39% 33% 32% 33%
 Gelijkvloers wonen zonder

trappen en drempels 39% 41% 39% 40% 27%

 Verminderde mobiliteit van
mijzelf en of mijn partner 22% 23% 31% 20% 13%

 Omdat ik en/of mijn partner
meer zorg nodig heeft 8% 8% 16% 11% 0%

 Om financiële redenen 5% 6% 0% 5% 7%
 Om me veiliger te voelen 8% 11% 8% 7% 7%
 Om sociale contacten te houden

(voor de gezelligheid) 7% 9% 6% 2% 17%

 Om dichter in de buurt van mijn
kinderen en of familie te gaan

wonen
2% 1% 0% 2% 0%

 Om in een andere omgeving te
gaan wonen 3% 0% 6% 2% 0%

Anders 35% 36% 37% 33% 37%
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15. Welke behoefte of noodzaak heeft u om te verhuizen? 
(maximaal 3 antwoorden) 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Ja, naar een kleinere,

toekomstbestendige woning 38% 48% 45% 37% 37%

 Ja, van koopwoning naar
huurwoning 7% 10% 6% 4% 7%

 Ja, van huurwoning naar
koopwoning 1% 1% 0% 0% 7%

 Ja, van woonhuis naar
appartement 12% 14% 10% 12% 0%

 Ja, van appartement naar
woonhuis 0% 1% 0% 0% 0%

 Nee, ik woon al in een
toekomstbestendige woning 31% 25% 29% 28% 33%

Anders 12% 15% 18% 12% 23%
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16. Is de huidige woonvorm voor u een reden om naar een 
toekomstbestendige woning te verhuizen? 

(maximaal 3 antwoorden) 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Nee, ik woon al op redelijke
korte afstand van winkels en

voorzieningen
55% 57% 33% 46% 60%

 Ja, huidige woning is niet aan te
passen 14% 12% 14% 15% 7%

 Ja, huidige woning is wel aan te
passen, maar de kosten hiervoor

zijn te hoog
12% 11% 12% 12% 13%

 Ja, huidige woning ligt te ver van
het centrum met winkels en

andere voorzieningen
7% 7% 24% 6% 3%

 Ja, huidige woning is te groot nu
de kinderen de deur uit zijn 19% 26% 27% 18% 17%

 Ja. huidige woning ligt te ver weg
voor zorg en hulp door familie,

vrienden, mantelzorgers
0% 1% 0% 0% 3%

 Ja, huidige woning ligt in een
buurt of wijk waarin ik mij niet

langer thuis voel
2% 1% 0% 1% 0%

 Ja, huidige of toekomstige
beperkter wordende mobiliteit 14% 14% 12% 13% 7%

 Ja, afhankelijker worden van hulp
van anderen 4% 6% 6% 5% 0%

Anders 9% 11% 20% 15% 17%
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18. Heeft u redenen om te verhuizen en welke zijn dat? 
(maximaal 3 antwoorden) 
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Heesch Heeswijk-
Dinther Loosbroek Nistelrode Vorsten-

bosch
 Ja, uit eigen spaargeld 39% 44% 51% 34% 53%

 Ja, d.m.v. een eigen
woninglening / extra hypotheek 12% 11% 6% 13% 13%

 Ja, d.m.v. een zgn. blijvers lening
van de gemeente voor

woningaanpassing
24% 23% 39% 5% 0%

 Ja, d.m.v. een gemeentelijke
bijdrage uit de WMO-gelden 25% 21% 39% 18% 3%

 Ja, anders 15% 15% 12% 12% 17%
 Nee, omdat ik niet over

voldoende financiële middelen
beschik

16% 12% 10% 15% 17%

 Nee, omdat ik voor aanpassing
geen geld uit eigen middelen over

heb
9% 7% 6% 11% 0%
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13. Denkt u de kosten voor aanpassing van uw woning zelf te 
kunnen betalen? En hoe? 

Ook meepraten
over Bernheze?
Meld je aan via

www.tipmooibernheze.nl
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Volg ons op Facebook & Twitter

www.facebook.com/
 SamenLoopvoorHoopHeesch

 
twitter.com/samenloopheesch

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

Wilt u ons ook STEUNEN?
Maak dan uw bijdrage over naar:

              NL95 RABO 0306 8442 65         

t.n.v. KWF SamenLoop Heesch

Op 10 en 11 juni vindt in Heesch de eerste SamenLoop voor 
Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette om geld in te za-
melen voor onderzoek naar kanker. Tijdens deze estafette lopen 
teams hun rondes op een vast parcours en vinden er rondom het 
parcours verschillende activiteiten plaats. Alles staat daarbij in 
het teken van de voortdurende strijd tegen kanker.

Heel Heesch heeft straks 
Buitenkado-tenten!
Peter van Rossem van Buitenkado verzorgt op 10 en 11 juni alle teamtenten 
op het SamenLoop-terrein. Verreweg de meeste tenten hebben inmiddels al 
een nieuwe eigenaar ná het SamenLoop-weekend.

Themadag over kanker: 
Een andere kijk op kanker

‘Lof voor het 
organiserend comité!’ 
Peter van Tilburg, directeur bij Van Tilburg Mode en Sport in Nistelrode, 
draagt graag zijn steentje bij aan de SamenLoop-activiteiten. Zo loopt 
er een team van Van Tilburg mee en verzorgt het modewarenhuis onder 
andere de goodiebags voor de Eregasten en vrienden. 

Peter vindt SamenLoop 
voor Hoop een prachtig 
evenement. Daarnaast is 
hij erg enthousiast over 

het organiserend comité: ‘Prachtig 
dat zo’n enthousiaste club men-
sen dit fantastische evene ment 
wil organiseren. Ik ben zeer te spre-
ken over de professionaliteit waar-
mee het wordt opgezet en de per-
soonlijke aandacht: com pli menten!’

 GENEZEN 
Ook Peter wordt bijna dagelijks 
geconfronteerd met kanker in zijn 
omgeving: ‘Gelukkig krijgen we 
ook steeds vaker te horen dat de 
ziekte onder controle is of dat 

vrien  den en familie genezen zijn. 
Daar helpt de SamenLoop na tuur-
lijk ook aan mee: het maakt de 
omgeving van mensen bewust van 
de ziekte en zorgt voor het geld om 
onderzoek te fi nancieren. En ook 
voor de Eregasten is het een hap-
pe ning van de eerste orde. Mooi.’

 NISTELRODE 
In Nistelrode is er, net zoals in 
Heesch, genoeg ‘reuring’ rondom 
de SamenLoop. Peter: ‘Je moet de 
laatste tijd wel onder een steen 
geleefd hebben, wil je niets van de 
SamenLoop hebben mee ge kre-
gen. We gaan zeker kijken. Als ik 
de plannen over het parcours be-

luister, denk ik dat het een sfeervol 
evenement zal zijn met veel 
activiteiten. We hebben er zin in!’ 

Buitenkado.nl is een (web)
winkel voor allerlei bui-
ten producten. Peter: ‘Je 
kunt dan denken aan bij-

voorbeeld barbecues, tenten en 
trampolines. We zijn een ge duch-
te concurrent van bijvoorbeeld 
Intertoys, Bol.com en Wehkamp. 
Een klein verschil: in elke prijs-
klasse leveren wij één categorie 
betere kwaliteit. Hierdoor verras-
sen we onze klanten elke keer 
weer en krijgen we goede beoor-
delingen: we hebben een klant-
tevredenheid van 9.2 uit 10.’

 HEESCHE KLANTEN 
Ook de inwoners van Heesch 
weten Buitenkado steeds beter te 
vinden en zijn van harte wel kom 

om de producten te komen be-
kijken. Peter: ‘We heb ben veel 
klanten door heel het land, maar in 
Heesch waren we nog vrij 
onbekend. Door onder andere de 
SamenLoop worden we ook hier 
steeds be kender. Zeker als alle 
Samen Loop-tenten straks een 
nieu we, Heesche eigenaar krij gen. 
Dan verkopen de tenten zich zelf: 
als mensen de tent ge zien hebben, 
willen ze er zelf ook één, ha, ha!’

 AANGENAAM HEESCH 
‘Zowel de SamenLoop als Aan ge-
naam Heesch geeft een positieve 
vibe aan het ondernemerschap en 
de leefbaarheid in Heesch’, aldus 
Peter. ‘Het is goed voor het dorp 
en de ondernemers als er wat reu-
ring is én er geïnvesteerd wordt in 
het centrum. Prachtig toch, zoals 
die banieren van Aangenaam 

Heesch hangen te wapperen en 
het dorp met de week paarser 
kleurt? Ik vind het erg belangrijk 
om deze positieve impulsen vast te 
houden. Zo houden we Heesch 
leefbaar én levensvatbaar. En dat 
willen we toch allemaal?’

Peter van Tilburg - 
Van Tilburg Mode en Sport

Op 28 mei vindt er in de Pas 
in Heesch een gran dio ze 
themadag over kanker plaats. 
Deze dag is het sluitstuk 
van een basis school project 
over kanker.

De bezoeker van de themadag 
wordt langs een Boulevard of 
Hope geleid. Op die manier ziet 
en leest hij van alles over kanker 
en het ontstaan van de ziekte. 
200 unieke foto-opnamen op de 
Wall of Hope leiden de bezoeker 
door het menselijk lichaam. 

 ZIEKENHUIS 
In samenwerking met ziekenhuis 
Bernhoven ontdekt de bezoeker 
aan de hand van een beeldverhaal 
meer over het traject dat een 
patiënt ondergaat om tot de 
juiste behandeling te komen. 
Ieder een kan zelf aan de slag met 
onder andere een echoapparaat 
en microscopen. Ook is er de 
gelegenheid om door een mans-
hoge darm te lopen en deze van 
binnen te bekijken.

 INFOPLEIN 
Op een ruim opgezet plein in 
de Pas vindt de bezoeker verder 
veel informatie over kanker. Zo 
is er een mogelijkheid om een 
conditiecheck te doen. Het 
KWF en het Wereld Kanker 

Onder zoek Fonds geven meer 
infor matie over de huidige 
stand van het onderzoek naar 
kanker en er is aandacht voor 
de rol van voeding en fysio-
therapie bij kanker. De afslui-
tende Muur van de Toekomst 
laat zien dat er met de huidige 
onderzoek met hodes en behan-
delingen veel hoop is voor de 
toekomst.

 JEUGDTHEATER 
Er is ook genoeg te doen voor de 
jeugd, zoals een springkussen 
en een grimeur. Om 12.00 uur, 
14.00 uur en 16.00 uur vindt er 
een theatervoorstelling plaats 
van jeugdtheater Archibald. 
Ouders zijn hierbij ook van 
harte welkom! 

 THEATERPROGRAMMA 
Tijdens het afsluitende avond-
pro  gramma voor volwassenen - 
Theater van Hoop - houdt top-
on derzoeker Ritse Mann van de 
Radboud Universiteit twee posi-
tieve voordrachten over de toe-
komst van kanker (onderzoek). 
Het programma wordt luchtig 
omlijst door onder andere Aurora 
en Bram Thomassen, bekend 
van het theaterprogramma 
Draadje Los. 

Zowel de themadag als de thea-
tervoorstellingen zijn  gratis. Alle 
opbrengsten komen ten goede 
aan SamenLoop voor Hoop.  

SamenLoop voor Hoop is een 
mooie actie die veel steun 
verdient. Dit omdat we allemaal 
wel iemand kennen die ge-
troffen is door deze ziekte! 

Team Trendzz

Belangrijker dan wie je volgt, 
is diegene die naast je loopt. 
SamenLoop voor Hoop: sa men 
tegen kanker. 

Ilse Lamers, De Bakkers Lamers

Peter van Rossem - Buitenkado

 SamenLoopvoorHoopHeesch

die banieren van Aangenaam 
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JIJ
PAST
DE 
ZOMER

28 MEI
OPEN ZONDAG
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT   |   RAVENSTEIN 2.000M2 MODE   |   SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE   |   GRATIS VERMAAKSERVICE   |   GRATIS PARKEREN            

V E R M A A K  J E  I N  D E  G R O O T S T E  M O D E W I N K E L  V A N  N E D E R L A N D  O F  O P  VAN T I L B U RGON L I N E . N L

Marya schoenen en tassen,
Shoes for Kids en Tamaris & riekershop

Koopzondag

28 mei

12.00-17.00 uur.

LAAR 8 -  5388 HE NISTELRODE - VAN TILBURG MODE & SPORT
WWW.FACEBOOK.COM/TBAKHUYSVANTILBURG

€ 10,00

Sandwich zalm of kip & tomaten- 
of lentesoep 
Samen voor

SamenLoop voor Hoop-menu
ook op Open Zondag

Op 10 juni aanstaande vindt in Heesch de Samenloop voor Hoop 
plaats. Een mooi initiatief om geld in te zamelen voor het KWF 
kanker bestrijding. Ook ‘t Bakhuys zet zijn beste beentje voor. 
Bestel ook op deze Open Zondag het Samenloop-voor-Hoop-

menu, van ieder besteld menu doneren wij € 2,50 aan het goede 
doel. Hopelijk komen jullie allemaal smullen. 

Alle lopers alvast veel succes gewenst!

OPEN ZONDAG NISTELRODE
Koop-zondag28 mei

Aanstaande zondag is het weer zover; lekker shoppen in Nistelrode. Met een uitgebreid aanbod van winkels en 
eet- en drinkgelegenheden kun je van 12.00 tot 17.00 uur je hart ophalen in het centrum van Nistelrode. 
MARYA SCHOENMODE, SPOOR8 & WAAR, SHOES FOR KIDS, JACOBS&JACOBS WOONSFEERMAKERS, 
VAN TILBURG MODE & SPORT, ORANGERIE VAN VAN TILBURG, ‘T BAKHUYS, EETERIJ NISSEROI, 
EETCAFÉ ‘T PUMPKE en RAINBOW BOWLING zetten hun deuren open voor het publiek.  

Dit jaar zijn er nog zes open zondagen in Nistelrode waarop de winkels geopend zijn van 12.00 tot 17.00 uur. 
Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de woonkamer of slaapkamer, maar vooral de mode en lifestyle 
zullen je aandacht trekken.  

Overal gratis
parkeren!

Even bijkomen van 
al dat geshop?

Dan geniet je van 
een hapje en een 

drankje in één van de 
horecagelegenheden!
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Mei
maand VOETENmaand

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

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Hoi schatjes,

Ik heb mijn waardebon 

ingeleverd Bij Thea en 

Eline, was heerlijk .

Groetjes ons mam

Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Zit je niet lekker
in je vel? 

Al eens aan een 
voetreflexmassage gedacht?

Intensieve voetzorg bij
intense feel good - look amazing

NISTELRODE - Naast de regu-
liere pedicurebehandelingen 
zijn wij gespecialiseerd in het 
behandelen van risicovoeten. 

De diabetische en reumatische 
voet worden bij ons goed in de 
gaten gehouden en zeer zorg-
vuldig behandeld. Dit gaat vaak 

in samenwerking met de po-
dotherapeut. Ook cliënten met 
een oncologisch verleden zijn bij 
ons welkom. Onze collega Tes-
sa heeft zich vorig jaar gespe-
cialiseerd als oncologisch voet-
zorgverlener. Waarom is dit zo 
belangrijk? Voeten krijgen niet 
vaak de aandacht die ze verdie-
nen. 

Een klein wondje of minimale 
pijnklacht kan voor u heel on-
schuldig ogen of voelen, maar 
kan grote gevolgen hebben als 
dit niet tijdig wordt bekeken. 
Wilt u eens kennis maken en uw 
voeten eens vrijblijvend laten 
screenen? Bel dan voor een af-
spraak: 06-10433489.

Tessa Foto: Els Korsten

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

Ten voeten uit

viva Podolux
HEESCH – Marisca van Roos-
malen is gediplomeerd pedicure 
sinds juni 2005. Ze is aangeslo-
ten bij brancheorganisatie Pro-
Voet. 

Je kunt bij mij terecht voor pedi-
cure, laseren van schimmelnagels, 
harsen van benen, wratbehande-
ling, nagelreparatie, manicure, 
nagels lakken en massages.

Aanbieding mei en juni
15% korting op een pedicure & 
OPI gelcolor behandeling

Als je niet in staat bent om naar 
mijn praktijk te komen, kom ik 
graag naar jou voor een pedicu-
rebehandeling aan huis. 

Het verzorgen van je voeten 
gaat ook thuis verder. Naast het 
geven van advies, kan ik je ook 
voorzien van professionele ver-
zorgingsproducten.

Via de website kan je heel ge-
makkelijk online een afspraak 
maken. 

VIVA PODOLUX
Vlasakker 17 Heesch
06-13108955 
www.vivapodolux.nl

Marisca van Roosmalen
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Beatrixstraat 18 - 5384 - 06-12509668
www.pedicuresalonmarlies.nl

Op goede voet, 
de zomer tegemoet

Wist u dat een voetreflexmassage:

• al duizenden jaren bestaat.
• de doorbloeding en het 

lymfesysteem stimuleert, 
waardoor je lichaam weer 
afvalstoffen afvoert.

• geschikt is voor veel 
klachten als hoofdpijn, 
allergie (ook hooikoorts), 
spijsverteringsproblemen, 
hormoonklachten en nog 
veel meer.

• heerlijk is om te ontspannen. 
Even alles loslaten, even een 
moment voor uzelf.

• ook bij zwangerschaps-
klachten toegepast kan 
worden.

• door veel verzekeringen 
vergoed wordt. 

Uw voeten dragen uw hele 
lichaam. Wees er zuinig op!

Wilt u meer weten? 
Ik, Sandra van Aarle, vertel u er 
graag meer over. Voor meer in-
formatie of voor het maken van 
een afspraak bel 06-30742113.

Vidya: Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht?

Sandra van Aarle

Succesvolle derde 
Lôsbroekwist
LOOSBROEK - Bijna 400 deelnemers deden mee aan de derde Lôsbroekwist afgelopen 
zaterdag. Door de zomerse avond waren vooral de buitenopdrachten zeer in trek. Van 
het kwartetruilen tot logoteken met stoepkrijt en het uitbeelden van The Beatles.

De feestavond met uitslag is op 10 juni in Zaal Kerkzicht.

Meer foto’s op www.mooibernheze.nl. 

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel
 
0413 272 914  

www.coppenswarenhuis.nl

Buiten
gewoon

mooivoor in je tuin

Onbetwist de grootste tuinmeubel specialist

voor in je tuin
Tafel Sardinie +  4 

verstelbare stoelen Corsica
Adviesprijs 695,-

399,-

Loungehoek Zanzibar
Adviesprijs 1695,-

1.395,-

Parasol Hawaii 
300 x 300 cm | Rood

Adviesprijs 299,- 

149,-

Lounge/dining 
hoek Luna

Adviesprijs 999,-

799,-

BBQ Capingaz 2 serie LXS
Adviesprijs 249,- 

179,-
Stoel Rosie kunststof

Adviesprijs 69,95 

49,95

De wereld ligt aan je voeten
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ACTIVITEITENAGENDA
NIEUW THEATERPROGRAMMA DE PAS
SEIZOEN 2017-2018

Het nieuwe theaterprogramma van de Pas 
is bekend! Vanaf maandag 29 mei is het 
mogelijk om kaarten te reserveren via de 
website van de Pas. Met in het programma 
o.a. Karin Bloemen, Pieter Derks, Michael 
Boogerd, Henri van Loon, Sara Kroos, The 

best of Britain, Rob en Emiel e.v.a.
Voor het volledige programma bezoek je www.de-pas.nl.   

BENEfIETCONCERT
AAnvAng: 20.30 uur
EntrEE: € 5,-

Een hechte vriendengroep organiseert een benefietcon-
cert waarbij de opbrengst is bestemd voor de Samen-
loop voor Hoop in Heesch. De line-up met ‘Move Your 
Lazy Feet’ en ‘Kerelz’ voorspelt een muziekavond waar 
de vonken vanaf zullen vliegen. Herkenbare rockclassics 
afgewisseld met zeer dansbare funkmuziek.

SAMENlOOP VOOR HOOP - 
INfODAG
AAnvAng: vAnAf 11.00 uur

Door de commissie “Info over en Aandacht voor Kanker” 
wordt er een themadag georganiseerd op 28 mei 2017. 
de organisatie van “Samenloop voor Hoop Heesch” richt 
de infodag in met o.a. uiteenlopende informatie over 
kanker. ’s Avonds vertellen professionele sprekers over 
diagnostiek, bobotchirurgie (met film in 3-D) en novitei-
ten over kanker. 

SAMENlOOP VOOR HOOP
AAnvAng: 14.00 uur
Heesch leeft mee! In deze 24-uurs mara-

thon lopen de deelnemende teams voor het goede doel: 
het KWF. De Survivors, de Kinderloop en de drie Ceremo-
nies zullen een prominente plek innemen. 24 uur betrok-
kenheid, saamhorigheid en entertainment.

BEACHHANDBAlTOERNOOI 
DOS’780
vAnAf: 9.00 uur

Op 16, 17 en 18 juni organiseert handbalvereniging 
DOS’80 weer het jaarlijkse beachhandbaltoernooi.
Naast handbal is er dit jaar ook ruimte ingericht voor een 
beachhockeytoernooi. Handbal- en hockeyteams gaan 
op het mulle zand de strijd met elkaar in ‘zomerse sferen’.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZO. 28 MEI

ZA 10 EN
ZO 11 jUNI

ZA. 27 MEI

16, 17 EN 
18 jUNI

Boek & Babbel

De nadruk ligt op een korte be-
spreking van nieuwe aanwinsten 
in de bibliotheken van Bernheze, 
maar er kan ook aandacht ge-
geven worden aan een specifiek 
genre of aan eerder uitgebrachte 
boeken.

De eerstvolgende bijeenkomsten 
vinden plaats op:
maandagmiddag 29 mei in Nis-

telrode van 14.45 tot 15.30 uur
donderdagmiddag 1 juni in 
Heesch van 14.45 tot 15.30 uur
vrijdagochtend 2 juni in Hees-
wijk-Dinther van 10.30 tot 
11.15 uur.
Let op! In verband met Pinkste-
ren is deze laatste bijeenkomst 
voor de zomer in Nistelrode op 
maandag 29 mei en derhalve als 
eerste in de rij. Na de zomerva-

kantie gaat Boek & babbel weer 
verder. De nieuwe data zullen 
bekendgemaakt worden op 
www.nobb.nl/bernheze/home, 
via de Facebookpagina van 
Bibliotheken Bernheze en na-
tuurlijk via jouw eigen bieb.

BERNHEZE - Désirée de Rooij, bibliothecaris bij de bibliotheek in 
Heesch, geeft iedere acht weken nieuwe boekentips in de bibliothe-
ken van Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Zij nodigt je voor 
deze laatste bijeenkomst voor de zomer uit om in de bieb weer aan 
de leestafel aan te schuiven. Aanmelden voor Boek&Babbel is niet 
nodig.

Voor de concerten van 10cc en 
Wende zijn nu nog kaarten te 
bestellen op www.kersouwe.nl.

10cc
Als één van de meest invloedrijke 
groepen uit de geschiedenis van 
de popmuziek wist 10cc de ene 
na de andere hit te scoren. Denk 
aan nummers als ‘Dreadlock Ho-
liday’, ‘I’m Not In Love’ en ‘The 
Wall Street Shuffle’; het waren 
in de jaren ‘70 één voor één we-
reldhits en ook nu, in de huidige 
lijsten met de grootste hits aller 
tijden zijn ze niet te missen. 

Vezpa
De support act die avond is Vezpa.
Vezpa neemt je in razend tempo 
mee op een muzikale reis door 
de roerige jaren vijftig en zestig! 
Vezpa is energie, een tijdmachi-
ne, melancholie, Elvis Presley en 
John Lennon tegelijk; kortom, 
een live-ervaring waar het ple-
zier vanaf spat! Na het concert 
verzorgt de band Fifty-fifty een 

swingende afterparty. 

Wende
Wende en de strijkers van het 
Amsterdam Sinfonietta dompe-
len zaterdag 27 mei het publiek 
onder in de romantische liefde, 
die in alle stadia wordt bezongen.
Het programma is een mix van 
Wendes eigen nummers, covers 
en klassieke stukken, met haar 

liefdescv als rode draad. Covers 
zijn van onder anderen Stromae, 
David Bowie, Shirley Bassey, Nina 
Simone, Aznavour en Jacques 
Brel. Ook zingt Wende ‘When I 
am laid in earth’ uit de barokope-
ra Dido and Aeneas. De klassieke 
werken van Rameau, Lekeu en 
Dessner sluiten qua emotie naad-
loos aan. Meer informatie en 
kaartverkoop: www.kersouwe.nl.

Natuurtheater de Kersouwe opent 
poorten met 10cc en Wende
HEESWIJK-DINTHER - Het 72-ste seizoen van Natuurtheater de Kersouwe start vrijdag 26 mei met het 
concert van 10cc. Een dag later staat Wende met het Amsterdam Sinfonietta op het speelplan in het bos 
en na haar volgen deze zomer nog vele klinkende namen als Theo Maassen, Douwe Bob, Typhoon, Leo 
Blokhuis, André Kuipers en nog veel meer.

Sinfonietta en Wende  Foto: Eric van Nieuwland

Tijden de braderie kan alleen be-
taald worden met bonnen; deze 
bonnen zijn dagelijks te koop 
van 14.45 tot 15.15 uur en op 
woensdag van 12.00 tot 12.30 
uur.

Heel Emmaus bakt
Om deze middag een extra fees-
telijk tintje te geven is er een 
taartenbakwedstrijd. De taarten 
kunnen geproefd worden in het 
Emmaus-café; daar zijn ze dan 
ook per punt te koop.

BS emmaus speelt het klaar
HEESCH - In het kader van 50 jaar BS Emmaus organiseert de school 
op dinsdag 30 mei van 15.00 tot 17.00 uur een feestelijke braderie. 
De opbrengst hiervan gaat naar SamenLoop voor Hoop. De middag 
zal bestaan uit een tweedehandsspeelgoedmarkt, een schilderijen-
veiling en het Emmaus-café. 

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

VERS EN VOORDELIG
BIJ JUMBO

Onze openingstijden voor Hemelvaart 
 Jumbo Wiegmans Heesch

Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 
07:00 – 22:00 uur

 
Jumbo Nistelrode

Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 
08:00 – 21:00 uur
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Waarom veilige e-mail
De gemeente verstuurt regelma-
tig privacygevoelige gegevens. 
Ook met u als inwoner wisselen 
we regelmatig persoonlijke gege-
vens uit. We vinden het belang-
rijk dat we veilig omgaan met 
deze gegevens. Gevoelige infor-
matie willen we daarom veilig di-
gitaal kunnen verzenden. Vanaf 
1 juni 2017 maken we gebruik 
van een mailsysteem waarmee 
we mails beveiligd (versleuteld) 
kunnen verzenden. 

Wat merkt u hiervan
Vanaf 1 juni versturen we alle 
mail die privacygevoelige gege-
vens bevat via een veilig tussen-
station VANAD. 

Hoe werkt het
Als wij u per mail een bericht wil-
len sturen ontvangt u van ons 

een bericht. Dit bericht ontvangt 
u via VANAD in uw mailbox of 
via sms. In dit bericht staat een 
knop ‘Bericht lezen’ waar u op 
moet klikken. Als u dit heeft ge-
daan krijgt u een nieuwe mail 
met een toegangscode. Als u 
deze ingeeft, wordt u automa-
tisch doorgestuurd naar een 
veilige website. U kunt hier uw 
bericht en de bijlagen lezen en 
zo nodig opslaan. Ieder bericht 
heeft een nieuwe code.

Hoe kunnen wij u helpen
Op onze website vindt u een uit-
gebreide handleiding en filmpjes 
met instructies. Als u hier niet uit 
komt of liever telefonische uit-
leg heeft, kunt u uiteraard ook 
terecht bij ons Klantcontactcen-
trum, telefoon 14 0412. We hel-
pen u graag. 

u kunt om verschillende redenen 
financieel in de problemen ko-
men. als u onvoldoende inkomen 
hebt, kunt u een beroep doen op 
verschillende regelingen. toch 
kunt u in een situatie terechtko-
men waarbij u extra ondersteu-
ning nodig hebt.

De gemeente stelde daarom voor 
haar inwoners het Maatschappe-
lijk ondersteuningsfonds Bernheze 
in. U kunt een maximumbedrag 
van € 3.000,- krijgen in de vorm 
van een gift of renteloze lening. 

Wanneer komt u in aanmerking
U komt in aanmerking voor extra 
ondersteuning als u zich in een 
acute noodsituatie bevindt, die 
eenmalig is of is op te lossen met 
de financiële bijdrage en als de be-
staande regelingen geen oplossing 
bieden.
Daarnaast is het volgende belang-
rijk. 
-  U moet minimaal een half jaar in-

geschreven staan in de gemeente 

Bernheze en zelfstandig wonen.
-  Uw inkomen mag niet meer zijn 

dan 140% van de bijstandsnorm 
Wet werk en bijstand.

-  Uw noodsituatie mag niet aan 
uzelf te wijten zijn.

-  U bent bereid om mee te werken 
aan begeleiding om uw (financi-
ele) zelfredzaamheid te vergro-
ten.

Bijdrage aanvragen
De gemeente Meierijstad handelt 
de aanvragen voor het Maat-
schappelijk ondersteuningsfonds 
namens de gemeente Bernheze 
af. Professionals of hulpverleners 
(bijvoorbeeld een maatschappelijk 
werker, uw huisarts, een decaan of 
een medewerker of vrijwilliger van 
een organisatie die u begeleidt) 
kunnen de aanvraag indienen bij 
Meierijstad, Stadhuisplein 1 in 
Veghel. Voor meer informatie kunt 
u bellen met de gemeente Meierij-
stad, telefoon14 0413, tijdens het 
telefonisch spreekuur op werkda-
gen van 9.00 tot 11.00 uur.

uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Dit klinkt logisch en is 
ook logisch. u mag erop vertrouwen dat wij goed omgaan met de 
gegevens die u aan ons toevertrouwt. Hiervoor hebben we een aan-
tal maatregelen genomen. De  introductie van veilig e-mail verkeer 
is een van deze maatregelen. 

veilige e-mail

aangepaste 
openingstijden 
gemeentehuis 
en milieustraat
Op de volgende data is het 
gemeentehuis gesloten.

25 mei 2017
Hemelvaartsdag
26 mei 2017
Collectieve vrije dag
5 juni 2017
Tweede pinksterdag

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

Onderzoek 
LHBt-ers 

Ben je lesbisch, homoseksueel, bi-
seksueel of transgender? Vul dan 
onze vragenlijst in. Wij onderzoe-
ken wat jouw ervaringen zijn in 
jouw woonplaats. Voel je je veilig 
en geaccepteerd? Ben je bekend 
met hulpinstanties? is er voldoen-
de (gemeentelijke) ondersteuning? 
Door mee te doen aan dit onder-
zoek kan de gemeente jouw positie 
wellicht verbeteren.

De gemeenten ’s-Hertogenbosch 
en Oss zijn Regenboogstad. Zij 
zetten zich in om de acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen en transge-
nders te verbeteren. De gemeente 
Bernheze sluit daarbij aan en doet 
daarom mee aan dit onderzoek. 
Je kunt de vragenlijst vinden op 
www.bernheze.org/nieuws.

PraKtiScHe iNFOrmatie

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

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

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

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

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

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

aGeNDa

1 juni 2017
Raadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch
Aanvang 19.30 uur
23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

Op donderdag 1 juni 2017 
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 staat de 
perspectiefnota 2018-2024.

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 terug-
kijken. Met vragen over de 
gemeenteraad en de raads-
commissies kunt u terecht bij 
de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

maatschappelijk 
ondersteuningsfonds 
Voor inwoners van Bernheze 

GemeeNteraaD 

NIET EENS MET 
DE WOZ WAARDE?

Vul het reactieformulier in 
op www.bernheze.org.

Onze taxateur belt binnen 
de bezwaartermijn terug.

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

Bel ons en 
stel uw vraag,
telefoonnummer
14 0412.

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

TIP
Bellen is 
sneller!

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

WOZ WAARDE

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

Ok, ik 
begrijp het. 
Bedankt 
voor de 
uitleg.

Ik leg u 
uit hoe we tot 
deze waarde 
gekomen zijn

U heeft gelijk, 
we verlagen de 
WOZ-waarde.
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OFFiciËLe BeKeNDmaKiNGeN

Voornemen tot 
uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens 
de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  E.B.L. Sakbal, 

geboren 30-05-1989
-  A. Tanasa, 

geboren 11-12-1996
-  C. Tanasa, 

geboren 06-06-1972
-  I. Ádäm, geboren 26-03-1973
-  J.Ágoston, 

geboren 28-12-1970
-  K. Ágoston, 

geboren 21-06-1995
-  S. Ujvári, 

geboren 11-03-1975
-  L. Koczarian, 

geboren 24-04-1996
-  J.C.M. Swart, 

geboren 21-05-1962
-  P.J. Smarslik, 

geboren 26-05-1968
-  S. Leonko, 

geboren 19-02-1986
-  M. Leonko, 

geboren 05-03-1993
Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor 
de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres 
van genoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeen-
te Bernheze, telefoon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving

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

geboren 09-07-1991
Besluitdatum: 12-04-2017

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen heb-
ben 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 een 
vrachtwagenverbod in te stellen 
op De Wieling en het onverhar-
de gedeelte van de Peelstraat in 
Vorstenbosch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

Verleende terrasvergunningen
-  Aan ijs en lunchroom Chill is 

een vergunning verleend om 
terrasmeubilair te plaatsen op 
het voor publiek toegankelij-
ke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij Weijen 24, 
5388 HN Nistelrode.

-  Aan R. Bolattekin is een vergun-
ning verleend om terrasmeubi-
lair te plaatsen op het voor pu-
bliek toegankelijke (verharde) 
gedeelte van de weg, gelegen 
bij Florya Grillroom, ’t Dorp 
58a, 5384 MC Heesch.

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

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
T.v. de Ballendonk, Droevendaal 
4, 5473 BH Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 27 
mei 2017. Van deze mogelijk-
heid mag de inrichting maximaal 
zes keer per jaar gebruik maken. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Cultureel Centrum de 

Pas voor het organiseren van 
een beachhandbaltoernooi van 
16 tot en met 18 juni 2017 op 
De Misse, 5384 BZ Heesch.
De Misse is van 15 tot en met 
19 juni en de Hoogstraat (van 
kruising Schoonstraat tot aan 
bibliotheek) is van 16 juni, 
17.00 uur tot en met 18 juni 
2017, 20.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. Van 16 juni 2017, 
17.00 uur tot en met 18 juni, 

20.00 uur wordt in Stricklaan 
in Heesch een parkeerverbod 
ingesteld aan beide zijden van 
de weg. De beschikkingen zijn 
verzonden op 19 mei 2017.

-  Gezamenlijke Horeca Nistel-
rode voor het organiseren van 
activiteiten tijdens de Pinkster-
feesten/kermis op 3, 4, 5 en 6 
juni 2017 van 10.00 tot 2.00 
uur op locaties Raadhuisplein 5
(hoek Tramstraat/Kromstraat), 
Raadhuisplein 7, (naast en 
voor Raadhuisplein 7), Laar 20
(hoek Laar/De Wan), terras 
Heuvelstraat (tijdens braderie 
op 4 en 5 juni 2017 van 10.00 
tot 18.00 uur) in Nistelrode. De 
geluidsontheffingen zijn ver-
leend tot 1.00 uur. Genoemde 
straten zijn tijdens de Pinkster-
feesten afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 19 mei 2017.

-  Uitgaanscentrum Lunenburg 
voor het organiseren van een 
muziekspektakel op 30 juni 
en 1 juli 2017 op de parkeer-
plaats aan de achterzijde van 
Uitgaanscentrum Lunenburg, 
Dorpsstraat 39, 5472 PH Loos-
broek. De beschikkingen zijn 
verzonden op 22 mei 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Y. van Griensven voor het or-

ganiseren van een tuinfeest op 
8 juli 2017 van 20.30 tot 1.00 
uur op locatie Past. Boelen-
straat 12, 5384 GR Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
19 mei 2017.

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

Wet ruimtelijke ordening 

rectificatie
gewijzigde vaststelling Bestem-
mingsplan rodenburg 
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 9 maart 2017 het 
bestemmingsplan ‘Rodenburg’ 
gewijzigd en exploitatieplan en 
beeldkwaliteitsplan ongewijzigd 
heeft vastgesteld. 
reden hernieuwde rectificatie:
Het bestemmingsplan is gepu-
bliceerd op 23 maart 2016 op 
de landelijke voorziening www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het ex-
ploitatieplan is destijds niet ge-
publiceerd. Met deze rectificatie 
wordt deze omissie hersteld. Er 
is door de gemeenteraad geen 
nieuw vaststellingsbesluit geno-
men en aan de inhoud van beide 

plannen is niets gewijzigd.
inhoud bestemmingsplan: Het 
plangebied omvat de gronden 
gelegen tussen de Hommelse-
dijk, Koffiestraat, Rodenburg-
seweg, Dintherveldsestraat en 
Nieuwlandsestraat in Hees-
wijk-Dinther. Het terrein wordt 
ontwikkeld tot woongebied voor 
de bouw van ca. 130 woningen. 
Het bestemmingsplan zorgt voor 
de planologisch-juridische bor-
ging van de woningbouwont-
wikkeling. 
inhoud exploitatieplan: Het ex-
ploitatieplan maakt onderdeel 
uit van het bestemmingsplan en 
biedt de gemeente de mogelijk-
heid om kosten die zij maakt, te 
verhalen op de eigenaren binnen 
het exploitatiegebied. Het ex-
ploitatieplan waarborgt daarmee 
de economische uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan.
inhoud beeldkwaliteitsplan:
Het beeldkwaliteitsplan biedt 
het kader voor het te ontwik-
kelen architectonisch en steden-
bouwkundig ontwerp voor de 
woningen en het ontwerp van 
de buitenruimte. Het beeldkwa-
liteitsplan vormt het wettelijk 
toetsingsinstrument bij omge-
vingsvergunning voor het des-
betreffende plangebied.
inzage: Het bestemmingsplan 
met bijlagen en het exploitatie-
plan liggen met ingang van don-
derdag 25 mei 2017 gedurende 
zes weken op de volgende wij-
zen voor een iedereen ter inzage:
-  het bestemmingsplan digitaal 

via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planid-
n=NL.IMRO.1721.BPRoden-
burg-vg01;

-  het exploitatieplan digitaal 
via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planid-
n=NL.IMRO.1721.EPRoden-
burg-vg01;

-  op afspraak tijdens openings-
uren van het gemeentehuis in 
Heesch.

reageren: Gedurende de termijn 
van ter-inzage-ligging kan be-
roep worden ingesteld tegen het 
vaststellingsbesluit door iedere 
belanghebbende:
-  die tijdig, op grond van artikel 

3.8 lid 1 onder d van de Wet 
ruimtelijke ordening, zienswij-
zen heeft ingediend bij de ge-
meenteraad;

-  die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest om 
zijn zienswijze tegen de ont-
werpbesluiten kenbaar te ma-
ken.

Het beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Indien beroep 
is ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening 
worden gedaan bij de voorzit-
ter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak op het voornoemde 
adres.
Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
loosbroek
-  Dorpsstraat 18

Vervangen dak en aanbrengen 
zonnepanelen
Datum ontvangst: 16-05-2017

Heesch
-  Nistelrodeseweg 30

Bouwen veldschuur
Datum ontvangst: 18-05-2017

-  Grolderseweg 22
Uitbreiden kalverhouderij en 
beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 18-05-2017

Heeswijk-Dinther
-  Sint Servatiusstraat 39

Aanbrengen gevelreclame
Datum ontvangst: 17-05-2017

Procedure 6 is van toepassing

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Vorstenbosch
-  Kerkstraat 41

Uitbreiden bedrijfsberging
Verzenddatum: 18-05-2017

Heesch
-  Gildestraat 1-3

Oprichten gezondheids-
gebouw, plaatsen reclame 
en aanleg in-/uitrit
Verzenddatum: 19-05-2017

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

tijdelijke Vergunning
Vorstenbosch
-  Dorpsrand 2

Tijdelijk bewonen woonunit
Verzenddatum: 22-05-2017

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

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

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon
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Zelfstandig besluiten
Na een jaar stand-still (2015) 
en een jaar van voorzichtigheid 
(2016) kan Bernheze nu investe-
ren in de kernen. 
De dorpscentra van Hees-
wijk-Dinther, Nistelrode en 
Heesch worden aangepakt. Hier 
staat € 11.000.000,- voor klaar 
de komende jaren. Uit het ver-
leden ligt er nog een dossier dat 
een flinke wissel op de financiën 
zal trekken. De naderende ont-

knoping van Heesch-west. Dit 
wordt door een ontwikkelgroep 
gedaan, maar wel voor reke-
ning en risico van onder andere 
Bernheze. Hier is veel geld mee 
gemoeid. De totale exploitatie 
gaat uiteindelijk over meer dan 
€ 150.000.000,-. 

Komt al dat geld nog ooit te-
rug? De geluiden om nu Bra-
bant-breed na te denken over 
ontwikkellocaties voor bedrijven-

terreinen, brengt een nieu-
we kijk. Gaat Heesch-west wel 
door? Of gaat een denktank aan 
de slag met ideeën voor alterna-
tief gebruik? Een energiepark, 
woon-werk combinaties of zelfs 
bosbouw? 
De SP blijft zich verder in 2018 
sterk maken voor Social Return. 
Zo krijgen mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt kans 
om mee te doen in de maat-
schappij.

SP: vooruitkijken naar 2018

Het perspectief 2018 voor Bernheze. Een aanvaardbare lastendruk in het 
vooruitzicht voor de inwoners. De sterkste schouders blijven de zwaarste 
lasten dragen. De lasten voor onze huurders (vaak mensen met een kleine 
beurs) behoren tot de laagste in het land. Sociaal, zoals de SP dat graag 
ziet. Daar zijn we trots op. Mensen met de kleine beurs worden ontzien in 
Bernheze. Chapeau. Wat gaan we de komende tijd doen? Grote projecten 
uit het verleden, die veel aandacht en de nodige financiën zullen opeisen. 

Cor van Erp, fractievoorzitter SP

HEESWIJK-DINTHER - Vanwege 
Tweede Pinksterdag, maandag 
5 juni, wordt het papier een 
week eerder opgehaald dus op 
maandag 29 mei!

Graag het papier goed bunde-
len of liever in niet te zware do-
zen aanleveren. Het bevordert 

de werkzaamheden ook als het 
papier zo kort mogelijk aan de 
openbare weg staat. Alleen daar 
zijn de vrijwilligers van Sint-Wil-
lebrordus Gilde Heeswijk gerech-
tigd het papier op te halen.

Kijk voor alle ophaaldagen voor 
dit jaar op: www.willebrordus.nl.

Wijziging oud papier 
ophaaldag Heeswijk

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

Helpen en vertrouwen
sjaak stuurland uit Heesch is samen met erwin de Veer eigenaar 
van 5384 se auto’s, een rDW erkend bedrijf dat zich richt op 
in- en verkoop van alle jonge merken auto’s. De cijfers staan 
voor de postcode van het bedrijf aan de Vinkelsestraat. 

“Wij werken met de beste auto’s voor een eerlijke deal. 
Zeker in onze branche draait het om vertrouwen. Zowel zakelijk 
als privé. ik woon 44 jaar in Heesch, ken de mensen en zij 
kennen mij. Dat geldt ook voor de mensen achter D66 Bernheze 
die ik heb leren kennen als betrouwbaar en behulpzaam. 
als je het mij vraagt, is dat juist waar de hedendaagse politiek 
om verlegen zit. je hebt elkaar nodig en ook dat begint met 
vertrouwen. Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 denkt 
ook lokaal mee met ondernemers. Ze geven en vragen advies, 
nemen je mening serieus en doen daar ook wat mee. 
D66 vertrouwt op de innovatieve kracht van creatieve 
ondernemers, wil hun positie versterken en steunt zo de 
ondernemer die vooruit wil.”

gemeenteBericHten

PrOceDureS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BerNHeZe.OrG
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informatie voor de kernen

Het grote probleem is namelijk 
niet dat er een tekort aan infor-
matie is over het wonen in onze 
dorpen. Het probleem is dat ont-
zettend veel mensen het wonen 
in onze gemeente simpelweg 
niet (meer) kunnen betalen om-
dat er alleen nog maar grotere en 
duurdere huizen gebouwd wor-
den. Progressief Bernheze vindt 
dat dat anders moet. 

Progressief Bernheze wil dat de 

gemeente er voor gaat zorgen 
dat iedereen – jong en oud, al-
leen en samen, arm en rijk - een 
passende plek kan vinden in onze 
dorpen. Het nijpende tekort aan 
betaalbare huur- en koopwonin-
gen zorgt er voor dat hele leef-
tijdsgroepen uit onze dorpen ver-
dwijnen. 

Dat terwijl het vaak helemaal niet 
de wens van de groepen zelf is 
en het veel gevolgen heeft voor 

verenigingen en organisaties in 
de dorpen. In plaats van bouw-
gronden te gebruiken om zoveel 
mogelijk geld te verdienen, zou 
de gemeente deze moeten inzet-
ten om het bouwen van kleinere 
en beter betaalbare woningen 
aan te moedigen. Dat draagt 
echt bij aan fijner wonen in Bern-
heze, voor iedereen. 

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Geen websites, maar 
huizen

Afgelopen week las ik dat het college van burgemeester en wethouders via 
een nieuw op te zetten website het bouwen en wonen in onze gemeente 
wil gaan promoten. Een nobel streven, maar geen oplossing voor de echte 
problemen op onze woningmarkt. Dat probleem vraagt niet om nieuwe web-
sites, maar om betaalbare huizen. En juist daar schiet het college tekort. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze 

Tijdens de commissievergadering 
van 10 mei werd door Veghelse 
Beleggingsmaatschappij VEBEM 
B.V. een schetsplan gepresen-
teerd voor de herontwikkeling 
locatie Raadhuisplein in Nistelro-
de. Dit plan bevatte verschillende 
onderdelen, waaronder een su-
permarkt (discounter) van maxi-
maal 1900 m2. Maar ook 12 ap-
partementen, detailhandel, een 
lunchroom en een kiosk.

Een mooi plan, maar de VVD-Bern-

heze was natuurlijk vooral geïnte-
resseerd in de uitvoering van de 
motie: Hoe staat het nu met die 
concrete, realistische plannen voor 
een supermarkt? Volgens VEBEM 
zijn er echter geen concrete voor-
stellen van supermarktketens die 
zich op deze locatie zouden willen 
vestigen.

De commissie besloot om toch 
opnieuw 5 tot 6 maanden uitstel 
te verlenen. Dit tot groot onge-
noegen van de VVD-Bernheze.

VEBEM heeft haar plannen al op 
14 december ingediend. Er zijn 
dus al weer 5 maanden voorbij 
zonder concrete plannen. En in 
totaal zijn wij dan al bijna een 
jaar bezig. Waarom zou de inte-
resse er over 6 maanden dan wél 
zijn? Wat heeft het dan voor nut 
om een motie aan te nemen?

En de inwoners van Nistelrode 
maar laten wachten.

Reactie: bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Nistelrode aan het lijntje?

15 December heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de tweede 
supermarkt in Nistelrode. De strekking was dat het college de commissie 
Ruimtelijke Zaken in de vergadering van 10 mei 2017 zo volledig mogelijk 
zou informeren. En indien er op dat moment geen concrete en realistische 
plannen zouden zijn voor een tweede supermarkt in het kernwinkelgebied 
van Nistelrode, dan zou er ook gekeken kunnen worden naar mogelijkheden 
buiten het kernwinkelgebied.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Natuurlijk moet de pleinfunctie 
gewaarborgd blijven, samen met 
de uitstraling en sfeer die daar bij 
hoort. 

Er moeten zeker nog stappen 
gezet worden, om het verkeer 
zorgvuldig af te wikkelen, zodat 
we geen opstoppingen creëren 
maar juist vloeiende bewegingen 
en daarmee het centrum verster-
ken.

Samen kunnen we ‘Nisseroi’ 
steeds een beetje mooier maken, 
wat het CDA betreft laten we 
deze kans niet lopen en sturen 
we samen naar een mooi resul-
taat, de bal moet blijven rollen. 
En wat mooi is moet mooi... ;)

CDA: Super, een tweede Super
Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

Meteen een buitengewone kans om twee vliegen in één klap te 
slaan, invulling voor de lege plek aan ons plein in Nistelrode met 
een tweede supermarkt. Wat wenst u nog meer?

Niet willen betalen, zoals we in 
de vergadering hoorden. Inge-
fluisterd door een bank, bleek. 
Nu is een bank, volgens mij, geen 
instantie die zou moeten beslis-
sen of je verplichtingen jegens 
een andere partij wel of niet na 
moet komen. 

Dat zou gewoon door fatsoen 
ingegeven moeten worden. Dus 
zolang als we te maken hebben 
met niet willen en niet met niet 
kunnen, staat naar ons idee het 
college in zijn recht om stappen 
te ondernemen om van deze on-
willende partijen af te komen. 
Geen gemakkelijke of snelle op-

lossing maar wel de enige juiste.
Hoe het daarna verder moet met 
de toekomst van de Wildhorst? 
Dat is zaak waar de nodige reali-
teitszin op zijn plaats is. 
Er zijn maar weinig plaatsen in 
Nederland waar dit soort parken 
floreren en dat is zeker niet in 
Noordoost Brabant. Dus we kun-
nen er wel een prachtig vakantie-
park van willen maken, maar of 
dat ooit gerealiseerd zal worden 
en of het dan ooit bestaansrecht 
zal krijgen is zeer twijfelachtig. 

Dan is kijken naar een alterna-
tieve verblijfsbestemming zeker 
geen slechte keuze, lijkt ons.

Lokaal: Luchtfietserij of 
luchtkastelen?

De perikelen rondom de Wildhorst zijn in 
de laatste vergadering van de commissie 
RZ uitgebreid besproken. Het is al jaren 
een lastig dossier en dat blijft het voor-
lopig wel, is onze verwachting. De achte-
loze passant ziet het al snel als één park, 
maar het eigenlijk is het één verzameling 
van eigenaren waarvan er twee al langere 
tijd de erfpacht niet betalen. 

John van den Akker, Lokaal

John: ‘Dat zou gewoon door fatsoen 
ingegeven moeten worden’ • Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Tekst?

ajax ‘nieuw’: 1 cupje maar Zie oplossing pagina 34

MooiBernhezertjes

te koop

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

kophaasjes gevliesD
500 gram voor € 4,50.
hamburgers 4 stuks 
voor € 3,-
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

aaNgeboDeN

peDicure NistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

grote garage-sale
Kunst, Curiosa en prullaria
Zaterdag 27 mei van 
9.00 tot 15.00 uur
Naast Julianastraat 3 in Heesch.

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

eeN avoNDje uit
Schietvereniging ‘t Koskojjer. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.
Inschrijvers ontvangen in 
verband met 50-jarig jubileum 
een verrassing.

stijlvol glas iN looD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel Heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

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

hulp iN De huishouDiNg
uit Heesch. 06-36351767. 

uw leveNsverhaal/
gebeurteNis/reis op 
papier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

verlichte tapijt-
miDgetgolFbaaN 
De Rekkendonken, Liempde. 
Per ronde € 4,50, 2e ronde 
halve prijs. Kinderen tot 4 jaar 
gratis, 0411-631474

vacature

Zoek jij sNel eeN leuke 
baaN?
Kom dan werken in ons 
callcenter te Rosmalen.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

te huur

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

opslaguNits 
iN NistelroDe
Afmeting unit:
24 m2 voor € 90,- per maand,
48 m2 voor € 150,- per maand.
Geschikt voor inboedel, opslag, 
camper, boot, motorstalling,
et cetera. Eigen toegang.
Informatie: 06-46111667 
of www.opslagunit.eu.

vrijstaaNDe woNiNg
iN buiteNgebieD 
Loosbroek-Heeswijk-Dinther.
06-12674977.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcOnTacT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Fred Schel
uit Heesch

Winnaar:
Linda Janssen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

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

	  
Zoek: kerMis, BraDerie, DraaiMOlen, cakeWalk, pOlyp, reuZenraD, 
snOepkraaM, BOtsWagens, Hengelen, grijpers, MiniBOtsWagens, 
suikerspin, pOpkOrn, scHietkraaM,

woorDZoeker

Bestel gemakkelijk op
kipsalonbernheze.com

0413 - 22 96 77

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

Kippendijen, Kipgehakt, 
Kiprollade en veel meer!

De lekkerste kip, 
voor een eerlijke 
betaalbare prijs

OOk 
vOOr de 

BBQ

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

Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

Bij Hondenuitlaatservice
Suzanne staan 

kwaliteit, 
veiligheid,

betrouwbaarheid 
en plezier voorop! 

www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
 info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl

06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

• Ook dierverzorging aan huis!

Liefde is...
25 jaar getrouwd zijn

Bart en Monique
van harte gefeliciteerd

Cupido’s in love. . .

Broer en zussen
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HEMELVAART 25 EN VRIJDAG 26 MEI

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

OF BEL 0413 - 82 09 90

HEESCH - Met een aantrekkelijk pro-
gramma is het bridgeseizoen 2016-2017 
van HBC ‘81 afgesloten. 

Op 16 mei werden om 19.30 uur 92 le-
den verwelkomd met koffie of thee. Be-
gonnen werd met het uitreiken van, door 
de Nederlandse Bridgebond uitgegeven, 
certificaten en bijbehorende speldjes van 
behaalde meesterpunten.
Marijke Gribnau en Wim van Grinsven 
werden met 500 punten clubmeester.
Rieky Nelissen, Bert van de Hurk, Wim 
Nijs en Dolf Thebes werden met 2.000 
punten districtmeester. Mies Spierings 
mag zich met 5.000 meesterpunten 
voortaan ‘regionaalmeester’ noemen.
Vervolgens werden de vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. Wekelijks moet de speel-
zaal worden klaar gezet, moeten de wed-
strijden worden geleid, moeten de uitsla-
gen worden berekend en moeten arbiters 
overtredingen ‘recht zetten’. 
Gedurende het jaar zijn er ook nog spe-
ciale taken. Dat gebeurt allemaal door 
leden die extra tijd in de vereniging inves-
teren en daarvoor een welgemeend dank 
jullie wel! De dames mochten een mooie 

bos bloemen in ontvangst nemen en de 
heren een goede fles wijn.
Tijd voor het bekend maken van de kam-
pioenen. Door het jaar heen wordt een 
doorlopende competitie gespeeld op 
drie niveaus, A, B en C, en dit zowel op 
maandag als op dinsdag. Per niveau en 
per speeldag wordt een kampioen gehul-
digd. Deze mochten allen met felicitaties 
een fles wijn in ontvangst nemen terwijl 
de winnaars in de A-lijn ook de wisselbe-
ker en een herdenkingsbordje aangereikt 
kregen. Degene die er in slaagt het vaakst 
12 of 13 slagen te bieden en te halen 
wordt ‘slam kampioen’ en krijgt daarvoor 
ook een wisselbeker. De hoofdactiviteit 
was natuurlijk het spelen van de slotdri-
ve. In vier lijnen werden zes ronden van 
drie spellen gespeeld en per lijn werden 
de winnaars bekend gemaakt die ook een 
fles wijn ontvingen. Vier paren die kort-
geleden een bridgecursus volgden deden 
ook mee aan de slotdrive en beleefden 
een spannende wedstrijd.

Tot begin september op de algemene le-
denvergadering en de opening van het 
seizoen 2017-2018.

Heesche bridgeclub sluit het 
seizoen ‘in stijl’ af

Antoon van de Kamp (links) en Theo van 
Rosmalen (rechts). In het midden
bestuurslid van HBC’81, Ann Pellegrom Thijs Peters en Wim Habraken

Het nieuwe initiatief is ontstaan naar 
aanleiding van een enquête die Pinkster-
feesten Nistelrode naar de ondernemers 
van Nistelrode stuurde. Zo kunnen zij 
hun bedrijf dit jaar promoten; een dag of 
twee dagen. Meer informatie over de on-
dernemersvereniging zal ook te  zien zijn 
tijdens de Pinksterdagen op het Onderne-
mersplein en Stichting Charity Cup heeft 
een groot bedrag gedoneerd, waardoor 
er een Kermis Expositie gehouden wordt, 
aansluitend aan het Ondernemersplein. 

Voor alleen Nisseroise ondernemers, met 
een bedrijf in of buiten Nistelrode die 
graag zijn/haar diensten of informatie 
willen delen aan de 30.000 bezoekers 

die naar Pinksterfeesten Nistelrode ko-
men. De organisatie zorgt voor een plek, 
eventueel stroom, een statafel met enkele 
krukken en een hele gezellige sfeer in de 
tent. 
Een tent die wind- en weerbestendig is, 
maar open bij mooi weer. Een gezellig 
muziekje op de achtergrond et cetera.

Op www.pinksterfeestennistelrode.nl 
staat alle informatie en do’s and don’ts  
op een rij. 

Kosteloze deelname aan 
Ondernemersplein Nistelrode
Ondernemer laat je zien tijdens Pinksterfeesten Nistelrode!

NISTELRODE – Geen zin in een kraam op de braderie, maar wil je je bedrijf promo-
ten in een sfeervolle omgeving? Dan is het Ondernemersplein een goed plan. Geef 
je op en laat zien wat je bedrijf in huis heeft. Ondernemersvereniging Nistelrode 
ondersteunt het initiatief van de organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode en mede 
door een bijdrage van stichting Charity Cup, is dit introductiejaar kosteloos voor de 
ondernemers.

GEZELLIG EN ZINVOL 
ONDERNEMEN
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aan het werk

Scholieren gezocht!Scholieren gezocht!Scholieren gezocht!

‘Als jij denkt dat het nog beter kan, 
dan zoeken we jou’

Op woensdag 28 juni om 9 uur opent de nieuwe 
Jumbo in Heeswijk Dinther. Hiervoor zijn we nog 
op zoek naar enthousiaste hulpkrachten voor 
diverse afdelingen die ons team komen versterken. 
We zoeken hulpkrachten voor de avonden, in het 
weekend en in de vakantieperiode.

Op zaterdag 20 mei en 27 mei houden we een 
inloopochtend van 10 tot 12 uur voor iedereen die 
bij Jumbo Heeswijk Dinther wil werken. Meld je bij de 
service balie in de winkel voor een sollicitatiegesprek. 
Online aanmelden kan via Jumbowerkt.nl

Jumbo, Heeswijk-Dinther, St. Servatiusstraat 39

Kort nieuws
Heemschuur 
opengesteld
HEESCH - De Heemschuur is het verenigingsge-
bouw van Heemkundekring De Elf Rotten. Zon-
dag 28 mei opent de Heemschuur haar deuren 
voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wat is er te zien? 
Op de eerste verdieping het museum, met een 
prachtige collectie landbouwwerktuigen, am-
bachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals van een 
rietdekker, een imker en een schoenmaker, een 
schooltje, een winkeltje en spullen van de dorps-
dokter.

Op de begane grond is een mooie poffer- en 
mutsencollectie te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en studiezaal kun-
nen bezoekers gebruik maken van de bibliotheek 
en de zeer uitgebreide fotocollectie raadplegen. 
Uiteraard zijn ook de uitgaven van de heemkun-
dekring te koop. Rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden en zijn objecten 
te bewonderen, zoals een originele manege of 
rosmolen.
De mogelijkheid bestaat een kopje koffie of thee 
te nuttigen.

De Heemschuur is iedere laatste zondag van de 
maand opengesteld voor publiek. In juli, augus-
tus en december is de Heemschuur gesloten. De 
openingstijden zijn: 13.00 - 17.00 uur. Het adres 
van de Heemschuur is Schoonstraat 35 in Hee-
sch. Buiten de vaste openingstijden zijn tegen 
betaling groepsbezoeken mogelijk. 
Meer informatie: www.de-elf-rotten.nl 
tel.: 06-10463762, 
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Wiskundekanjers op 
Het Hooghuis Heesch:
eerste prijs bij landelijke 
Kangoeroewedstrijd!

HEESCH - Eerstejaars vmbo-t leerlingen van Het 
Hooghuis Heesch hebben meegedaan aan de 
landelijke kangoeroewedstrijd, een rekenwed-
strijd waar ze 24 meerkeuzeopdrachten maken 
over allerlei verschillende rekenkundige onder-
werpen. 

Met een glimlach van oor tot oor kunnen de eer-
stejaars vmbo-t leerlingen zeggen dat ze wiskun-
dekampioen van Nederland zijn!

Gezamenlijk vertrek is om 6.00 
uur vanaf het Stationsplein in 
Heesch, indien mogelijk lopen 
we samen maar op eigen tem-
po wandelen kan natuurlijk ook. 
Bij aankomst in Den Bosch meld 
je je op de Parade, bij vertegen-
woordigers van Running thera-
pie Bernheze (RTB).
Voor de terugreis wordt gebruik 
gemaakt van het openbaar ver-
voer; de bus. Indien gewenst kan 
gezamenlijk worden gelopen 
naar het station in Den Bosch. 

Een vervoerskaartje is voor € 4,- 
en is verkrijgbaar in de bus. De 
bus stopt weer op het Stations-
plein waar gestart is. Terug met 
zelf geregeld vervoer of lopen 
zijn ook opties. De wandeltocht 
is een mooie gelegenheid om te 
trainen voor de Nijmeegse Vier-
daagse én tegelijkertijd steun je 
dus ook nog eens SamenLoop 
voor Hoop!
Voor meer informatie en aan-
melden kun je terecht bij 
info@runningtherapiebernheze.nl.

Wandeltocht voor het 
goede doel
HEESCH - Runningteam Bernheze & Running Therapie Bernheze or-
ganiseren op 28 mei een wandeltocht voor SamenLoop voor Hoop 
Heesch. De wandeltocht, over een afstand van ongeveer 20 kilo-
meter, voert naar Den Bosch, naar Maria in de Sint Jan. Onderweg 
is er een rustplaats met koffie en thee. De kosten voor deelname 
bedragen € 5,- per persoon. De opbrengst van de wandeltocht komt 
geheel ten goede aan SamenLoop voor Hoop Heesch.
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‘Talent bepaalt of je wat kan bereiken, inzet bepaalt of je het bereikt’

GEZOCHT
VAKANTIEKRACHTEN

Voor het plukken van
kapucijners en erwten

Ons land ligt aan de Heibloemsedijk 
tegenover nummer 10 in Heeswijk-Dinther.
We beginnen om 18.30 tot 20.30-21.00 uur

De verdiensten zijn 40 cent per kilo.
Op vrijdag 14 juli 2017 om 19.00 uur wordt alles uitbetaald

over de gehele plukperiode.

Interesse?
Mail naar: aylavanbeusekom@gmail.com

Zijn er nog vragen bel gerust, liefst na 18.00 uur naar: 
Rien 06-29118629 of Ayla 06-38281890.

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Het adres voor al uw autozaken!

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

www.crommenackerautomobielen.nl

Vacature

Monteur niveau 4
Fulltime  

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

arbeidsvoorwaarden en een goed salaris.

Crommenacker Automobielen is een jong en innovatief 
automobielbedrijf gevestigd in Nistelrode. 

Wij voeren onderhoud, reparatie’s en APK’s uit aan 
personen en bedrijfsauto’s, daarnaast houden we 

ons bezig met de in- en verkoop ervan. 

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

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

Wij zijn op zoek naar een Vakman! 

Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

Kunststof kozijnen

Gevraagd 

Medewerker m/v 
Parttime Montage hulp

Voor de fabricage en montage 
van kunststof kozijnen.

ZZP bespreekbaar.
 

Meer informatie: 06-15103061
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Auto & Motor nIeUwS

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Ford Ka grand prix 2011
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford C Max 1.8 16v airco 2004
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.7 CDTi 2009

Opel Astra sports tourner 14i 16v 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Corsa 14i cosmo, navi, airco 2013
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Tigra 1.4 16v Twintop cabrio 
   79.000 km 2005
Opel Zafira 22i 2007
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
   airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

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

banden
accu’S

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Citroen Saxo 1.1 1999 € 999,-
Citroën Saxo vts 2001 € 1499,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroën Xsara Picasso 1.8-16V 2003 € 1499,-
Fiat Panda airco 2004 € 3450,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-
Ford Fiesta 1.5 TDCi  5 drs 2015 € 14500,-
Ford Fiesta 1.6-16V lmv 2009 € 5950,-
Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-
Hyundai ix20 1.4i 2011 € 9500,-
Kia Cerato 1.6 LX Airco 2005 € 1750,-
Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 2499,-
Mitsubishi Colt 1.3 2006 € 2999,-
Opel Agila 1.2 Color edition 2001 € 1750,-
Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 106 1.4 Sport 2001 € 1250,-
Peugeot 206 1.4 SW 2002 € 1999,-
Renault Megane Grand tour 2005 € 1999,-
Renault Megane Coupe 2.0 Turbo 2014 €	25.950,-
Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-
Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-
Volkswagen Fox 1.2 2009 € 3999,-

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

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
VW Golf Cabrio diesel 1998 € 1250,-

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

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Fiat Panda 1.2 panoramadak, 86 DKm, 2007, € 3500,-

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Ford	C-Max 1.8i, 16v, navi, PDV V+A , 
 afn. trekhaak, lm wielen, 112.000 km, 2007
•	 Mercedes	E	200	CGI aut., avantgarde station, 

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

•	 Mini		850	de	Luxe, gerestaureerd lichtmetalen 
wielen 1975

•	 Nissan	Micra 1.3i 16V stuurbekr. 161.000 km 
1998

•	 Opel	Corsa 1.4 ,16v, Cosmo 5-drs, navi, airco, 
half leder, lm wielen, 25.000 km, 2014

•	 Peugeot	Expert 1.9 D airco, Xenon, trekhaak,  
el. ramen, schuifdeur r, stuurbediening, 2006

•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 
stoelverwarming, 100.000 km, 2012

•	 Suzuki	Swift	1.3 i 16V 5-drs. airco 2007

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 
spiegels, 239.000 km, 2006

•	 Volvo	V70 R-design, D3 aut., navi, leder 
bekleding,  afn. trekhaak, privacyglass, 2011

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011
•	 VW	Touran	1.4 TSI Highline, PDC V + A , 
 Clima 42.000 km, 2012
•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

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

lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
Bedrijfswagens:
•	 Renault	Trafic 2.5, DCI, 150 PK, L2H1, trekhaak 

airco, zilvergrijs marge! 146.000 km., 2009

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht
verkocht

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Grand C-Max ................................ 2012

Ford Fiësta 1.0  ............................ 2010-2014

Ford Fiësta D  .............................. 2014-2015

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

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

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

Ford Focus 1.0 74kw ............................ 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATIONWAGONS:

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

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

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

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

aPK-keuringsrapport

Op het keuringsrapport geeft de 
APK-keurmeester de reparatie-, 
afkeur- en adviespunten aan. 
Adviespunten zijn gebreken die 
nú nog niet tot een afkeuring 
leiden, maar die je wel binnen-
kort moet vervangen of repare-
ren. Als het voertuig afgekeurd 
is, staan er afkeurpunten op het 
rapport. 

Bewaar je APK-keurings-
rapport goed
Zorg dat je het keuringsrapport 
altijd krijgt. Je hebt dit rapport 
onder andere nodig als je tegen 
het resultaat van de keuring in 
beroep wilt gaan. 

In sommige gevallen heb je het 
ook nodig als je met het voertuig 
in het buitenland rijdt.

In Nederland hoef je het keu-
ringsrapport niet meer bij je te 
hebben. In het buitenland kan er 
nog wel om worden gevraagd. 

Bron: www.rdw.nl.

BERNHEZE – Als je voertuig voor de APK is gekeurd, ontvang je een APK-keuringsrapport, zowel bij 
goedkeuring als bij afkeuring van het voertuig. Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport 
geldig tot de vervaldatum (dus niet tot en met). Je mag op de vervaldatum alleen gebruik maken van de 
openbare weg om het voertuig APK te laten keuren. 
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Vatenstraat 23 in Nistelrode

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

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Huizen in Bernheze

Huizenmarkt bijna overal 
in Nederland dynamischer

Uw huis 
verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant op deze 

huizenpagina. De advertentie wordt 
om de week herhaald totdat het 

huis verkocht is (maximaal 1 jaar), 
waarvoor u

éénmalig € 361,79 
inclusief BTW betaalt.

Wij maken de advertentie 
GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden 
en de mogelijkheden en 

bel 0412-795170 of mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl

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

Jonge starters op de huizenmarkt wordt het niet 
makkelijk gemaakt. Elke cent telt als je je eerste 
huis koopt.  Daarom bieden wij ’n extra laag start-up 
tarief: bemiddeling en afsluiten van je eerste 
hypotheek voor 2500 euro. 
En daar komt ook achteraf geen cent meer bij.

KLAAR VOOR 
DE START…

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Insecten 
verwijderen
De laatste pekel is van de auto 
gespoeld, de temperatuur 
stijgt… en FLATS! De eerste 
vlieg, mug, wesp, et cetera. 
heeft zich alweer tegen uw 
voorruit geplet. Na een flinke 
snelwegrit is de voorkant van 
menig auto van een flinke bio-
diversiteit voorzien.
Omdat insecten nogal vast-
koeken - helemaal bij zonnig 
weer -, het aangezicht van je 
auto er onder lijdt en je uitein-
delijk ook steeds minder ziet 
door de voorruit, voorziet 
www.autowasgids.nl je van 
een aantal handige tips om je 
auto snel insectvrij te maken.
Het meest effectief is insecten 
verwijderen na iedere (snel-
weg)rit. Met een zachte spons 
en water verdwijnen ze zon-
der dat er kracht gezet hoeft 
te worden, en je hoeft de auto 
ook niet na te spoelen.
Tijdens een langere snelwegrit 
kun je een tankbeurt combi-
neren met het reinigen van 
de voorruit met het vaak bij 
het tankstation aanwezige 
emmertje en trekkertje. Let 
even op de waterkwaliteit en 
beperk je om die reden ook 
tot het alleen insectvrij maken 
van de voorruit.

bron: autowasgids.nl
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Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

Los door het bos
Bed en Breakfast De Maashorst
Centrum Maia - Mandalart
Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST

Centrum Timmers

Elke vrijdag van 
9.30 tot 11.30 uur

op de koffie bij Nellie
info@nellietimmers.nl

2 JUNI - MEDITATIEAVOND
20.00 tot 22.30 uur

4 JUNI - DRUMCIRKEL
10.00 tot 12.30 uur

8 JUNI - CHAKRA-AVOND
20.00 tot 22.30 uur

15 JUNI - TAROT-
ONTDEKAVOND

20.00 tot 22.30 uur

Naar buiten allemaal, wandel-
3daagse Heesch komt eraan!

De organisatie kijkt uit naar alle 
wandelaars om er weer drie 
mooie dagen van te maken. 

Op de laatste dag zal Via Gladio-
la weer vol staan met enthousi-
aste vrienden, familie en allen 
die de binnenkomende wande-
laars een warm hart toedragen, 
bejubelen en begeleiden om de 
laatste meters naar CC De Pas af 
te leggen, waar de welverdiende 
medailles worden uitgereikt. 

Kaartvoorverkoop is op woens-
dag 21 en donderdag 22 juni 
van 18.30 tot en met 20.30 uur 
in CC De Pas (pin aanwezig).

Kosten kaarten op een rijtje
Startkaart drie dagen in de voor-
verkoop: € 4,- / 15, 10 en 5 
kilometer. Startkaart drie dagen 
niet in de voorverkoop: € 5,- / 
15, 10 en 5 kilometer. Losse 
dagkaart: € 2,-             

Zet deze data in je agenda en 
poets de wandelschoenen vast 
op! Tot bij de start op woensdag 
28 juni.

HEESCH - De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de routes van de 5, 10 en 15 kilometer zijn 
weer in en rondom Heesch uitgezet. Van woensdag 28 juni tot en met vrijdag 30 juni kan iedereen een 
geschikte afstand uitzoeken en heerlijk wandelen. Misschien zelfs nieuwe stukjes Heesch ontdekken!

Fietsen en wandelen voor kwets-
bare kinderen in Zuid-Afrika

De Stichting Ubomi Obutsha 
Nederland, met als voorzitter 
Kim van der Heijden uit Heesch, 
ondersteunt het wijkcentrum al 
vijf jaar. Het ligt in het township 
Kwazakhele in Port-Elizabeth, 
Zuid-Afrika. 
Het centre richt zich op de be-
hoeften van de kinderen uit de 
wijk, die in een slechte leef-
omgeving wonen en te maken 
hebben met slopende en levens-
bedreigende ziekten, verwaarlo-

zing, verlating en misbruik. Kim 
zal op 28 mei op de lunchpost 
van de fiets- en wandeltocht een 
toelichting geven op de project-
activiteiten. 
Zie ook www.ubominederland.nl 

De fiets- en wandeltocht op zon-
dag 28 mei begint bij de Eijnderic 
en voert door het fraaie landelij-
ke gebied in de omgeving. De 
wandelaars voor de 30 kilometer 
kunnen starten tussen 9.00 en 

10.30 uur en de fietsers voor de 
30 of 45 kilometer kunnen vanaf 
10.30 en 13.30 uur starten.

De deelnamekosten zijn: € 5,- 
voor volwassenen; € 3,50 voor 
jongeren tot achttien jaar en 
kinderen tot twaalf jaar kunnen 
gratis mee. 

Werkgroep Tocht met een Missie
Een werkgroep van parochie De 
Goede Herder.

HEESCH - De werkgroep ‘Tocht met een Missie’ uit Heesch organiseert ook dit jaar weer een fiets- en 
wandeltocht voor het goede doel. Dit jaar is dat op zondag 28 mei. Er kan worden gekozen voor een 
fietstocht van 30 of 45 kilometer of een wandeltocht van 30 kilometer. De opbrengst van de ‘Tocht met 
een Missie’ komt geheel ten goede aan het Ubomi Obutsha Centre. 

OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

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

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE
Groenstraat 31

5258 TH Berlicum
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

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

Hemelvaartsdag 
dOnderdag 25 mei 
en zOndag 28 mei 

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

•  Div. Groentenplanten
• Potgrond
• Tuindecoratie

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

Fruit voor het maken van jam en saus 
graag telefonisch bestellen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS
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Het team is zo’n negen jaar gele-
den opgericht, met de wens om 
samen met andere dames uit de 
buurt een gezellig hockeyteam 
samen te stellen. Iedereen mocht 
zich aanmelden, zolang je maar 
een vrouw van 35 jaar of ouder 
was. Inmiddels heeft de club 23 

leden. De oudste is 50 jaar en 
het niveau van de spelers varieert 
van beginner tot vergevorderde, 
wat ervoor zorgt dat het een ge-
zellig gemixt gezelschap is. 

Sportiviteit en gezelligheid staan 
voorop bij de Trimdames. Iede-

re maandagavond wordt er ge-
traind en worden ook de wed-
strijden tegen andere trimclubs 
uit de regio gespeeld. In totaal 
worden er ieder seizoen tien 
wedstrijden gespeeld, vijf voor en 
vijf na de winterstop. En omdat 
ze zo’n groot team hebben, waar 

ook beginners bij zitten, is er op 
avonden dat er een wedstrijd 
wordt gespeeld ook gewoon trai-
ning.

Niet alle dames spelen wedstrij-
den. Omdat ze nog niet het juiste 
niveau hebben, of omdat ze lie-
ver gewoon trainen. Het is dan 
ook geen vereiste om vaker te 
hebben gehockeyd als je bij de 
club wil; als je gezellig mee wil 
trainen is dat ook mogelijk. 

Omdat het zo’n grote groep is, is 
het altijd gezellig. Er wordt veel 
gekletst en volgens de coach 
stoppen ze daar pas mee als ze 
een zware conditietraining heb-
ben gehad. En naast de trainin-
gen en wedstrijden genieten de 
dames ook altijd van de belang-
rijke derde helft in de kantine.

Wil jij graag weer gaan hockey-
en, maar wel op een vrijblijvende 
manier? Heb je nog nooit ge-
hockeyd maar wil je eens met de 
dames mee trainen om te kijken 
of het wat voor jou is? Je kunt je 
aanmelden voor drie proeftrai-
ningen, daarna hoef je pas te be-
slissen of het wat voor je is! Via 
de website www.mhcheesch.nl 
of via een van de leden kun je je 
hiervoor aanmelden.

Safarica Beachparty
Comfortabele compacte opvouwbare 
strandstoel incl. draagtas. 

GROTE COLLECTIE 
BADMODE VOOR HET HELE GEZIN
O’Neill – Protest – Cyell – Beachlife – Speedo 
TC WOW – Tweka – Manouxx – Superdry

ENORM AANBOD 
KOFFERS & REISTASSEN
Samsonite – American Tourister – Bardani
Dakine – Eastpak – Pacsafe – The North Face

Petrol Industries Blizzard
Heren short van denim stretch. 

499,-
799,-

14,99

Bardani Cortina 180 RSC
Sportieve 2-3 persoons ripstop katoenen bijzettent 
incl. extra stevig kuipgrondzeil in voorbouw. 
Hoogte: voor 105 cm, midden 130 cm.Hoogte: voor 105 cm, midden 130 cm.

239,-
279,-39,95

49,95

34,95
Vanaf

Teva Hurricane 2 
Junior sandalen.

TUINMEUBELSHOW
• Zeer grote collectie tuin- en loungesets, 

kussens, parasols en barbecues
• Uit voorraad 

 leverbaar!
• Bezorgservice

ZOMER VOORDEEL DAGEN 
25, 26 EN 27 MEI HEMELVAARTSDAG VAN 10:00 – 17:00 UUR 

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en ontmoet Stippie en maak kans op leuke prijzen! 

ENORM AANBOD 
KOFFERS & REISTASSEN

sonite – American Tourister – Bardani
Dakine – Eastpak – Pacsafe – The North Face

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en ontmoet Stippie en maak kans op leuke prijzen! Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en ontmoet Stippie en maak kans op leuke prijzen! 

^
Bardani Marlin
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Dameshockeyteam ‘trimdames’ uit Heesch  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

trimdames Hockeyclub
HEESCH - Met regelmaat zet DeMooiBernhezeKrant een onbekendere club of vereniging in het zonnetje. Deze keer is het de beurt 
aan hockeyteam ‘Trimdames’ uit Heesch. Een hockeyteam voor dames van 35+ waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan. 

uitGELICHT

‘Omdat 
het zo’n 

grote 
groep is, 

is het 
altijd 

gezellig’
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Kampioenen bij NON 
seizoen 2016-2017

Team 1, sterk spelend in de 
2e-klasse, verbleef de gehele 
competitie al bovenin de stan-
denlijst en had de voorlaatste 
wedstrijd zelfs vijf punten voor-
sprong die ze dan ook niet meer 
uit handen gaven, waardoor ze 
kampioen werden en volgend 
seizoen promoveren naar de 1e 
klasse waar ze uiteraard gaan 
voor behoud daarin.
Team 2, uitkomend in de 3e-klas-
se, wisselde regelmatig van kop-
positie met twee andere teams 
en had vóór het ingaan van de 
nacompetitie slechts twee pun-
ten voorsprong. Echter in deze 
play-off verspeelde ze tegen nr. 
drie teveel punten en moest er 
met twee punten verschil ge-
wonnen worden in de laatste 
wedstrijd tegen nummer twee 
om ook kampioen te zijn, zowaar 
geen eenvoudige opgave. Die 
wonnen ze echter overtuigend 
en daarmee heeft NON dit sei-
zoen twee kampioenen te vieren!
Wil je ook een balletje komen 
slaan, dan kan dat kosteloos tot 
en met de 3e week van juni op 
maandagavond van 19.00 tot 
20.30 uur in sportzaal Bernrode 
bij het Gymnasium te Heeswijk. 
Een batje is voorradig, wel sport-
schoenen met zolen geschikt 
voor de zaal meenemen.

HEESWIJK-DINTHER – Op het einde van het BBTF-competitiesei-
zoen werd het nog spannend bij tafeltennisvereniging Net Over ’t 
Netje(NON), krijgen we dit jaar twee kampioenen of toch niet?

Captain Rien v.d. Akker, Maria de Vet, Willem v.d. Wart en vaste invaller 
Alex Broeders 

Captain Ed Wonders, José Heesakkers en Piet van Uden

altior promoveert (nog) niet 
naar topklasse
HEESWIJK-DINTHER - Op het 
zonovergoten Droevendaal en 
onder het toeziend oog van het 
VIP-team, de D2, stond onlangs 
de wedstrijd tegen Bladella, de 
nummer laatst van de hoofd-
klasse, op het programma. 

De verwachtingen waren hoog-
gespannen; winst zou promotie 
naar de Topklasse betekenen. 
Al snel kwam Bladella op voor-
sprong, 2-5, maar gelukkig wist 
Altior terug te komen tot een 
ruststand van 5-5. Bladella liep 
weer snel uit naar 5-8 en het 
duurde (te) lang voordat Altior 
weer kon aanhaken: eindstand 
8-8. 
Volgende week wacht de wed-
strijd tegen de nummer 3, De 
Peelkorf. Minimaal een gelijkspel 
zou promotie naar de Topklasse 
veilig stellen.

Altior 2-Rosolo 2: 8 - 13
Stormvogels 2-Altior 3: 17 - 9

Altior 4-SVOC ’01 2: 12 - 8
SDO ’99 1-Altior 5: 8 - 4
Altior MW1-Klick ‘15 MW1: 7-6
Altior A1-Melderslo A1: 10 - 11
Altior B1-Spes B1: 6 - 11
Corridor B1-Altior B2: 5 - 6
Rooi B2-Altior B3: 12 - 6
Altior C1-Celeritas C1: 14 - 2
Avanti C2-Altior C2: 4 - 8

Corridor D1-Altior D1: 6 - 16
Tovido D1-Altior D2: 4 - 6
MOSA ’14 D1-Altior D3: 16 - 1
Altior E1-Odisco E1: 0 - 12
Altior E2-De Korfrakkers E2: 
14-10
NDZW E1-Altior E3: 4 - 6
Altior F1-NKV F1: 15 - 11
Altior F2-DOT F1: 6 - 26.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Senioren 1 met het VIP-team, de D2

BERLICUM/BERNHEZE - De ju-
doka’s van Van Buel Sports wis-
ten tijdens de Berlicum Open 
met uitmuntend judo maar liefst 
vijf keer goud te veroveren.

Lola Kemps, Senn van Buel, Jesse 
van Buel, Pieter van Oort en Lizz 
Sieliakus bleven allen ongeslagen 
en pakten het goud! 
Brons was er voor Sem van Lent, 
Laurens Wilms en Dilay Yilmaz!

vijf keer 
goud voor van Buel Sports 
tijdens Berlicum Open!

budo

In de eerste wedstrijd kwam op 
baan een Nine van Herpen naar 
voren, op baan twee mochten 
Lidia van den Linden en Lotte 
van Krieken zich laten zien. Ze 
hebben mooie oefeningen laten 
zien. Lotte wist zelfs een eerste 
plek te behalen op vloer en ook 
wist zij zich te plaatsen voor balk 

en brug. Lidia had het super ge-
daan op de balk en mag haar 
balkoefening op 10 juni nog een 
keer laten zien. 
In wedstrijd twee kwam alleen 
in baan twee Britt Megens naar 
voren. Zij liet hier op alle onder-
delen een mooie oefening zien. 

Helaas net niet genoeg voor een 
toestelfinale.

In de laatste wedstrijd kwamen 
de laatste turnsters aan bod. Jyt-
te van der Pol, Leahyanne van 
Krieken en Lotte van Grinsven 
hebben alle drie geweldige oe-
feningen laten zien. Jytte wist 
zich voor de balk, brug en vloer 
te plaatsen! Super goed gedaan 
dames!

Geslaagde 
regiofinale divisie 6

turnen

SOMEREN/HEESWIJK-DINTHER - De turnsters van divisie 6 en D3 
turnden zaterdag 20 mei de regiofinale in Someren. Met deze wed-
strijd konden de turnsters zich plaatsen voor de toestelfinale in Val-
kenswaard die op 10 juni plaatsvindt. 

tafeltennis

Kampioenen

Plaatsen voor de 
toestelfi nale in 
Valkenswaard op 
10 juni

Nistelrode

Prinses Irene 
JO13-4



Woensdag 24 mei 2017 31
  

Kiphaasje 
Naturel, PiriPiri, Zigeuner, 
Japans of Spaans
500 gram

Streekpoelier

Garnalenspies
10 stuks

Epic

Belgische friet of
pom’steak
1 kilogram

Lutosa

Oriëntaalse 
Bami- of nasischijf
18 stuks

Welten
Normaal 12,89

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

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 24 t/m dinsdag 30 mei 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

Boerenroomijs 
Vanille met aardbei, advocaat, 
chocolade, mango of caramel

900 ml.

Primafrost

GRATIS tegen 
inlevering van 
8 spaarpunten

Frikandel
5 stuks

Lekker & Anders

Ambachtelijke

Worstenbroodjes
8 stuks

Diepvriesspecialist€ 1,99

1,59
€ 5,59

3,49

€ 14,99

10,99

€ 2,99

1,99 1,99

Super
stunt

8,99

Super
stunt

GRATIS tegen 

Voor op 
BBQ

€ 2,99

2,19

Vanille met aardbei, advocaat, 
chocolade, mango of caramelchocolade, mango of caramel

Primafrost

€ 2,99€ 2,99€ 2,

2,192,192,

Voor de spelregelavonden heeft de club 
een bijzondere gast geregeld. Eredivi-
sie scheidsrechter Ed Janssen komt die 
avonden om samen met spelers, coa-
ches, leiders, bestuur en natuurlijk de 
scheidsrechters over de spelregels te 
praten. Hiermee willen Han Jaspers en 
Robèr Vermeulen, beiden lid van de 
technische commissie van de club, het 
respect wat de spelers voor elkaar, maar 
vooral wat ze voor de scheidsrechters 
hebben, vergroten.

In het meerjarenplan van de 
Vorstenbossche Boys kwam 
onder andere ter spra-
ke dat de rol van de 
sche ids rechte r s 
binnen de club an-
ders moest worden. 
“We hebben samen 
gebrainstormd hoe we 
dat het beste kunnen doen 
en we hebben de hulp van de KNVB 
ingeroepen. Samen met het hoofd- en 
jeugdbestuur en de andere leden van de 

technische
commissie heb-

ben we voor deze 
vorm gekozen”, vertelt Robèr.

Binnen de voetbalclub is iedereen even 
belangrijk. “Zonder een scheidsrechter 
kan er geen wedstrijd gevoetbald wor-
den. Daarom is een scheidsrechter bij 
ons ook écht onderdeel van de vereni-
ging”, vertelt Han. Samen met Robèr 
traint hij een team van jongens onder 
de vijftien, wat ze met veel plezier doen. 
“We gaan altijd uit van het positieve in 
de training en tijdens de wedstrijd. En 
als de jongens een beslissing van de 
scheidsrechter niet snappen, dan vragen 
we na de wedstrijd de scheidsrechter 
om uitleg waarom hij een bepaalde be-

slissing nam!” Daar leert 
iedereen van.

De spelregelavonden 
vinden plaats op 29 

en 30 mei, van 20.00 tot 
21.30 uur in de kantine van 

de Vorstenbossche Boys. 
Er is voor gekozen om het op twee 
avonden te organiseren. De eerste 
avond staat volledig in het teken van 
het vrouwenvoetbal. Een echte ‘Ladies 
Night’ dus op 29 mei. De andere avond 
is voor de heren en jongens onder ne-
gentien, zeventien en vijftien jaar. 

Iedereen met een voetbalachtergrond is 
welkom om aan te sluiten, of je nu wel 
of niet bij de club actief bent. Mocht je 
aan willen sluiten is aanmelden niet no-
dig, je hoeft alleen maar op de genoem-
de tijd aanwezig te zijn.

Tekst: Tamlyn van Lanen

Spelregelavonden
voor meer plezier èn respect
VORSTENBOSCH - Naast plezier is respect op en om het veld een 
belangrijk onderdeel van het clubgevoel bij voetbalclub Vorsten-
bossche Boys. Daarom organiseert zij spelregelavonden, om zo 
op een gezellige manier met de spelregels van het voetbal aan 
de slag te gaan.

technische
commissie heb-

ben we voor deze 
vorm gekozen”, vertelt Robèr.

Binnen de voetbalclub is iedereen even 
belangrijk. “Zonder een scheidsrechter 

Ed Janssen

In het meerjarenplan van de 
Vorstenbossche Boys kwam 
onder andere ter spra-

slissing nam!” Daar leert 

Een echte
‘Ladies Night’ 
en avond 
voor heren 
en jongens

Siena begon een sterke wedstrijd op vloer 
en behaalde hier een keurige 13.25 punt. 
Hierna sprong en brug waarvoor ze beide 
ook ruim 13 punten behaalde. Als laatste 
toestel balk, dit blijft moeilijk, maar Siena liet 
hier een strakke oefening zien en werd zelfs 
beloond met een 13.15 punt. Met een eind-
score van 52.750 punt werd Siena 14de van 
Zuid Nederland. In de laatste wedstrijd van 
dit weekend liet Gijsje van de Akker nog 
een prachtige vloeroefening zien en behaal-
de hiervoor 13.500 punten. Ook haar brug 
ging super goed en met een 13.100 was ze 
10de van het onderdeel brug! Op balk liet ze 
wat puntjes vallen, maar in totaal behaalde 
ze een prachtige 20ste plek! Super goed ge-
daan beiden, jullie mogen trots zijn!

Districtsfinale D1
HEESWIJK-DINTHER - De districtsfinales van Zuid Nederland voor het niveau D1 ston-
den op zondag 21 mei op het programma. De turnsters hebben zich voor deze wed-
strijd moeten plaatsen. Siena Nooijen en Gijsje van de Akker was dit gelukt en zij 
mochten dus nog een keer stralen in de finale. 

turnen
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Programma:

09:00 Funklasse Heren/Dames 

10:30 Masters (40+)

10.34 Nieuwelingen

12:00 Masters (30+)

12:02 Amateurs/sportklasse

13:45 Junioren

13:50 Vrouwen

15:30 Elite-Mannen/Beloften

15:30 Masters (50+)

De Funklasse wedstrijden zijn afzonderlijke wedstrijden 

voor niet-licentiehouders. 

Deelnemers rijden op eigen risico. Helm verplicht! 

Inschrijvingen Funklassen: wscbernheze@hotmail.com

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie: 
Stichting 

Wielerevenementen 
Bernheze

www.wscbernheze.nl

MTBMTB-MTB-CupCup HeeswijkHeeswijk-Heeswijk-DintherMTBMTBMTB CupCupCupCup HeeswijkHeeswijkHeeswijkHeeswijk DintherDintherDinther
Zondag 28 mei 2017

Locatie: Café-Zaal Stanserhorn

Organisatie: 
Stichting 

Wielerevenementen 
Bernheze

www.wscbernheze.nl

Wielerevenementen.bernheze

Parcours: rondom (voormalig)motorcrossterrein 

met start/finish Heibloemsedijk

Permanence: Café-Zaal Stanserhorn, Heibloemsedijk 7

Toegang: Gratis

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:
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mountainbike wedstrijden ‘mtB-cup Heeswijk’
HEESWIJK-DINTHER - Nabij 
de bossen en het voormalig 
motorcrossterrein, tegenover 
Café/Restaurant/Zaal Stanser-
horn, vindt zondag 28 mei het 
jaarlijkse evenement ‘MTB cup 
Heeswijk’ plaats. 

Op deze dag zullen verschillende 
categorieën mountainbikers de 
sportieve strijd met elkaar aan-
gaan. De compacte ronde over 
de zanderige motorcrossbaan 
en diverse singletracks op het 
terrein van familie Van Heugten, 
vormen voor de renners een leu-
ke uitdaging. 

Locatie
De Start/Finish en inschrijving 
vindt plaats op de Heibloemse-
dijk nummer 7. 

Tijdschema 
9.00 uur: Funklasse Heren/Dames
10.30 uur: Masters 40+
10.34 uur: Nieuwelingen
12.00 uur: Masters 30+
12.02 uur: Sportklasse/
Amateurs
13.45 uur: Junioren
13.50 uur: Nieuweling - Meisjes

Junior Vrouwen
Belofte Vrouwen
Amateur Vrouwen
Elite Vrouwen 
15.30 uur: Beloften/Elite Mannen
Masters 50+. 

Inschrijving FUNklasse
De deelnamekosten voor de 
Funklasse wedstrijd bedragen 
€ 8,- per deelnemer. Deze klasse 
is feitelijk voor iedereen met een 
mountainbike, een valhelm én 
een leeftijd van 16 jaar of ouder, 
die het leuk vindt om de sportieve 
grens op te zoeken. Wil je deel-
nemen aan deze wedstrijd, mail 
dan je contactgegevens (inclusief 
telefoonnummer en leeftijd) naar 
wscbernheze@hotmail.com.
 
Bijschrijving op de dag zelf is ui-
teraard ook mogelijk. 

Informatie
De organisatie is ook dit jaar in 
vertrouwde handen van Wie-
lersupportersclub Bernheze en 
Stichting Wielerevenementen 
Bernheze. In het bijzonder bij 
voorbaat dank aan de nood-
zakelijke vrijwilligers en hoofd-

sponsors: fietsspecialist Bikers uit 
Heeswijk, Tenax Beeldengieterij 
in Veghel en Van den Akker Aqua 
Service in Heeswijk-Dinther voor 
het vertrouwen in de organisa-
tie en hun medewerking aan dit 
evenement. 

Iedereen is van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 
Meer informatie over mountain-
bike wedstrijden, de uiteindelijke 
uitslagen en foto’s van dit spor-
tieve evenement kun je bekijken 
op www.wscbernheze.nl.

Bijeenkomst gedragsproblemen binnen de sport

In deze cursus worden handvat-
ten uitgereikt hoe u als trainer/
docent/instructeur kunt han-
delen binnen praktijksituaties 
als het even niet loopt zoals ge-
wenst. Kinderen en jongeren 
met gedragsproblemen ervaren 
daardoor meer plezier in sport en 
bewegen en leren sneller als er 
op een passende manier training/
les wordt gegeven. En voor de 
trainer/docent wordt het dan na-
tuurlijk ook een stuk plezieriger!

De cursus bestaat uit een theorie- 
en praktijkgedeelte waarbij, door 
Psychomotorische therapeut Jan-
neke Smulders, informatie wordt 

gegeven over verschillende ge-
dragsstoornissen (zoals ADHD, 
Autisme-spectrum), etnische 
achtergronden en gezinsproble-
matiek die mogelijk ten grondslag 
kunnen liggen aan het vertonen 
van (afwijkend) gedrag van kin-
deren en jongeren. Deze cursus 
zal plaatsvinden bij het gymnasi-
um Bernrode en het praktijkdeel 
is in de sporthal Bernrode. Na 
afloop zal met een drankje een 
evaluatie plaatsvinden. 
De jeugdbegeleiders van BC Ar-
gus zijn inmiddels al aangemeld. 
Dit om ook naar de toekomst 
toe een garantie aan ouders af 
te kunnen geven dat deze in 

staat zijn om alle kinderen op 
een goede en verantwoorde wij-
ze te kunnen begeleiden in het 
sporten in het algemeen en bad-
minton in het bijzonder.

Heeft u vragen of wilt u meer 
weten?
Neem dan gerust contact op met 
het Sport Expertise Centrum via 
mail diana@sportinoss.nl of te-
lefonisch via 0412-631039 en 
vraag naar Diana Derkx of Justin 
Hendriks.

HEESWIJK-DINTHER - Er is een cursusbijeenkomst omtrent het the-
ma ‘gedragsproblemen binnen de sport’ op dinsdag 27 juni. Dit 
is een samenwerking met BC Argus, de badmintonvereniging van 
Heeswijk-Dinther en het Sport Expertise Centrum (SEC) in Oss.

NISTELRODE - De Nistelrodese 
Hengelsportvereniging is opge-
richt op 3 maart 1981. Dus dit 
is intussen al ruim 36 jaar ge-
leden.
 
Ze heeft het visrecht op twee 
prachtige vijvers, namelijk De 
Meuwel in Nistelrode en het 
Arboretum in Heesch. Op deze 
vijvers kun je vissen op veel 
verschillende soorten vis zoals 
voorn, snoek, brasem, karper en 
nog veel meer. Vanaf april tot 
oktober zijn er wedstrijden en 
diverse competities voor zowel 

senioren als jeugd. Meer infor-
matie over deze vereniging is te 
vinden op 
www.nistelrodesehengelsport.
mijnhengelsportvereniging.nl.
Op woensdag 17 mei werden 
voor het eerst sinds het bestaan 
van de vereniging de leden in 
het zonnetje gezet. Er waren 23 
leden die 12,5 jaar of langer lid 
zijn en vijf leden die zelfs 25 jaar 
of langer lid zijn. 

Ze kregen van de voorzitter 
Mark Visser een speldje en een 
mooie bos bloemen.

jubilarissen Hengelsport-
vereniging Nistelrode

In willekeurige volgorde: Maikel van der Linden, Piet van Schijndel, Gerjan 
van de Camp, John Ceelen, René van Boxtel, Mari van de Steen, Ruud 
Stevens en Mark van de Steen.

Niet op de foto: John Herckerath, Mario Oliemeulen, Henk Govers, 
Hans Soetekouw, Joep Vonk, Joke Vonk, Matty van de Wetering, Kai 
Wijnen, Joris Rheenen, Roy Stevens, Harrie van Grinsven, Ad van de 
Nieuwenhuijzen en Ben van der Zanden. 

In willekeurige volgorde: Tiny van de Lar, Henry van de Wetering, Piet van 
Herpen en Henk van Grunsven. Niet op de foto: Wim de Mol

Glenn coldenhoff zesde in 
mXGP Grand Prix

Glenn Coldenhoff: “Ik denk dat 
we de goede kant opgaan, de af-
gelopen maand hebben we de trai-
ningen iets aangepast en dat blijkt 
goed uit te pakken. We doen wat 
kortere trainingen, met een hogere 
intensiteit, dit omdat ik me in het 
verleden nog wel eens opblies tij-
dens de manches. In beide man-
ches had ik een goede start maar 
maakte ik halverwege de manches 
een fout op een gevaarlijk deel van 
de baan. Daarom besloot ik om in 
beide manches daarna voor een 
goede finish te gaan, in plaats van 
onnodige risico’s te nemen.”

TEUTSCHENTHAL/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team is in de achtste 
wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het Duitse Teutschenthal op een goede zesde plaats 
geëindigd. De rijder uit Heesch reed twee sterke manches en wist op een zesde en een zevende plaats 
over de finish te komen. 

motorcross
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Na de rust deed Miko er nog 
een schepje bovenop, de stand 
kwam op 2-11 en toen leek Kor-
loo wat feller te worden. 
Dit resulteerde in net wat meer 
kansen die ook nodig waren om 
het sterk verdedigende Miko te 
verslaan. Korloo maakte nog 
twee doelpunten in de laatste 
minuten van de wedstrijd, maar 

met 11 doelpunten van Miko 
had dat geen invloed meer op 
de punten. Eindstand 4-11.

Goed scorend miko te sterk 
voor Korloo
MILL/LOOSBROEK - Miko kwam met veel balbezit op een 0-4 
voorsprong, pas toen was het de beurt aan Korloo die de stand naar 
1-4 terugbracht. Daarna kwamen er voor beide ploegen voldoende 
kansen, het lukte Korloo echter niet om de kansen te verzilveren. 
Miko pikte hier en daar wel een doelpunt mee en breidde de stand 
uit naar 2-8. Dat werd tevens de ruststand.

korfbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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de oplossing

Na 17 jaar vlaggen stopt richard ermee

Richard kreeg dankwoorden van 
Camiel van Doorn die als speler 
en aanvoerder van het 1e team 
zowat alle jaren met Richard heeft 
gewerkt en meerdere promoties 
met hem heeft meegemaakt. 
Voorzitter Peer Verkuijlen gaf aan 
dat de aandacht voor Richard zeer 
op zijn plaats is. “Kom er nog 
maar eens om, er gedurende zo’n 
aantal jaren elke week zijn, overal 

mee naartoe, en fijn is het ook niet 
altijd langs de lijn.” Volgens de 
voorzitter is de waardering meer 

dan verdiend. Door honderden 
aanwezigen werd Richard luid-
keels toegezongen.

HEESWIJK-DINTHER - Richard van Zoggel ‘strijkt de vlag’. Ruim ze-
ventien jaar is hij als assistent-scheidsrechter ten dienste van het 
1e team actief. Nu heeft hij besloten ermee te stoppen. Voetbalver-
eniging Heeswijk was zeer te spreken over deze prestatie en heeft 
Richard samen met de selectieteams en een heleboel mensen bij de 
laatste wedstrijd nog eens in het zonnetje gezet. 

aandacht voor richard 
zeer op zijn plaats

tweede viswedstrijd jeugd 
visclub de Bleeken

HEESCH - Op donderdagavond 
18 mei is er weer met veel ple-
zier gevist aan de vijver het 
Langven in Heesch.

Zonder de dreiging van onweer 
en met meer aanwezige jeugd-
leden dan de eerste wedstrijd, 
werd het een mooie avond. 

Zoals altijd werden de stekken 
geloot en om 19.00 uur zat ie-
dereen klaar voor de tweede 
wedstrijd van dit seizoen. 

Niet elke stek bleek even succes-
vol qua vangsten, maar aan het 
enthousiasme van de vissers, en 
hun begeleiders, heeft het zeker 
niet gelegen! 

De uitslag is als volgt: 
De jongste jeugd 
1. Robin van de Laar
2. Dean van Duijvenbode, jong-
ste lid, vijf jaar oud, ving een vis 
van 46 cm!
3. Joey Govers
4. Luca van Erp
5. Marvin van Lith

De oudste jeugd 
1. Roy Dollevoet
2. Tijmen Dappers
3. Max van Grinsven
4. Rick Hartogs, ving de grootste 
vis deze avond, een karper van 
70 cm!
5. Mike Nederkoorn
6. Bart van de Hanenberg
7. Vincent Govers

8. Brian van de Helm

Het wegen en tellen van de vis 
werd ook deze keer door ieder-
een gevolgd en de totale vangst 
van deze avond bedroeg wel 96 
vissen met een totaal gewicht 
van 24.000 gram.

Kom gerust eens meevissen! In 
verband met Hemelvaartsdag 
wordt de volgende wedstrijd op 
donderdag 1 juni gevist, we-
derom aan het Langven. Vanaf 
18.15 uur is er iemand aanwezig. 

Voor aanvullende informatie kun 
je contact opnemen met Jan Olie-
meulen; debleeken@planet.nl.

vissen

Foto: Marlies Nederkoorn 

Huldigingen HvcH 
HEESCH - Op zondag 14 mei zijn de volgende leden/teams gehuldigd:

Frans Verhoeven trofee: HVCH 12.Antoon van de Wetering bokaal: HVCH 5Sportvrouw: Tessa van den Heuvel
Sportman: Rob Verstegen

HEESWIJK-DINHTER - Eindelijk 
mocht Heeswijk aan de nacom-
petitie starten voor promotie 
naar de 1e klasse. Het regulie-
re seizoen werd, ondanks de 1e 
periodetitel, toch met een beetje 
een zure smaak afgesloten na de 
matige serie na de winterstop. 

In het eerste duel waar het er 
weer echt om ging lieten de 
mannen van trainer Marc van de 
Ven hun ware aard echter weer 
zien. Strijdend voor iedere meter 
en bij vlagen met goed voetbal 
werd eerste klasser Moerse Boys 

verslagen met 1-0; Wouter van 
Dijke was de doelpuntmaker.

Een mooie uitgangspositie voor 
de Heeswijkers, maar volgende 
week ligt alles nog open voor 
een finaleplaats in deze nacom-
petitie. Voor Heeswijk is het dan 
zaak om minimaal dezelfde strijd 
en inzet op de mat te leggen en 
dan moet het mogelijk zijn om 
een positief resultaat te behalen. 
Hopelijk gaan er veel supporters 
mee naar West-Brabant om de 
ploeg naar de volgende ronde te 
schreeuwen!

Heeswijk start met 1-0 zege 
aan nacompetitie

voetbal

Van Dijke scoort de belangrijke 1-0 Foto: Hans Heesakkers
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‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cor van Schaijk Aannemings- en 

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

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

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf v. Grinsven
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Kinderopvang Humanitas
Klasse RT Remedial Teaching
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

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

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

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

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

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

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

Wiese naar NK turnen in ahoy

Dit jaar zou voor Wiese nog een 
overgangsjaar zijn. Tenslotte 
ging ze vier niveaus hoger tur-
nen bij Tabitta in Boxtel. 

Maar inmiddels heeft Wiese heel 
knap de aansluiting gevonden. 
De negenjarige Dintherse begon 
op vloer. Ze opende heel sterk 
met drie flikflakken en prachtige 
spagaatsprongen. Helaas maak-
te ze één grote fout en deze 
werd zwaar bestraft. Maar toch 
kreeg ze nog een 9.200 score.

Op sprong doet ze eigenlijk 
al het hele jaar goed mee. He-
laas heeft ze afgelopen trainin-
gen door blessures wat minder 
kunnen trainen, maar met een 
13.183 kon ze echt verder. Op 
het rek met lusjes liet Wiese 
vooral zien veel progressie ge-
maakt te hebben. Twee prachti-

ge losoms werden gevolgd door 
drie reuzendraaien achterwaarts 
en voorwaarts en nogmaals één 
achterwaarts. Prachtig strak uit-
gevoerd en een 13.400 werd 
haar nieuwe persoonlijk record. 
En dan als laatste die tien centi-
meter balk, maar ze bleef de hele 

oefening lang op de balk staan. 
Haar flikflak liet de balk letterlijk 
knallen en ze stond als een huis. 
11.350 werd haar beloning en 
met een totaalscore van 47.133 
is Wiese als 16de door naar de 
NK finale in Ahoy. Wiese veel 
succes in Ahoy en geniet ervan!

ALPHEN A/D RIJN/HEESWIJK-DINTHER - Zondag turnde Wiese van den Eertwegh op het hoogste ni-
veau Pupil1 N1 de halve finale in Alphen a/d Rijn. En wat dit seizoen alleen nog maar een droom zou 
zijn, werd toch nu al werkelijkheid. Wiese mag naar het NK turnen in de Ahoy in Rotterdam!

turnen

Foto: Sandra Janssen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

ASTEN/NISTELRODE - De wed-
strijd tegen het al gedegradeer-
de Olympia/Dos, moest door de 
Prinses Irene dames gewonnen 
worden. Dan zouden ze gelijk in 
punten kunnen met directe con-
current Stormvogels in de strijd 
om degradatie. 

Door het betere onderlinge re-
sultaat zal, mits die ploeg geen 
punten (meer) pakt, Prinses Ire-
ne zich dan handhaven. Storm-
vogels verloor en het wederom 
zwaar gehavende Oranjeteam 
slaagde glansrijk, door met 8-12 
te winnen. 
Dit met dank aan de tijdelijk te-
ruggekeerde Lieke van Griens-
ven en enkele speelsters uit het 
2e team, die lieten zien, dat ze 
het niveau ook aankunnen. Vol-
gende week speelt Stormvogels 

tegen koploper Swift en Prinses 
Irene tegen Korfrakkers. ‘Nor-
maal’ verliezen beide ploegen en 
dat zou betekenen dat Prinses 
Irene zich handhaaft in de Top-
klasse.

Belangrijke 
overwinning korfbalsters
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Lindy Exters

alle leeftijden Pinksterloop 
NISTELRODE - Een sportief begin van de Pinksterdagen is mogelijk 
op zaterdag 3 juni met de Pinksterloop. 

De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss 
’78 en maakt deel uit van het Maasland Run Classic circuit 2017. 
Naast de gebruikelijke 5 en 10 kilometer, is er een jeugdloop. Voor 
jongens en meisjes tot en met 9 jaar: wordt een wedstrijd georga-
niseerd over 1.100 meter en tot 12-jarigen is er een wedstrijd over 
1.650 meter. De jeugdloop start om 18.15 uur. De 5 en de 10 km 
starten om 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 17.15 uur bij Van Til-
burg Mode, Laar 8 in Nistelrode. 
Vanaf 17.00 uur is ook de Kermis Expo geopend. Meer informatie 
www.pinksterfeestennistelrode.nl en www.maaslandrunclassic.nl.
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 25 mei

Hemelvaart

voettocht naar den Bosch
Start: Kerkplein St. 
Servatiuskerk Heeswijk-Dinther

kermis & feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 9

Bevers steencentrum 
geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 23

vrijdag 26 mei

gemeentehuis gesloten

Hartje maashorst: 
Bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 28

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

centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

kermis & feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 9

HBv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Britse rockband 10cc
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 27 mei

start ramadan

word je eigen 
afslankcoach in een dag
De Eijnderic Heesch

Hartje maashorst: 
edelsteendag
Palmenweg 5 Nistelrode

t’extpierement 
met jungle Book  
CC Nesterlé Nistelrode

kermis & feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 9

t’extpierement 
met witches
CC Nesterlé Nistelrode

Benefietconcert: 
dance with friends
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

wende en amsterdam 
sinfonietta
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

zondag 28 mei

open zondag
Nistelrode
PAGINA 13

opening pop-up store
samenloop voor Hoop
De Schakel 15 Oss
PAGINA 4

wandeltocht voor het 
goede doel
Start Stationsplein Heesch

fietsen en wandelen voor 
kwetsbare kinderen in 
zuid-afrika
Start: De Eijnderic Heesch
PAGINA 28

mtB cup Heeswijk
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 32/33

Bijeenkomst: 
lourdesreis 2017
Kerk van Middelrode Berlicum
PAGINA 6

6 x 6 toernooi
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

vorstenbosch pakt uit 
& kermis
Vorstenbosch
PAGINA 9

Boulevard van Hoop: 
samenloop voor Hoop
CC De Pas Heesch

open zondag: Buiten leven
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 24

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 29 mei

start: opa en oma week
Kinderopvang Humanitas 
Heesch

oud papier
Kern Heeswijk
PAGINA 20

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 16

word je eigen 
afslankcoach! 
avondprogramma
Fitnesscentrum Heesch

film: 50/50
Filmhuis De Pas Heesch

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

spelregelavond 
ladies night
Kantine Vorstenbossche Boys 
Vorstenbosch
PAGINA 31

dinsdag 30 mei

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

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

Braderie: emmaus speelt 
het klaar
BS Emmaus Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

spelregelavond 
Kantine Vorstenbossche Boys 
Vorstenbosch
PAGINA 31

talententrainingen 
bij prinses irene
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

centrum maia: 
numerologie met 
gerrit jansen
Palmenweg 5 Nistelrode

woensdag 31 mei

imeet: eet erop los
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

cursus: reanimatie 
& aed-bediening
Laar 50 Nistelrode

donderdag 1 juni

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 16

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

talententrainingen 
bij prinses irene
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

HBv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

vrijdag 2 juni

Hartje maashorst: 
Bij nellie op de koffie 
& meditatieavond
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 28

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

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

van soest & partners: 
informatiemiddag 
pensioen
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 3

wmo koffie- en 
informatiemiddag 
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

HBv introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

open podium
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 3 juni

kermis
Nistelrode

pinksterloop
Weijen/Heuvelstraat Nistelrode
PAGINA 7

zondag 4 juni

pinksteren

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

kermis & pinksterfeesten
Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Hartje maashorst: 
drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 28

maandag 5 juni

pinksteren

Bevers steencentrum 
geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 23

dag van het kasteel
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

kermis & pinksterfeesten
Nistelrode

dinsdag 6 juni

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

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

kermis
Nistelrode

inloopspreekuur fysio 
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Bijeenkomst: 
samen sterk Hdl
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther


