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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Werkkracht toegankelijker 
dankzij boerenbruiloft

De items voor de veiling en de 
wijze waarop de veilingmeester 
deze aan de man bracht, maak-
ten dat de opbrengst bijzonder 

hoog was, zodat woensdag 18 
mei de deuren en de opgeknap-
te toegangshal feestelijk in ge-
bruik konden worden genomen. 

Medewerkster Gwen Duivestein 
ging, in het bijzijn van veel col-
lega’s, begeleiding en het boe-
renbruidspaar, met haar rolstoel 

letterlijk door het lint van crêpe-
papier. 
In een kort woordje werden het 
bruidspaar, de gulle bieders en 
de organisatie van de boeren-
bruiloft bedankt voor dit prachti-
ge resultaat, waar alle medewer-
kers van Werkkracht nog jaren 
plezier van zullen hebben.

HEESCH – De boerenbruiloft werd traditiegetrouw op carnavalsmaandag gevierd. Ook traditiegetrouw 
werd er een diensten- en artikelveiling gehouden voor een goed doel. Het boerenbruidspaar - Bennie 
Goossens en Lucie van Oord - had dit jaar Werkkracht als goed doel voorgedragen, omdat deze er drin-
gend behoefte had aan een elektrisch bedienbare toegang voor rolstoelgebruikers. 

De elektrisch bedienbare toegang is feestelijk in gebruik genomen Foto’s: Ad Ploegmakers krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?
 Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Roparun 

2016

DE FINISH

       Lees meer op pagina 38

Ooit begon hij bij 
DaW in Schaijk, 
en toen de familie 
Konings verhuisde
naar Heesch ging 
Joey voetballen 
bij HVCH.
Intussen speelt 
Joey al acht 
seizoenen bij
PSV. 

Lees meer 
op pagina 43

Joey Konings dicht bij droom 
als profvoetballer PSV

Bernhezer Business Event

       Lees meer op pagina 7Foto: Arjan Oldenkamp

Team 181

bij aankomst op 

de Erasmusbrug

in Rotterdam

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier en natuur in de Maashorst

Deze 
week 
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FOLDER DEZE WEEK

DE WIT UIT SCHIJNDEL

Vitamine BBE
Bernheze is trots op zijn ondernemers. De 
gemeente is heel veel grote, kleine, oude en 
nieuwe ondernemingen rijk. In de komende 
editie worden ze allemaal in het zonnetje gezet. 
En is het BBE2016 opnieuw het event bij uitstek 
om elkaar beter te leren kennen. De vitamine 
‘R’ van Relatie staat centraal en daarom is het 
thema van dit jaar Vitamine BBE. Want iedere 
ondernemer kan een ander inspireren om het 
beter, anders of effectiever te doen. Zeker 
Bernhezer ondernemers.

Kennismaken en kennisdelen
Wat van ver komt is lekker, hoor je wel eens 
zeggen. Toch blijkt dat dicht bij huis ook 
meer dan voldoende kwaliteit aanwezig is om 
geïnspireerd te raken. De winnaars van de 
ondernemersprijzen bewijzen dat ieder jaar 
weer. Maar je moet elkaar wel weten te vinden. 
Het BBE2016 biedt dit jaar op een speelse en 
ongedwongen manier die mogelijkheid. Sterker 
nog, de organisatie zet in op kennismaken en 
kennisdelen. Zonder daarbij het informele, 
feestelijke en vooral Bourgondisch Brabantse 
karakter van het BBE te verliezen of te vergeten.

Locatie omtoveren
De locatie is dit jaar Cultureel Centrum De Pas 
in Heesch. Tenminste, da’s het omhulsel. De 
locatie wordt namelijk helemaal omgetoverd. 
Wat er allemaal zal gaan gebeuren, blijft een 
verrassing, maar het thema Vitamine BBE wordt 
tot in de poriën uitgewerkt. Kennismaken en 
kennisdelen zullen op 15 oktober op een ludieke 
en creatieve manier voor één avond onderdak 
vinden in De Pas.

De organisatie
De organisatie kent naast vertrouwde gezichten 
als Alwin van den Hurk (OOvB adviseurs en 
accountants) Jozette van den Helm, Robbie van 
der Wijst (RWP Audio • Video • Lighting) en 
Wilson Bosch (Bosch & Van Oers), ook een aantal 
nieuwelingen. Zo zijn Heidi Verwijst (Bernheze 
Media), William Verkuijlen (Complement 
Reclame) en Sander van de Gevel (Skerpioen) 
nieuw.

Winnaars en sponsors
Voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) 
en Jonge Ondernemersprijs (JOP) kunnen 
ondernemingen en ondernemers zich opgeven. 
Op de website www.bernhezerbusinessevent.nl
vinden ondernemers voor zichzelf of voor een 
ander alle informatie. Daar is bovendien te 
lezen hoe ondernemers het BBE2016 kunnen 
ondersteunen. Want een evenement als het 
BBE2016 kan niet zonder sponsors!

Bernhezer Business Event 2016

WE ZIJN BEGONNEN!

BERNHEZE - Na een bijzonder geslaagde 
editie afgelopen najaar, is de organisatie 
van het Bernhezer Business Event (BBE) 
volop in voorbereiding voor de editie 2016. 
Die vindt op 15 oktober plaats in De Pas 
in Heesch. Het belooft opnieuw een feestje 
voor en door ondernemers te worden. Met
traditiegetrouw de uitreiking van de on-
dernemersprijzen als een van de hoogte-
punten.

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent   twitter.com/BBusinessevent
www.bernhezerbusinessevent.nl

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: HEESCH

ZATERDAG

15
OKTOBER

VITAMINE BBE 
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Lekker bezig met kokkerellen
Barbecue culinair
Barbecueën is trendy en kan tegen-
woordig in alle seizoenen. De winkels 
liggen het hele jaar vol met kant en 
klare lekkernijen. Maar… dát laten we 
deze avond ver achter ons. We gaan 
het namelijk allemaal zelf maken. Van 
salade tot dipsaus, van kleine lapjes tot 
grote stukken gemarineerd vlees, in de 
buitenlucht uiteraard en op een echte 
barbecue. Heesch: maandag 6 juni van 
19.00 tot 22.00 uur. € 37,50 p.p.

High tea
High tea is een typisch Engelse tra-
ditie. De tafel wordt gevuld met de 
meest smakelijke zoete en hartige 

lekkernijen voor bij de thee of koffie, 
bedoeld om de eerste honger in de na-
middag te stillen. Tijdens deze middag 
bereid je een complete high tea en na 
afloop gaan we hier heerlijk van genie-
ten. Heesch: vrijdag 15 juli van 13.30 
tot 16.30 uur. € 24,- p.p.

De Oosterse keuken
De Oosterse keuken is een combinatie 
van gerechten uit Indonesië, China, 
Japan, Thailand en Vietnam. Elk land 
heeft zijn eigen gebruiken, technie-
ken, kruidenmengsels en specifieke 
smaken. Wij maken een aantal gerech-
ten, die samen een beeld geven van 
deze kleurrijke, gevarieerde en bo-

vendien smakelijke keukens. Heesch: 
woensdag 27 juli van 9.30 tot 12.30 
uur. € 24,- p.p.

Hapjes voor verjaardagen
Vind jij het lastig om elke keer iets 
nieuws te bedenken voor feestjes of 
verjaardagen? Wellicht is deze work-
shop dan iets voor jou. De docent laat 
een aantal voorbeelden zien, die we 
tijdens de workshop zelf gaan ma-
ken en natuurlijk proeven. Heeswijk: 
woensdag 20 juli van 9.30 tot 12.30 
uur. € 24,- p.p.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
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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.

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

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.

Kaas & wiJn

Het is mei en dat betekent dat er 
weer GRASKAAS is! Na een hele 
winter op stal, mogen de koeien 
naar buiten, waar ze zich heerlijk 
te goed doen aan het verse gras. 
Dat is weer eens wat anders 
dan het hooi dat ze in de winter 
vermalen. 

Het verse gras geeft de melk van de koeien een mildere 
smaak. De kaas die gemaakt wordt van de melk van koeien 
die voor het eerst in het jaar weer gras eten, wordt graskaas 
genoemd. Deze hele jonge kaas is mild en romig van smaak. 
Samen met een waldcorn cracker of breekbrood van de 
Bakkers Lamers, maakt dat een heerlijke combinatie...

Ook nieuw in onze winkel is de collectie Portugese wijnen, 
die we graag aan u laten voorproeven, terwijl we samen 
kijken naar de lekkerste bijpassende kaasjes voor een 
gezellig avondje op uw eigen terras of bij de televisie. 
Op zondag 29 mei is er een speciale proeverij bij Wijnhandel 
Van Helden in de Peperstraat in Oss, waar ook wij 
mooie combinaties presenteren en waarvoor u zich kunt 
aanmelden om aanwezig te zijn. Meer informatie hierover, 
vraag ernaar in onze winkel(s). 
 
Een lekker stukje kaas en een mooie fles wijn vragen ook 
om een mooie presentatie en de mogelijkheden hiervoor zijn 
zeer ruim aanwezig bij Verbruggen Megastore; huisdealer 
van onder andere de merken Riverdale en Rivièra Maison 
(zie foto), waarmee we regelmatig ideetjes en producten 
uitwisselen om mooie combinaties samen te stellen.
 
De mooiste combinatie is en blijft natuurlijk de 
aanwezigheid van onze medewerkers in de winkel 
en u als klant, die we graag willen verrassen en laten 
kennismaken met onze heerlijke producten en uitleg over de 
samenstelling hiervan. 
 
Wij ontmoeten u graag in onze winkel(s) in Heesch en in 
Oss.
 

Bon Fromage Team Oss en Heesch
Ton en Elly Bens

CoLUmn
Ton Bens

• 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

‘Dat is weer eens wat anders 
dan het hooi dat ze 

in de winter vermalen’

De gerechten en drankjes 
kunnen betaald worden met de 
zogenaamde ‘Heerlijkheidjes’. 
Deze munten zijn ter plekke te 
koop. 

Op zaterdag begint het 
evenement 17.30 uur en - 
naast culinair genieten - is er 
livemuziek en entertainment. 
Op zondag openen de deuren 
om 14.00 uur en op deze 

familiedag is er 
volop vertier 
voor groot en 
klein.

Heerlijk Heesch: 
‘culinair genieten’ 
HEESCH - Heerlijk Heesch is een nieuw culinair evenement. 
Op zaterdag 28 en zondag 29 mei is De Misse omgetoverd tot 
een sfeervolle locatie, met een centraal ontmoetingspaviljoen, 
omringd door kleinere paviljoens, waar men kan genieten 
van een diversiteit aan culinaire gerechten. Elf restaurateurs 
uit Heesch en omgeving, serveren in het laatste weekend van 
mei de lekkerste gerechten. Door de uitstekende kwaliteit 
van de deelnemende restaurateurs, is er een mooie variëteit 
van veel culinaire lekkernijen, waaronder bijvoorbeeld ook 
Japanse en Italiaanse delicatessen. 
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Als je het niet erg vindt, lezer, wil ik het deze 
keer opnieuw over wielrennen hebben. Nu 
we deze zomer niet meedoen met het EK-
voetbal, heeft het er alle schijn van, dat de 
Nederlandse wielrenners er deze lente alles 
aan willen doen om ons nationale sportgevoel 
een flinke boost te geven (daarbij overigens 
flink geholpen door ‘onze’ Max Verstappen).

Vorige keer schreef ik in mijn inleiding bij mijn 
meigedicht onder andere over de prachtige 

Nederlandse start van de Giro en de gekte rondom Tom Dumoulin. 
Inmiddels zijn we twee weken verder en is het een andere Nederlander 
die alle aandacht van de vele Nederlandse wielerfans op zich gericht 
heeft: Steven Kruijswijk. Ik heb vandaag (zondag) en gisteren zitten 
spinnen van genot bij de beelden van de koninginnenrit en de klimtijdrit 
in de Dolomieten. Het lijkt er zowaar op dat ‘onze’ Steven als eerste 
Nederlander ooit de Giro kan gaan winnen.

Mijn sonnet gaat dus dit keer over wielrennen. Nog niet over Steven 
Kruijswijk. Daar wacht ik mee tot hij de Giro daadwerkelijk gewonnen 
heeft. Het gedicht gaat ook niet over het wielrennen zelf, maar over 
een racefiets. Over mijn eerste racefiets namelijk. Die ga ik volgende 
week cadeau doen aan de vriendin van mijn zoon. Ze wordt aanstaande 
zaterdag 23. Mocht je voor die tijd naar Nijmegen gaan en haar toevallig 
tegenkomen, wil je het dan alstublieft nog niet aan haar verklappen.

Tweede leven 
voor een racefieTs 
De fiets waarmee ik de Mont Ventoux beklom
Ik zal mijn leven lang dat niet vergeten -
Is van Peugeot en ook Ventoux geheten 
En zwart van kleur, die destijds prachtig glom 

Een kwart eeuw later - o de tijd vliegt om -
Krijgt deze fiets, al leek hij haast versleten 
En had ik hem al bijna weggesmeten 
Een tweede leven bij een jonge blom 

Door haar wordt tijd, zo lijkt, teruggedraaid
Ze houdt van vintage, wil zich graag omhullen 
Met oude, slechts in schijn versleten spullen 

Nadat ik hem met poetslap heb verfraaid 
En ook voorzien heb van twee nieuwe banden 
Geef ik hem met plezier aan jou uit handen 

mooi van hans manders

In herkenbaar tenue is de blaaskapel er klaar voor Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

Blaaskapel De Raddreijers 
viert 25-jarig jubileum

Vanaf nul beginnen
Het tweetal herinnert zich nog 
goed hoe de kapel destijds be-
gon, met helemaal niets. “We 
konden geen noten lezen en 
hadden geen instrumenten”, 
zegt Van Dinther. Dankzij dona-
ties van diverse sponsoren, kon 
het muziekkorps instrumenten 
aanschaffen. Daarnaast heeft de 
blaaskapel door de jaren heen 
blijdschap en verdriet gekend. 

Zo’n vijftien jaar geleden over-
leed dirigent Peter Oomen en een 
paar jaar terug stierf Twan Smits, 
twee harde klappen voor De Rad-
dreijers. “Hun verlies was zwaar 
voor ons”, zegt Van Haaren.

Polen
Het bezoek aan het oogstfeest in 
het Poolse Kobylin tien jaar ge-
leden, zien Van Haaren en Van 
Dinther als een hoogtepunt. Op 
een vrijdag vertrok de blaaskapel 
met een bus richting Polen en 
maandag keerde het korps te-

rug. “Dat was een hele ervaring. 
Er was een optocht in het dorp 
en het was overal feest. Iedereen 
was uitbundig.” 

Programma
De Raddreijers hebben door het 
jaar heen een heel programma. 
Met Sinterklaas maakt het mu-
ziekkorps muziek in gemeen-

schapshuis De Wis en ook met 
carnaval zorgt de muziekclub 
op verschillende plekken voor 
muziek. Daarnaast zijn De Rad-
dreijers te vinden in Kaatsheu-
vel tijdens de Winter Efteling en 
zelfs in het buitenland. Dit jaar 
gaan De Raddreijers voor de 
tiende keer naar het wijnfeest in 
Duitsland en ook op muziekfes-

tivals in België is de kapel terug 
te vinden.
Henk en Piet zijn er maar wat 
trots op wat er met ‘het kleine 
clubje’ allemaal bereikt wordt. 
De Raddreijers kijken uit naar 
een mooi muziekfestival volgen-
de week. Nieuwe muzikanten 
zijn altijd welkom bij de kapel.
Het muziekfestival van De Rad-

dreijers is op zondag 5 juni tus-
sen 13.00 en 17.30 uur. Naast 
De Raddreijers zorgen zangeres 
Djonina Mulder en enkele ande-
re kapellen voor de muziek. 

Restaria Revival en Lunenburg 
Events & More sponsoren het 
evenement. 

LOOSBROEK - Blaaskapel De Raddreijers viert op zondag 5 juni haar 25-jarig jubileum. Op het terras 
van Café Kerkzicht gaan onder andere de Raddreijers zelf hun vrolijke muziek ten gehore brengen op 
het muziekfestival. “Het wordt een middag puur muziek”, zegt oprichter en voorzitter Piet van Dinther. 
Naast Van Dinther was ook Henk van Haaren betrokken bij de oprichting van blaaskapel De Raddreijers 
in 1990. Het muziekkorps ging afgelopen januari haar 26ste jaargang in. “Raddreijer betekent gangma-
ker. Zonder gangmaker is er geen muziek”, legt Van Dinther uit. Nu oefent de kapel elke week in Café 
Kerkzicht, vroeger heette het nog Café Pennings.

Henk en Piet zijn er maar wat trots 
oP wat er met ‘Het kleine clubje’ 
allemaal bereikt wordt

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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Bel   (085) 016 04 03 
Mail   info@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

Ontmantelzorg uzelf
en uw ouders

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol 

vrij!
• Argan oil voor betere 

haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
 over geverfd of natuurhaar 

in 1 behandeling.
• Wellness kleuring met 

ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

•
•
•

•

•
 over geverfd of natuurhaar 

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
HeeschHeesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
06-39563131‘Alles wordt goed geregeld,

zodat je weer verder kunt’

Puberbrein nog in ontwikkeling 
DRUGS EN ALCOHOL 

NISTELRODE – De informatieavond over het drugs- en alcoholgebruik ging over de negatieve 
invloed van deze genotmiddelen op de ontwikkeling van hersenen van mensen tot 24 jaar. Een 
belangrijk deel van de intelligentievorming gebeurt tussen 11 – 18 jaar. Het gebruik van drugs en 
genotmiddelen richt juist op die leeftijd onherstelbare schade aan.

Tijdens de infoavond werd een kleine selectie getoond van op internet in overvloed aanwezige 
foto’s van laveloze jongeren, die regelmatig uit onze omgeving bij de eerste hulp van ziekenhuizen 
binnenkomen. Wegkijken van de problematiek helpt niet, bespreken wel. Duidelijke regels stellen 
ook. Jongeren willen experimenteren, grenzen opzoeken. De vriendenkring is hierbij van groot 
belang. We mogen de groepsdruk vanuit die kring niet onderschatten. Ook de spanning die 
lichamelijke en geestelijke groei van jongeren teweegbrengt niet. Die spanning zoekt een uitweg. 

Vaak worden daarbij de effecten van beschikbare genotmiddelen zwaar overschat, vooral omdat 
het effect van korte duur is, met een kater na afloop. 
De avond leerde dat ouders hun kinderen kunnen sturen en begeleiden, als ze voldoende kennis 
hebben. Het advies was: spreek duidelijke regels af en houd voldoende toezicht. 

Voel je je onzeker hierover, neem dan contact op met Burenhulp Nisseroi: 
info@burenhulpnisseroi.nl of bel 0412-744111. Wij verbinden je met de juiste deskundige.

wegkij ken Van de Problematiek HelPt niet, 
Het besPreken Van Problemen Én duidelij ke regels stellen wel

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH – De 
jaarlijkse autotocht van de Zon-
nebloem op woensdag 18 mei 
kende ongeveer 90 gasten en 30 
vrijwilligers. 

Er reden 30 auto’s. Via een 
prachtige route en onder goe-
de weersomstandigheden ging 
de tocht in gematigde snelheid 
over - vooral - landwegen, van-

uit Heeswijk-Dinther via Kaat-
hoven, Wamberg, Den Dungen, 
Haanwijk naar Zaal Overberg in 
St. Michielsgestel. Daar werd ge-
noten van koffie/thee met cake 
en ondertussen werd er gezellig 
gebuurt. 
De terugtocht werd gereden via 
Schijndel en in de zaal van De 
Leijgraaf werd de middag afge-
sloten met lekkere soep, brood-
jes en krentenbrood.

Autotocht Zonnebloem 
afdeling hDLV 

GALAKAPSELS

Weijen 11 
Nistelrode 
0412-612764

Kerkstraat 26 
Heesch
0412-451004

Voor meer info bij kapsalon van Dinther

€ 22,50

Tegenover de draaimolen onder 
het genot van een lekker kopje 
koffie, een drankje en hapje, een 
praatje en genietend van al het 
Nisserois volk wat aan het ter-
ras voorbij komt wandelen. Hoe 
leuk is dat, om op hoge leeftijd 
de kermissfeer van zo nabij te 
kunnen ervaren!

Zowel van Eetcafé ’t Pumpke als 
van andere horecagelegenheden 
en bedrijven in ons dorp ervaren 
wij veel gastvrijheid, betrokken-
heid en goodwill ten behoeve 
van de oudere mens. Heel fijn 
dat op die manier de mogelijk-
heid wordt geboden om betrok-

ken te blijven bij al het moois 
wat Nisseroi te bieden heeft! Wij 
als activiteitenbegeleiding van 
Laarstede en kleinschalig wonen 
Kloosterhof vinden een ‘Dank je 
wel’ dan ook zeker op z’n plaats.

Dank je wel namens 
Laarstede
NISTELRODE - Al vele jaren worden bewoners van zorgcentrum 
Laarstede, waarbinnen ook afdeling kleinschalig wonen aan de 
Kloosterhof, samen met vrijwilligers, gastvrij ontvangen op het ker-
misterras bij horecagelegenheid Eetcafé ’t Pumpke. Het gehele ter-
ras wordt aangepast om ons in groten getale een plekje op de 1ste 
rang aan te bieden, grandioos!

opnieuw 
een 
horizon- 
discoavond 
HEESCH - De robijnen zieken-
vereniging Horizon Heesch or-
ganiseert op zaterdag 11 juni 
een spetterende discoavond 
voor alle dorpsgenoten met een 
beperking. 

Het dansfeest begint om 18.00 
uur en vindt plaats in de zaal van 
restaurant De Waard. Het be-
stuur van Horizon Heesch hoopt 
en verwacht een grote opkomst 
bij dit gezellig en feestelijk ge-
beuren. 

De zaal ligt achter het restaurant 
in de Kerkstraat 3. De avond ein-
digt om 22.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. De deel-
nemers worden voorzien van een 
gratis hapje en een drankje voor 
niks. 

Belangstellenden kunnen zich 
tot 1 juni opgeven bij Ria van 
den Berg, Schoonstraat 51, 
tel. 0412-452219, Jan van der 
Leest, Strausslaan 24, tel. 0412-
452573 of bij Hetty van Gemert, 
Vinkelsestraat 7, 06-45374032.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze:

4 roomboter
vloerkadetten

1,00 
normaal  2,00

weet je wat lekker is
bij aardbeien?

onze roomboter vloerkadet
belegd met verse aardbeien is het  bijna ’n gebakje

1,00 
normaal  2,00normaal  2,00

Onze broodjes zijn echte ‘omfi etsbroodjes’. We hebben ’n aantal 
specialiteiten daarin en één daarvan is de roomboter vloerkadet. 
Al onze broodjes de tijd krijgen om te rijpen, zo krijgen ze veel smaak 
en ruiken ze heerlijk. Proef zelf maar…

tips van de bakkers

Notenrots
cake broodje met stukjes noot 

en ’n topping van witte chocolade

3,50
geldig t/m 1-6-2016

Ontharen kan voortaan ook 
in deze zomer, dus geen 
onderbreking meer
Met de introductie van de Soprano Ice 
zijn de mogelijkheden van het definitief 

verwijderen van ongewenste haargroei 
ongekend. Door het combineren van 
meerdere golflengtes en technologieën 
in de nieuwste laser zijn we nu in staat 
om alle huidtypen (ook de zongebruin-
de) en bijna alle haartypen te behan-
delen. 

Pijn is verleden tijd, een bruine 
huid en lichtere haren is geen 
probleem
Dit betekent in de praktijk dat de resul-
taten zeer goed te noemen zijn, maar 

ook dat de behandelingen comfortabel 
(bijna pijnloos) zijn en minder tijd in be-
slag nemen.
Was voorheen een ontharingsbehan-
deling op bepaalde plaatsen nog be-

hoorlijk pijnlijk, nu is het te vergelijken 
met een hotstone massage. De sterk 
gekoelde behandelkop zorgt ervoor 
dat de huid niet verhit, maar de haar-
wortels in de diepte effectief bescha-
digd worden.

Vergoeding ziektekosten-
verzekeraar
Behandelingen van het gezicht kunnen 
vergoed worden door je ziektekosten-
verzekeraar, afhankelijk van je verzeke-
ring.

Gemiddeld zijn acht behandelingen 
nodig met een tussentijd van 6 tot 8 
weken om tot een goed resultaat te 
komen. Tijdens een vrijblijvend intake-
gesprek worden de wensen en moge-
lijkheden besproken. 
Medi Spa Annelies voldoet aan alle ei-
sen, is BIG-geregistreerd en heeft meer 
dan 20 jaar ervaring met IPL en Laser-
ontharing. 

Kom langs voor een gratis en vrijblij-
vend gesprek én eenmaal gratis behan-
deling van de oksels! Deze aanbieding 
geldt tot en met juni 2016. 

VORSTENBOSCH - Sta je op het punt onverwacht naar de sauna te gaan, moeten die vervelende ha-
ren nog weg. Met als gevolg een geïrriteerde huid met rode bultjes waar je dagenlang last van hebt. 
Of het is weer bijna zomer en je laat je rug harsen met ontstekingen als gevolg. Je houdt ongemerkt 
je hand voor je kin als je met iemand praat, omdat je denkt of voelt dat er haren zitten. Die neus- en 
oorharen knippen is ook maar voor enkele dagen. Of je gaat wielrennen en je wilt van die haren verlost 
zijn. Je wilt eigenlijk gewoon een gladde haarloze huid hebben, zonder stoppeltjes. Niet voor even, 
maar voor altijd. Het is niet voor niets ’s werelds meest gevraagde behandeling.

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

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

Tijdens een vrijblijvend intake gesprek worden 
de wensen en mogelijkheden besproken

Soprano Ice, ijskoud de beste oplossing voor ongewenste haargroei!

Storende haargroei, wie kent het niet

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

Dio The Readshop 
Sparkling
Parkstraat 8
Nistelrode

Schoenreparatie aan 
huis in Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 
0413-293919

Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

Gespecialiseerd in Smartphone en Tablet reparaties

you BREAK it, 
 we FIX itwww.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en interesseert

Bezoek
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

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

Je liefde en je kracht,
je zorgzaamheid en je lach;

we zullen je missen, iedere dag...

Vol bewondering voor zijn optimisme is, omringd door zijn gezin, 
overleden, mijn lieve man, ons pap, onze betrokken schoonvader

en trotse opa

Lambert Fransen
- Lambertus Petrus -

q 24 januari 1950       Heesch       † 20 mei 2016

echtgenoot van

Anny van Schijndel

 Heesch Anny Fransen-van Schijndel

 Gemert Gerdine en Joost 
   Thijn, Lonne

 Eindhoven Bart en Marit
   Myrte, Tijme

 Nistelrode Petra en Rob
   Jip

Correspondentieadres: Laarveld 1
 5421 AW  Gemert

Ons pap is thuis in zijn eigen, vertrouwde omgeving. 

De avondwake vindt plaats op woensdag 25 mei, om 19.00 uur, in de 
Petruskerk, Kerkstraat 2 te Heesch. Na de avondwake is er gelegenheid 
om ons pap nog een laatste groet te brengen.

De herdenkingsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden in  
Aula 'Vacalis' van Crematorium 'Rijk van Nijmegen', Schoenaker 12 te 
Beuningen, op donderdag 26 mei, om 12.30 uur.

De wens van Lambert was: 
geen bloemen, maar een donatie aan KWF.

Collectebussen zijn aanwezig tijdens beide diensten.

Eenieder die Lambert een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

De kloosterkapel Vorstenbosch springlevend 

De Kunstcommissie verzorgt elke 
maand een interessante exposi-
tie van hoge kwaliteit. Daarbij is 
er aandacht voor elke vorm van 
beeldende kunst.
De commissie Zinvol Bewegen 
zorgt voor het Yogaprogramma, 

de meditatieavonden en spiritu-
eel getinte lezingen en films.
De Muziekcommissie verrast ons 
elk seizoen met een erg gevari-
eerd aanbod van concerten. Van 
licht klassiek tot musical, van 
shanty tot blues. En dat gebeurt 

allemaal voor een lage entree-
prijs, omdat we de ontmoetingen 
in onze sfeervolle kapel laag-
drempelig willen houden en om-
dat we voor ieder wat wils willen 
brengen. Daarnaast zijn we een 
stichting zonder winstoogmerk.
Om het hoge niveau van onze 
activiteiten te blijven garande-
ren, zijn we op zoek naar nieu-
we vrijwilligers op het terrein van 
twee commissies. Vrijwilligers die 
kunstuitingen kunnen waarderen 
en vrijwilligers die elk muziek-
genre op waarde weten te schat-
ten. Maar ook op bestuurlijk vlak 
is uitbreiding altijd wenselijk.

Herken jij je in deze omschrijving, 
dan horen we graag van jouw 
belangstelling. Je kunt je daar-
voor melden op 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl. 
Onze bestuursleden maken ver-
volgens graag een afspraak met 
je om jouw belangstelling con-
creet te vertalen.

Ons programma voor het sei-
zoen 2016/2017 staat in de stei-

gers; onze vrijwilligers staan in de 
startblokken, wij ontmoeten je 
graag bij onze activiteiten.

VORSTENBOSCH - De Kloosterkapel in Vorstenbosch rondt in juni 
haar vierde activiteitenseizoen af. In september start opnieuw een erg 
afwisselend en veelzijdig programma van activiteiten; voor het vijfde 
jaar. Een Lustrumjaar dus. Het bestuur van de Kloosterkapel werkt al 
die jaren al nauw samen met een drietal commissies van vrijwilligers 
om dit gevarieerde programma elk seizoen vorm te geven. 

Meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Foto: Michel Kievits

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Wandel drie-/vierdaagse
vorstenbosCH
31 mei en 1, 2 en 3 juni 
Start Eetcafé de Ketel 
elke dag om 18.00 uur.

HeesCH
1, 2 en 3 juni
Start De Misse Heesch, 
elke dag om 18.00 uur.

nisteLrode
30, 31 mei en 1 juni
Start elke dag vanaf 
17.45 uur bij de Laarstede.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 26 mei t/m 1 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Runderschnitzels

Gekookte 
kipfilet

Nasi uit eigen 
keuken
100 gr. € 0,79

Varkenshaasoester
naturel/gepaneerd

100 gr. € 1,35

100 gr. € 1,49

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

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

ASPERGES (geschild) 350 gram € 2.50
 500 gram € 3.95
 700 gram € 4.95
Nieuwe oogst KRIEL AARDAPPELTJES
500 gram € 1.25

Volop zomerfruit

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

100 gr. € 1,49

Aardbeien-
vlaaitjes

3 + 1 GRATIS
Met Aardbeien van 

Jan en Birgitte uit Uden

Mueslibollen 

4 + 2 GRATIS
Lekker gevuld 

voor extra 
energie

Breekbrood Kaas/ Kaas 
met Italiaanse kruiden

                  
                             nu

Aanrader bij soep en bbq!

1,50

Vitamine BBE
Bernheze is trots op zijn ondernemers. De 
gemeente is heel veel grote, kleine, oude en 
nieuwe ondernemingen rijk. In de komende 
editie worden ze allemaal in het zonnetje gezet. 
En is het BBE2016 opnieuw het event bij uitstek 
om elkaar beter te leren kennen. De vitamine 
‘R’ van Relatie staat centraal en daarom is het 
thema van dit jaar Vitamine BBE. Want iedere 
ondernemer kan een ander inspireren om het 
beter, anders of effectiever te doen. Zeker 
Bernhezer ondernemers.

Kennismaken en kennisdelen
Wat van ver komt is lekker, hoor je wel eens 
zeggen. Toch blijkt dat dicht bij huis ook 
meer dan voldoende kwaliteit aanwezig is om 
geïnspireerd te raken. De winnaars van de 
ondernemersprijzen bewijzen dat ieder jaar 
weer. Maar je moet elkaar wel weten te vinden. 
Het BBE2016 biedt dit jaar op een speelse en 
ongedwongen manier die mogelijkheid. Sterker 
nog, de organisatie zet in op kennismaken en 
kennisdelen. Zonder daarbij het informele, 
feestelijke en vooral Bourgondisch Brabantse 
karakter van het BBE te verliezen of te vergeten.

Locatie omtoveren
De locatie is dit jaar Cultureel Centrum De Pas 
in Heesch. Tenminste, da’s het omhulsel. De 
locatie wordt namelijk helemaal omgetoverd. 
Wat er allemaal zal gaan gebeuren, blijft een 
verrassing, maar het thema Vitamine BBE wordt 
tot in de poriën uitgewerkt. Kennismaken en 
kennisdelen zullen op 15 oktober op een ludieke 
en creatieve manier voor één avond onderdak 
vinden in De Pas.

De organisatie
De organisatie kent naast vertrouwde gezichten 
als Alwin van den Hurk (OOvB adviseurs en 
accountants) Jozette van den Helm, Robbie van 
der Wijst (RWP Audio • Video • Lighting) en 
Wilson Bosch (Bosch & Van Oers), ook een aantal 
nieuwelingen. Zo zijn Heidi Verwijst (Bernheze 
Media), William Verkuijlen (Complement 
Reclame) en Sander van de Gevel (Skerpioen) 
nieuw.

Winnaars en sponsors
Voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) 
en Jonge Ondernemersprijs (JOP) kunnen 
ondernemingen en ondernemers zich opgeven. 
Op de website www.bernhezerbusinessevent.nl
vinden ondernemers voor zichzelf of voor een 
ander alle informatie. Daar is bovendien te 
lezen hoe ondernemers het BBE2016 kunnen 
ondersteunen. Want een evenement als het 
BBE2016 kan niet zonder sponsors!

Bernhezer Business Event 2016

WE ZIJN BEGONNEN!

BERNHEZE - Na een bijzonder geslaagde 
editie afgelopen najaar, is de organisatie 
van het Bernhezer Business Event (BBE) 
volop in voorbereiding voor de editie 2016. 
Die vindt op 15 oktober plaats in De Pas 
in Heesch. Het belooft opnieuw een feestje 
voor en door ondernemers te worden. Met
traditiegetrouw de uitreiking van de on-
dernemersprijzen als een van de hoogte-
punten.

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent   twitter.com/BBusinessevent
www.bernhezerbusinessevent.nl

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: HEESCH

ZATERDAG

15
OKTOBER

VITAMINE BBE 
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KBO Bernheze

kBo heesch
Meer oog krijgen voor een goede compositie

senioren kBo 
Vorstenbosch 
vieren diamanten 
jubileum

VORSTENBOSCH – De senioren 
van KBO Vorstenbosch herden-
ken op vrijdag 3 juni het 60-ja-
rig jubileum van deze KBO. De 
feestelijke dag start met een 
eucharistieviering in de Sint 
Lambertuskerk, waar pastoor  
Ouwens ook het nieuwe vaandel 
zal inzegenen. Het dameskoor 
zal de dienst opluisteren met 
toepasselijke liederen.

Hierna begeven de leden zich 
naar gemeenschapshuis ‘De 
Stuik’, waar de dag zal worden 
voortgezet. Daar staat een ge-
zamenlijk diner te wachten. Daar 
de belangstelling groot is, zullen 
hiervoor twee zalen tegelijkertijd 
gebruikt worden.

Voor het middagprogramma zal 
iedereen zich verplaatsen naar de 
theaterzaal, waar de voorzitter 
de leden zal toespreken. Daarna 
zal een van onze leden met een 
intermezzo vertellen over het wel 
en wee van onze vereniging. Ver-
volgens zal KBO Nuland met een 
concert de middag met mooie, 
muzikale klanken opluisteren.
De jubileumcommissie hoopt op 
een sfeervolle jubileumviering.
In oktober staat er nog een 
tweede feestelijke dag op het 
programma. Deze zal bestaan uit 
een receptie en avondprogram-
ma. Het hele jaar door organi-
seert KBO Vorstenbosch nog een 
aantal verrassende jubileummo-
menten. 

Reisverslag elzas
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De reis naar de Elzas 
was prachtig en gezellig. Vier-
enveertig leden van de KBO’s 
vertrokken op maandag 9 mei. 

In Koblenz was er bij Deutsches 
Eck koffie met iets lekkers. Daar-
na ging de reis naar Straatsburg, 
waar we het oude centrum ver-
kenden en naar Hotel Aux 2 Ro-
ses in Neuf-Brisach gingen, waar 
Wim Smits iedere avond met zijn 
accordeon de sfeermaker was.

Daags erna maakten we een uit-
stapje naar Ribeauvillé en met 
een treintje naar Hunawihr. Ook 
maakten we kennis met het au-
thentieke wijndorp Riquewihr. In 
wijnhuis Dopff & Irion proefden 
we plaatselijke wijnen.

Op woensdag gingen we naar 
Colmar, voor een bezoek aan 
Musée Unterlinden en een ver-
kenning van de oude stad. Ver-
volgens was Eguisheim, een van 
de mooiste dorpjes van Frankrijk 
aan de beurt.
Een dag later reden we over de 
Vogezen naar Gérardmer voor 
een boottocht over het meer en 
een bezoek aan het plaatsje zelf. 
Daarna gingen we via de Route 
des Crêtes naar Kaysersberg. Het 
mooie dorp wordt gedomineerd 
door ruïnes van een 13e-eeuws 
kasteel.
Op vrijdag 13 mei vertrokken 
we vanuit Neuf-Brisach naar het 
Belgische stadje Arlon. We lunch-
ten niet gezamenlijk, want Hotel 
Arlux had zijn zaakjes niet op 

orde! Vanaf Arlon reden we door 
naar Hasselt-Stokrooie, waar we 
de fraaie tuin van tuinarchitecte 
Dina Deferme bewonderden. 
Tot slot was er het diner in Soe-
rendonk, om later op de avond 
weer veilig en wel terug in Hees-
wijk-Dinther te arriveren. 
Dank aan Frans van Gils, de 
voortreffelijke chauffeur van Pe-
likaan Reizen.

De kBo-fotoclub 
in heesch

HEESCH - De KBO-fotoclub be-
staat nu ruim een jaar en heeft 
veertien actieve leden. De va-
kantietijd nadert en dat is de tijd 
dat de meeste foto’s worden ge-
maakt. 

En die vakantiekiekjes lukken niet 
altijd even goed! Dat zal bij jou 

ook weleens gebeuren. Om hier 
verbetering in te brengen, kun 
je lid worden van de fotoclub. Je 
mag gerust instappen met weinig 
of geen kennis van de fotografie. 
Tijdens de bijeenkomsten praat 
je, in een ongedwongen en ge-
zellige sfeer, met gelijkgestem-
den over jouw foto’s en hoe die 
mooier en beter zouden kunnen. 
In overleg worden onderwerpen 
gekozen die samen uitgediept 
worden. 
Wil je bijvoorbeeld beter de mo-
gelijkheden van jouw digitale 
camera leren kennen? Meer oog 
krijgen voor een goede compo-
sitie? Iets meer weten van een 
fotobewerkingsprogramma? Zelf 
een leuk album maken voor de 
kleinkinderen? Het kan allemaal 
in onderling overleg geregeld 
worden.
Elke eerste dinsdag van de 
maand, komen de leden van 
14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in 
CC De Pas, om samen te over-
leggen en te leren van elkaar. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Bel voor inlichtingen naar 
G. Theunissen, telefoon 0412-
769039. Je kunt ook een e-mail 
sturen naar 
act.coord.kboheesch@gmail.com. 
Vrijblijvend kun je komen kennis-
maken. Word je lid van de foto-
club, dan verwachten wij dat je 
lid van de KBO bent of wordt.

Foto: Walter Wijnen

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Nieuw bij Gastronomia Italiana

• Siciliaanse wijnen
• zachte nougat uit Piemonte
• 12 jaar gerijpte balsamica

• salami napoletana
• pasta sauzen

• tafel keramiek
• nieuwe smaken schepijs en nog veel meer

Uitgeroepen tot gezelligste winkel 
van Bernheze

Gastronomia Italiana, 

dé Italiaanse speciaalzaak 

bij u om de hoek.

Deelnemers:

sponsoren:

www.heerlijkheesch.nl | prikkelt de zintuigen

Zaterdag 28 mei 17.30 - 01.00 uur Met live entertainment
Zondag 29 mei 14.00 - 23.00 uur De Heerlijke Familiedag
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Vrijwilliger bij de Looz corswarem hoeve
Zelf gebakken appeltaart
Nu hij meer tijd heeft, doet de 
huidige beheerder Erik met grote 
regelmaat een beroep op Joop. 
Momenteel is Joop bezig met de 
aanleg van waterleiding en elek-

triciteit voor de plantenkas en 
de moestuin, zodat cliënten op 
een leuke manier leerzaam bezig 
kunnen zijn. 
Hun hartelijkheid en spontaniteit 
maakt het voor Joop de moeite 
waard om dit vrijwilligerswerk te 
doen. Omdat de cliënten zo blij 
met hem zijn, krijgt hij zelfs deze 
middag een - door de cliënten 
zelf gebakken - appeltaart over-
handigd! 

Het is zo belangrijk
Joop is gemiddeld een dag in de 
week bij de Looz Corswarem Hoe-
ve. Daarnaast is hij ook actief voor 
een korfbalvereniging bij hem in 
de buurt. Tevens zet hij zich elk 
jaar een week in bij de carnavals-
vereniging. Joop vindt het leuk 

om op zijn motor te rijden en in de 
winter wandelt hij veel. In de zo-
mer zet hij voor de KBO wekelijks 
de fietsroute uit. Joop is nu 71 jaar 
en is nog altijd druk bezig en naar 
buiten gericht. Hij merkt heel stel-

lig op: ”Ik kan het iedereen aanra-
den. Het is zo belangrijk.” 

Geweldig!
Samen nemen wij een kijkje bij 
de kas en de plantentuin. De 
aardappels zijn gepoot. De aard-
beienplantjes en de preiplant-
jes zijn gezet. Het geheel ziet er 
goed uit. Een tiental vrijwilligers 
van de Lions Club uit Berlicum 
heeft tijdens NLdoet heel veel 
werk verzet. In één dag is het 
geraamte van de kas met plastic 
overtrokken en is de omheining 
gerealiseerd. In een woord: ge-
weldig! 
De wetenschap dat de cliënten 
van de Looz Corswaren Hoe-
ve hier straks goed mee vooruit 
kunnen, doet Joop goed.

HEESWIJK-DINTHER - Op de Looz Corswarem Hoeve, leer-werk(zorg)boerderij, ontmoet ik Joop Ter-
meer. Joop is zijn hele leven al bezig op het technische vlak. Eerst als servicemonteur op kranen, loaders 
en bulldozers. Daarna beginnend als monteur en eindigend als chef werkplaats bij DMV te Veghel. Al 
tijdens zijn werkzame leven schakelt broer Jan hem in bij de Hoeve voor de technische zaken, zoals 
water, verwarming en elektriciteit.

Joop voor de Hoeve Tekst en foto: Annie van den Berg - vrijwilliger Vivaan

Joop is zijn hele leven al bezig 
op het technische vlak

Vrijwilliger in Bernheze

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P
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Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 16:00

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

X-Men: Apocalypse 3D:  15:45 19:45

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 26 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

VRIJDAG 27 MEI 2016 

Zootropolis 2D NL:  
16:00

Angry Birds: De Film 3D: 16:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 16:00 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 NL: 
16:00 

X-Men: Apocalypse 3D: 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZATERDAG 28 MEI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 15:45 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15 15:30

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 16:00

X-Men: Apocalypse 3D: 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZONDAG 29 MEI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 15:45 19:30

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15 15:30

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 16:00

X-Men: Apocalypse 3D: 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

Mothers Day: 
19:45

MAANDAG 30 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

DINSDAG 31 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

 

WOENSDAG 01 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 16:00 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 15:45 

Angry Birds: De Film 3D: 13:45 16:00

X-Men: Apocalypse 3D:  19:45

Mothers Day: 
20:00

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

VACATURE

 Ter versterking van het huidige team 
zijn wij per direct op zoek naar:

Zelfstandige elektromonteur m/v 
Fulltime 

Als elektromonteur ben je verantwoordelijk 
voor reguliere werkzaamheden zoals het aanleggen 

en installeren van elektrotechnische installaties. 

Waar nodig verricht je mogelijk ook onderhoudswerkzaamheden. 
De werkzaamheden bevinden zich in de verschillende disciplines; 

elektro-, data-, inbraak-, cctv-  en brandmeldtechniek.

Ga de uitdaging aan en bel 0413-291641. 
of mail naar info@heuvel-elektrotechniek.nl

www.heuvel-elektrotechniek.nl

Raadhuisplein 16 - 5473 GC Heeswijk-Dinther
0413 – 291 641 - info@heuvel-elektrotechniek.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
MUZIEK: 
THE DUTCH EAGLES
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 20,-
Kan dat eigenlijk, een ‘best of 
show’ voor een band die geen 
eigen werk speelt? Wel als je 
The Dutch Eagles heet! Neder-
lands meest succesvolle tribute-
band viert tien jaar ‘on the road’! 

The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers 
van het oeuvre en de sound van de Eagles! 

THEATERCOLLEGE: 
WIM KIEFT
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,-

Wim Kieft komt naar Heesch! De ex-topvoetballer, hoofd-
persoon in de succesrijke biogra� e KIEFT, wordt door 
journalist Eddy van der Ley aan de tand gevoeld over zijn 
voetbalsuccessen en turbulente levenswandel.

CABARET: VIGGO WAAS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,-

Cruij�  & Pipo: je wil de één zijn, maar je wordt de ander. Ai! 
Het leven van Viggo Waas in een notendop. De cabaretier 
(o.a. NUHR) heeft daarom een theaterprogramma gemaakt 
over werkelijkheid, fantasie en heldendom en hoe dat door 
elkaar loopt.

KERSTCONCERT: 
KWARTJESVOLK
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

‘Vur kersmus’ is de gevarieerde, vrolijke, muzikale kerst-
show van Kwartjesvolk. De muziekgroep uit Zeeland 
varieert het optreden met Brabantse muziek en komische 
vertellingen. Tussendoor geven ze een vette knipoog naar 
kerstmis met diverse eigen kerstnummers.

CABARET: 
MARK VAN DE VEERDONK
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

De vijftiende voorstelling van Mark van de Veerdonk gaat 
over Het Menselijke Tekort: We willen steeds meer en meer 
en juist daardoor krijgen we alsmaar minder. In ‘Kaaskleum’ 
gaat de Brabantse cabaretier op zoek naar dingen die er 
nog wel degelijk toe doen. 

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

ZA.19 
NOVEMBER

VR. 21 
OKTOBER

DO. 17 
NOVEMBER

ZA. 10 
DECEMBER

ZA. 1 APRIL 
2017

gemeente Bernheze 
presenteert nieuwe visie op 
verkeersveiligheid

Behoefte vanuit de bewoners
Wijdeven: “De overheid bepaalt 
niet langer wat goed is voor de 
inwoners. Het is de taak van de 
overheid om de behoefte van de 
bewoners te faciliteren.” Daar-
om is de gemeente, naast inter-
ne klankbordgroepen, in gesprek 
gegaan met diverse partijen uit 
alle kernen om tot het plan te 
komen. Inwoners, ondernemers, 
scholen, dorpsraden, Katholieke 
Bonden van Ouderen, loonwer-
kers, ondernemersverenigingen, 
sportverenigingen, maatschap-
pelijke organisaties, belangen-
groepen en andere belangstel-
lenden hielpen de gemeente bij 

het opstellen van het nieuwe 
plan. Het Duurzaam Mobiliteits-
plan Bernheze is opgesteld vol-
gens Europese methodiek, het 
Sustainable Urban Mobility Plan. 
Gemeente Bernheze is met dit 
plan, dat gezien wordt als een 
Sustainable Urban Mobility Plan 
van hoge kwaliteit, de eerste ge-
meente van Nederland die vol-
doet aan de richtlijnen van deze 
methode. 

Duurzaam Mobiliteitsplan 
Bernheze
In het plan, gepland van 2016 
tot en met 2022 (met een door-
kijk naar 2030), krijgen alle fa-
cetten van verkeer en vervoer 
een plaats. Waar in de vroege-
re verkeersbeleidsplannen elke 

verkeersstroom apart werd be-
keken, is in het nieuwe totaal-
plan tegelijkertijd aandacht voor 
zowel openbaar vervoer, auto, 
fiets, voetganger, vrachtverkeer 

als landbouwverkeer. Het plan 
legt de nadruk op de fietser.
Wijdeven legt uit wat de belang-
rijkste uitgangspunten van het 
plan zijn. Gemeente Bernheze 
gaat het fietsgebruik stimuleren 
door met werkgevers afspraken 
te maken over het fietsgebruik 
van werknemers. 

Daar zijn fiscale mogelijkheden 
voor, bijvoorbeeld door via een 
organisatie als B-riders, Braban-
ders die fietsen naar hun werk, 
financieel te belonen per gefiets-
te kilometer. 
Problematiek in het buitenge-
bied, fietser versus (vracht)auto 
en landbouwverkeer en grote 
voertuigen op smalle wegen, 
wordt opgelost door het maken 

van voorkeursroutes voor fiet-
sers en landbouwverkeer. Tus-
sen de kernen rijden fietsers en 
landbouwverkeer op parallelle 
routes. Fietsers bevinden zich op 

de ene weg, het landbouwver-
keer op de andere en vaak rijden 
bewoners in hun eigen wijk te 
hard, omdat zij daar de weg het 
beste kennen. 

De gemeente gaat de verkeers-
veiligheid verbeteren met een 
mensgerichte aanpak; er komen 
fietsenstallingen en parkeer-
plaatsen bij bushaltes en mis-
schien ook leenfietsen of een 
buurtauto, om zo het voor- en 
natransport te verbeteren en het 
OV-gebruik te stimuleren. Ook 
komen er extra carpoolplaat-
sen; onrendabele OV-lijnen op 
het platteland verdwijnen en in 
plaats daarvan komen oplossin-
gen op maat om vervoer voor 
iedereen beschikbaar te houden.

BERNHEZE - Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Wethouder Rien Wijdeven be-
schrijft dat Gemeente Bernheze een belangrijke rol wil innemen als het gaat om duurzaamheid en mo-
biliteit. Daarom heeft Gemeente Bernheze vanaf maart 2015 gewerkt aan het Duurzaam Mobiliteitsplan 
Bernheze. Het totaalplan vervangt de huidige, afzonderlijke verkeersbeleidsplannen. De gemeenteraad 
stelt het Duurzaam Mobiliteitsplan Bernheze vast op 26 mei.

Rien Wijdeven Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

‘Inwoners, ondernemers, scholen, dorpsraden, 
Katholieke Bonden van Ouderen, loonwerkers, 

sportverenigingen en andere belangengroepen’ 



  
Woensdag 25 mei 201612

HEESCH - U heeft vast alles al 
geprobeerd… De hele apotheek 
leeg gekocht en alle huis-,
tuin- en keukenmiddeltjes al 
gebruikt. Maar niets helpt. Dat 
is wat ik van veel van mijn cli-
enten hoor. 

Maar toch kunnen met laser de 
schimmelnagels wel effectief be-
handeld worden. Dat komt om-
dat de laser ervoor zorgt dat de 
schimmels gedood worden in de 
hele nagel. Ook in het nagelbed, 
waar een crème of vloeistof niet 
kan komen. 
Door de nagel en omliggen-
de huid met laser te behande-
len, worden de schimmelcellen 

opgewarmd en vernietigd. De 
nagel zal vanuit het nagelbed 
weer schoon uitgroeien. Niet 
meteen resultaat dus, maar na 6 
tot 9 maanden heeft u weer een 
mooie nagel.
Hoeveel behandelingen zijn er 
nodig, hoor ik u denken… vaak 
maar 2 en in een enkel geval 3… 
Steeds 4 tot 6 weken na elkaar. 
Alle informatie over de behan-
deling staat op onze website 
www.oederma.nl. 

Bel gerust eens voor een vrijblij-
vend gesprek op 06-53697554. 
Ook wanneer u last heeft van 
andere huidaandoeningen of 
oedeem (vochtophoping). 

We kunnen dan kijken wat we 
voor u persoonlijk kunnen be-
tekenen. Via de mail zijn we te 
bereiken op info@oederma.nl. 

Met vriendelijke groet,
Sanne van den Berg 
en Yvonne Vos
Oederma, huid- en 
oedeemtherapie

Meimaand voetenmaand 

Schimmelnagels?
Laat ze behandelen met LASER

Pijnloos en zonder bijwerkingen af
van uw schimmelnagels.

Professioneel behandeld door een huidtherapeute

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

Heesch - Oss - Nuland

Voetenweetjes

De voet bestaat uit 26 botten.

De voet heeft 33 gewrichten.

Er zijn 107 bandjes of ligamenten in de voet.

De voet wordt bewogen door 19 voetspieren en 11 
onderbeenspieren.

Een mens loopt ongeveer 180.000 km in zijn of haar leven, 
ofwel zij/hij loopt ongeveer vier keer de aarde rond.

Ongeveer 60% van de bevolking heeft te maken (gehad) 
met voetklachten.

Schoenen met een leren binnenzool veroorzaken minder 
transpiratie.

Een goede schoen heeft een harde hielpartij, contrefort 
geheten.

De schoen moet een centimeter langer zijn dan de voet. 
Dit geldt niet voor sportschoenen.

Kinderschoenen moeten bij aanschaf 1,5 cm langer zijn dan 
de voet. Dit in verband met de groei.

Veel mensen hebben staand een afwijkende stand van de 
voeten. Dit is vaak oorzaak voor een bekkenscheefstand. 

Door het aanmeten van inlegzolen worden de voeten veelal 
weer gelijk van vorm.

Het goed strikken van de schoenen kan een positieve 
invloed hebben op een aanwezige bekkenscheefstand.

Indien je last hebt van voetschimmel, zitten er ook 
schimmelbestanddelen in de schoen. Deze kunnen 
bestreden worden met schimmeldodend poeder.

Kalknagels zijn schimmelnagels.

Bijna de helft van de bevolking heeft last van 
voetschimmel.

Ingegroeide nagels zijn vaak het gevolg van het 
rondknippen.

Eelt en eeltpitten ontstaan altijd door druk en wrijving.

Wandelen is heel goed voor de bloedcirculatie in je benen 
en voeten.

bron: www.deblijeteen.nl

schimmelnagel lasertherapie
Met een simpele behandeling, zonder bijwerkingen, verlost van uw schimmelnagels
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De bikkels van schoon heesch

Elke dinsdag en woensdag prik-
ken ze afval, vegen schoolpleinen 
schoon, verzamelen oud papier 
op school, houden het terrein 
van de hockeyclub op orde en 
doen tuinonderhoud. Door weer 
en wind. Want het zijn bikkels, 
de cliënten van Schoon Heesch: 
Ger, Melvin, Roy, Bart en Henri.

Ger komt uit de plantsoenen-
dienst en weet dus veel van 
planten- en tuinonderhoud. Die 
kennis komt hem goed van pas. 
Want één keer per maand helpt 
hij mee bij het groenonderhoud 
van De Eijnderic en een keer per 
14 dagen gebeurt hetzelfde op 
de hockeyvelden. 

Ger: “Glas nemen we niet mee, 
alleen als de glasbak vlakbij 
staat. Bierflesjes nemen we wél 
mee, want daar zit statiegeld op! 
Die leveren we in bij de super-
markt.” Ger vindt sociale contac-
ten belangrijk en is graag buiten, 
ook als het regent: “We hebben 
nieuwe jassen van de gemeente 
gekregen. Daarmee kunnen we 
er tegen!” 

Bart werkt op woensdagmiddag 
en doet dat met veel plezier. 
Harde werker Henri werkt op 
dinsdag: het werken in de wijk 
geeft hem veel voldoening.

Roy zit in een rolstoel. Net als 
de anderen prikt hij afval en 
neemt oud papier mee vanuit 
de school. Waarom hij meedoet 
met Schoon Heesch? Daarin is 
hij duidelijk: “Ik kan niet de hele 
dag binnen zitten.” Om er met 
twinkelende ogen aan toe te 
voegen: “Dan word ik nóg gek-
ker.” 

Oproep!
Melvin wil graag een oproep 
doen: “Ik vind dat mensen hun 
afval zelf netjes moeten weg-
gooien in de prullenbak. En 
hondenpoep opruimen! Men-
sen moeten elkaar aanspreken 
op het opruimen van hun eigen 
troep.” 
Melvin houdt zijn ogen en oren 
goed open tijdens het werk. “Ik 
hou de veiligheid mee in de ga-
ten”, knikt hij ernstig. En dat is 
maar goed ook. Want een scho-

ne én veilige wijk, dat willen we 
toch allemaal?

Zelf meedoen?
Ben of ken jij iemand die graag 
de handen uit de mouwen 
steekt? Of ben jij die betrokken 
buurtbewoner? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Sluit je bij ons 
aan, je bent van harte welkom.

Aanmelden klussen, cliënten of 
vrijwilligers: Werkkracht, 
tel. 0412-611966
Vragen naar Mark Martens of 
Rob de Veer. 

HEESCH - We schreven er twee weken geleden al over: wat valt op in het gebied Verdilaan - Schoon-
straat - Hoogstraat - Nistelrodeseweg in Heesch? Precies: dat het er zo schoon is. De rommel op straat 
wordt hier trouw opgeruimd door de mannen van Schoon Heesch. 

Het team ‘Schoon Heesch’ bij de hockeyclub MHCH: v.l.n.r.: Ger, Melvin, begeleider Mark en Henri
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Ger, Roy en begeleider Mark Martens

door weer en 
wind want Het 
zijn bikkels

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

www.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en interesseert

Bezoek

Kort nieuws

Malletband Aurora 
krijgt bezoek

HEESCH – De malletband van Aurora houdt op zaterdag 28 mei 
een uitwisselingsconcert met malletband PHEV uit Son en Breu-
gel. Beide slagwerkgroepen staan onder leiding van dirigent  
Patrick van den Heuvel. De slagwerkgroep uit Son en Breugel 
komt op bezoek in Heesch.

Het belooft een gezellige ontmoeting te worden tussen de beide 
verenigingen, waarbij nieuwe nummers ten gehore worden ge-
bracht. Geniet van de ontspannen sfeer en luister naar de diverse 
klanken die met slagwerkinstrumenten kunnen worden voortge-
bracht. Dit concert is een goed begin van jouw zaterdagavond! 

Het concert vindt plaats in het verenigingsgebouw van Aurora 
aan ’t Dorp 138. Het begint om 19.00 uur en de entree is gratis! 
Meer informatie kun je vinden op www.fanfare-aurora.nl.

huub oosterhuis 
in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Huub Oosterhuis verzorgt een lezing naar 
aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Wolf en lam. Kor-
te verhalen over liefde en dood’. Na de lezing beantwoordt hij 
vragen van het publiek. Aansluitend signeert hij zijn boeken bij 
boekhandel Berne, gelegen op het terrein van de abdij.

Wolf en lam
Wolf en lam is het eerste boek van meesterverteller Huub Oos-
terhuis met verhalen; geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, 
soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij lief-
heeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood 
en liefde sterker dan de dood.

Zaterdag 28 mei 
Aanvang lezing: 14.00 uur. Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, entree: € 12,50, incl. koffie en thee vooraf.
Reserveren: vooraf reserveren via activiteiten@bernemedia.com.

 Foto: Ad Ploegmakers

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

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 17.00 

Zaterdag 11.00 - 17.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties! 

Ook in de vakanties geopend! 

WONENSpelen met je
interieur

www.humstijl.nl

start nu met sparen 
voor uw huis
Het lijkt zeer aantrekkelijk om nu een huis te kopen, want de 
hypotheekrente is laag en de huizenprijzen zijn dat, relatief 
gezien, ook. De regels voor het verkrijgen van een hypotheek 
zijn de afgelopen jaren sterk gewijzigd. U kunt namelijk als 
huizenkoper steeds minder aan bijkomende kosten in uw 
hypotheek meefinancieren.

Als u nu, of in de toekomst, een huis wilt kopen, dan wordt 
uw eigen inbreng voor de financiering steeds belangrijker. 
Kort gezegd; u heeft gewoon zelf een potje met geld nodig. 
De aanschaf van uw woning kan vaak nog via een hypotheek 
worden gefinancierd, maar de bijkomende kosten meestal niet 
meer. U kunt als huizenkoper de komende jaren steeds minder 
aan bijkomende kosten in uw hypotheek meefinancieren. Het 
sparen voor een hypotheek wordt dus erg belangrijk! Nu kunt 
u nog maximaal 102% van de waarde van een koopwoning 
lenen, die twee procent extra op uw hypotheek geeft u de 
ruimte om de extra kosten te financieren. Echter, dat percentage 
wordt de komende jaren verlaagd naar… 0%! U kunt dan alleen 
nog het volledige aankoopbedrag van uw woning financieren. 
Alle extra kosten moet u gewoonweg uit eigen portemonnee 
betalen. Voor de aankoop van een woning van bijvoorbeeld 
€ 150.000,- moet u al snel rekenen op zo’n € 7.500,- aan extra 
kosten.

Voor advies neem gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet, Rob van Heugten

CoLUmn
HYPotHeken

 ROB VAN HEUGTEN ROB VAN HEUGTEN

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Eikenoutletstore.nl 
is een zusje van eikentafels.nl 

ZATERDAG 28 MEI
MEGA VOORRAADVERKOOP 

BIJ EIKENOUTLETSTORE.NL!!!

Molendijk Zuid 21.1 • 5482 WZ  Schijndel 
Tel: 073 - 594 06 82 • E-mail: info@eikentafels.nl 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur.

BIJ EIKENOUTLETSTORE.NL!!!

Check onze acties  op Facebook

Voor een groot deel van de meubels 
geldt deze korting! Wees er dus snel bij, 
we zijn vanaf 10.00 uur geopend op de 

Molendijk Zuid 21.1 te Schijndel. 

Kortingen lopen op 
tot 60%!!!

Karaktervol, in jaren ’30 stijl gebouwd, vrijstaand woonhuis met een 
groot multifunctioneel bijgebouw (ca. 445 m³)!  Het object is gelegen 
aan een doorgaande weg in het centrum van Heeswijk-Dinther.  
Kortom, ideale woning voor beroep aan huis of mantelzorg! 

TE KOOP

HEESWIJKDINTHER, SINT SERVATIUSSTRAAT 42

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.
Bouwjaar: 1997 
Inhoud: ca. 610 m³ (excl. bijgebouw)
Perceeloppervlakte: 880 m²

www.raadhage.nl
Stationsstraat 20 • 5461 JV Veghel

Tel. 0413 - 37 89 21 • Email info@raadhage.nl

Binnenkijken
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Number 3
Lifestyle

Mega
outlet

Laag Beugt 1a, 
Heeswijk-DintHer 
www.numBer3.nL
www.HeDimeuBeLen.nL

zaterDag 
28 mei
van 10.00 > 17.00 uur

Mega
outlet

sHOP met 70% kOrting!

grote uitverkoop bij 
hedi Meubelen en number 3

Hedi Meubelen is al 33 jaar ge-
specialiseerd in oud hout, maat-
werk en trendy retro-artikelen 
en biedt alles aan op het gebied 
van wonen en lifestyle, zoals ta-
fels, stoelen en nog veel meer. 

Op zaterdag 28 mei gaan diver-
se meubelen tegen stuntprijzen 
de uitverkoop in.

De damesmodezaak Number 3, 
die trendy kleding aanbiedt voor 
vrouwen van alle leeftijden, doet 
ook mee met de outlet. 

Kleding van bekende merken, 
zoals YaYa, Esqualo, Tramontana 
en Josh V worden voor dump-
prijzen, met wel zeventig pro-
cent korting, aangeboden. 

De uitverkoop van Hedi Meube-
len en Number 3, beide gelegen 
aan de Laag Beugt 1A, start za-
terdag om 10.00 uur. Voor een 
hapje en een drankje wordt ge-
zorgd. 

Kijk voor meer informatie op 
www.hedimeubelen.nl en 
www.number3.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Hedi Meubelen en Number 3 houden op zaterdag 28 mei een grote uitverkoop. 
Vele meubelen en kleding worden tegen dumpprijzen, met wel zeventig procent korting, aangeboden.

Bouw- en woonfestival
Er gaat weer gebouwd worden in Heeswijk-Dinther

Met de invulling van zeven hec-
tare bouwgrond op plan Roden-
burg, wil de gemeente Bernheze 
begin 2017 beginnen met het 
realiseren van 125 woningen. Er 
worden huurwoningen gebouwd 
en voor het overige is er ruimte 
voor CPO en zelfbouw. Dit kun-
nen verschillende soorten huizen 
zijn, zoals senioren-, vrijstaande, 

twee-onder-een-kap- en rijtjes-
woningen. 
Op woensdag 1 juni wordt om 
19.30 uur een bouw- en woon-
festival gehouden door Actief 
Burgerschap en de gemeente 
Bernheze. Daarbij worden alle 
plannen voor dit grote nieuw-
bouwproject uit de doeken ge-
daan. 

Niet alleen inwoners die belang-
stelling hebben voor het kopen 
dan wel huren van een huis op 
genoemde locatie zijn van harte 
uitgenodigd om zich deze avond 
uitgebreid te laten informeren. 
Ook particulieren die samen wil-
len investeren in (huur-/koop)
woningen kunnen zich uitge-
breid laten voorlichten en advi-
seren. De avond zal bijgewoond 
worden door diverse partijen op 
gebied van financiering, CPO/
IPO en duurzaamheid. 

Ook na afloop van de avond zijn 
zij graag bereid vragen te beant-
woorden.

HEESWIJK-DINTHER - Er gaat op korte termijn weer gebouwd worden in Heeswijk-Dinther. Speciaal 
voor iedereen die op zoek is naar een huur- of zelfbouwwoning in Heeswijk-Dinther of interesse heeft 
om hierin te investeren, wordt op woensdag 1 juni om 19.30 uur in CC Servaes een festival georgani-
seerd. Tijdens dit festival worden de mogelijkheden en belangstelling in kaart gebracht. De deuren van 
de zaal gaan om 19.00 uur open. 

Samen met 
je nieuwe 
buren � n 
drankje 
drinken

 Tekst: Matthijs van Lierop

Meubelen 
en kleding 

voor 
dumpprijzen

Het nieuwe won
en

Modern
Spelen met je

interieur
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kennis en
 onDeRsteuning 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 tot 
18.00 uur voor u klaar tijdens een 
gratis toegankelijk spreekuur op 

ons kantoor in Heesch (Cereslaan 
4, naast de Rabobank). Iedereen 
kan hier vrijblijvend binnenlopen 
om vervolgens in gesprek te gaan 
met een van de aanwezige spe-
cialisten, waarbij ze worden voor-
zien van een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserveren 
op 0412 - 45 90 00 (receptie Van 
Soest & Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen 
of gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 

15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

onze diensten o.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 25 mei t/m 7 juni 2016 Prijzen in euro’s. 
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 25 mei t/m 7 juni 2016 Prijzen in euro’s. 
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
voorraad strekt. Van woensdag 25 mei t/m 7 juni 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
voorraad strekt. Van woensdag 25 mei t/m 7 juni 2016 Prijzen in euro’s. 

Gratis
spaar-
kaart
artikel

GrATis tegen 
inlevering van 
Gr
inlevering van 
Gr  tegen 
inlevering van 

 tegen 

10
inlevering van 

10
inlevering van 
 spaarpunten

Bami- of nasischijf
Oriental
4 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 3,49 /
Diepvriesspecialist

/
Diepvriesspecialist

3,89
Diepvriesspecialist
Normaal 3,49 /
Diepvriesspecialist

3,89

regenboogforel
1 kilogram
Blanco

Vanille, stracciatella, kers, 
hazelnoot, yoghurt naturel 
of yoghurt bosbessen
roomijs
500 ml
Tonitto

Diverse varianten
BBQ spiesen
3 stuks
Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne
Frites
2 kilogram
Lutosa

3

Frites
Frieten

Frites 
Frieten

.

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

3

Frites
Frieten

Frites 
Frieten

.

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

€ 3,54

2,49

2,69

Wantan, yakitori of 
garnalen in filodeeg
Fingerfood
6, 14, of 20 stuks
Pure Asia

Blackberry-, strawberry- of
double caramel 
Multipack 
handijs
3 stuks
Nüfruit & Ekselence

€ 2,49
€ 3,49 
€ 3,99

25%
korting

Kip- of varkenssaté 
Met of zonder stokjes
140 gram
Diepvriesspecialist

85 gram
Frikandel extra
40 stuks
Diepvriesspecialist

€ 11,89

9,99

€ 2,19

1,19

Vegetarische
Mini loempia

36 stuks
Dorada

1,99

Dorada

Bami- of nasischijf

Nüfruit & Ekselence

€ 2,89

1,99

egenboogforel

€ 8,99

5,99
€ 10,47

7,50

3 
schalen

€ 1,99

1,59

Breakout Run
MAASHORST - Over een paar weken zal natuur-
gebied ‘De Maashorst’ de thuishaven zijn van de 
vierde editie van de Breakout Run. Het evene-
ment, wat een uniek gevangenisthema bevat, zal 
plaatsvinden op 4 & 5 juni. 

Nadat het evenement in de prijzen is gevallen tij-
dens de Obstacle Run awards (1ste beste Junior 
Run & 3e beste Obstacle Run van Nederland), is 
het verkozen tot kwalificatie race voor de Euro-
pese en Wereldkampioenschappen.

Deelnemers hebben de kans om zichzelf in te 
schrijven voor deze kwalificatierace die op 4 juni 
om 10.00 uur van start zal gaan. Naast de kwa-
lificatierace hebben deelnemers natuurlijk ook de 
kans om zich voor andere startvakken in te schrij-
ven (8 of 16 kilometer).

Van de ontsnappingsroute wordt ook steeds 
meer bekendgemaakt. Zo zal er dit jaar een glij-
baan zijn waar deelnemers van 10 meter hoog 
naar beneden zullen glijden. Ook zullen ze de 
diepte induiken om te ontsnappen door een on-
dergrondse tunnel. Verder is de diversiteit van 
hindernissen wederom groot zoals tijgeren onder 
prikkeldraad, een waterval, passeren van ME’ers, 
ontwijken van lazers, etc.

Vele startvakken zijn al uitverkocht, maar worden 
er nieuwe startvakken toegevoegd, zodat deel-
nemers zichzelf (samen met vrienden, familie en 
collega’s) nog steeds in kunnen schrijven. Zo is er 
ook een nieuw Boeven Junior Run startvak geo-
pend zodat de kleine boeven (met ouders/bege-
leiders) de kans hebben om de ontsnappingsrou-
te te voltooien.

heemschuur opengesteld
HEESCH – De deuren van de 
Heemschuur gaan op zondag 29 
mei open voor het publiek, van 
13.00 tot 17.00 uur. 

De Heemschuur is het vereni-
gingsgebouw van Heemkunde-
kring De Elf Rotten. Het gebouw 
herbergt een museum, een 
multifunctionele ruimte, waar 
wisselexposities worden georga-

niseerd en waar groepsontvang-
sten, vergaderingen, lezingen 
en presentaties plaatsvinden, 
een lees- en studiezaal met bi-
bliotheek en archief en een be-
stuurskamer. 

Het museum, de multifunctione-
le ruimte en de lees- en studie-
zaal zijn vernoemd naar mensen 
die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de geschiedschrij-
ving van en over Heesch: Lee 
Ceelen, Albert van den Berg en 
Piet Hendriks.

Wat is er te zien? 
Op de eerste verdieping het 

museum, met een prachtige col-
lectie landbouwwerktuigen, am-
bachtelijke gebruiksvoorwerpen, 
zoals van een rietdekker, een 
imker en een schoenmaker, een 
schooltje, een winkeltje en spul-

len van de dorpsdokter.

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruik maken van de bibliotheek 
en de zeer uitgebreide fotocol-
lectie raadplegen. Uiteraard zijn 
ook de uitgaven van de heem-
kundekring te koop. Rond de 
Heemschuur kan de prachtige 
tuin bekeken worden, waarin 
objecten zoals een originele ma-
nege of rosmolen, te zien zijn.
De mogelijkheid bestaat een 
kopje koffie of thee te nuttigen. 

Het adres van de Heemschuur is: 
Schoonstraat 35.
Buiten de vaste openingstijden 
zijn - tegen betaling - groepsbe-
zoeken mogelijk. Meer informa-
tie: www.de-elf-rotten.nl, 
tel.: 06-10463762, e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

ambacHtelij ke gebruiksVoorwerPen, 
zoals Van een rietdekker, 

een imker en een winkeltje en sPullen 
Van de dorPsdokter
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MODE
SHOW
28 MEI

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

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

20 
JAAR
KRINGLOOP

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



Woensdag 25 mei 2016 19
  

Buurtteam heesch-noord nodigt 
uit voor derde buur-bijeenkomst

De eveneens aanwezige burge-
meester Marieke Moorman zei 
onder de indruk te zijn van de 
initiatieven van duurzaamheid 
binnen de gemeente Bernheze. 
Zij sprak ook over de zonnepa-
nelen die de gemeente zelf heeft 
geplaatst, om te voorzien in een 
deel van de eigen energiebe-
hoefte. 
Voor Buurkracht Heesch-Noord 
hét moment hier actief mee aan 
de slag te gaan. Wij hebben een 
aantal leveranciers van zonne-

panelen benaderd en vragen 
laten beantwoorden. Na evalu-
atie hebben wij er één uitgeko-
zen die volgens ons de beste is 
in prijs- en kwaliteitverhouding. 
Met andere woorden, wij heb-
ben als buurtteam het voorwerk 
gedaan voor een gunstige aan-
bieding voor zonnepanelen.

Graag willen wij je hierover in-
formeren op maandag 6 juni 
om 20.00 uur in CC De Pas. De 
door de werkgroep voorgestelde 

leverancier zal aanwezig zijn om 
het verhaal over zijn producten 
te vertellen en vragen te beant-
woorden. Bewoners van Heesch- 
Noord kunnen zich eventueel 
aanmelden voor de avond via:
Marja Theelen: 
marja.theelen@home.nl
Huub van Herpen: 
hvherpen@ziggo.nl
Peter Stoltz: famstoltz@hetnet.nl
Antoon van de Hurk: 
ahurk@wxs.nl

Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel fijn voor ons. Graag tot 
maandag 6 juni in CC De Pas.
Namens het buurtteam Heesch- 
Noord.

HEESCH - Tijdens de bijeenkomst van BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) in april sprak Marjan Min-
nesma, directeur van Urgenda. Deze inspirerende vrouw heeft een voettocht naar Parijs gemaakt om op 
te komen voor duurzame energie. Zij heeft ook een duidelijke visie over hoever je je huis energieneu-
traal kunt maken, waarbij de investering op redelijk korte termijn terugverdiend wordt.

Voorjaarstentoonstelling hkk 
nistelvorst over ‘t smidsambacht
Over de Nisseroise en Vorstenbossche hoefsmeden en smederijen

Doorlopend zullen in het heem-
huis middels een PowerPoint-
presentatie vele facetten van het 
ambacht van de smid te zien zijn. 

Ook zullen er diverse smidsge-
reedschappen, smeedartikelen 
en producten aanwezig zijn. Bo-
vendien zullen de fraaie werk-
stukken van onze ‘oud’-koper-
slager Gerrit van Lieshout niet 

vergeten worden. De heer René 
Visser uit Wijbosch zal de hele 
dag demonstraties geven over 
het vak ‘smid’. 

Als klap op de vuurpijl zal Maikel 
van Dinther, een heuse hoefs-
mid, tussen 12.00 uur en 14.00 
uur demonstraties geven van het 
beslaan van een paard. 
En natuurlijk kan men in het 

heemhuis gedurende de bezich-
tiging van al dit moois terecht 
voor een kop koffie/thee of iets 
fris.

De tentoonstelling vindt plaats 
van 10.0 tot 17.00 uur, zowel in 
het heemhuis als op het buiten-
terrein van HKK de Nistelvorst, 
Maxend 3. 
De entree is gratis.

NISTELRODE – HKK Nistelvorst organiseert op zondag 29 mei voor het eerst in haar bestaan een voor-
jaarstentoonstelling. Er is gekozen voor het smidsambacht in de breedste zin van het woord. Er zullen 
vele foto’s, informatie en documentatie van alle smederijen, die Nistelrode en Vorstenbosch rijk zijn 
geweest, tentoongesteld worden.

de ‘Klenekse’ smid Toon van DijkSmederij Van den Akker op Weijen

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

26 Mei 
NISTELRODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont Nes-
terlé een film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten van 
een boeiende film die met zorg is uitgekozen. Wil je tijdig achter-
grondinformatie over de eerstvolgende film ontvangen, meld je dan 
aan voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl. 

De filmavond begint om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijg-
baar aan de kassa vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om 
- onder het genot van een drankje - in de sfeervolle foyer gezellig 
na te praten. Zit je examen er op en heb je een relaxed avondje-uit 
verdiend? Bij aankoop van een filmkaartje staat er een gratis drankje 
voor je klaar!

Donderdag 26 mei bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis 
filmkaartje! Bij besteding van een hoofdgerecht ontvang je een 
gratis kaartje voor de film van die avond.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw 
administratie 

op een 
voetstuk…

Voor Maas & van Oss 
een koud kunstje!

Het verzorgen van uw administratieve, fi scale en fi nanciële 

zaken is voor Maas & van Oss een koud kunstje. Wij plaatsen 

voor een groot aantal MKB’ers de complete administratie op 

het door de klant gewenste en voor de wet vereiste voetstuk.

Van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers tot fi scale 

aangiften en prognoses. Wellicht binnenkort ook voor 

u…maak geheel vrijblijvend kennis om te horen hoe 

wij uw administratie op een voetstuk plaatsen.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK – Kom je ook naar de 
kindervakantieweek van 29 au-
gustus tot en met 2 september? 
Download het inschrijfformulier 
op www.stichting-ranja.nl en 
neem het ingevuld mee.

Inschrijfdagen:
Donderdag 2 juni: 19.00 - 21.00 
uur bij IMeet in Heeswijk-Dinther

Zaterdag 4 juni:
9.30 - 11.30 uur bij De Wis in 

Loosbroek. 13.30 – 16.00 uur bij 
IMeet in Heeswijk-Dinther

Inschrijfkosten: € 17,50 (na 4 
juni € 25,-). Bij voorkeur in-
schrijvingen betalen met pin.

Sluiting inschrijftermijn: 
zaterdag 18 juni.

Informatie inschrijven:
Carmen van den Boom, 
06-39767324 of 
info@stichting-ranja.nl.

inschrijven kVW 2016 
olympische spelen 

kinderen

Welpen helpen tante thee

In een weekend vol ruzies, rare 
figuren en vette spellen, hebben 
de meiden geprobeerd de zusjes 
nader tot elkaar te brengen. Zo 
hebben ze de hulp ingeschakeld 
van een eigenaardige tovenaar, 
die ze op pad heeft gestuurd 
voor allerlei natuurlijke ingre- 
diënten voor een magisch meng-
sel. Ook hebben ze, samen met 
Rens Roddelneef, geprobeerd te 
achterhalen of de zusjes ruzie 
hadden omdat ze op dezelfde 

jongen verliefd waren en heb-
ben ze, samen met sergeant Ka-
rel, geprobeerd Cloë en Zoë wat 
discipline bij te brengen, door 
een geheim trainingsprogramma 
uit het leger uit te voeren in de 
gymzaal.

Toen dit allemaal tevergeefs 
leek, wist oma raad! Ze had be-
dacht om een mantel der liefde 
te naaien, om de rust te laten 
wederkeren. Hier hebben alle 

Shanti’s, samen met oma, hard 
aan gewerkt en de grote lappen-
deken heeft gewerkt! Cloë en 
Zoë kunnen weer samen door 
een deur, en Thee-ma heeft 
sindsdien niet één zenuwinzin-
king meer gehad!

Lijkt meegaan op zo’n weekend 
jou ook supergaaf? Kijk op 
www.scoutingheesch.nl of kom 
op zaterdagmiddag om 14.00 
uur een keer kijken! 

HEESCH - De welpen Shanti van Scouting Heesch stonden dit weekend voor ’n moeilijke taak. Hun hulp 
was ingeroepen door Thee-ma, die met de handen in het haar zat. Haar tweelingdochters, Cloë en Zoë, 
maakten continu ruzie en hielden daar niet mee op. Cloë, een stoer en sportief jongensachtig meisje, 
werd helemaal gek van haar zus Zoë, een echt meisjesachtig meisje, dat houdt van alles wat roze en lief 
is. Samen met de stafleden, hebben de Shanti’s het probleem aangepakt!

Druk weekend voor 
theaterhuis Joris

Theaterhuis Joris gaat dan de 
voorstellingen, waar de kinderen 
de afgelopen maanden flink voor 
geoefend hebben, ten uitvoer 
brengen. Zingen en dansen op 
het grote toneel, ze vinden het 
nu al spannend, maar hebben er 
heel veel zin in. Kinders 1 spelen 
het bekende sprookje ‘Repel-
steeltje’ en Kinders 2 de musical 
‘Paniek in de Snoepfabriek’.

De uitvoeringen zijn in De Pas 
op: zaterdag 4 juni om 12.30 
uur: Repelsteeltje en om 15.00 
uur: Paniek in de Snoepfabriek.
Zondag 5 juni om 12.30 uur: Pa-
niek in de Snoepfabriek en om 
15.00 uur: Repelsteeltje.

De tieners brengen de musical 
‘De meiden van Betsy’ 
Een pittig stuk, dat zich afspeelt 

in een justitiële jeugdinrichting 
(JJI) voor meisjes. Dramathera-
peute Betsy probeert op haar 
manier de meiden weer in het 
gareel te krijgen. Maar dan krij-
gen ze bericht van het ministe-
rie dat de behandelafdeling van 
Betsy, in het kader van bezuini-
gingen, gesloten moet worden. 

Hoe zullen de meiden daarop re-
ageren? De meiden van Betsy is 
te zien op zaterdag 4 en zondag 
5 juni in de theaterzaal van Het 
Hooghuis, Verdistraat 75 in Oss. 
De voorstellingen beginnen om 
19.45 uur. 

Kosten zijn € 6,50 per voor-
stelling. Een passe partout 
voor twee voorstellingen kost  
€ 10,- en voor vier voorstellingen  
€ 12,50.

HEESCH - Het wordt een gezellige drukte komend weekend in CC 
De Pas en in de theaterzaal van het Hooghuis in Oss, locatie west.

‘Waarom doe jij je schaduw na?’
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Koel drankje,
cool prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8                
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‘Routes in Brabant’ is hét start-
punt voor een mooie fiets- of 
wandeltocht door het Brabantse 
landschap. 

Op de website 
www.routesinbrabant.nl
vindt u zowel het complete wan-
delroutenetwerk als het com-
plete fietsroutenetwerk. Aan de 
hand van de knooppunten kunt 
u zelf routes uitstippelen. 
Ook vindt u op de website actu-
ele informatie over afsluitingen 
en omleidingen. 

Komt u onderweg een kapot 
bordje tegen? Meld dit via het 
meldpunt op 
www.routesinbrabant.nl. 

GemeenteberiCHten

PraktisCHe informatie

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

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

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

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

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

Tijdelijke en definitieve huisves-
ting voor alle woningzoekenden
Wethouder Peter van Boekel: 
“De nood is hoog. Voor ver-
gunninghouders en voor andere 
mensen die door omstandighe-
den versneld op zoek zijn naar 
een woning. 

We gaan daarom twee dingen 
tegelijk doen. We gaan zorgen 
dat er voldoende permanente 
woningen komen voor alle wo-
ningzoekenden.” 
Omdat het bouwen van perma-
nente woningen tijd kost, gaan 
we tegelijk ook tijdelijke wonin-
gen realiseren. Dat kan al snel en 
betekent dat we mensen al op 
korte termijn kunnen helpen aan 
een dak boven hun hoofd. Vanuit 
deze tijdelijke woningen kunnen 
ze dan over een tijdje terecht in 
de permanente woningen. 

Wat moet er gebeuren om tijde-
lijke woningen te realiseren
1. De gemeente is aan het on-

derzoeken of er bestaande 
panden zijn, die geschikt zijn 
om te verbouwen tot tijdelijke 
woonruimte. 

2. Ook bekijken we of er grond 
van de gemeente of particu-
lieren geschikt is om tijdelijke 
huisvesting op te realiseren. 

3. De gemeente heeft in het ver-
leden grond gekocht om (in 
de toekomst) woningen op te 

bouwen. Als uit het onderzoek 
bij punt 1 en 2 niet voldoende 
mogelijkheden komen, gaan 
we kijken of deze grond ge-
schikt is voor tijdelijke huisves-
ting. 

Wat moet er gebeuren om per-
manente woningen te realiseren
Het college vindt dat het be-
langrijk dat, daar waar de nieu-
we huurwoningen worden ge-
bouwd dit maximaal 30% van de 
totale wijk is. De bedoeling is om 
gezinswoningen te bouwen voor 
gezinnen en voor alleenstaan-
den.    

1. In Bernheze worden al op 
verschillende plekken nieuwe 
huizen gebouwd. De gemeen-
te gaat hier ook (extra) sociale 
huurwoningen bouwen. Hier-
over zijn we in gesprek met 
onder andere woningcorpora-
ties en projectontwikkelaars. 

2. Als er niet extra gebouwd kan 
worden op de plekken waar nu 
al gebouwd wordt, dan kijken 
we of we woningen kunnen 
bouwen op grond die de ge-
meente in het verleden heeft 
gekocht voor woningbouw. 

3. Als de mogelijkheden bij punt 
1 en 2 onvoldoende zijn, gaan 
we op zoek naar grond van 
derden die geschikt is voor het 
bouwen van sociale huurwo-
ningen. We verwachten niet 

dat dit nodig is. In het plan 
van aanpak concludeert het 
college dat binnen de bestaan-
de woningbouwlocaties en op 
grond van de gemeente vol-
doende ruimte is. 

Financiën
Omdat we op dit moment nog 
volop aan het onderzoeken zijn 
waar we woningen willen bou-
wen en wat voor woningen pre-
cies, is het moeilijk om in te schat-
ten wat de totale kosten zullen 
zijn. Voorlopig gaan we uit van 
ongeveer 1.850.000 euro.  Het 
college vraagt aan de raad een 
werkbudget om al aan de slag te 
kunnen gaan. Dit werkbudget is 
een voorschot dat onder andere 
gebruikt wordt voor huisvesting, 
integratie en communicatie.    

Inburgeren
Voor mensen die in Nederland 
komen wonen geldt al dat zij 
allerlei inburgeringsactiviteiten 
moeten ondernemen. Het col-
lege wil hier echter nog meer 
aandacht aan geven. Zodat ver-
gunninghouders nog beter deel 
worden van onze samenleving. 
Samen met vluchtelingenwerk, 
Ons Welzijn en andere maat-
schappelijke partners maken we 
afspraken over taallessen, het 
leren van onze waarden en nor-
men, het uitwisselen van culture-
le aspecten, het deelnemen aan 

onze lokale maatschappij en het 
vergroten van kansen om aan 
het werk te komen. En natuurlijk 
is ook de betrokkenheid van in-
woners van onze gemeente no-
dig en welkom! We krijgen al van 
veel kanten hulp aangeboden en 
gaan graag met iedereen die zich 
betrokken voelt in gesprek om te 
kijken wat we met elkaar kunnen 
doen.

In gesprek met inwoners en 
ondernemers van Bernheze
De gemeente zoekt plekken voor 
extra tijdelijke woningen voor 
alle woningzoekenden. Wij heb-
ben aan de hand van een aantal 
criteria locaties gevonden. 

We willen ook graag weten wat 
inwoners en ondernemers van 
onze gemeente hiervan vinden. 
Misschien heeft u zelf ideeën 
waar of op welke manier extra 
woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 
Of wilt u nieuwe inwoners hel-
pen met het wegwijs maken in 
onze gemeente en samenleving. 

Per locatie en situatie willen we 
met de betrokken bewoners en 
ondernemers in gesprek. Hier-
over volgt de komende weken 
meer informatie. Na deze ge-
sprekken zal de gemeenteraad 
een beslissing nemen over de 
meest geschikte locaties. 

U kunt uw ideeën natuurlijk ook 
al aan ons doorgeven via 
gemeente@bernheze.org of tele-
fonisch via  14 0412. Hier kunt u 
ook terecht voor vragen over dit 
onderwerp.

De gemeente Bernheze organiseert samen met ZLM Verzekeringen 
in het kader van ‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’ op 8 juni 
2016 een caravantraining op de Misse in Heesch. Begin het nieuwe 
kampeerseizoen goed en doe mee.

In drie uur leert u van een des-
kundige instructeur alles wat van 
belang is voor het rijden met een 
caravan. Van de voorbereiding 
en controle voor u op pad gaat 
tot het parkeren van de caravan. 
Ook lastige manoeuvres en veilig 
een noodstop maken komen aan 
bod. U volgt de training met uw 
eigen auto en caravan. En neem 
vooral uw partner of een andere 
bijrijder mee. Samen leert u meer 
en bestuurder en bijrijder kunnen 

elkaar nuttige aanwijzingen ge-
ven.
Er is plaats voor 8 caravans per 
dagdeel. ’s Morgens is dat van 
8.30 tot 12.00 uur en ’s middags 
van 13.00 tot 16.30 uur. We 
verwerken de inschrijvingen op 
volgorde van binnenkomst. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een 
mail te sturen naar 
preventie@zlm.nl. Geef hierin 

aan of u ’s morgens of ’s middags 
wilt deelnemen, of u een bijrij-
der meeneemt en natuurlijk uw 
naam, adres en telefoonnummer. 
U kunt zich ook telefonisch aan-
melden bij ZLM, telefoon 
0113-23 88 98.

De training is gratis. Schrijf snel in 
want er is maar een beperkt aan-
tal plaatsen. 
U ontvangt na inschrijving het 
programma per post of per 
e-mail. 

gemeente presenteert plan van aanpak extra woningen
Op 18 februari besloot de gemeenteraad om extra vergunninghouders in onze gemeente te huisvesten. 
Op donderdag 19 mei presenteerde wethouder Peter van Boekel het plan van aanpak hiervoor. Het college 
wil de komende vijf jaar 150 extra sociale woningen realiseren voor vergunninghouders en andere wo-
ningzoekenden. De gemeenteraad bespreekt het plan van aanpak tijdens de gemeenteraadsvergadering 
op donderdag 2 juni. Het plan van aanpak vindt u terug op www.bernheze.org.

AgenDA

27 mei 2016
Gemeentehuis gesloten

1 juni 2016
19.30 uur
Woningmarkt 
St Servaes, 
Heeswijk-Dinther
(zie pagina 15)

2 juni 2016
19.00 uur
Werkatelier 
Groene Loper Maashorst
Natuurcentrum 
De Maashorst, 
Nistelrode

2 juni 2016
19.30 uur
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch

Gewijzigde openingstijden
In verband met een personeelsbijeenkomst is 

het gemeentehuis op vrijdag 27 mei 2016 gesloten.

Veilig op pad met uw caravan
Volg de caravantraining

Zelf een fiets- of wandelroute 
uitstippelen 
Routes in Brabant 

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak



Woensdag 25 mei 2016 23
  

IVN en de Maashorst organiseren 
op 2 juni 2016 het eerste Werka-
telier Groene Loper Maashorst. 
Het werkatelier is een vervolg op 
de huiskamerbijeenkomst Groene 
Loper. De bijeenkomst vindt plaats 

bij Natuurcentrum De Maashorst 
en begint om 19.00 uur (inloop 
vanaf 18.30 uur). Het werkate-
lier is bedoeld voor de 35 lopen-
de Groene Loper-initiatieven die 
een voucher hebben ontvangen, 
maar is zeker ook interessant voor 
bewoners die aan willen haken of 
zelf een initiatief willen starten. 

Workshops
Het doel van het werkatelier is 
elkaar inspireren met mooie voor-
beelden, uitwisselen van ideeën 

en ervaringen en samen naden-
ken over Groene Lopers in De 
Maashorst. Centraal onderdeel 
zijn de interactieve workshops: 
speelnatuur, kunst en natuur, 
inrichting en aanleg, promotie 
en marketing van uw initiatief, 
subsidies, omgaan met weer-
standen. Een aantal van deze 
workshops wordt begeleid door 
professionals. Aanmelden kan tot 
30 mei via e-mail:  i.de.haan@ivn.nl.
Vermeld erbij welke workshop u 
graag wilt volgen.

GemeenteberiCHten

oFFiciËLe BekenDMAkingen

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Fanfare St. Lambertus Nistelro-

de voor het organiseren van het 
evenement Night of the Music 
op 28 en 29 oktober 2016 van 
20.00 tot 2.00 uur in sporthal 
De Overbeek, De Hoef 23a, 
5388 EL Nistelrode. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
9 mei 2016.

-  BOBZ voor het organiseren van 
het evenement Gala voor groep 
8 van de basisscholen in Nistel-
rode op 15 juli 2016 waarbij 
een stoet auto’s door de straten 
Loo, Hoogstraat, Kromstraat, 
Tramplein en Lindestraat naar 
Parkstraat 2, 5388 HS Nistelo-
de rijden. Deze straten zijn ge-
heel of gedeeltelijke afgesloten 
tussen 18.30 en 19.30 uur. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 9 mei 2016.

-  L.R. Ruiters van Pater van den 
Elsen Heeswijk voor het orga-
niseren van Jumping Heeswijk 
van 13 t/m 17 juli 2016 op 
de Busselsesteeg 2, 5472 PT 
Loosbroek. De Achterdonkse-
straat wordt afgesloten tussen 
de Voorstraat en de Groene-
veldsestraat gedurende het 
evenement. De beschikkingen 
zijn verzonden op 13 mei 2016.

-  Bijenhoudersvereniging Sint 
Ambrosius Bernheze voor het 
organiseren van een Natuur- 
en bijenmarkt op 12 juni 2016 
van 10.00 tot 16.30 uur op het 
Raadhuisplein, 5388 GM Nis-
telrode. Tijdens het evenement 
is het Raadhuisplein afgesloten 

voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 13 mei 2016.

-  Cultureel Centrum de Pas 
voor het organiseren van een 
Beachhandbaltoernooi van 10 
t/m 12 juni 2016 op De Mis-
se, 5384 BZ Heesch. De Misse 
is afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers op 8 
juni 2016, vanaf 20.00 uur tot 
en met 13 juni 2016, 22.00 uur. 
De Hoogstraat (vanaf de krui-
sing Schoonstraat tot aan de 
bibliotheek) is afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers op 10 juni 2016, vanaf 
17.00 uur tot en met 12 juni 
2016, 20.00 uur. Op de Strick-
laan geldt een parkeerverbod 
voor beide zijden van de weg 
op 10 juni 2016, vanaf 17.00 
uur tot en met 12 juni 2016, 
20.00 uur. De beschikkingen 
zijn verzonden op 17 mei 2016.

-  Voetbalvereniging RKSV 
Avesteyn voor het organiseren 
van een feestweekend t.g.v. 
het 75-jarig bestaan van de 
vereniging op 27 en 28 mei van 
19.30 tot 2.00 uur op de Steen- 
en Stokstraat 6, 5473 RN Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 18 mei 2016.

-  Buurtvereniging Bluumkes-
buurt voor het organiseren van 
een 25-jarig jubileumfeest op 
2 juli 2016 van 15.00 tot 1.00 
uur op de locatie Narcislaan, 
5384 GM Heesch. Een gedeelte 
van de Narcislaan (vanaf Past. 
Boelensstraat tot Floraliastraat) 
wordt vanaf 1 juli, 10.00 uur tot 
3 juli 2016,12.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. De beschik-
kingen zijn verzonden op 18 
mei 2016.

-  Ruitersportvereniging De Va-
lianten voor het organiseren 
van een Bernheze Springcon-
cours op 27 en 28 mei 2016 
van 9.00 tot 21.00 uur en op 
28 mei 2016 van 9.00 tot 01.00 
uur op het Clubterrein aan de 
Heibloemsedijk, 5473 TC Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 20 mei 2016.

-  J. van Erp voor het organiseren 
van een buurtbarbecue op 19 
juni 2016 van 15.00 tot 21.00 
uur in een gedeelte van De La 
Sallestraat, 5384 NK Heesch. 
Een gedeelte van De La Sal-
lestraat (tussen Mgr. Van de 
Hurklaan en Graanakker) is 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 20 
mei 2016.

-  R.S.V. Vorstenbosch voor het 
organiseren van een dressuur/
springwedstrijd op 4 en 5 juni 
2016 op het clubterrein van 
R.S.V. Vorstenbosch aan de 
Brakkensedijk 17, 5476 VL Vor-
stenbosch. Op de Brakkensedijk 
geldt (vanaf de Meuwelweg tot 
aan de Leeghandseweg) in Vor-
stenbosch eenrichtingsverkeer. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 20 mei 2016.

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

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

ren van een bruiloft op 27 mei 
2016 van 15.00 tot 1.00 uur op 
de locatie Broekstraat 4, 5473 
XC Heeswijk-Dinther.

-  Combinatie de Vaart voor het 
organiseren van de Dag van de 
Bouw op 4 juni 2016 van 10.00 
tot 16.00 uur op locatie Hees-
wijkseweg, 5473 KV Hees-
wijk-Dinther.

-  Buurtvereniging Klein Rotter-
dam voor het organiseren van 
een buurtfeest met barbecue 

en luchtkussen van 14.00 tot 
24.00 uur op de speelplaats 
van Basisschool Emmaus, dr. 
Saal van Zwanenberglaan 115, 
5384 BV Heesch.

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

Collectevergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de vol-
gende collecte een vergunning 
verleend aan:
-  Zwem- en Polovereniging Gorgo

voor het organiseren van een 
heitje voor een karweitje op 25 
juni 2016 in de kernen Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek. De 
beschikking is verzonden op 19 
mei 2016. 

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

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
TV. Vorstenbosch’82, Tipweg 10, 
5476 VA, Vorstenbosch heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 4 juni 2016. 
Van deze mogelijkheid mag door 
de inrichting maximaal zes keer 
per jaar gebruik worden gemaakt. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 
2 van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving anterieure over-
eenkomst over 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 11 mei 2016 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen, 
in het kader van de ontwikkeling 

van het bestemmingsplan Ruim-
te-voor-ruimtewoning Dennen-
boomstraat-Schrikkelvenstraat 
Heesch. De overeenkomst heeft 
betrekking op de bouw van een 
ruimte-voor-ruimtewoning op 
het perceel kadastraal bekend 
gemeente Heesch, sectie G, num-
mer 263, plaatselijk bekend als 
hoek Dennenboomstraat-Schrik-
kelvenstraat in Heesch.
Inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken 
na publicatie, tijdens openingstij-
den ter inzage in het gemeente-
huis, De Misse 6, Heesch.

Vaststelling wijzigingsplan 
Wilhelminastraat 3 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan Wil-
helminastraat 3 te Nistelrode 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan behelst de oprichting 
van een vrijstaande woning op 
de percelen kadastraal bekend 
als gemeente Nistelrode, sectie F, 
nr. 2070 en 2052 (ged.), plaatse-
lijk bekend als Wilhelminastraat 3 
te Nistelrode.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 26 mei 2016 geduren-
de 6 weken op afspraak ter inza-
ge in het gemeentehuis, De Mis-
se 6, Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via de website www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.1721.WP-
Wilhelminastr3-vg01) en 
www.bernheze.org. 
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden be-
roep instellen die tijdig hun ziens-
wijzen op het ontwerp hebben 
kenbaar gemaakt, of niet kunnen 
worden verweten dat zij niet tij-
dig hun zienswijze naar voren 
hebben gebracht. Een beroep-
schrift kan worden ingediend bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 

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.

Op 2 juni 2016 vindt er een 
raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De ver-
gadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur. Op de agenda 
staat de Perspectiefnota 2017-
2020.

Informatie
De agenda en bijbehorende 

stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Via deze 
website kunt u de raadsverga-
dering live volgen en op een 
later tijdstip terugkijken. 

Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

geMeenteRAADsVeRgADeRinguitnodiging Werkatelier groene Loper Maashorst 
2 juni 2016
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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

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep heeft inge-
steld kan ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van genoemde 
Afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wij-
zigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteiten-
besluit) is ingekomen:
-  Brasserie ’t Oude Raadhuis 

heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van een brasserie op 
het adres ’t Dorp 61, 5384 MB 
Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
-  Dorpsrand ong. kavel 9a

Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 16-05-2016

-  Molenweg 2 en 4
Milieuneutraal veranderen en 
bouw varkensstal (wijziging op 
eerder verleende vergunning)
Datum ontvangst: 20-05-2016

Heesch
-  Broekhoek 44

Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 13-05-2016

-  Loosbroeksestraat 7
Oprichten stal
Datum ontvangst: 20-05-2016

-  Frans Halsstraat 8
Verbouw garage
Datum ontvangst: 19-05-2016

-  ’t Dorp 152
Wijzigen rechter zijgevel
Datum ontvangst: 22-05-2016

-  Gildestraat 10
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 22-05-2016

Heeswijk-Dinther
-  De Morgenstond kavel 10 

Retsel

Oprichten bedrijfsgebouw
Datum ontvangst: 17-05-2016

Nistelrode
-  Donzel 95 en 97

Bouw bergruimte
Datum ontvangst: 18-05-2016

Loosbroek
-  Dorpsstraat 71a

Bouw garage en aanleggen in/
uitrit
Datum ontvangst: 19-05-2016

-  Krommedelseweg ong.
Bouw woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 20-05-2016

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
-  Hondstraat 7 en 9

Bouw bijgebouw op Hond-
straat 7 en bouw woning met 
bijgebouw op Hondstraat 9
Verzenddatum: 19-05-2016

-  Kampweg 4
Nieuwbouw werktuigenloods
Verzenddatum: 19-05-2016

-  Dorpsrand ong.
Bouw woning
Verzenddatum: 19-05-2016

Heeswijk-Dinther
-  Retselseweg 11

Bouw carport
Verzenddatum: 17-05-2016

-  Lariestraat 11
(Her)bouwen bestaande 
garage, carport, overkapping, 
erfafscheiding en uitbreiden 
woning
Verzenddatum: 19-05-2016

Heesch
-  Graanakker 8

Realiseren constructieve 
doorbraak
Verzenddatum:20-05-2016

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

Tijdelijke Vergunning
Heeswijk-Dinther
-  Abdijstraat 55

Tijdelijk woonunit plaatsen 
en bewonen
Verzenddatum: 12-05-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 

van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Vinkel
-  Holkampstraat 3

Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 13-05-2016

Heesch
-  Aardenbaan 6

Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 23-05-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Nistelrode
-  Raadhuisplein 1c

Handelen met gevolgen voor 
beschermde monumenten/
interne aanpassing
Verzenddatum: 19-05-2016

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

Werkzaamheden A50 zomer 2016

Afsluitingen A50
•	 A50	 vanaf	 aansluiting	 Veghel	

(11) tot de aansluiting Nistel-
rode (15) in de richting van 
Oss/Nijmegen: van vrijdag 29 
juli 2016, 21.00 uur tot vrijdag 
5 augustus 2016, 21.00 uur.

•	 A50	vanaf	knooppunt	Paalgra-
ven (A50/A59) tot de aanslui-

ting Veghel (11) in de richting 
van Eindhoven: van vrijdag 5 
augustus 2016, 21.00 uur tot 
maandag 15 augustus 2016, 
6.00 uur.

Rijkswaterstaat neemt verschil-
lende maatregelen om de hin-
der zoveel mogelijk te beperken. 

Hierover is dan ook al intensief 
overleg gevoerd met omliggende 
gemeenten, de provincie, bedrij-
ven en hulpdiensten.

Meer informatie
Meer informatie en details over 
de omleidingsroutes volgen bin-
nenkort. 

Via www.rijkswaterstaat.nl
of www.vananaarbeter.nl
blijft u op de hoogte. U kunt ook 

bellen met de Landelijke Infor-
matielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis).

BERNHEZE – De A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven is in de zomervakantie twee weken dicht, 
één week per rijrichting. In de zomer van 2016 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A50. 
Het asfalt en de voegovergangen worden vervangen. Van 29 juli tot en met 15 augustus 2016 is de A50 
tussen Veghel en knooppunt Paalgraven ter hoogte van Oss twee weken volledig afgesloten; één week 
per rijrichting. Weggebruikers en de omgeving moeten rekening houden met afsluitingen en verkeers-
hinder.
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Tekst?

mei: zaaitiJd bonen Zie oplossing pagina 42

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Toon van Menzel 
uit Loosbroek

Winnaar:
Ricky van Gorp 

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MOOIBERNHEZERTJES

aanGeboden

een avondJe Uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

PediCUre 
HeesWiJk-dintHer
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, 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.

PediCUre nisteLrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

ontdek WeLke kLeUren 
JoU noG mooier maken 
deze Lente
Laat mij een kleurenanalyse 
maken en laat je verbazen door 
het resultaat. Ook leuk voor een 

vriendinnenavond of om kado 
te geven. Bel voor een afspraak 
Hannie Heesakkers 
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.

te kooP

nieUWe desso-
taPiJtteGeLs 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

PersoneeL

I.v.m. zwangerschapsverlof 
tiJdeLiJke HULP gevraagd 
voor verzorging MS-patiënte 
in Heeswijk-Dinther van half 
augustus t/m december. 
Sollicitaties s.v.p. mailen naar 
tijdelijkehulp@gmail.com. 

GevraaGd

oUde/kaPotte 
mobieLtJes voor 
stG. oPkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

bidPrentJes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

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

GezoCHt

oriGineLe miLitaire 
sPULLen Uit de tWeede 
WereLdoorLoG. 
Tegen vergoeding! 
Info: 06 - 4198 9670.

overiGe

Uw oude videobanden
op DVD, op USB-stick of 
op een harde schijf? Ook 
het PROFESSIONEEL filmen 
van bedrijfspresentaties, 
productieprocessen, 
toneeluitvoeringen, speeches, 
optredens, etc.
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Mail naar 
eerdenvideo@home.nl of bel 
naar 06-11355477.

in en verkooP 
van GebrUikte 
toUrCaravans, 
06-10658798.

biJ ons kUnnen 
kUnstLiefHebbers HUn 
HartJe oPHaLen, 
we hebben kunstwerken van 
verschillende kunstenaars.
Stichting De Rooie Hoeve 
Stoppelveldseweg 1 
Heeswijk-Dinther
Geopend zaterdag en zondag 
van 12.00 – 17.00 uur.

WiLt U een zoekertJe PLaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Voor meer informatie
De Morgenstond 6 - 5473 HG  Heeswijk-Dinther

0413-292933  /  06 - 21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 
en natuur in de Maashorst

Deze 
week 
in uw 

brievenbus
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nacompeTiTie

Ik houd van voetbal. Niet om te spelen 
(dat zou geen succes worden), maar 
wel om te kijken. Of het nu gaat om het 
goedbedoelde D- en E-voetbal van m’n 
eigen kinderen, het amateurvoetbal voor 
gevorderden in de eerste, tweede, derde 
of vierde klasse; de prestaties in het 
betaald voetbal of de fraaie verrichtingen 
in de Champions League. Ik geniet er 
meestal allemaal van.

De ontknoping van de Eredivisie op de laatste speeldag was bloed-
stollend. Veel spannender krijgen we het voorlopig niet meer. 
De enige domper die dag was het resultaat mijn ‘eigen’ cluppie, 
Willem II. Geëindigd op plek 16 en dus gedwongen tot het spelen 
van de nacompetitie. Natuurlijk, dan krijg je wel waar voor je 
seizoenkaart; twee thuiswedstrijden extra. 

Gelukkig wist Willem II afgelopen zondag, na een zinderende finale 
tegen aartsrivaal NAC, degradatie te voorkomen. Mede dankzij een 
goal van verdediger Freek Heerkens uit Heeswijk-Dinther. Dat juichte 
dubbel fijn. 

Ook in Bernheze waart het nacompetitiespook rond. In Nistelrode, 
Heesch, Heeswijk, Vorstenbosch en Loosbroek moeten de eerste 
elftallen hun seizoen nog even verlengen. De mannen van Prinses 
Irene, HVCH, Heeswijk en de Vorstenbossche Boys hopen op 
promotie. WHV moet strijden om degradatie te voorkomen. Ik wens 
ze allemaal heel veel succes. 

Het zal op eigen kracht moeten. Er zal namelijk geen FC Twente-
konijn uit de hoge hoed van de KNVB komen, dat onze clubs een 
handje gaat helpen. Maar als de ontknoping van dit jaar iets heeft 
laten zien, dan is het dat het absoluut zin heeft om er tot de laatste 
seconde in te blijven geloven.

Marieke Moorman
Burgemeester

column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

C2C
Het milieu is niet alleen een zaak 
van inwoners. De SP vindt dat 
bedrijven ook een bijdrage moe-
ten leveren aan verbetering van 
het milieu. Er is daarom ruim 
aandacht voor het milieubeleid 
richting bedrijfsleven. We leven 
in een wegwerpmaatschappij, 
waarbij ongeveer de helft van 
al het plastic dat geproduceerd 
wordt, voor eenmalig gebruik is 
en direct na gebruik wordt weg-

gegooid. Vooral in een super-
markt zie je dat werkelijk alles 
verpakt zit. Zelfs groente en fruit, 
die al een verpakking van zichzelf 
hebben, worden verkocht in een 
laag plastic. 

Bij zaken die over het milieu 
gaan, staat duurzaamheid voor-
op. De uitstoot van verontreini-
gende stoffen wordt tot het ui-
terste minimum beperkt. De SP 
wil verder blijvend een bijdrage 

leveren aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot in Bernheze. De 
inzet is een energie-neutrale ge-
meente Bernheze in 2030. Afval 
dat bedrijven produceren, moet 
op een verantwoorde manier 
hergebruikt worden (cradle to 
cradle). De tijd van wegwerpen 
en verbranden is echt voorbij. 
We kunnen producten weigeren 
die niet duurzaam verpakt zijn. 
Verder recyclen, verminderen en 
hergebruiken.

SP: Duurzaam Bernheze richting 2030

BERNHEZE - Het hergebruik van afvalstromen moet bevorderd worden. 
Hierbij levert het bedrijfsleven een actieve bijdrage. Dit vanuit het oog-
punt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven die 
zich actief opstellen, kunnen in aanmerking komen voor de status van 
‘preferred supplier’. De SP wil zo snel mogelijk een begin maken met het 
stelsel van ‘cradle to cradle’ (C2C). ‘Afval is grondstof’, luidt het motto. 
Niets wordt weggegooid!

Toon van Vugt, SP Milieuzaken

Gespreide verantwoordelijkheid
Vanuit het principe van gesprei-
de verantwoordelijkheid, is het 
CDA in de afgelopen twintig jaar 
voorstander geweest van een te-
rugtredende overheid, die meer 
ruimte geeft aan mensen om hun 
eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. 

Gerechtigheid
Om een samenleving te creëren 
waarin mensen weten waar ze 
aan toe zijn en respect krijgen, 
hecht het CDA - vanuit het prin-
cipe gerechtigheid - veel waarde 
aan het herstel van normen en 

waarden. Wij werken vanuit onze 
eigen kracht, door vooraf een 
goede discussie te voeren over de 
actuele politieke onderwerpen. 

Solidariteit
Solidariteit betekent voor 
CDA-leden, dat we voor de ge-
meente een gemeenschappelijk 
belang zoeken. Soms ten koste 
van onszelf, maar we hechten 
waarde aan het leveren van een 
bijdrage aan de samenhang in de 
maatschappij. 

Rentmeesterschap
Vanuit het principe rentmees-

terschap, is het CDA gericht op 
prestaties, maar met duurzaam-
heid in het achterhoofd. 

Met deze vier kernwaarden als 
basis, wordt een verkiezingspro-
gramma opgesteld. Daarmee 
gaan onze CDA-gemeenteraads-
leden aan het werk in de dage-
lijkse politiek. Als je interesse 
hebt om mee te doen in de lokale 
politiek en je wilt graag meeden-
ken vanuit deze kernwaarden: 
Meld je aan! 

Dat kan via: 
www.cda.nl/bernheze.

CDA: hoe groen is jouw gras?

BERNHEZE - Is jouw gras niet meer zo groen als het was? Ben je niet ge-
heel tevreden over zaken zoals ze nu geregeld zijn? Als jij een stap naar 
buiten wilt of kunt maken om het gras groener te laten kleuren, dan ben 
je welkom bij het CDA. Wij nemen onze beslissingen op basis van vier 
kernwaarden: 

Bestuur CDA Bernheze

taxussnoeisel inzameling vanaf 27 mei 
Promillage Taxol dan optimaal voor gebruik in medicatie tegen kanker

15 kruiwagens snoeisel zijn no-
dig voor één chemotherapie. 
Per 27 mei is het promillage 
10- Deacetylbaccatine III, in de 
volksmond bekend als Taxol, 
voldoende in de naalden aanwe-
zig en het snoeisel dus bruikbaar. 
Dan staat de chauffeur weer 

voor u klaar om het snoeisel op 
te halen. De stichting biedt gratis 
Taxus Taxi Tassen en knipzeilen 
aan, om het snoeien makkelijker 
te maken. Deze zijn gratis te ver-
krijgen via www.taxustaxi.nl/tas 
of telefoonnummer 085-48 96 
350. Er zijn ook diverse uitgif-

tepunten van de tassen. Bel met 
de stichting om te kijken of dit 
ook in uw gemeente het
geval is. Wilt u ook bijdragen? 

Doneer dan gratis het taxus-
snoeisel. Vanaf 27 mei kunt u 
via de website of telefonisch een 
ophaalverzoek indienen. Het 

snoeisel moet binnen 24 uur op-
gehaald worden om bruikbaar 
te zijn, houd daar dus rekening 
mee met het snoeien. Stichting 
Taxus Taxi wordt ondersteund 
door Den Ouden Groep, ODBN, 
Dar en GAD. Zij werkt ook sa-
men met diverse gemeenten en 
hoveniers. Ook TuinKeur draagt 
Taxus Taxi een warm hart toe. 
Samen dragen we bij aan de 
strijd tegen kanker!

BERNHEZE – Stichting Taxus Taxi biedt per 27 mei haar huis-aan-
huis taxiservice weer aan, voor het gratis ophalen van taxussnoei-
sel in de strijd tegen kanker. In de naalden zit het voorproduct van 
Taxol, het hoofdbestanddeel van de chemotherapie. Het promillage 
van de stof is momenteel nog onvoldoende in de naalden aanwe-
zig, doordat de groei van de taxus is achtergebleven. De inzameling 
2016 start daarom op vrijdag 27 mei.

‘Veel sPannender krijgen we Het 
VoorloPig niet meer. de enige domPer die 

dag was Het resultaat mijn ‘eigen’ cluPPie’



Woensdag 25 mei 2016 27
  

informatie voor de kernen

  

1.99
  400 G

Per stuk

599.00

Per stuk

29.99

Per stuk

149.00

Per stuk

89.99

2.49
  600 G

2.99
  420 G

0.99
  500 G

0.59
  1 KG

AANBIEDING

1

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 27 T/M ZO 29 MEI

VANAF WOENSDAG 25 MEI

    

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

  

MINI ELSTAR
APPELEN

GEMARINEERDE
GRILLFAKKELS*

SCHOUDER -
KARBONADE*

Monitor P55830 Medion 
Akoya MD 
8876

Drone Draagbare
DVD-speler

KIWI

ROOMBOTER
APPELTAART

Met Intel Core 
i5-6402P 
processor.

Full HD

Aan te sluiten 

op de tv

Bereik:
ca. 40 m

23.8"

www.mooibernheze.nl

Al 27 jaar 
dé goud- en edelsmid 

voor Bernheze

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087 

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 9.30-16.00 uur. 
Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak.

Zo verscheen er dinsdag 17 mei 
een artikel in het Brabants Dag-
blad, dat in het nieuwe mobili-
teitsplan de nadruk op de fiet-
sers wordt gelegd. Iedereen uit 
Bernheze is gevraagd om mee 
te denken. Ook bedrijven zijn 
hiertoe uitgenodigd. Zij kunnen 
hun werknemers bijvoorbeeld 
stimuleren om elektrische fiet-
sen te gaan gebruiken voor het 

woon-/werkverkeer. Ik denk dat 
we met z’n allen moeten pro-
beren om het mooie landelijke 
karakter van onze gemeente te 
behouden en hierin ook moeten 
willen investeren. ‘Ons’ mooie 
groen trekt immers ook andere 
inwoners uit andere gemeen-
ten aan, om door ons prachtige 
groen te fietsen, wat de recrea-
tieve sector weer een positieve 

impuls geeft. Ook ‘wonen in het 
groen’ heeft aantrekkingskracht, 
waardoor nieuwbouwprojecten 
én bestaande huizen die te koop 
staan interessanter worden en 
daardoor makkelijker verkoop-
baar zijn. 
Kortom: Bernheze ‘groen’ hou-
den is belangrijk. Lokaal nodigt 
u dan ook van harte uit om uw 
gedachten hierover te delen.

Lokaal: Lokaal denkt ‘groen’

BERNHEZE - Dat Bernheze een ‘groene’ gemeente is tussen de verstedelijkte 
gemeenten van ’s-Hertogenbosch, Oss en - in mindere mate - Uden-Veghel, 
dat wisten wij al lang natuurlijk. Dat we onze gemeente ook ‘groen’ kunnen 
houden door over mobiliteit na te denken, is misschien niet iets waar je met-
een aan denkt.

Bas van der Heijden, Lokaal

Zo komen er bij de gemeente 
nauwelijks klachten binnen over 
de kortingen op huishoudelijke 
hulp en zorg aan huis. Maar af 
en toe hoor ik toch klachten over 
hoe het gaat. 
Mensen die huishoudelijke hulp 
bieden, rennen van hot naar 
her. Nauwelijks tijd om hun werk 
goed te doen. Ouderen zijn van 
drie naar één uur hulp per week 
gegaan en er moet meer hulp 

geboden worden door mantel-
zorgers.
Gaat dit echt allemaal goed of 
durven we niet meer te klagen? 
Progressief Bernheze is bang 
voor dat laatste. Ja, er moest 
bezuinigd worden, maar dat be-
tekent niet dat alles maar moet 
kunnen. Wij horen graag waar 
het goed en waar het niet goed 
gaat. Als jij ons laat horen hoe 
het zit, dan kunnen we samen 

gaan kijken naar hoe dingen an-
ders en beter kunnen. Verhalen 
uit de praktijk hebben wij nodig, 
om goed te kunnen controleren 
hoe het een en ander uitgevoerd 
wordt. Want, laten we eerlijk zijn, 
de zorg gaat ons allemaal aan. Is 
het niet nu, dan is het wel in de 
toekomst.

Heeft u verhalen? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: niks te klagen?

BERNHEZE - Heb je ook zo genoten van al het positieve gemeentenieuws de 
afgelopen weken? Wat hebben we het toch goed, nietwaar? Fijn ook dat de 
gemeente geld over heeft. Maar hoe kan dat eigenlijk?
Natuurlijk is het fantastisch als het allemaal waar is. De gemeente heeft geld 
voor extra projecten. Zaken die jaren zijn blijven liggen, worden aangepakt. 
En toch bekruipt me een gevoel dat het niet lekker zit.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

En heb je een winkel in het dorp, 
dan is het terecht dat je ernaar 
streeft het centrum zo aantrek-
kelijk mogelijk te houden.

Zo heeft iedereen andere din-
gen nodig en moet er voor ie-
der probleem naar een adequate 
oplossing worden gezocht. Vaak 
lukt het mensen om zelf met een 
oplossing te komen. Zetten vrij-
willigers of familie en vrienden 

de schouders eronder en komt 
het goed.
Maar dat is niet altijd voldoende. 
En als een doel subsidie nodig 
heeft om gerealiseerd te worden, 
komt de gemeenteraad in beeld.
Gemeenteraadsleden zijn uiter-
aard ook inwoners met kinderen 
op de voetbalclub of bij de fanfa-
re of een moeder die zorg nodig 
heeft.
Onze taak is om alle terechte 

wensen en belangen zo goed 
mogelijk te beoordelen en tegen 
elkaar af te wegen, zodat het be-
schikbare geld zo goed mogelijk 
wordt verdeeld. Dat doen we 
donderdag bij de algemene be-
schouwingen en niet snel even 
tussendoor. Zorgvuldig handelen 
is niet altijd gemakkelijk, maar 
wel belangrijk en een stuk eerlij-
ker.
www.bernheze.d66.nl.

D66: keuzes maken

BERNHEZE - Als je kind voetbalt en de club heeft een nieuw veld nodig, dan 
vind je dat dat zo snel mogelijk geregeld moet worden, en terecht. Zit je kind 
bij de fanfare en is er nieuwe bladmuziek nodig, dan trek je aan de bel, en te-
recht. Als je moeder meer hulp in de huishouding nodig heeft of een traplift, 
dan wil je dat graag goed organiseren, en terecht. Ben je net gescheiden en 
moet je op zoek naar woonruimte dan is het heel vervelend als je daar lang 
op moet wachten. Misschien protesteer je wel, en dat is terecht.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66

‘‘Ons’ mooie groen trekt immers ook andere 
inwoners uit andere gemeenten aan’
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Zelf een fiets- of wandelroute uit-
stippelen, dankzij Routes in Brabant

BRABANT - Routes in Brabant is hét startpunt voor een mooie fiets- of wandel-
tocht door het Brabantse landschap. Op de website vind je zowel het comple-
te wandelroutenetwerk als het complete fietsroutenetwerk. Aan de hand van de 
knooppunten kun je zelf oneindig veel routes uitstippelen. Tevens vind je op de 
website actuele informatie over afsluitingen en omleidingen. Kom je onderweg 
een kapot bordje tegen? Meld dit via het meldpunt op www.routesinbrabant.nl. 

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

DE 5 KERNWAARDEN VAN HEERKENS
Bij Heerkens hebben we passie voor groenten en fruit. Dat laten
we graag zien. Elke dag weer! Deze passie en inzet hebben we
vertaald in een belofte die bestaat uit vijf kernwaarden. Ofwel,
‘Vijf keer Vers Verrassend.’

1) vers verrassend
 ASSORTIMENT

2) vers verrassend
 GEVARIEERD

3) vers verrassend
 FLEXIBEL

4) vers verrassend
 MEEDENKEND

5) vers verrassend
 GOED

De nieuwe schijf van vijf
EET MEER GROENTEN EN FRUIT!

Onlangs is door het voedingscentrum
de nieuwe schijf van vijf gelanceerd!
Opvallend aan de nieuwe schijf
van vijf is de oproep om minder
vlees te eten en veel meer groenten
en fruit! Ze zitten vol voedingssto� en,
mineralen en vezels. Tevens verkleinen
ze de kans op hart- en vaatziekten en kanker.
Eat well, look good & feel great!

DE 5 KERNWAARDEN VAN HEERKENS

www.heerkensagf.nl

Feestmiddag bij cunera | De Bongerd 

Na een welkomstwoord door de 
teammanagers, vond de officiële 
opening plaats door bewoners 
van Cunera | De Bongerd. De 
heer Van Kaathoven en de heer 

Sluyter hadden de eer het lint 
door te knippen voor de ope-
ning van de Dierenweide. De 
heer Van Doorn plantte een ap-
pelboom ter gelegenheid van de 

opening van de Belevingstuin. 
Deze bewoners zijn nauw be-
trokken bij de zorg voor de Die-
renweide en het onderhoud van 
de Belevingstuin. De appelboom 
werd geschonken door Van den 
Berk Boomkwekerijen.

De aanwezigen konden bij de 
Dierenweide de dieren bezich-
tigen en knuffelen en er waren 
aardbeien met slagroom en ac-
cordeonmuziek. Bij de Belevings-
tuin werden aardappels gepoot 
en planten verpot. 
De speeltuin in de Belevingstuin 
werd in gebruik genomen door 
de kinderen van basisschool De 
Bolderik en Klein Drakenstein. 
In de ontmoetingsruimte van 
Sterappel, die geheel gemoder-
niseerd is, werden bewoners ge-
trakteerd op een heerlijk visje, 
geserveerd vanuit een ouder-
wetse viskar. 

Antoinette van Melis, teamma-
nager zorg: “We willen met deze 
initiatieven de bewoners en hun 
familie uitnodigen om gebruik te 
maken van de vele verschillen-
de faciliteiten die Cunera | De 
Bongerd biedt, waaronder de 
Belevingstuin bij Bellefleur die 
voorzien is van een moestuin en 
speeltuin voor kinderen en de 
Dierenweide op Kastanjedreef. 
Maar ook het Buurthuis op Lin-
delaan en de mogelijkheden die 
onze ontmoetingsruimtes bie-
den.”
Ben je zelf ook nieuwsgierig ge-
worden? Kom gerust eens kij-
ken. 
Je bent van harte welkom!

HEESWIJK-DINTHER - Ter ere van de opening van de Dierenweide 
bij Kastanjedreef, de Belevingstuin bij Bellefleur en de heropening 
van de ontmoetingsruimte van Sterappel, werd op 17 mei een ge-
zellige feestmiddag georganiseerd voor bewoners, familie en perso-
neel van Cunera | De Bongerd in Heeswijk.

Bellefl eur

Kastanjedreef

Meerstraat 32

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

Zwembaden 
en zwembad-

benodigdheden
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‘Water; sommigen spelen ermee, terwijl anderen er voor vechten’

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

Avondwandelvierdaagse 
VORSTENBOSCH – De omgeving van Vorstenbosch is prachtig 
en nodigt uit tot lange wandelingen. In je eentje wandelen is 
leuk, maar vaak kom je dan niet op plekjes die bijzonder zijn, 
omdat niemand je van het bestaan op de hoogte heeft gebracht. 

Soms ook zijn de bijzondere plekjes niet voor iedere wandelaar 
toegankelijk. Laat je op 31 mei, 1, 2 en 3 juni verrassen tijdens 
de wandelvierdaagse en loop gezellig mee. De kosten zijn laag, 
slechts € 2,- per leerling van de basisschool voor vier dagen, voor 
de anderen is deelname € 3,- per persoon.

De start van deze 29e wandelvierdaagse is bij Eetcafé de Ketel, 
telkens om 18.00 uur. Op vrijdag is de afsluiting met straattekenen 
voor kinderen en een loterijtje. Om dit alles veilig te laten gebeu-
ren, wordt die vrijdag de straat afgesloten. 
Tot ziens op 31 mei om 18.00 uur.

‘Op vrijdag straattekenen voor 
kinderen als afsluiting’

Na drie dagen inspanning zal 
op vrijdag 3 juni de wandeldrie-
daagse met een feestelijke, ge-
zellige en muzikale intocht over 
de Via Gladiola afgesloten wor-
den en kun je de welverdiende 
medaille in ontvangst nemen bij 
CC De Pas, op vertoon van de af-
gestempelde wandelkaart. Daar-
na kan de ontspanning beginnen 

en de feestelijke stemming tot in 
de late uurtjes genoten worden.
Wij hopen jullie in groten getale 
te zien bij de voorinschrijving en 
anders bij de start op woensdag 
1 juni. Voor iedereen die mee-
loopt alvast veel plezier.

Namens de werkgroep Wan-
deldriedaagse CC De Pas

heesche Wandeldrie-
daagse 
HEESCH – De wandelschoenen kunnen weer aangetrokken worden. 
Op 1, 2 en 3 juni wordt de wandeldriedaagse weer gehouden. De 
voorinschrijving voor deze drie dagen is op maandag 30 mei en 
dinsdag 31 mei in CC De Pas van 18.30 tot 20.30 uur.

WANDELDRIEDAAGSE
Samen met zorgcentrum Laarstede

30 - 31 mei - 1 juni (ma-di-wo)

Inschrijven vanaf 17:45 uur bij Laarstede ! NIEUW !
Start tussen 18:00-18:30 uur – 5 km of 10 km 

met prijsvraag op de 5 km route.
Inschrijfgeld:

€ 3,00 voor 3 dagen en € 1,50 per dag.

gebruik de Dopper tijdens 
de wandeldrie-/vierdaagse
Help de berg plastic afval te verminderen!

Wij als Wereldwinkel willen 
daarom in de aanloop naar de 
wandeldrie/vierdaagse in Hee-
sch, Nistelrode en Vorstenbosch 
de aandacht vestigen op de 
Dopper. Veel wandelaars ge-
bruiken een flesje water tijdens 
hun prachtige wandelingen. Het 
is van belang om daarvoor een 
duurzaam flesje te gebruiken, 
dat na gebruik niet bij de berg 
afval belandt, maar weer herge-
bruikt wordt. 
De Dopper is mooi vormgege-
ven en heeft ongeveer hetzelf-
de formaat als een Spa-flesje. 

Handig om mee te nemen dus, 
maar de Dopper heeft nog een 
streepje voor. Je kunt namelijk 
de bovenkant eraf draaien en 
gebruiken als glas. 
De Dopper is verkrijgbaar in een 
heleboel hippe kleuren: groen, 
blauw, paars, rood, wit en de 
nieuwste hippe zomer kleur: 
GEEL! 
Vanwege de wandeldrie/vier-
daagse in Heesch, Nistelrode 
en Vorstenbosch heeft de we-
reldwinkel Heesch, een mooie 
aanbieding voor de Dopper. 
Deze is nu te koop voor slechts 

€ 10,- in plaats van € 12,95. 
Deze aanbieding start op za-
terdag 28 mei tot en met za-
terdag 4 juni 2016. Deze actie 

geldt alleen in de Wereldwinkel 
in Heesch. De Wereldwinkels in 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther 
verkopen ook De Dopper, maar 
tegen de gewone prijs.

BERNHEZE - Wist je dat er in Nederland 500.000 plastic waterflesjes per dag weggegooid worden? Een 
flesje water is ook nog eens 1.000 keer zo duur als kraanwater. Pure verspilling dus. 

een zomer Vol 
doPPer toPPers
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HOEZO IS EEN KEUKEN DUUR? 

TOP 10 VOORDEEL 
KEUKENS

AL VANAF

Leverbaar 
in elke 

kleur en 
opstelling

Groot 
ingekocht 

= 
veel 

voordeel

1001 
combinaties 

mogelijk

Duitse 
TOP

kwaliteit

EVA
•  Veel opbergruimte in een strak design
•  Werkblad met steenstructuur
• RVS grepen

2.390,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

3.950,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

3.450,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

1.299,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

TRIJNTJE
•  Veel opbergruimte 
•  Werkblad met 

steenstructuur
• RVS grepen

TIM
• Moderne en warme keuken
• Leverbaar in 26 kleuren, 
 werkblad in 80 kleuren
• Ook als rechte of eilandkeuken

MIKE
•   Strak afgewerkte design deur afgebeeld

in grijs eiken.
•   Strakke RVS kraan en spoelbak

opstelling
4.995,-

Zoals opgesteld incl. apparatuur

SARA GREEPLOOS
•  Greeploze keuken
•  Hoogglans
•  Granieten werkblad

KEUKENS
1.299,-

Vraag naar de voorw
aarden. 

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
K I J K  V O O R  O N Z E  O P E N I N G S T I J D E N  O P  W W W . K E U K E N C O N C U R R E N T . N L
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Met gPs-tracker op zoek 
naar wisenten

De opgedane ervaringen tijdens 
de excursies worden gebruikt 
voor onderzoek door de Uni-
versiteit Utrecht voor ARK, naar 
de combinatie van recreatie en 
wisenten. Ook proefexcursies 
voor ruiters, menners, fietsers en 
mountainbikers volgen.
Het doel van deze proefexcursies 

is om de reactie van wisenten op 
de aanwezigheid van publiek te 
meten. Twaalf Maashorst-ran-
gers worden tijdens de proef- 
excursies klaargestoomd om 
publieksexcursies in het gebied 
te leiden, georganiseerd door 
Natuurcentrum De Maashorst. 
Naar verwachting groeit de kud-

de wisenten tot circa 45 dieren, 
die door begrazing zorgen dat 
de biodiversiteit vergroot wordt. 
“Je merkt, na het vertrek van de 
Schotse Hooglanders en scha-
pen, dat meer bloemen in het 
gebied staan, zoals margrieten 
en akkerhoornbloemen”, vertelt 
Linnartz.

GPS-tracker
Een GPS-tracker lokaliseert iede-
re vier uur de kudde. Na ander-
half uur lopen vingen de deel-
nemers een glimp van de kudde 
op. Tractoren in een aanpalend 
weiland maakten dat de wisen-
ten nerveus en minder mooi in 
beeld te krijgen waren. “Die gro-
te stier is ‘Shogun’ uit Duitsland. 
Door film en observatie krij-
gen we een totaalbeeld van de 
interactie tussen wisenten en 
publiek”, aldus Linnartz. Pu-
blieksexcursies zijn vanaf medio 
juni. 
Inschrijven via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl. 

NISTELRODE - De eerste groepen ‘proefkonijnen’ trokken het wengebied van de wisenten binnen. Het 
tweehonderd hectare groot wengebied ligt in het hart van natuurgebied De Maashorst en is het domein 
van een kudde wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Na een korte introductie bij Natuurcentrum De 
Maashorst door Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling, gingen de groepen met een GPS-ontvanger 
op zoek naar de wisenten.

Foto: Steef van Lith

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilliger proeflokaal Berne Abdijbier
De Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther is op zoek naar 

een vrijwilliger voor bardienst in hun proeflokaal van Berne 
Abdijbier. Naast het schenken van bier, koffie en fris, voorzie 

je gasten van appeltaart, soep of tosti. Hiernaast kun je de 
dagelijkse rondleiding verzorgen als je dat leuk vindt.

Mocht dit je aanspreken, dan nodigen we je uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, 

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl 
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

De groepswandeling, met maxi-
maal 12 personen, is ongeveer 
7 kilometer lang, halverwege 
stoppen we op het aspergeveld. 
Daar geeft de aspergeteler uitleg 
over de teelt en het steken van 
asperges. Vervolgens lopen we 
met hem mee naar de boerde-
rij en zien we hoe de asperges 
gewassen en geschild worden. 

Proeven hoort daar natuurlijk 
ook bij. Op het boerenerf staat 
de aspergelunch daarom al voor 
je klaar. Deelnemen kost € 18,50 
per persoon. Kijk voor meer in-
formatie op 
www.wandelinbrabant.com. 
Opgeven kan via de website of 
door een mail te sturen naar: 
wandelinbrabant@hotmail.com. 

Aspergetocht

HEESWIJK-DINTHER - Wandel in Brabant organiseert op zaterdag 
11 juni vanaf half 10 een aspergetocht voor iedereen die van wan-
delen en lekker eten houdt. De wandelroute loopt door Berlicum en 
Heeswijk-Dinther, met halverwege een aspergelunch op het boe-
renerf.

Vanaf juni nieuwe serie 
Biowalking in De Maashorst

Een Biowalk is een groepswan-
deling in de natuur, begeleid 
door een IVN-natuurgids en een 
professional uit de gezondheids-
zorg. Deelnemers ervaren in een 
veilige omgeving welke positie-
ve invloed beweging en het bui-
tenzijn op het lichaam hebben. 
De wandeling start met een half 
uur doorwandelen om conditie 
op te bouwen. 

Dan volgt een korte pauze, ge-
volgd door een IVN-natuur-
excursie van een uur. Na de 
wandeling krijgen deelnemers 
informatie over voeding, bewe-
ging en medicijngebruik. Door 
contacten met lotgenoten en 
unieke natuurbeleving is Biowal-
king niet alleen goed voor uw 
gezondheid, maar vooral ook 
heel leuk! 

Praktische informatie
IVN Biowalking is een samen-
werking tussen De Maashorst, 
IVN, Synchroon Zorggroep en 
ziekenhuis Bernhoven. Wil je 
meelopen met een Biowalk? 

Deze start op 10 juni in Zeeland, 
13 juni in Nistelrode, 15 juni in 
Oss en 16 september in Uden. 
Op 28 september gaat er een 
serie Biowalks van start specifiek 
voor deelnemers met basis dia-
betes type 2 en insulineafhanke-
lijkheid. 

Deze serie start eveneens in 
Nistelrode. De kosten voor vier 
wandelingen bedragen € 12,50 
incl. koffie/thee na afloop. Je 
kunt tevens een introducé mee-
nemen, die hetzelfde bedrag 
betaalt. Deze hoeft geen chroni-
sche ziekte te hebben. 

Aanmelden kan op 
www.biowalking.nl/maashorst.

MAASHORST – Mensen met diabetes type 2, COPD of risico op hart- of vaatziekten kunnen vanaf juni 
weer meelopen met een serie IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen worden georganiseerd in 
de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden in het kader van het project Meer Maashorst.

unieke 
natuurbeleVing

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-
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auto & Motor nIeuws

Deawoo Kalos  1.4  5drs airco blauw 161.000 km 2002
Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013         
Renault trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

Chevrolet Kalos 100Dkm lmv 2007 € 3750,-

Citroën Xsara Picasso 1.6i 2001 € 1750,-

Ford Ka 1.3 Airco 2004 € 2499,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mazda Demio 5 deurs 2003 € 1999,-

Mini 1.6 One Panarama 2002 € 4250,-

Nissan Micra 1.2 Airco 2006 € 3499,-

Opel Vectra station 1998 € 999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER 2004 € 7900,-

Renault Kangoo 1.9 DTI 2001 € 1250,-

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw 2008 € 6999,-

Renault Megane Scenic 1999 € 1499,-

Suzuki wagon R 1.3 2002 € 1750,-

Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,-

Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 1950,-

Motoren:

Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 € 1999,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Ford Connect 1.8tdci 2010  € 4500,-

Scooter: 

Derbi Atlantis 25 Km/h  € 650,-

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,-

Een greep uit onze voorraad!

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

APK-keuring laatste vrijdag van de maand €10,-

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

Samen met haar dochter vertelt mevrouw van de 
Oetelaar het verhaal van de suikerpot: “Vanaf mijn 14e 
heb ik gewerkt bij Bakermans; als bedankje kreeg ik 
deze tinnen suikerpot.” “Het is een grote suikerpot hè 
mam? Want we han veul suiker nodig mee 7 keinder.” 
Kinderen dronken al vroeg koffie met veel suiker. 
“Wij waren zoete kiendjes… Het was bij ons thuis: 
Dun Soete inval, het was net een kroeg! En kaarten op 
zondag. Ons mam kon goed kaarten!” 
“D’r heurt ok nog een melkkanneke bè, mar die he’k nie 
bè.” Ook het Lourdesbeeldje heeft een mooi verhaal: 
“Ons mam had bij de KBO een grote prijs gewonnen; 
een reis naar Lourdes. 
Met een groot gezin 7 keinder kon ze eigenlijk niet weg, 
maar een oplossing werd gevonden en tante Marietje 
kwam in huis. Zij was net getrouwd en ha nog gin 
keinder. Bij thuiskomst zei één van de kinderen tegen 
moeder: Ons pap hi langs tante Marietje gelegen! Want 
zij deed alles wat ons mam ook deed dus dat zou dan 
ook wel hetzelfde zijn...”

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

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

Mevrouw van de Oetelaar en haar dochter

‘Het is een grote suikerpot 
hè mam? Want we han veul 
suiker nodig mee 7 keinder’

RDW check
Ga je een tweedehands auto kopen? Doe dan altijd een auto check 
om het autoverleden te achterhalen. Middels een auto check op
www.rdwcheck.nl kun je de volledige auto historie bekijken. 
Door het checken van deze autohistorie krijg je inzicht in het au-
toverleden, de complete autohistorie, het schadeverleden en de 
eigenaren historie. 
Naast het checken van de historie van een auto kun je ook de tel-
lerstand opvragen middels de NAP check.
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Zorg dat alle inzittenden het behaaglijk hebben in de auto

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

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 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Honda cr-v automaat 25.000 km 2013
Kia Picanto 5drs 2005
Mini Cooper 2007
Opel Agila 1.2 edition, airco 
  71.000 km 2008
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Opel Meriva nw model 14 turbo 
  55.000 km 2010
Peugeot Expert 60.000 km 2008

Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Suzuki SX4 1.6 automaat 52.000 km 
  airco 2007
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Renault Twingo 16.000 km 2012
Volkswagen Golf Plus 1.4 2006
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo S60 airco 2002
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

Kanaaldijk Noord 40 - 5473 KW Heeswijk-Dinther - 0413-294328

Al meer dan 
25 jaar kwaliteit

•	 BMW	X1, 1.8D, X drive automaat, business, 
 86.000 km, 2013
•	 Ford	Transit	custom, 2.2TDCI, dubbele cabine,
 41.000 km, 2013
•	 Iveco	Daily, 35 S18 airco, dubbel lucht. 
 89.000 km, 2011
•	 Mercedes	E.	500	coupe, 1e eigen, helemaal compleet,
 70.000 km, 2010
•	 Mercedes	Benz, B180, nieuw model,
 40.000 km, 2013
•	 Mercedes	R-klasse, 350 CDI, 4-matic prestige, 
 7-personen, 2x schuifdak, 140.000 km, 2011

•	 Mercedes	A-klasse, 180, automaat, prestige navi, 
xenon, 31.000 km, 2014

•	 Nissan	Qashqai,	1.6 connect, airco en panoramadak 
 61.000 km, 2011
•	 Opel	Vivaro 2.0, CDTI, schuifdeur links en rechts 

49.000 km, 2011

•	 Opel	Zafira	1.8 temptation navi, airco 
 118.000 km, 2008
•	 Renault	Trafic, 1.6DCI, nieuw model,
 16.000 km, 2015

www.autobedrijfvorstenbosch.nl

Openingstijden:
Maandag 9.00 tot 18.00 uur. 
Dinsdag 9.00 tot 18.00 uur. 
Woensdag 9.00 tot 18.00 uur. 

 
Donderdag gesloten. 
Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur 

Dit is slecht een greep 

uit de voorraad van 100 auto’s

Uw specialist voor bedrijfswageninrichting 
interieur- en exterieurbouw volledig op maat.

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING 

De Morgenstond 24b, 5473 HG Heeswijk-Dinther, 
T 06-13411695, E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

volledig 
op maat

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.3  ..................................... 2012

Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  2011-2013

Ford Fiësta 1.6  ............................ 2003-2009

Ford Focus 1.0 74 kW ........................... 2013

Ford Focus 1.4i  .................................... 2007

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

Ford Focus 1.6 77 kW  .......................... 2012

Ford KA 1.3 ........................................... 2004

Opel Meriva 1.6  ................................... 2004

Peugeot 107 ......................................... 2011

Peugeot 206 ......................................... 2007

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

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

Toyota Yaris 1.0 .................................... 2014

Toyota Aygo 1.0 4 drs ........................... 2011

VW Golf ................................................. 2013

VW Polo 1.4 .......................................... 2011

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.6D  .................................. 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013

BeStelWAgenS:

Ford Transit 85 kW  ............................... 2005

airco check nu? 

Al lijkt het er nog niet op, de zomer kan zomaar eens dichterbij zijn dan je denkt. Een goed werkende 
airco in je auto is wel heel aangenaam. Dit verhoogt niet alleen je rijcomfort, maar zorgt er ook voor dat 
alle inzittenden behaaglijk hebben in de auto, wanneer de temperaturen oplopen. Plan je aircocheck. 

Hoe vaak moet mijn airco gereinigd en gevuld worden?
Elke auto met airco heeft airco-onderhoud nodig, waarbij wenselijk eens per vier jaar de airco dient te 
worden bijgevuld. Hiermee zorg je ervoor dat de koelcapaciteit van de airco behouden blijft. Daarnaast 
raden wij je aan om jouw airco eens per jaar te laten reinigen. Zo vertraagt en vermindert de aangroei 
van nieuwe bacteriën in je airco.

Vraag het na bij onze specialisten op deze pagina 
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Grenzeloos BeRnheZe

Salto’s en rietbergers
De meeste gasten bezoeken ons per auto, sommigen doen 
wat extra’s. Zoals de Topolino, oldtimer en voorloper van de 
Fiat 500, die la Colline aandeed op weg naar een toertocht 
in Italië. Route via Genua naar Arezzo in Toscane. Ook 
werd er eens een Austin Seven afgezet per autoambulance. 
Classic UK. Hele tent liep uit. De eigenaar maakte ritjes 
door de bergen en bracht deelnemers aan een schilderweek 
dagelijks naar locatie. De betrokken dames waren helemaal 
verguld met deze charmante heer. Pet, sjaal, das, etc., 
alles erop en eraan. De bijhorende automobile, diepzwart 
en glimmend, evenzeer. Per Harley Davidson dan. Veel 
chroom, karakteristiek duk-duk geluidje, veel bekijks. En de 
historische Porsche 911. Open dak, vrouw alleen. Helemaal 
gestyled. Handschoentjes, tweedjasje, opgeknoopte zwart 
wit shawl en jaren 50 bril. Wilde na het opstappen van 
haar man, zichzelf en de kinderen bewijzen dat ze er weer 
helemaal ‘was’.
Of het stel dat de 
heroïsche tocht naar 
onze chambres d’hôtes 
per solex wilde maken. 
Duizend kilometer op de 
brommer, 2-taktmotortje, 
en zoveel vertrouwen 
dat ze zonder volgauto 
vertrokken. “Onzin, 
helemaal gereviseerd, nieuwe bandjes, lopen als een 
zonnetje.” Ze hadden de reis opgeknipt in zes dagen. 
Onderweg een hotelletje geboekt. De terugreis, bromfietsen 
op de aanhanger, zou in de auto van hun zoon worden 
aanvaard, die bij ons op vakantie was. Alles ging goed, tot 
zo’n 80 km voorbij Lyon. Warmgelopen, in het zicht van de 
haven. Alsnog opgehaald door zoonlief. 
Uniek was ook de pelgrim, die op weg naar Santiago de 
Compostella, nog even la Colline aan zou doen en zich 
in de afstand vergiste. “Op de kaart leek het maar zo’n 
stukje”. Waarschijnlijk begin je ook vanuit een dergelijk 
optimisme aan zo’n tocht. Maar enfin, hij stond in Le Puy, 
had het koud, doorweekte kleren aan, zin in een warm bad 
en een goed gesprek. Ophalen dan maar. 
Echt uit ons dak gingen we bij een bezoek van twee heuse 
vliegeniers aan la Colline. Een vrouw uit een schildersgroep 
vroeg of we nog een paar kamers extra hadden. Hadden 
we. Maar hoezo? Nou ‘de mannen’ wilden een paar dagen 
langskomen. Zelf een vliegtuig gebouwd, brevet gehaald, 
wilden hun vrouwen verrassen. Een jongensboek natuurlijk. 
We zagen het helemaal voor ons. Cirkelend boven de 
boerderij, dubbele loopings en glijvlucht, landend op het 
landje achter. Donderdag zouden ze komen. Iedereen sprak 
erover. 
De verhalen werden grootser en grootser. Salto’s groeiden 
uit tot rietbergers, mannen tot helden. Op de dag zelf 
kregen we een telefoontje. Of we ze wilden komen 
ophalen. Moesten van de radar. Hun ‘kist’ aan de grond 
zetten. Militair achteraf veldje bij Montelimar. Beetje 
anticlimax. Maar ‘allez’, de vrouwen niet minder gelukkig, 
de verhalen later niet minder spectaculair. “Eerst een groots 
onweer gehad met luchtzakken, bliksemflitsen en al. Met 
gevaar - voor eigen leven - geland. Daarna, door Franse 
douane, aan de ketting gelegd en ondervraagd. Vervolgens 
afgevoerd en op de bon geslingerd door de gendarmerie!”. 
Ternauwernood ontsnapt! Zucht. Deze ‘fous Hollandais’, 
wat we voor de gelegenheid maar vertalen met ‘onze 
helden uit Holland’. www.lacolline.nl.

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
zijn een aantal geleden 
begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, 
Zuid-Frankrijk.

LUCHtPost
drÔme frankriJk

kookworkshop volgens de 
ayurveda voor meer balans

Sri Lanka, het land van de boed-
dhistische religie en cultuur van 
de oudheid – waaronder de ken-
nis van ayurveda - is tegenwoor-
dig multireligieus. Bekend om 
de thee, kinine, koffie, rubber, 
kaneel en kokosnoten. Minder 
bekend is de rijke traditie van 
Sri Lanka. Ad Ploegmakers komt 
er al zeventien jaar regelmatig, 
bij zijn vriend Vasantha Lal die 
daar, samen met zijn vrouw, een 
school voor Engelstalig onder-
wijs opzette, daarbij gesteund 
door Ad. 

Ayurveda ziet lichaam, geest en 
natuur als één, waarbij ‘energie’ 
een belangrijke rol speelt. Ener-
gie van lichaam en geest moeten 
in balans zijn, in overeenstem-
ming met het menstype, anders 
wordt de mens ziek. Verstoorde 
energieën worden in balans ge-
bracht via therapeutische krui-
den, voeding, verandering van 
gewoontes, muziek, meditatie 
en yoga, met als basiselemen-
ten aarde, water, vuur, lucht en 
ether. 

Deze zijn in de mens evenzeer 
aanwezig als in de natuur. Hoe-
wel de mensen grofweg inge-
deeld worden in de typen kapha 
(structuur/aarde), pitta (vuur) en 
vata (wind), is elk mens uniek. 
Vasantha Lal: “Aan de lichaams-
bouw en het gezicht zie ik welk 
type mens er voor me staat. 
Daarnaast stel ik vragen om te 
weten welke energie uit balans 
is en dat is de basis voor verdere 
aanpak.”

Hij vervolgt: “We zijn niet alleen 
op de wereld en koken doe je 
niet voor elk individu afzonder-
lijk. Ik geef deze middag hand-

vatten hoe je lekker kunt koken 
om je energie weer in balans te 
brengen en daar je huisgeno-
ten ook in mee te nemen.” De 
kruiden die Vasantha Lal hierbij 
gebruikt, kun je gewoon in Ne-
derland kopen. Hier en daar zal 
hij ook aanbevelingen doen voor 
specifieke oefeningen of veran-
dering van dagritme. Persoonlij-

ke aandacht en gezelligheid zijn 
gegarandeerd.

De workshop wordt gegeven in 

de mooie keuken van De Eijn-
deric, bij mooi weer buiten op 
de binnenplaats. Voor meer in-
formatie of opgeven voor de 
workshop, stuur een mail aan: 
ad.ploegmakers@gmail.com. 

De kosten zijn € 30,- p.p. inclu-
sief eten, thee en sappen.
Inschrijven kan tot 15 juli.

HEESCH – Een workshop koken volgens de ayurveda, waarbij je leert hoe te vertrouwen op de genees-
kracht van de natuur, kruiden leert gebruiken om je energie in evenwicht te brengen en bovendien nog 
lekker gaat eten met elkaar. Dat kan, op zondag 17 juli geeft Vasantha Lal, op verzoek van Ad Ploegma-
kers, fotograaf van DeMooiBernhezeKrant een workshop koken volgens de ayurveda bij De Eijnderic, 
van 14.00 – 18.00 uur, met daarna gezamenlijk eten. Beter kan de vakantieperiode niet beginnen!

‘lekker koken om je energie in balans 
te brengen en je Huisgenoten daarin 
mee te nemen’

Vasantha Lal geeft de workshop voor meer balans in je energie
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers
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De Bakkers Lamers 
broodleverancier 
Bikegear.cc the Ride

HEESCH/OSS - Bikegear.cc The Ride is het wielerevenement dat zijn weerga in 
Nederland niet kent. De deelnemers fietsen van de Stelvio (Italië) naar de Neder-
landse Cauberg. Een tocht in acht etappes, door acht landen, met 1.300 kilometer 
en 17.000 hoogtemeters. Voor deze uitdaging is De Bakkers Lamers een belang-
rijke partner. Zij zorgen namelijk voor een belangrijke brandstof: lekker brood 
voor de deelnemers. Hiermee kunnen de 180 rijders - waaronder deelnemers uit 
Heesch, Oss en Berghem - met een gevulde maag van start en vinden ze ook 
versterking op de verzorgingsposten. 

De Bakkers Lamers
De Bakkers Lamers is trots om deze doorzetters op de fiets te kunnen voorzien 
van lekker brood. Brood is een belangrijk onderdeel van het menu van de fietsers, 
omdat het niet alleen lekker is, maar ook goed verteerbaar. Doordat de broers 
Harm en Bart Lamers in de bereiding het brood ook alle tijd geven, spreken zij van 
‘langzaam brood’. Naast de allerbeste ingrediënten, is deze ambachtelijke berei-
dingswijze belangrijk om tot een heerlijk én gezond brood te komen, dat ook nog 
eens lang lekker blijft. 

Bikegear.cc The Ride
De deelnemers bedwingen cols in de Alpen, het Zwarte Woud, de Vogezen, de 
Lorraine en de Ardennen, met iconische beklimmingen als de Stelvio, Splügenpas, 
Glaspas en de Grand Ballon. Ze rijden over de mooiste wegen en natuur in Italië, 
Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. 
De ultieme wieleruitdaging, met finish in Valkenburg. Op www.the-ride.cc vind je 
het gehele parcours en alle informatie over het evenement, dat ook in juni van het 
volgende jaar gehouden zal worden.

Bikegear.cc The Ride is de eerste groots opgezette etappetocht die door acht lan-
den voert. De karavaan reist van camping naar camping, waarbij alle faciliteiten zijn 
inbegrepen voor deelnemers en begeleiders. Eten, drinken, massage, fysio, EHBO, 
mecaniciens; alles wat de fietser nodig heeft is aanwezig. 

De Bakkers Lamers - Schaepmanlaan 101 Oss - ’t Dorp 109 Heesch - 
www.debakkerslamers.nl 

Laten we Achmed Behami vol-
gen (een fictieve naam)

De eerste periode
Achmed is uit Syrië gevlucht en 
komt na twintig dagen per bus 
aan in Venlo. Via de politie gaat 
hij naar Ter Apel in Drenthe. Hij 
meldt zich bij het COA (Centra-
le Opvang Asielzoekers); deze is 
verantwoordelijk voor huisves-
ting, voeding en begeleiding van 
asielzoekers in AZC’s. (AsielZoe-
kersCentrum), maar ook voor 
nieuwe AZC’s en noodopvang.
Achmed wordt gevraagd zich te 
melden bij de IND (Immigratie 

en Naturalisatiedienst). Deze be-
oordeelt elke aanvraag. Zij hoort 
de vluchtelingen. Er wordt nage-
gaan wie de vluchteling is, welke 
documenten hij heeft en de re-
denen van de vlucht. Doel is om 
te zien of het verhaal en de do-
cumenten kloppen. Na enige tijd 
ontvangt Achmed een brief dat 
hij voorlopig mag blijven. 

Op weg naar een AZC
Achmed gaat naar het AZC in 
Grave. Hier wonen 400 vluchte-
lingen, sommigen met een ver-
blijfsvergunning, anderen nog 
niet.

In het AZC heeft hij geen rechten. 
Hij mag niet werken, wel kan hij 
Nederlands leren. Gemotiveerd 
is hij niet, want hij heeft last van 
zijn oorlogservaringen. Hij is erg 
nerveus. Weet niet of hij mag 
blijven. ‘Waar kom ik terecht?’ 
zo vraagt hij zich af. Na drie 
maanden komt er goed nieuws: 
Achmed is erkend als oorlogs-
vluchteling die een tijdelijke ver-
blijfsvergunning krijgt van 5 jaar. 
Daarna moet hij in principe terug, 
als er vrede is in Syrië. Achmed 
is blij, maar nu nog een woning! 
De COA heeft voor de gemeen-
te Bernheze een lijst van perso-
nen gemaakt die daar gehuisvest 
gaan worden. Voor 2015 moest 
Bernheze 58 personen opvan-
gen, verplicht. In 2016 gaat het 
om 72 personen.

Op weg naar Bernheze
Er is een woning vrij en Achmed 
kan naar Bernheze. Achmed heeft 
geluk, want hij krijgt nog voor-

rang op anderen. Vanaf 2016 is 
dat voorbij. Achmed krijgt een 
woning in Heeswijk-Dinther. De 
woningbouwstichting en Vluch-
telingenwerk nodigen hem uit te 
komen kijken. 
De woningbouwstichting neemt 
samen met Achmed het huur-
contract door. Achmed spreekt 
wat Engels. Daarna tekent Ach-
med en krijgt de sleutels. Hij 
schrikt van het huurbedrag van 
€ 590,- per maand. Hoe moet hij 
dat betalen? Dat zal ik je straks 
op ons kantoor uitleggen, zegt 
de begeleider van Vluchtelingen-
werk.
Op het kantoor van Vluchtelin-
genwerk ligt een ordner klaar 
met alle formulieren:
a. inschrijven bij de gemeente
b. uitkering sociale dienst, lening 

regelen inrichting huis
c. zorgverzekering
d. huur- en zorgtoeslag 
e. overdracht medisch dossier, 

huisarts en tandarts 

f. studiefinanciering inburgering 
(Nederlands leren)

g. gas, water, stroom

In het laatste artikel beschrijven 
we de situatie van Achmed ver-
der.

Asielzoekers zijn mensen die hun land hebben verlaten door:
•	 oorlog en geweld
•	 schending van mensenrechten (geloof, homoseksualiteit, 

vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting)
•	 armoede
•	 politieke vervolging
Staand beleid is dat we geen economische vluchtelingen 
accepteren.

Wat gebeurt er na aankomst in nederland?

Over asielzoekers gesproken(3)

tocht met een missie 2016
Fietsen én wandelen voor kansarme jongeren in Roemenië

Voor het eerst is er de mogelijkheid om te 
kiezen voor een wandelroute van 5, 10 of 
30 km, naast de bekende fietstocht van 30 
of 45 km. En dit alles voor het goede doel: 
het ondersteunen van kansarme jongeren 
uit Roemenië. 
Op de gebruikelijke rustposten onderweg 
zijn koffie of thee, een kopje soep, brood-
jes of pannenkoeken verkrijgbaar, tegen 
een geringe vergoeding. Na afloop kun je 
gezellig wat drinken bij De Eijnderic, met 
in de namiddag live muziek van The Click 
uit Heesch.

Door en voor jongeren
Komende zomer zullen 20 jongeren uit 
Heesch en omgeving - die begeleid worden 
door Partners in Zorg - op werkvakantie 
gaan in Roemenië. Samen met kansarme 
jongeren daar, gaan ze klussen op een kin-
derboerderij en sport- en spelactiviteiten 
organiseren. Dit wordt gedaan voor kin-
deren uit kindertehuizen en uit arme Ro-
magezinnen. Het woonproject waarvoor 
zij zich gaan inzetten, wordt begeleid door 
een Nederlands echtpaar. Het project be-
vindt zich in Sanmarghita, een klein dorpje 
in Centraal Roemenië. 
Zie: www.timulazu.com.

De jongeren die meegaan, bekostigen 
hun reis en verblijf geheel zelf. Zij zijn nu 
al bezig om met diverse activiteiten hun 

reis bij elkaar te sparen. De opbrengst van 
de fiets- en wandeltocht komt geheel ten 
goede aan het woonproject. Je zult de jon-
geren op 29 mei tegenkomen op de pau-
zeposten. 

Ze helpen daar en zij zullen ook hun pro-
ject presenteren. 
Zie: www.partnersinzorg.nl.
Vertrek vanaf De Eijnderic, ’t Dorp 92, tus-
sen 10.30 en 13.30 uur. Wandelaars voor 
de 30 kilometer vertrekken tussen 9.00 en 
10.30 uur. 
De deelnemersbijdrage is € 5,- voor vol-
wassenen, voor jongeren tot 18 jaar 
€ 3,50 en voor kinderen t/m 12 jaar gratis.

Wij hopen ook dit jaar weer op een grote 
opkomst. Kun je niet meefietsen of -wan-
delen, maar wil je dit project toch steunen? 
Het banknummer van de parochie is 
NL54 RABO 0120 0020 51. Vermeld dan 
‘Tocht met een Missie 2016’.

Werkgroep Tocht met een Missie van het 
werkveld Diaconie
Parochie de Goede Herder – 
St. Petrus’ Bandenkerk.

HEESCH - De werkgroep ‘Tocht met een Missie’ organiseert ook dit jaar weer een tocht 
voor het goede doel. Dit jaar zal deze gehouden worden op zondag 29 mei.

tocHt met een missie 
2016 oP zondag 29 mei 
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per 100 gram

Varkenshaas 
Per kilo 7,99 0.79

1.45

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

coop Heeswijk 
DintHer feest 
nog even Door!

coop Heeswijk 
er feest 

nog even Door!
er feest 

oor!oor!nog even nog even 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 mei t/m zondag 29 mei 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.

0.99
1.99Elstar appels

zak à 1500 gram

Hartevelt 
jonge jenever 
fles à 1000 ml 8.00

12.49

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

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

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

1+1 gratis

0.99Markant 
frites 
kilozak 1.98
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BeRnheZe sPoRtieF

HEESCH - Voor Mike van Grins-
ven van WSP Racing was het 
een dag om snel te vergeten tij-
dens de vierde wedstrijd om het 
Open Nederlands Kampioen-
schap Quads in Mill. 

In de eerste manche kwam de 
rijder, na een matige start, hard 
terug naar voren, maar door een 
flinke valpartij werd hij helemaal 
teruggeslagen naar een laatste 
plaats. Van Grinsven zette dap-
per de achtervolging in en wist 
nog terug te komen naar een 
dertiende plaats. In de twee-
de manche kwam hij opnieuw 
matig weg bij de start en wist 
er toen een vierde plaats uit te 

halen. Met een 13-4 in de man-
ches eindigde Mike op een acht-
ste plaats in het dagklassement. 
In de tussenstand om het Open 
Nederlands Kampioenschap be-
zet hij na vier wedstrijden de zes-
de plaats. 
Over vier weken gaat het kam-
pioenschap verder op het circuit 
van Valkenswaard.

Moeilijke onk Quads voor 
Mike van grinsven in Mill

quad rijden

kampioen 
in Bernheze

NistelrodePrinses Irene D3

Loosbroek wil nog steeds een eigen tennisbaan!
Maakt belofte nog steeds schuld?

Het verzoek om een investering 
op te nemen in de gemeentelij-
ke begroting kwam volgens de 
toenmalige wethouder op een 
verkeerd moment. Helaas, er 

was geen geld. Crisis en andere 
prioriteiten.
 
Maar we kwamen op een wacht-
lijst. Wanneer er ruimte kwam, 

zouden we in beeld komen. Ook 
veel politieke partijen onderken-
den dat en zetten ons tijdens de 
verkiezingen hoog op het lijstje, 
die nog altijd bij menig partij op 
de website te lezen zijn. Loos-
broek: Realiseren tennisbaan.
 
Nog steeds vragen wij aan alle 
politieke partijen om tennis in 
Loosbroek een reële en eerlijke 
kans te geven. De werkgroep 
heeft haar toekomstdroom niet 
verloren en heeft aankomende 
maand een nieuw overleg ge-
pland, met als doel nieuwe idee-
en te verzamelen, om op termijn 
de tennisbaan gerealiseerd te 
krijgen. Met deze oproep vragen 
wij aan eenieder in Loosbroek 
om input. 
Heb je een goed idee meld dit en 
wij nemen het mee in het over-
leg.
 
Namens Tennisclub Loosbroek 
i.o.
Gert-Jan van Heck
06-38542474.

LOOSBROEK - Al in 2011 heeft een werkgroep een businessplan 
geschreven en aangeboden aan het college. Vooraf heeft een brede 
inventarisatie binnen Loosbroek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat 
het enthousiasme van onze werkgroep ook daadwerkelijk binnen 
Loosbroek leeft. De vele intentieverklaringen, ruim 360 in aantal, 
hebben het plan en werkgroep gesteund.

Jeroen: ‘Zes keer en ‘opgeven is geen optie’!’

Allemaal met datzelfde doel. 
Bergkarakteristieken; 13,2 km, 
21 haarspeldbochten, 1061 
hoogtemeters, gemiddelde stij-
ging 7,9%. Ik wil zes keer de 
berg op met mijn racefiets, het 
maximum. Helaas zijn er in mijn 
directe omgeving een aantal 

mensen overleden aan kanker 
en voor twee van hen in het bij-
zonder ga ik deze uitdaging aan. 
Dat zijn mijn schoonvader en 
ome Adrie, vlak na elkaar over-
leden in 2013. Ik fiets mee onder 
de vlag van BIG Challenge, far-
mers against cancer! Hierin zijn 

teams vanuit de agrarische sec-
tor verenigd. Als sectormanager 
pluimveehouderij bij Rabobank 
past mij dit prima. De saamho-
righeid binnen de club is groot; 
samen strijden we tegen deze 
vreselijke ziekte. Om aan Alpe 
d’Huzes mee te doen, breng je 
€ 2.500,- sponsorgeld in; BIG 
Challenge gaat voor het dubbele 
per deelnemer! Dan sta je toch 
ergens voor of niet? Overigens 
zijn er nog meer Bernhezenaren 
die op deze dag meestrijden als 
deelnemer of als één van de vele 
vrijwilligers. 

Samen met Mariëlle wordt 
het een week van herinneren, 
genieten en inspannen want 
‘Opgeven is geen optie’! Mijn 
hele persoonlijke verhaal vind je 
op mijn actiepagina 
(deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/jeroenvandenhurk_1). 
Oh ja, en extra steun is altijd 
welkom.

HEESCH - Op 2 juni 2016 neem ik, Jeroen van den Hurk, voor de eerste keer deel aan Alpe d’Huzes. 
Deze dag is de afsluiting van een intensief, inspirerend en motiverend traject met als doel zoveel mo-
gelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Die dag fietsen of lopen duizenden mensen zo vaak 
mogelijk de Alpe d’Huez op, de Nederlandse berg in Frankrijk.

Gezamenlijke training (samen met Mariëlle en Bram) van BIG Challenge in 
de Eiffel

Nadat vorig jaar oktober het re-
gionale circuit vrijkwam hebben 
de motorcrossverenigingen uit 
de regio de koppen bij elkaar 
gestoken en kwamen tot de 
conclusie dat dit de kans was 
om hun gezamenlijke trainings-
activiteiten hier opnieuw te ont-
plooien.  De motorcrossvereni-
gingen uit Nistelrode en Heesch 

hadden alle lange tijd geen trai-
ning accommodatie meer. MC 
Heeswijk daarin tegen train-
de nog steeds in de bossen in 
Heeswijk. Echter de nieuwste 
ontwikkeling in het veiligheids-
beleid van de motorsportbon-
den deed hun ook besluiten 
deze activiteiten op deze locatie 
te sluiten zodra zich een goed 

alternatief voordeed. Om die 
redenen was het besluit door de 
betreffende motorcrossvereni-
gingen snel genomen. 

Echter, bij opname van de situ-
atie op circuit Berghem, bleek 
het circuit totaal ongeschikt en 
daarnaast was het circuit niet 
meer goedgekeurd voor trai-
ningen door de Nederlandse 
Motorsportbonden. Er was veel 
geld nodig om het circuit weer 
in een aanvaardbare en veilige 
staat te krijgen. Maar met on-
dersteuning van de gemeenten 

Bernheze, Oss en Landerd en de 
hulp van veel vrijwilligers is het 
gelukt.

En op zondag 29 mei organi-
seert MC de Rijdende Wevers 
uit Nistelrode en MC de Jonge 
Coureur de openingswedstrijd 
op het nieuwe circuit Motor-
park Nieuw Zevenbergen in 
Berghem. Dan zal het nieuwe 
circuit officieel geopend gaan 
worden door de wethouders 
van de gemeenten Oss, Lan-
derd en Bernheze. Het circuit is 
vanaf woensdag 1 juni geopend 

voor trainingen en wordt geëx-
ploiteerd door SRMV-Berghem. 
SRMV-Berghem (Stichting Regi-
onale Motorcross Verenigingen) 
is een samenwerkingverband 
van de verenigingen MAC St. 
Christoffel uit Schaijk, MCC 
Berghem, MC Heeswijk, MC 
de Jonge Coureur uit Heesch 
en MC de Rijdende Wevers uit 
Nistelrode.

Welkom in Berghem op 29 
mei op het totaal vernieuwde 
motorcross circuit Motorpark 
Nieuw Zevenbergen. 

Motorcrossverenigingen Bernheze verhuizen
BERGHEM/BERNHEZE - Motorverenigingen MC de Rijdende We-
vers uit Nistelrode,  MC de Jonge Coureur uit Heesch en MC Hees-
wijk verhuizen naar het vernieuwde regionale motorcross circuit 
in Berghem. Vanaf woensdag 1 juni zullen de verenigingen hun 
trainingsactiviteiten verder voortzetten op het vernieuwde circuit.

ZWOLLE/HEESCH - Op zater-
dag 21 mei heeft Maud van de 
Laar (15 jaar) uit Heesch, samen 
met haar teamgenoten Julia van 
Bergen (11 jaar, bovenpartner) 
uit Geffen en Marloes (14 jaar) 
uit Oss, deelgenomen aan de 
halve finales acrogymnastiek in 

Zwolle. Daar hebben ze een 5e 
plek behaald in de rubriek ‘Trio 
Senioren niveau D’. De dames 
hebben zich hiermee geselec-
teerd voor het Nederlands Kam-
pioenschap in Zwolle op zaterdag 
4 juni 2016. Ze zijn aangesloten 
bij vereniging Turnoss.

Maud acrogymnastiek

V.l.n.r.: 
Marloes, Julia 

en Maud
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Roparun 2016 – De Finish

Het werd steeds spannender 
naarmate onze starttijd dichter-
bij kwam. Iedereen had zijn ei-
gen voorbereiding. Rustig loopje, 
juiste kleding aan, bandenspan-
ning controleren, zadels goed 
zetten, bordje pasta voor de 

koolhydraten. Met een uitbun-
dige polonaise zorgde ons team 
voor Brabantse gezelligheid aan 
de Parijse start. En toen was het 
dan écht zover. Om 13.47 uur 
klonk het startschot voor team 
181 Running Team Bernheze en 

konden we er eindelijk tegenaan.
Door de drukke Parijse binnen-
stad, de mooie koolzaadvelden, 
de soms steile heuvels en de 
pikdonkere nachten in de bin-
nenlanden van Frankrijk. In Bel-
gië kwamen we de kinderkopjes 

tegen, waar onze knieën minder 
blij mee waren, mochten we lo-
pen langs drukke wegen en wa-
ren er een aantal indrukwekken-
de doorkomsten in steden, die 
alles uit de kast hadden gehaald 
om ons te verwelkomen. 

En op het moment dat we echt 
moe werden en de eerste pijntjes 
naar boven kwamen, kwam Ne-
derland. Met ontzettend veel en-
thousiaste mensen langs de kant. 

Zelfs in de hele vroege ochtend. 
We werden toegejuicht, in de 
watten gelegd en door de vele 
vrijwilligers van Roparun veilig 

begeleid. Wat een belevenis. Wat 
genieten. Wat bijzonder.

Het mooiste moment? Dat was 
voor iedereen anders. De aan-
komst in Rotterdam. De door-
komst bij de Daniel den Hoed-
kliniek. Of de oude man die op 
een lange straat in Frankrijk, met 
een zelf geplukt bosje bloemen, 
ons persoonlijk bedankte. Ze 
herinnerden ons er allemaal aan, 
dat we - naast een enorme per-
soonlijke en teamprestatie - ook 
een belangrijke bijdrage hebben 
mogen leveren aan de stichting 
Roparun palliatieve zorg. 
Dank je wel sponsors, voor jullie 
materiële of financiële steun.
Dank je wel familieleden en 
vrienden, voor jullie persoonlijke 
ondersteuning. 
Dank je wel inwoners van Bern-
heze, voor jullie aanmoedigingen 
voor, tijdens en na onze tocht. 
Het was een avontuur voor het 
leven!
Running Team Bernheze 

HEESCH - Met onze busjes, vrachtwagen en camper, reden we op vrijdag 13 mei naar Parijs. Een lange 
rit door de vele files, maar wel met ontzettend veel gezelligheid. Maar toen kwam ook het besef. De 
kilometers die we nu aan het rijden zijn, moeten we straks teruglopen…

Sponsoren
Akker Makelaardij - Allora Caffè - Anja van Geel sportdiëtiste - ArcelorMittal - Aspen Oss BV - Bernheze Installatie bedrijf - Beter Bed - Buro Tweevoud - CC De Pas 
De bakkers Lamers - Easy Letters - Fitnezz Plaza - Glasservice Langenhuizen - Hans Verstegen Installatiewerken - Heerkens Groente en fruit - Helderr - Houthandel 
Verstegen - I Willems Design (IWDS) - Inter Visual Systems - J. Jansen schilderwerken - Jan Pullen Infra - Kinderopvang de Benjamin - Kozijnen-webshop.nl - 
La Boucherie - Leon Kerkhof tuinontwerp- aanleg en onderhoud - Maas coating - Mark van Schijndel autobedrijf - Marya Schoenmode - Matrix Accountancy 
Notaris Groeneweg - OOvB accountants - Orcagroup - P. Smits, groente en fruit - PCI Installatietechniek - Reser europe BV - Restaurant Het Sentiment - Rijschool 
Avalon - Rogeco dakbedekking - Rosler - Saved - Sport-Inn - Taxibedrijf Dortmans - Van Bakel Elektro - Van den Heuvel BV - Van der Lee Staalbouw - 
Van der Sangen garagedeuren - Van Heck Assurantiën - Van Kraaij keurslager - Van Mook Bakkerij - Vos Vis - Wijck’s - Wijnhuis Oss

RTB
Running Team Bernheze 181

DEELNEMEND
TEAM 2016

Team 181 bij de start in Parijs

running team 
bernHeze gaat 
zeker € 19.500,- 
oVermaken aan 

sticHting roParun! 
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hVch wint van sterk Bekkerveld
HEESCH - HVCH heeft in de 
eerste wedstrijd van de na-
competitie om promotie naar 
de hoofdklasse een belangrijke 
zege geboekt op Bekkerveld uit 
Heerlen: 1-0.

In de vierde minuut kreeg 
HVCH-spits Lars van Lee al 
een goede mogelijkheid, maar 
schoot net over het doel. Een 
snelle uitbraak van Bekkerveld, 
op of over randje buitenspel, le-
verde direct gevaar op voor het 
doel van Rob van Erp, maar de 
bal stuiterde via de paal het veld 
weer in.

HVCH behield het betere van 
het spel en kwam in de 27e mi-
nuut op een verdiende 1-0 voor-
sprong, door een fraaie kopbal 
van Sammy Eleonora, die een 
prima voorzet van Joey Vissers 
knap afrondde. De achterhoe-
de van Bekkerveld was hierna 
echt van slag en daar had HVCH 
meer van moeten profiteren 
om de voorsprong verder uit te 
bouwen. Aangezien dat niet ge-
beurde, bleef de spanning in de 
wedstrijd.

Na rust moest Bekkerveld meer 
uit z’n schulp kruipen om nog 
een resultaat te behalen en dat 
deden de Limburgers ook. HVCH 
stond onder druk en kwam bij-
na niet meer aan aanvallen toe. 
Vooral toen de spitsen Lars van 
Lee en Sammy Eleonora ook nog 
geblesseerd naar de kant moes-
ten, werd dat lastig. 

Veel echte kansen kreeg Bekker-
veld ook niet, al moest verdedi-
ger Gijs van der Voort nog wel 

een bal van de lijn halen. 

Met een 1-0 voorsprong reist 
HVCH komende donderdag af 
naar Heerlen, om daar te spelen 
om de volgende ronde van de 
nacompetitie te bereiken. Een 
gelijkspel volstaat. 

Lukt deze missie, dan wacht 
zondagmiddag de thuiswedstrijd 
tegen de winnaar van Meers-
sen-Vlissingen.

voetbal

 Foto: Ruud Schobbers

Ook Ilja was de eerste wedstrijd 
aan de beurt en Ilja mocht haar 
vloeroefening laten zien. Ze 
heeft een hele mooie oefening 
laten zien en dit werd beloond 
met een gouden medaille.
In de tweede wedstrijd mocht 
Anneke beginnen op sprong. Zij 
behaalde een 4de plaats. Ook 
mocht Anneke haar vloeroe-
fening laten zien. Ze eindigde 

daarbij op een 7de plaats. Ted-
dy liet een mooie sprong zien en 
eindigde daarmee op een 4de 
plaats. Lisa mocht haar vloeroe-
fening laten zien en kwam op 
een 5de plaats. Met haar sprong 
is ze geëindigd op een 8ste 
plaats. Als laatste mocht ook Isa 
haar sprong laten zien. Ze heeft 
het super goed gedaan en ein-
digde op een 8ste plaats.

hgc-heesch
toestelkampioenschappen 

ASTEN/HEESCH - De turnsters van HGC-Heesch begonnen de wed-
strijd met Laurie. Op sprong behaalde ze een mooie score en eindig-
de op een 5de plaats. Op de brug eindigde ze op plaats 6. Op balk 
eindigde ze als 7de en met haar vloeroefening als 8ste.

turnen

Ilja en Laurie Teddy (voor), Anneke (links) en 
Lisa (rechts)
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Het was het eerste zandtoernooi 
op Bedaf. En, na een korte fiet-
stocht, werden tegen 10.30 uur 
de fietsen gestald nabij De Pier, 
om vervolgens de eerste wed-
strijden te spelen. Rond lunchtijd 
was er een kop tomatensoep bij 
De Pier en weer energie voor het 
vervolg van de wedstrijd. Toen 
het begon te regenen, rond 
14.30 uur, werd veelal onder de 
bomen gespeeld, dat gaf een 
heel speciale stemming. Peter 
Ludwig dankte namens de wed-
strijdcommissie alle vrijwilligers 
voor hun inzet bij dit geslaagde 
toernooi. En daarna was het tijd 
voor de prijsuitreiking. Vijf leden 
hadden geen enkele wedstrijd 
weten te winnen, acht perso-

nen wonnen een wedstrijd, zes 
leden wonnen twee wedstrijden, 
negen personen wonnen drie 
wedstrijden en vier deelnemers 
wisten alle vier de wedstrijden 
winnend af te sluiten. Pieter 
Nuijen ontving, als laagst geëin-
digde, de aanmoedigingsprijs. 
Helma Cuijpers werd eerste met 
vier gewonnen wedstrijden en 
een doelsaldo van +37 punten. 
Samen met Jan Wijnen en Ad 
Cuijpers, ontving zij een leuke 
prijs.

De uitslag was:
1e: Helma Cuijpers +37 punten
2e: Jan Wijnen + 34 punten
3e: Ad Cuijpers + 33 punten
4e: Rien Cuijpers + 25 punten.

Jeu-de-boule 
in het zand bij Bedaf 

NISTELRODE – De weersverwachtingen voor zondag 22 mei waren 
slecht, maar de overgrote meerderheid van de leden van jeu de bou-
lesclub Die Lé ging toch op de fiets naar Bedaf voor het geplande 
zandtoernooi. Gelukkig ging het pas later in de middag regenen, 
tijdens de laatste wedstrijd. Met 34 deelnemers was het een goed 
bezocht toernooi.

jeu de boules

Deelname nk turnen te Dordrecht

DORDRECHT/HEESCH - Lotte - 
pupil 1 N3 - en Fenna - jeugd 1 
N4 - van HGC Heesch mochten 
zaterdag 21 mei turnen op de 
NK finale in Dordrecht.

De eerste wedstrijd begon met 
Lotte. Zij mocht als allereerste 
van de hele wedstrijd op vloer en 
zette een mooie score van 13.800 
neer. Hierna kwam sprong, waar 
zij een 12.850 haalde, op rek een 
score van 9.900 en ze sloot de 
wedstrijd af met een 11.667 op 

balk. Totaal haalde ze 48.217 
punten en zij werd hiermee 30e 
van Nederland.

In wedstrijd twee was het de 
beurt aan Fenna. Ook zij mocht 
op vloer beginnen en zij haal-
de een score van 14.700! Op 
sprong behaalde ze een 11.050, 
op brug een score van 13.050, 
en op balk een 12.033. Haar sco-
re kende een totaal van 50.833 
en Fenna werd hiermee 19e van 
Nederland.

Jullie hebben het allebei super 
gedaan meiden!

Zondag waren de toestelfinales 
van het NK. Hier mocht Kaatje, 
pupil 2 N3, haar oefening laten 
zien op vloer. Zij was als vijfde 
aan de beurt en zette een hele 
mooie oefening neer. Ze behaal-
de met haar oefening een score 
van 13.700 en werd daarmee 6e 
van Nederland. Wij zijn super 
trots op haar!

turnen

Kaatje Lotte Fenna

Rien van Daal, nico van heesch en Jos van 
de Veerdonk naar het nk

De stemming zat er afgelopen 
weekend goed in bij de heren 
Rien van Daal, Nico van Hee-
sch, Jos van de Veerdonk, hun 

echtgenotes en een aantal fans. 
Afgelopen weekend werden 
de heren namelijk uitgeroepen 
tot kampioen driebanden Mid-

den-Nederland in hun poule. 
Dat is volgens iedereen die er 
een beetje verstand van heeft, 
ongekend goed. “We zijn eufo-

risch”, bevestigt het drietal en ze 
vervolgen: “We hebben het hele 
seizoen al een goede flow. We 
zijn eerst poulekampioen gewor-
den en vervolgens districtskampi-
oen. Nu zijn we uitgeroepen tot 
de beste van Midden-Nederland 
en mogen we deelnemen aan 
het NK.” Genoemden vormen al 
circa twintig jaar een biljartteam 

en nemen deel aan allerlei com-
petities van de Koninklijke Ne-
derlandse Biljart Bond. Het drietal 
speelt driebanden. “Dat speel je 
met drie ballen. Met je speelbal 
moet je twee ballen zien te raken. 
Tussen het raken van de 1e en 
2e bal moet je echter minimaal 
drie banden (de zijkanten van 
het biljart red.) geraakt hebben 
vóór je de 3e bal raakt”, wordt 
aan de leek die de schrijfster van 
dit artikel is, uitgelegd. Het klinkt 
waarschijnlijk net zo moeilijk als 
het spel is. In de afgelopen jaren 
lukte het de mannen wel om een 
keer een titel te pakken, maar zo 
ver als zij nu doordrongen, lukte 
hen nog nooit. “Het is met biljar-
ten net als met andere sporten. 
Het ligt aan de vorm van de dag. 

De ene dag kan je alles en een 
volgende niks. Dit seizoen gaat 
echter alles van een leien dakje. 
We hebben afgelopen weekend 
twee wedstrijddagen gehad. We 
speelden individueel, maar alles 
wat we deden telde als team. Het 
was echt tot het laatst ontzettend 
spannend. Het werd pas bij de 
laatste wedstrijden duidelijk wie 

er zou kunnen winnen.” De he-
ren kunnen nauwelijks geloven 
dat zij het kunstje geflikt hebben. 
“Districtskampioen worden lukt 
al bijna niet. Nu zijn we gewoon 
Kampioen Midden-Nederland”, 
klinkt het nog steeds verbaasd. 
Het sterkt echter wel in de wens 
om ook op het NK alles uit de 
kast te gaan trekken wat er in 
huis is. 

“We gaan ons echt goed voor-
bereiden en vooraf veel biljarten. 
We gaan voor een eerste plek”, 
klinkt het vastberaden. Dan ver-
langend: “Als we Nederlands 
Kampioen worden, spelen ze het 
Wilhelmus voor ons. Dat is wat 
we op het einde van dat week-
end willen horen.” 

HEESWIJK-DINTHER – Ze spelen al twintig jaar ‘driebanden’ met elkaar, maar nog nooit lieten Rien van 
Daal, Nico van Heesch en Jos van de Veerdonk, oftewel Team B2, De Vrolijke Spelers van De Zwaan 
in Heeswijk-Dinther zoveel goede biljarters ver achter zich. Afgelopen week werden ze kampioen van 
Midden-Nederland, waarmee ze zich gekwalificeerd hebben voor deelname aan het NK in Nieuwegein 
op zaterdag 25 en zondag 26 juni. Uiteraard gaan ze voor de winst want; “Wij willen het Wilhelmus 
voor ons horen spelen.”

V.l.n.r.: Jos v.d. Veerdonk, Nico van Heesch en Rien van Daal Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Uiteraard gaan ze voor de winst; ‘Wij willen 
het Wilhelmus voor ons horen spelen’

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl



  
Woensdag 25 mei 201640 BeRnheZe sPoRtieF

Het ging in het begin nog wel 
gelijk op, maar de dames gingen 
rusten met een 6-7 stand op het 
bord. Na rust bleef het spelbeeld 
hetzelfde en wist Altior wederom 
niet te winnen. Uitslag: 12-14. 
Zondag 29 mei sluit Altior het 
seizoen af met een uitwedstrijd 
tegen Spes in Milsbeek.

Altior 2 – DDW 2: 12-13
Flamingo’s 2 – Altior 3: 7-12
Altior 4 – BMC 2: 18-5
Flash 2 – Altior 5: 16-11
Prinses Irene 4 – Altior 6 8-9
Eendracht MW1 – Altior MW1 
9-4

Rooi A1 – Altior A1: 15-7
Altior B1 – De Korfrakkers B1: 
5-6
SCMH B1 – Altior B2: 8-3
Altior C1 – De Korfrakkers C1: 
2-1
Altior C2 – Rooi C1: 4-5
Altior C3 – Corridor C1: 0-4
De Peelkorf D1 – Altior D1 
5-3
Be Quick D2 – Altior D2 5-9
De Korfrakkers D3 – Altior D3 
2-5
Altior E2 – Avanti E2: 11-1
SVO E2 – Altior E3: 2-4 
Altior E4 – Be Quick E4: 16-3

Altior bijna 
klaar in de topklasse
HEESWIJK-DINTHER – Lauren van den Bosch, pupil van de week 
bij Altior, zag op zondag 22 mei hoe de gasten uit Hooge Mierde, 
DDW 1 er met de overwinning vandoor gingen. 

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

Basketbalheren tenderfeet gehuldigd voor kampioenschap

Jan Mikkers blikt nog even te-
rug op de laatste wedstrijd tegen 
EBBC uit Den Bosch. “We moes-
ten winnen en na het derde kwart 
stonden we maar één punt voor, 
ze gaven het ons niet cadeau”, 
zegt hij. Uiteindelijk wonnen de 
basketballers met zo’n tien pun-
ten verschil en kwamen zij goed 
weg, zoals ook al eerder gebeur-

de. Tenderfeet beleefde een zeer 
spannende competitie, waarin 
regelmatig nipt gewonnen werd, 
maar die spanning maakt de 
vreugde uiteindelijk alleen maar 
groter. 

In De Zaert waren veel leden bij 
elkaar gekomen voor het jaarlijk-
se rommeltoernooi en tussen de 
wedstrijd door werden de senio-
ren gehuldigd voor hun kampi-

oenschap. Een voor een werden 
de spelers door voorzitter Marco 
van der Sluis de zaal in geroepen. 
Juichend kwamen de spelers on-
der het toeziend oog van vele 
toeschouwers uit het gangpad 
van De Zaert tevoorschijn. Nadat 
sponsor Theo Broeren, van Or-
thopedisch Adviesbureau Broe-
ren B.V., de medailles om de nek-

ken hing, werd het nummer ‘We 
are the champions’ afgespeeld.

Even voor de huldiging deden 
de spelers van Tenderfeet hun 
blauwe kampioenshirts aan. “De 
shirts hebben we te vroeg laten 
drukken”, zegt speler Stijn Ver-
hoeven, die kan lachen omdat 
het uiteindelijk allemaal goed 
gekomen is. De laatste keer dat 
het eerste team van Tenderfeet 

kampioen werd, is zeven jaar ge-
leden. “De afgelopen jaren ein-
digden we altijd in de top vijf”, 
zegt Mikkers 

Volgend seizoen gaan de bas-
ketballers van Tenderfeet in de 
tweede klasse spelen en zo hoog 
heeft het seniorenteam nog 
nooit gespeeld. De spelregels zijn 

iets anders. In de tweede klasse 
is namelijk de 24-secondenregel 
van toepassing en dat houdt in 
dat een aanval maar 24 secon-
den mag duren. Voor de meiden-
afdeling van de basketbalclub is 
het nog maar de vraag of dat zij 
komend seizoen in een competi-
tie uitkomen. Vanwege de stop 
van enkele leden, is vrouwelijke 
aanwas van harte welkom bij de 
club.

HEESWIJK-DINTHER - Oh wat was de laatste wedstrijd toch spannend, maar de armen van de senioren 
van basketbalvereniging Tenderfeet konden uiteindelijk de lucht in. De mannen werden kampioen en 
werden daar afgelopen week voor gehuldigd in hun vertrouwde sporthal De Zaert.

Het kampioensteam van Tenderfeet in De Zaert 
 Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Lianne Gabriëls 

‘Er werd vaak nipt gewonnen, die spanning 
maakt de vreugde alleen maar groter’

Prinses irene heeft nog 
steeds kans op volgende ronde 

Opvallend was de rentree van 
Job van den Elzen (foto) in de 
75e minuut, die ruim anderhalf 
jaar nauwelijks speelde, door een 
zware blessure.

Donderdagavond om 20.00 uur 
treffen de ploegen elkaar weer 
op sportpark De Schellen. Ven-
losche Boys heeft veel kwaliteit. 
Prinses Irene liet zondagmiddag 
zien dat het team zich goed van 
de nederlaag van vorige week 
heeft hersteld en speelde veel 
beter dan toen. Het kan nog 
steeds!

VENLO/NISTELRODE - Prinses Irene speelde bij Venlosche Boys de eerste wedstrijd van de nacompeti-
tie voor promotie naar de 1e klasse. Het werd een 1-0 nederlaag voor de mannen van Van Tilburg Mode 
& Sport. In de 30e minuut scoorde Sjors Boots. 

voetbal

 Foto: Teun Bevers

een druk turnweekend voor 
Wiese van den eertwegh
HEESWIJK-DINTHER - Wiese 
mocht zaterdag de Zuid-Neder-
landse kampioenschappen turnen 
in de categorie instap D1. Wiese 
turnt bij gymnastiekvereniging 
Dioscuri in St. Oedenrode.

Wiese deed het uitstekend in 
een heel sterk deelnemersveld. 
Haar sterke brugoefening werd 
beloond met 13.45. Na een 
mooie sprong (13.00), wist Wie-
se enorm te imponeren op balk. 
Een bijna perfecte oefening, met 
een mooie handstand erin, werd 
gewaardeerd met 13.75 en dat 
bleek de beste balkoefening van 
de dag te zijn. Ze kreeg zelfs de 
complimenten van de jury.

Ondanks een hele mooie strakke 
vloeroefening, werd deze oefe-
ning een beetje laag gewaar-
deerd (12.10). Maar ondanks 
alles, heeft Wiese een 5de plek 
gehaald, wat een zeer knappe 
prestatie is. Want ze bleek we-
derom toch weer de sterkste van 
de regio te zijn geweest.
Zondag waren er de toestelfi-
nales voor de instappers. Wiese 
mocht uitkomen op brug. En 
dit keer ging haar oefening nog 
beter. Een zeer nette, technisch 
goede oefening werd beloond 
met 13.50 en dit leverde haar 
een hele mooie zilveren medaille 
op. Een mooi turnweekend voor 
Wiese.

turnen

NISTELRODE - De Prinses Irene-
korfbalsters deden wat ze moes-
ten doen, winnen van SVOC’01 
(19-8). 

De tegenstander had weinig in te 
brengen. Na afloop kwamen de 
uitslagen binnen van de andere 
wedstrijden en kon er echt ge-
juicht worden. 

De twee directe concurrenten, 
Oranje Wit en Klick ’15 verloren 
namelijk. Daardoor staat Prinses 
Irene alleen aan de leiding, met 
volgende week de laatste wed-
strijd van het seizoen.

korfbalsters Prinses irene op 
drempel van kampioenschap

korfbal
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Jeugdviswedstrijden visclub De Bleeken

Rond 18.30 uur vindt de loting 
aan de vijver voor de visstekken 
plaats, waarna iedereen zijn stek 
gaat opbouwen. 
Om 19.00 uur gaat de toeter en 
tot 21.00 uur wordt er fanatiek 
gevist met de vaste stok. De 
vangst gaat in een bewaarnet 

en na de wedstrijd worden deze 
netten - met inhoud - van elke 
visser gewogen en worden de 
vissen geteld en teruggezet, zo-
als het hoort. De gegevens wor-
den elke week genoteerd voor 
het klassement. 
De uitslag van 19 mei is:

Jongste jeugd: 
1. Vincent Govers ving een zeelt 
van 52 cm
2. Robin v.d. Laar
3. Luca v. Erp
4. Tijmen Dappers
5. Thijs Dielissen

Oudste jeugd: 
1. Stijn Leemreize
2. Mike Nederkoorn
3. Roy Dollevoet
4. Brian v.d. Helm
5. Max v. Grinsven
6. Rick Hartogs
7. Bart v.d. Hanenberg
8. Joris v.d. Wetering

Heb je belangstelling, kom ge-
rust een kijkje nemen op don-
derdag 26 mei tussen 18.30 en 
21.00 uur aan het Langven!
Voor meer info: Jan Oliemeulen, 
via e-mail debleeken@planet.nl 
of aan het water.

HEESCH - Het nieuwe seizoen viswedstrijden voor de jeugd, kon op donderdag 19 mei eindelijk van 
start gaan. Op ons eigen thuiswater, het Langven, zijn de fanatieke jeugdvissers gedurende de aanko-
mende tien weken elke donderdagavond te vinden. De jeugd kan rekenen op de zeer behulpzame se-
niorleden Jan, Jo, Theo, Roel, Jeroen en Mario. Dus ook jeugd zonder viservaring is van harte welkom.

vissen

Jeugdvissers en hun begeleiders Foto: Robert Leemreize

Het eerste kwartier na rust, was 
het WHV wat beter uit de rust 
bleek te zijn gekomen. Het was 
een wedstrijd, waarbij degene 
die scoorde, nog weleens win-
naar zou kunnen worden. Na 
een uur keerde de wedstrijd. 
Leunen drukte WHV terug op 
eigen helft en de spits van Leu-
nen bezorgde WHV handenvol 
werk. In de 75e minuut was 
het toch Leunen wat op een 
0-1 voorsprong kwam. Een te 
korte terugkopbal van Roy van 
der Wielen werd genadeloos af-

gestraft door Stefan Jacobs, 0-1 
voor Leunen. WHV vocht voor 
zijn laatste kans en in de 90e mi-
nuut kreeg WHV toch loon naar 
werken. Een verdedigingsfout 
achterin bij Leunen werd gena-
deloos afgestraft en uiteindelijk 
was het Martijn Driessen die de 
1-1 op het scorebord bracht. Een 
heel belangrijk doelpunt voor 
WHV. 

Hierdoor blijft de 2e wedstrijd 
donderdag ook voor WHV nog 
heel belangrijk.

WhV knokt 
zich naar een gelijkspel

LOOSBROEK - In de eerste wedstrijd om handhaving in de vierde 
klasse, heeft WHV op het nippertje gelijkgespeeld tegen Leunen. 
De beste kansen waren echter voor WHV, waarbij de kansen niet 
werden benut door Tim Buunen en Teun van Mill de paal raakte. 
Het spel golfde op en neer, maar tot echt uitspelen kwam het niet. 
Rust 0-0. 

voetbal

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Bijna alle teamgenootjes van de 
meiden kwamen aanmoedigen, 
dat was een erg leuke verrassing 
voor ze!

Maud Bevers uit Vorstenbosch 
wist op balk een stabiele oefe-
ning neer te zetten, waarbij ze 
verdiend 2de werd (11.867). Op 
sprong, brug en vloer wist ze in 
de middenmoot te eindigen. Een 
mooie 25ste plaats voor Maud.

Maud van der Wielen uit Nistel-
rode wist op sprong een hoge 
score neer te zetten (12.034) 
en was zeer tevreden met haar 
vloeroefening. Een mooie 20ste 
plaats.
Zondag waren de toestelfinales, 
waarbij Maud van der Wielen op 
brug een goede oefening turn-
de. Netjes doorturnen en hoge 

zwaaien werden beloond met 
een 7de plek. Maud Bevers wist 
op vloer te schitteren en haalde 
hierbij een 7de plaats.

Maud en Maud op het nk 
DORDRECHT/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Maud en Maud 
turnden dit weekend hun NK, de bondskampioenschappen van de 
KNGU. Zaterdag was er de meerkamp, waarbij ze op brug, balk, 
vloer en sprong alles moesten geven, om te laten zien dat ze terecht 
bij de beste 36 van Nederland horen. 

turnen Druk wedstrijdweekend van 
sine-cura afgesloten met een medaille! 

Lynn turnde een nette oefening 
op balk en een goede oefening 
op brug, met voor het eerst een 
salto af. Nina Verhoeven beland-
de ook net naast het podium met 
haar keurige balkoefening. Ze 
liet ook een goede brugoefening 
zien. En ook Famke mocht haar 
balkoefening laten zien. Ze kreeg 
hiervoor een nette 10.05 punt. 
Als laatste mocht Kim op sprong 
aan de slag. Ze kreeg hiervoor 
een keurige 11.20 punt. 

Aan het einde van de dag mocht 
Nina Eijmberts haar NK toestelfi-
nale op balk turnen. Na een hele 
spannende wedstrijd, stond Nina 
3e met haar oefening. 
En behaalde dus een bronzen 
medaille op het NK voor haar 
balkoefening! 
Gefeliciteerd allemaal met de 
mooie resultaten!

DORDRECHT/HEESWIJK-DINTHER – Nina is op het NK derde divisie van afgelopen zaterdag knap 27ste 
geworden. Zondag was de toestelfinale van D1, divisie vier en divisie vijf. Maaike, Joyce en Merel lieten 
mooie oefeningen zien op vloer. Maaike belandde helaas net naast het podium met een 4e plaats. Op 
balk ging het bij Maaike en Joyce deze dag helaas wat minder. 

turnen

LOOSBROEK - Korloo 1 speel-
de dit weekend de laatste wed-
strijd, tegen SVO 1. Om zich 
veilig te stellen in de eerste 
klasse, was het voor Korloo van 
belang om te winnen. 

De vele kansen van Korloo wer-
den niet afgerond, waardoor de 
eerste helft eindigde in een 4-2 
achterstand. SVO speelde chao-
tisch, maar kreeg daardoor veel 
kansen. De eindstand was uitein-
delijk 10-5 in het voordeel van 

SVO. Graag willen wij Marieke 
Smits bedanken voor haar spor-
tieve jaren bij Korloo en wij wen-
sen haar veel plezier bij Tovido.
De meiden van Korloo C1 speel-
den een wedstrijd tegen Rooi 
C2. De eerste goal werd ge-
maakt door Korloo, die erg knap 
was aangegeven. De teams wa-
ren gewaagd aan elkaar en het 
werd spannend, maar uiteinde-
lijk was het Korloo die met de 
winst naar huis ging, met een 
eindstand van 4-2! 

Korloo A1 had zaterdag een be-
langrijke wedstrijd om in de race 
te blijven voor het kampioen-
schap. De eerste helft was het 
niet makkelijk en vele kansen 
werden gemist. De tweede helft 
verliep beter en Korloo scoorde 
gemakkelijker. 

Na een eindstand van 14-6 
speelt Korloo A1 zaterdag 28 
mei om 14.00 uur haar kampi-
oenswedstrijd op Sportpark De 
Hoef. Supporters zijn welkom!

korloo A1 nog kans op kampioenschap

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
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de oPLossinG

De laatste jaren hebben het be-
stuur en haar leden gewerkt aan 
het bestuurlijk en organisatorisch 
structureren van de vereniging. 
Onze leden vertegenwoordigen 
de vereniging succesvol, zowel 
op regionale als nationale wed-
strijden. 
Ruitersportvereniging Vorsten-
bosch heeft zich, door de groei 
die de vereniging heeft door-
gemaakt, ontwikkeld tot een 
succesvolle organisator van eve-
nementen en activiteiten voor 
leden en geïnteresseerden.
Zaterdag komen de pony’s aan 
de start in de klassen BB & B 
springen voor paarden. Zondag 
starten de paarden. Daarnaast is 
er op zaterdag een feestavond 

met rodeostier, barbecue en mu-
ziek.

outdoor Vorstenbosch
VORSTENBOSCH – Ruitersportvereniging Vorstenbosch organiseert 
op 4 en 5 juni voor de tweede maal Outdoor Vorstenbosch. Op 
het clubterrein aan de Brakkensedijk strijden ruiters en amazones 
twee dagen lang in verschillende rubrieken. Daarnaast is Outdoor 
Vorstenbosch een selectiewedstrijd voor kring Noordoost-Brabant 
springen, dressuur en afdelingsdressuur voor afvaardiging naar de 
Brabantse kampioenschappen. 

OUTDOOR 
VORSTENBOSCH
LOCATIE: BRAKKENSEDIJK
4 & 5 juni 2016

ZATERDAG 4 JUNI 
Springen en 

dressuur pony’s 

Springen paarden 
klasse BB & B

Aansluitend 
feestavond met BBQ 

& Rodeostier!

ZONDAG 5 JUNI 
Springen en 

dressuur paarden 

WWW.RSVVORSTENBOSCH.NL

GRATIS

ENTREE

Van grinsven kraan & Machinisten sponsort 
4e elftal Prinses irene

NISTELRODE - Van Grinsven Kraan & Machinisten verraste het 4e elftal van Prinses Irene met nieuwe 
trainingsjacks. Al meer dan tien jaar heeft van Grinsven een goed draaiend bedrijf. De onderneming levert 
specialistische diensten door onder andere kraanverhuur, machinistenverhuur of detachering met de ver-
schillende types kranen. De coach van het 4e elftal, Ron van Roosmalen bedankte Thierry en zijn partner 
Yvonne hartelijk. Voor deze laatste was er een bloemetje.

Frans Arts ontvangt gouden speld van de knVB

Frans ontving de onderscheiding 
voor de meer dan twintig jaar 
dat hij het wedstrijdsecretari-
aat voor de voetbalvereniging 
uit Loosbroek heeft verzorgd. 
Daarnaast was hij jarenlang lid 
van het jeugdbestuur en even-
eens een aantal jaren van het 

hoofdbestuur. De KNVB ambas-
sadeur roemde zijn werkzaam-
heden achter de schermen. Een 
wedstrijdsecretaris heeft de taak 
om wedstrijden, scheidsrechters 
en grensrechters te regelen en 
probeert aan ieders wensen te 
voldoen. Dat valt niet altijd mee, 

maar Frans wist het zó voor el-
kaar te krijgen dat vriendschap-
pelijke wedstrijden altijd thuis 
gespeeld werden. Daarnaast is 
hij waarschijnlijk ook de enige 
wedstrijdsecretaris die een eigen 
secretaresse had! Zijn mede-
werkster zorgde namelijk voor 
de wedstrijdoverzichten en an-
dere computeractiviteiten.

Frans nam de gouden speld en 
bloemen met een lach op zijn 
gezicht in ontvangst. De onder-
scheiding kwam totaal onver-
wacht, terwijl hij te kennen had 
gegeven dat hij het - na meer 
dan 20 jaar - genoeg vond. In 
al zijn bescheidenheid, vond hij 
het zelf niet nodig om hier enige 
aandacht aan te besteden. 

Voorzitter Eli van Beekveld roem-
de nog eens zijn toewijding voor 
WHV en sprak de hoop uit dat 
hij weer terugkomt op de positie 
waar hij vroeger begonnen was, 
leider van de F-jes. 

Frans, ontzettend bedankt voor 
je inzet van de afgelopen twee 
decennia!

LOOSBROEK – Frans Arts heeft op vrijdag 20 mei de hoogste on-
derscheiding van de KNVB ontvangen voor zijn jarenlange werk als 
wedstrijdsecretaris van WHV. De gouden speld werd tijdens de fee-
stavond van WHV in Uitgaanscentrum Lunenburg Events & More 
uitgereikt, door de heer Bonants van de KNVB.

Foto: Jan Gabriëls

heeswijk start nacompetitie met gelijkspel

Na twee minuten kwam de 
thuisploeg al op voorsprong 
door - wie anders dan - Wou-
ter van Dijke. Net na rust kopte 
Dave Zawislak uit een corner de 
gelijkmaker binnen. 

Zo bleef het dus bij 1-1 en ligt al-
les nog open voor de terugwed-
strijd in Zuid-Limburg komende 
donderdag. 

Om 20.00 uur wordt er dan in 
Eygelshoven afgetrapt en aan 
Heeswijk de schone taak om het 
seizoen met enkele wedstrijden 
te verlengen. 

HEESWIJK-DINTHER - In de eerste wedstrijd van de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse 
heeft Heeswijk gelijkgespeeld tegen het bezoekende LHC uit het Zuid-Limburgse Eygelshoven. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Vrouwen 
Prinses irene kunnen promotie 
naar topklasse vergeten

NISTELRODE - De Prinses Irene-vrouwen speelden zaterdagavond 
de eerste wedstrijd in de nacompetitie tegen RVVH uit Ridderkerk, 
dat uitkomt in de zaterdag hoofdklasse. De Nistelrodese vrouwen 
verloren met maar liefst 1-4. De return lijkt slechts een formaliteit. 

voetbal
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‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor v Schaijk Aann.- en Transportmij. 

B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke

Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen

Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel

Praktijk Marneffe
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

 
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 GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Joey konings dicht bij droom als profvoetballer PsV

Joey speelt al acht seizoenen bij 
PSV. Ooit begon hij bij DAW in 
Schaijk, waar hij drie jaar speel-
de. De familie Konings verhuisde 
naar Heesch en Joey ging voet-
ballen bij HVCH. In zijn enige sei-
zoen dat hij daar speelde, werd 

hij kampioen met de F1. Na dat 
seizoen vertrok Joey weer. “Bij 
DAW werd ik al door clubs ge-
volgd”, vertelt Joey (18), die de 
clubs voor het uitkiezen had. 
Onder andere NEC uit Nijmegen 
wilde hem hebben, maar Joey 

koos voor RKC. “Die club kwam 
als eerste en gaf mij het beste 
gevoel”, blikt de speler van PSV 
onder 19 jaar (019) terug. 
Toen PSV zich een jaar later bij 
RKC meldde voor de jonge voet-
baller, was de keuze snel ge-

maakt. Voetballen bij PSV, wie 
wil dat nou niet?

Contract
Acht seizoenen later kan Joey te-
rugblikken op een aantal mooie 
jaren. Onder andere tekende hij 
zijn eerste contract, dat loopt tot 
2018, en maakte hij zijn eerste 
minuten als profvoetballer. “Dit 
seizoen maakte ik mijn debuut in 
Jong PSV. Dat was mooi. Ik kreeg 
een dag voor de wedstrijd te ho-
ren dat ik mee mocht doen”, zegt 
Joey over de thuiswedstrijd tegen 
FC Dordrecht. Ook de wedstrijd 

tegen Vitesse 019 was een mooi 
duel. “Ik viel 25 minuten in en 
scoorde twee keer”, zegt Joey 
blij. In de Youth League-wedstrijd 
(de Champions League voor de 
jeugd) tegen Wolfsburg was de 
geboren Schaijkenaar wederom 
belangrijk. In de slotfase maakte 
Joey het winnende doelpunt.

Een minder resultaat was de be-
slissingswedstrijd om het kampi-
oenschap tegen Ajax A1. 

PSV verloor met 1-0, terwijl de 
twee competitiewedstrijden te-
gen de Amsterdamse club allebei 
gewonnen werden. 

Minuten
Joey had gehoopt dit seizoen 
veel wedstrijden te spelen van-
af het begin, maar de aanvaller 
moest het vooral hebben van 
invalbeurten. “Vorig seizoen was 
een beter seizoen. Toen scoorde 
ik meer. Volgend seizoen hoop ik 
op meer speelminuten in 019”, 
zegt Joey, die niet te ver vooruit 
kijkt, maar zich juist concentreert 
op het komende seizoen. “Vol-
gend seizoen wil ik een basis-
plaats afdwingen in 019”, zegt 
hij beslist. 

HEESCH/EINDHOVEN - Joey Konings voetbalde één jaar bij HVCH in Heesch en werd daarna door RKC 
Waalwijk opgepikt. Na een jaar in Waalwijk vertrok Konings naar PSV Eindhoven, waar hij dit seizoen 
debuteerde bij Jong PSV. “Dat debuut was mooi”, zegt de aanvaller die lang in Heesch heeft gewoond.

Joey zijn contract loopt tot 2018 Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

‘dit seizoen maakte 
ik mij n debuut 
bij  jong PsV’
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donderdaG 26 mei

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 19

Workshop Honingmassage 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

berne anders activiteit: 
spiegeltijd
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

vriJdaG 27 mei

start: bernhezer 
springconcours
Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
 
mandalart: mandaladag
Palmenweg 5 Nistelrode

Perry fest
Parkeerterrein Camping De 
Meerdonk Heeswijk-Dinther

rksv avesteyn reünie
Avesteyn-terrein 
Heeswijk-Dinther

zaterdaG 28 mei

Grote uitverkoop Hedi 
meubelen en number 3
Laagbeugt 1a Heeswijk-Dinther

Heat to Heat
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther

75 jaar avesteyn: 
Jubileumfeest
Avesteyn-terrein 
Heeswijk-Dinther

Heerlijk Heesch
CC De Pas Heesch
PaGINa 2

Lezing: Huub oosterhuis
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 13

Lôsbroekwist
Loosbroek

Uitwisselingsconcert: 
malletband aurora
’t Dorp 138 Heesch
PaGINa 13

zondaG 29 mei

koffie voor gevorderden
Ontmoetingsplek De Nistel 
Nistelrode

tocht met een missie 2016
Vertrek: De Eijnderic Heesch
PaGINa 35

Heerlijk Heesch
CC De Pas Heesch
PaGINa 2

6 tegen 6 voetbaltoernooi
De Schellen Nistelrode

tornado beach 2016
Raadhuisplein Nistelrode

voorjaarstentoonstelling 
Hkk nistelvorst
Maxend 3 Nistelrode
PaGINa 19

Lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PaGINa 17

kamerkoor mi Canto: 
Petite messe solennelle 
van rossini
Abdij van Berne Heeswijk

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

tv efkes Jonger, 
‘de kleine zeemeermin’ 
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PaGINa 20

opening circuit motorpark 
nieuw zevenbergen
Berghem
PaGINa 37

maandaG 30 mei

Wandeldriedaagse 
nistelrode
Start: Zorgcentrum Laarstede 
Nistelrode
PaGINa 29

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

dinsdaG 31 mei

Wandeldriedaagse 
nistelrode
Start: Zorgcentrum Laarstede 
Nistelrode
PaGINa 29

‘t sfeerhuys: 
Workshop buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

Wandelvierdaagse 
vorstenbosch
Start: Café de Ketel 
Vorstenbosch
PaGINa 29

Workshop biotensor 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

dokter op dinsdag @ 
bernhoven: bacteriën en 
ziekenhuisinfecties
Ziekenhuis Bernhoven Uden

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensdaG 1 JUni

bouw- en woonfestival
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 15

Wandeldriedaagse 
nistelrode
Start: Zorgcentrum Laarstede 
Nistelrode
PaGINa 29

Wandeldriedaagse Heesch
Start: CC De Pas Heesch
PaGINa 29

Centrum samarpana: 
intuïtief klanken & 
klank-lig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling en 
bosavontuur
Schaijk

reiki 3a bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
van soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PaGINa 16

Wandelvierdaagse 
vorstenbosch
Start: Café de Ketel 
Vorstenbosch
PaGINa 29

donderdaG 2 JUni

oud papier
Dorp Vorstenbosch

Wandeldriedaagse Heesch
Start: CC De Pas Heesch
PaGINa 29

‘t sfeerhuys: 
Workshop buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wandelvierdaagse 
vorstenbosch
Start: Café de Ketel 
Vorstenbosch
PaGINa 29

inschrijving 
KinderVakantieWeek HDL
IMeet Heeswijk-Dinther
PaGINa 20

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vriJdaG 3 JUni

Wandeldriedaagse Heesch
Start: CC De Pas Heesch
PaGINa 29

Wandelvierdaagse 
vorstenbosch
Start: Café de Ketel 
Vorstenbosch
PaGINa 29

dolf Jansen: 
Hardverwarmend
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

diamanten jubileum 
kbo vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch
PaGINa 8

zaterdaG 4 JUni

outdoor vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch
PaGINa 42

breakout run
De Maashorst Nistelrode
PaGINa 31

voorstellingen theaterhuis 
Joris
CC De Pas Heesch
PaGINa 20

inschrijving 
kindervakantieWeek HdL
De Wis Loosbroek & IMeet 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 20

open Podium
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zondaG 5 JUni

outdoor vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch
PaGINa 42

breakout run
De Maashorst Nistelrode
PaGINa 17

voorstellingen theaterhuis 
Joris
CC De Pas Heesch
PaGINa 20

fanfare st. Lambertus: 
optreden leerlingen
CC Nesterlé Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

25-jarig jubileum 
de raddreijers
Terras Café Kerkzicht
PaGINa 3

maandaG 6 JUni

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Workshop: barbecue 
culinair
De Eijnderic Heesch
PaGINa 2

buurkracht Heesch-noord: 
buur-bijeenkomst
CC De Pas Heesch
PaGINa 19

dinsdaG 7 JUni

start: CliniClowns 
tennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch

‘t sfeerhuys: 
Workshop buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

inloopspreekuur 
fysio steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch


