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Johan van Zoggel: de beste model 
stockcar-racer van Europa

De sport komt uit Engeland. Bij 
model stockcar-racen besturen 

de racers hun zelfgebouwde 
model stockcar op afstand, 
over een baan met een ovale 
vorm. De auto’s kunnen een 

snelheid halen van wel 80 kilo-
meter per uur. Van zoggel legt 

uit hoe hij 
in deze 
s p o r t 

t e r e c h t -
k w a m : 

“Toen ik 
bij de mo-

torcross hard 
gevallen was, 

moest ik stop-
pen. Op een 

modelbouwbeurs bij het Auto-
tron waren ze aan het racen met 

deze auto’s. Ik vond het mooi om 
te zien, toen is het begonnen.” 

Nu, ruim 16 jaar later, is de prij-
zenkast van Van zoggel te klein 
geworden, alles won hij namelijk 
al minimaal een keer. Naast vele 
Grand Prix-overwinningen, werd 
hij in 2008 wereldkampioen, in 
2011 en 2012 Nederlands kam-

pioen en eerder dit jaar won hij 
het Europees Kampioenschap 
Indoor. In mei kwam daar de 
winst op het Europees kampi-
oenschap Outdoor bij. 

Europees kampioen in Venray
Van zoggel, steevast rijdend met 
nummer 30 op zijn auto, plaatste 
zich in een veld van 65 coureurs 
voor de finale, met daarin 6 cou-
reurs. Van zoggel moest daarin 
vooral de Engelsen van zich af-
houden: “Ik werd meteen in het 
begin aangetikt, ik tolde heel erg 
en lag achteraan. Gelukkig re-
gende het hard. 

ze zeggen altijd als het regent: 
daar komt die rain Master weer 
aan. Ik ben naar voren gereden, 
totdat ik bij de nummer 1 van de 
race kwam. Dat was de wereld-
kampioen uit Engeland. Ik haal-
de hem in en voelde dat hij mij 
daarna van de baan wilde rijden. 
Je mag elkaar namelijk wel een 
tik geven binnen onze sport. Ik 
zette mijn wagen tegen de vang-
rail aan, zo was hij kansloos. Uit-
eindelijk had ik drie ronden voor-
sprong op de nummer twee.”

Het komende jaar rijdt Van zog-
gel met een rood-geel-geblokt 
dak, de kleuren die horen bij zijn 
Europese titel. zijn zoontje staat 
te springen om ook te gaan rij-
den: “Ik heb altijd gezegd: als ik 

alles gewonnen heb, dan stop ik. 
Dan mag mijn zoontje gaan rij-
den. Dus ik ga nou zelf wel iets 
minderen en meer met hem rij-
den.” 

Of hij zo goed wordt als zijn va-
der valt nog af te wachten. Jo-
han van zoggel, de beste model 
stockcar-racer van Europa.

NISTELrODE - Nederland raakt steeds meer in de ban van de autosport. Sinds Max Verstappen twee-
wekelijks de wereld verovert in de Formule 1, praten we steeds meer over pitstops, regenbanden, pole 
position, de Safety car en stop-and-go-penalty’s. Iets minder bekend is racen met ‘model stockcars’. 

Johan van Zoggel uit Nistelrode is een grote naam binnen die sport. Hij won in de 
afgelopen 16 jaar alles wat er te winnen valt. Zijn laatste grote titel was op 

22 mei: hij werd Europees kampioen in Venray. 

Johan met zijn gewonnen bokaal en zijn model stockcar Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Yvonne Rosenhart
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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.

de jeugd en 
de TOeKOmST!

De jeugd heeft de toekomst! Maar 
ook onze toekomst... want hoe wil 
je ze bereiken en enthousiasmeren 
over je eigen product? Door te 
laten proeven oké! Of, zoals we 
onlangs met onze Facebook-
vaderdagactie hebben gedaan, 

door een foto te plaatsen op Facebook van een kind dat 
een van een kaasje. Maud Koenders werd de winnaar van 
deze actie! Wat een leuke foto, zo’n klein kindje met een 

groot stuk kaas. zij won dan 
ook een familiepakket... 
met een lekker kaasje erin 
voor haar en wat lekkers 
voor haar ouders. Sommige 
klanten vinden onze winkel 
een snoepwinkel voor 
volwassenen! En wij doen 
ons best om jong en oud 
keer op keer te verrassen.

Een korte line-up van de afgelopen maand; natuurlijk de 
graskaas, de heerlijke ham voor bij de asperges, de pulled 
pork salade en sinds kort ook buikspek uit de oven! Om 

je vingers bij af te likken! Al weer bijna 10 jaar vanuit 
onze winkel in Heesch, maar ook sinds 4 jaar overtuigen 
we ook de klanten in onze winkel in Oss, bij de Bakkers 
Lamers. De kracht van onze winkels ligt bij het adviseren 
en de producten te laten proeven. Maar we doen nog 
zoveel meer... Belegde broodjes voor bedrijven in de regio, 
tapas buffetten voor verjaardagen en huwelijken en de 
levering van kaasjes voor de kaasplankjes bij restaurants 
in de regio. Het vergt veel kennis en flexibiliteit van onze 
medewerkers en onze jeugdige medewerkers pakken dit 
perfect op! Door veel zelf te proeven, familie en vrienden 
te enthousiasmeren, maar bovenal klanten te adviseren - 
en indien nodig - ook hiervoor de tijd te nemen! Dat is de 
kracht van de Bon Fromage Kaasspeciaalzaken in Heesch en 
in Oss. Wilt u dit zelf ervaren, dan ontmoeten we u graag 
in onze winkels in Oss en Heesch. Enne ... kinderen zijn ook 
van harte welkom!

Bon Fromage Team
Oss & Heesch Ton en Elly Bens

CoLUMN
Ton Bens

Jeugd ook lekker bezig bij De eijnderic

Cursussen en workshops voor ko-
mend seizoen:
• twintig lessen razendsnel typen op 

dinsdag, woensdag of donderdag.
 Zorg dat je er razendsnel bij bent, 

want vol is vol; 
• koken voor de jeugd van 6-8 jaar of 

9-12 jaar, vijf lessen.
 Ook hiervoor snel inschrijven, is al 

jaren heel populair;
• de Crea Kids Club, vijf lessen voor 

de echte knutselaars.

 Mozaïeken, deco patch, lekker 
 creatief bezig zijn;
• Engels voor groep 7 en 8.
 Voor een stevige basis op de mid-

delbare school;
• zelf animatiefilms maken, *nieuw*.
 Zit er in jou een echte movie-maker?
• tekenen op de computer, drie les-

sen *nieuw*
 Voor de creatievelingen van deze tijd;
• meditatie voor kinderen, op woens-

dagmiddag.
Droom-ontspanningslessen voor de 
jeugd
• peuterdans, tien keer op maandag-

ochtend *nieuw*
 Ontwikkeling van fantasie, taal en 

grove motoriek; 
• workshop schilderijtje met 
 diamantjes.
 Knutselen met glittertjes.

Meer informatie en inschrijven op 
www.eijnderic.nl onder het kopje 
‘Jeugd’.

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.

• 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

wij  doen ons best om Jong en 
oud keer op keer te verrassen

Start kaartverkoop
De volgende tickets voor vrijdag 
28 oktober en zaterdag 29 okto-
ber zijn verkrijgbaar: staanplaats: 
€ 17,50, tribuneplaats € 20,-.
Let op: het aantal tribunekaartjes 
is beperkt. De kaartjes zijn ver-
krijgbaar via de website
tickets.stlambertusnistelrode.nl, 
waar je de tickets veilig via iDeal 
betaalt. 

Editie 2013
In 2013 verrasten fanfare en 

artiesten bezoekers met een af-
wisselend programma. Muziek, 
zang, maar ook dans en acro-
batiek zorgden voor een leuke 
avond uit, om nog lang over na 
te praten. 

Website & social media
Blijf op de hoogte via de web-
site van Fanfare Sint Lambertus 
Nistelrode en volg ons op Face-
book: Fanfare Sint Lambertus, 
Night of the Music.

Night of the Music 2016: 
start kaartverkoop
Sporthal De Overbeek: poptempel 0412

NISTELrODE – Night of the Music, editie 6 wordt op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 oktober gehouden in Sporthal De Overbeek. De regu-
liere kaartverkoop is van start. Fanfare Sint Lambertus zal, samen 
met een combo van basgitaar, slaggitaar, toetsen en verschillende 
solisten, sporthal De Overbeek omtoveren tot poptempel 0412! 
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Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*
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Ruim twee jaar geleden, in mijn bijdrage 
voor deze krant van 28 mei 2014, vertelde ik 
dat ik samen met de Limburgse dichter Frits 
Criens bezig was met een estafettegedicht in 
sonnetvorm over een fictieve wielerwedstrijd. 
Ik nam toen het eerste gedicht van deze 
estafette op en kondigde aan dat ik in een 
volgende bijdrage meer over deze bijzondere 
cyclus zou vertellen. Geen enkele lezer heeft 

me daar sindsdien aan herinnerd. Nooit ben ik in een van de kernen 
van Bernheze staande gehouden en heeft iemand me de vraag gesteld 
wanneer ik eindelijk die belofte eens zou inlossen.

Nu is het dan zover. Deze week verschijnt immers bij uitgeverij Liverse 
in Dordrecht de bundel ‘Vleugels op de Ventoux’. Op de achterflap van 
deze bundel staat onder andere het volgende: 
‘In Vleugels op de Ventoux geven Frits Criens en Hans Manders een 
humoristisch en geestig verslag van een fictieve wielerwedstrijd op 
de Mont Ventoux. De kale berg moet vanuit drie plaatsen worden 
beklommen. In deze heerlijke wielerklucht gaan de dichters op vrolijke, 
eigenwijze manier aan het stoeien met de mooiste aller sporten.’ 

Het verslag over de verzonnen wielerwedstrijd bestaat uit 48 sonnetten. 
De oneven gedichten zijn geschreven door Frits Criens, de even komen 
uit mijn pen. Als voorbeeld neem ik hieronder gedicht XXIV op:

Daar zijn de achtervolgers al in zicht
Zie ik het goed, rijdt achter twee motoren
Pascal, de grote favoriet, van voren?
Ik ben benieuwd wat Leo ons bericht

Je hebt gelijk, wat rijdt die jongen licht
Hij is, zo blijkt weer, voor dit werk geboren
Toen hij versnelde is de groep Kahoren
Behalve Eddy Vleugels dan gezwicht

Ja, Eddy, toch bepaald geen lichtgewicht 
Is aangehaakt en heeft nog niet verloren
En ook Kees Tol kan mij enorm bekoren
Weer rijdt hij voor de Rus het gaatje dicht

Twee Belgen klampen aan, De Neut en d’Hondt
Maar o, wat stampt Pascal zijn trappers rond

MooI VAN hans mandersROOTS-festival in De Kersouwe

Marco V is een gevestigde naam 
in de dance-scene en draait al ja-
ren mee in de internationale top. 
Naast zijn carrière als DJ, is hij 
ook een succesvol producer met 
hits als ‘More Than A Life Away’ 
en ‘Coma Aid’. Marco V, die een 
thuiswedstrijd speelt, zette meer 
dan eens De Kersouwe op zijn 
kop en dat zal hij deze keer ook 
niet nalaten. 

Thomas Newson maakte ook 
al eerder zijn opwachting in De 
Kersouwe en is een van de meest 
veelbelovende talenten van dit 
moment. Ondanks zijn jonge 
leeftijd, heeft hij al een indruk-
wekkende lijst aan producties en 
optredens op zijn naam staan. 

Hij reist de hele wereld over om 
zijn talent tentoon te spreiden en 
zal ook in De Kersouwe niet te-
leurstellen. 

Verder zullen het podium be-
treden: Benjamin Bates, ricket, 
Larz, Jaden Daves, Jeff Dou-
bleu, Naughty Nik, Niels Ster-
ken, Loud ’n Bright, Jay Juice, 
Skip Nowell, Clash of ‘97, Dave 
Knoxx, Freak Ignis, Tom Welling, 
Felix & raoul, DNA en Bethis.

Op het rOOTS-festival zal naast 
de ‘main area’, ook een tech-
house ‘techno-area’ zijn. In deze 
area is vooral plaatsgemaakt 
voor DJ’s uit de regio en wordt 
gehost door Perry Fest. 

Het rOOTS-festival begint op 
9 juli om 14.00 uur en duurt tot 
1.00 uur. 

Een kaartje kost slechts € 15,- in 
de voorverkoop.

HEESWIJK-DINTHEr - De eerste editie van het ROOTS-festival in De Kersouwe is een feit. Op 9 juli is 
het zover. Tal van DJ’s maken op twee podia hun opwachting in de Heeswijkse bossen.

DMBK geeft samen met het ROOTS-festival vier vrijkaartjes weg

Wil jij kans maken op twee gratis kaartjes voor het ROOTS-festival? 
Mail dan naar: info@demooibernhezekrant.nl voor 30 juni je naam en de reden waarom jij naar het 
ROOTS-festival wilt en wie weet ben jij de winnaar van twee kaartjes.

DMBK geeft samen met het ROOTS-festival vier vrijkaartjes weg

lezersactie

Foto’s: Gilbert Wijnen

tal van dJ’s 
in de heeswij kse 

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

Maakt u zich geen 
mantelzorgen

Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Echografie 
- Heeft u een blessure of klachten aan pezen, spieren, 

slijmbeurzen in gewrichten? 
- Echografie kan ondersteunend zijn in het bepalen

van de diagnose en de behandeling

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

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 

Aangeboden: ruimte voor 
een praktijk in opbouw

Nu zoek ik een startende/al 
gestarte therapeut, die ruimte 

zoekt om zijn of haar praktijk 
uit te kunnen bouwen. Bijvoor-

beeld een osteopaat, psycho-
therapeut of psycholoog, die in 
eerste instantie enkele middagen 
wil huren, om vervolgens uit te 
bouwen tot een hele week. Dit 
is bespreekbaar voor de komen-
de 12 maanden. De bedoeling 
is dat ik vanaf juli 2017 zelf nog 
een dag in de week (dinsdag) in 
Heesch blijf werken. De reste-
rende dagen start ik vanaf zomer 
2017 een praktijk in Veghel. 

De totale oppervlakte van de 
praktijk is 49 m2. Er is een royale 
wachtkamer met modern toilet, 
hal en behandelkamer. Geïnte-
resseerden kunnen mij bellen 
voor informatie: 06-51567469.

HEESCH - De Natuurgeneeskundige Praktijk van Ivette Marie van Ierlant maakt fulltime gebruik van een 
fijne en goedlopende praktijk aan ’t Dorp 103a. Ik ben inmiddels ruim 20 jaar werkzaam in mijn vak als 
natuurgeneeskundige en life coaching, zowel voor particulieren als voor bedrijven: 
zie www.energetischtherapie.nl.

De teams moesten 400 kilometer 
in estafettevorm fietsen tussen 
8.00 uur en 22.00 uur. Het par-
cours leidde de deelnemers door 

de prachtige natuur van Bernhe-
ze, Oss en Landerd, langs natuur-
gebied De Maashorst. Met een 
opbrengst van € 50.000,- wil de 

Lions Club Bernheze iedereen be-
danken die hieraan meegewerkt 
heeft. “De Lions Club Bernhe-
ze gaat van Bike my Day een 
jaarlijks terugkerend evenement 
maken en elk jaar gaan we op 
zoek naar een nieuw, mooi, goed 
doel”, besluit de commissie.

€ 50.000,- voor Villa Joep door Bike my Day 

Sportief evenement met vele gezichten Foto’s: Jan Gabriëls en Marcel van der Steen

BErNHEzE – Bij de start van de eerste editie ‘Bike my Day’ op zater-
dag om 8.00 uur stonden 58 teams klaar. Erik Dekker loste om precies 
8.00 uur het startschot en fietste de eerste ronde mee. 

– Je zult 
nooit gelukkiger 

zijn dan je verwacht
te worden. 

Gelukkig worden is 
dan ook een kwestie 
van je verwachtingen 

aanpassen.

–Bette Davis–

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl



Woensdag 22 juni 2016 5
  

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

Knoflook Tapasbrood
… bereid met olijfolie en verse peterselie;

Harm weet er ’n heerlijk brood van te maken. 

Er zit niets in dan pure ingrediënten. Even in 

de oven voor de juiste smaak en knapperige 

korst. Eet het bij de BBQ , snij aan bij 

’n lekkere lunch.  U haalt’n topper in huis 

voor een leuke prijs!

2,95
tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

100%
volkorenbollen 
Hèt broodje uit de schijf van 5 !

geldig t/m 29-6-2016

summeronze look

1,00
4 stuks

TIEN JAAR IPG: mensen met een beperking 
worden serieus genomen 

In de jaren is IPG uitgegroeid 
tot een serieuze partij in over-
legstructuren met de gemeente, 

de Wmo-adviesraad en het rei-
zigersplatform. Er wordt scherp 
gelet of er efficiënt met de be-

schikbare middelen wordt omge-
gaan en of er kwalitatief goede 
voorzieningen zijn. IPG is klank-
bord bij nieuwe initiatieven, zo-
als zorgcoöperaties en brengt via 
projecten mensen met en men-
sen zonder een beperking met 
elkaar in contact. 
IPG werkt van uit drie kernwoor-
den; Anticiperen - Functioneren 
- Participeren.

herkenbare projecten
Gaandeweg heeft IPG zijn taak-
stelling verbreed en is zich ook in 
gaan zetten voor verbetering van 

de beeldvorming rond mensen 
met een beperking. In het scho-
lenproject voor basisscholen zien 
en horen 12-jarigen van jonge 
ervaringsdeskundigen hoe het is 
om te leven, werken en sporten 
als je bijvoorbeeld doof bent of in 
een rolstoel zit. Het zet kinderen 
aan tot nadenken en ze leren in te 
zien dat meedoen vaak wel kan 

en belangrijk is. ‘IPG Smile’ on-
derzoekt de toegankelijkheid van 
verenigingen, bedrijven, winkels 
en organisaties. zijn ze drempel-
vrij, is er een toegankelijk inva-
lidentoilet? Ook bespreken we 
met onder andere de gemeente 
jaarlijks de verkeerssituaties in de 
kernen. 

Met de tijd Mee
In tien jaar is veel bereikt. Vele 
knelpunten zijn aangepakt. zo-
als het ‘inclusief beleid’, dat staat 
voor ‘mee kunnen doen’, met of 
zonder beperking. Al lang voor 

de ratificatie van het VN-verdrag 
door onze regering, kwam dit be-
leid, mede door de inzet van IPG, 
in het bestuursakkoord van de 
gemeente Bernheze. 

Maar IPG heeft nog veel te doen, 
zit vol bruisende ideeën en pro-
beert mee te bewegen in de hui-
dige tijd. Natuurlijk hebben we 

eigen aandachtspunten, maar 
IPG doet ook veel in samenwer-
king met andere organisaties. 
Omdat we de kracht zien van 
‘samen doen’.

een nieuw gezicht
zowel IPG als haar uitgangspun-
ten en doelstellingen zijn met de 
tijd meegegroeid. Daarom was 
het tijd voor een nieuw gezicht. 
Met een nieuw fris logo en een 
heldere toegankelijke website 
gaat IPG de toekomst in.

activiteitenjaar 2016
Er staat - naast de bekende acti-
viteiten - dit jaar een aantal extra 
acties op het programma. 

Volg daarvoor de website, social 
media en persberichten in de me-
dia. www.ipgbernheze.nl.

BErNHEzE - Op initiatief van de gemeente is tien jaar 
geleden het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze 
opgericht. Een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen 
die gevraagd werd constructief mee te denken over ver-
beteringen in het voorzieningenbeleid voor mensen met 
een beperking. De inzet van vele vrijwilligers, ondersteu-
ners, sponsoring en voldoende aandacht tijdens deze ja-
ren heeft IPG gemaakt tot wat het nu is.

‘IPG brengt mensen met 
en mensen zonder een beperking 

met elkaar in contact’

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’
www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

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
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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
Beekgraaf 58a. Tel.: 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
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

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

Eindelijk rust....

Bedroefd maar trots op wie hij was hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn man, ons pap en opa

Cor van Beekveld
í Veghel, 15 juni 1929       

† Heeswijk-Dinther, 17 juni 2016

echtgenoot van Sjaan van Beekveld - Verkuijlen

Sjaan

Theo en Jeanne
Simone en Wouter

Koen

Petra en Cor

Rien en Sjan
Nick

Mike en Maud
Yara

Jeanette en Jos
Robin en Geert

Levi

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 23 juni om 
10.30 uur in de St. Servatiuskerk te Dinther. Aansluitend 
begeleiden wij ons pap in besloten kring naar crematorium 
De Wende te Uden.

De avondwake wordt gehouden op woensdag 22 juni om 
19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Ons pap is thuis waar u welkom bent om persoonlijk 
afscheid van hem te nemen op dinsdag tussen 14.00 en 
16.00 uur en op woensdag na de avondwake.

In plaats van bloemen, liever een gift die ten goede komt 
aan de dagbesteding van Cultureel Centrum Servaes.  
Er staat een collectebus bij het condoleanceregister.

Bovenmeester 2,  5473 HH  Dinther

BernhezefamilieBerichten

Zonder Harrie is alles anders!

Voor het medeleven en steun na het overlijden van
mijn partner, ons pap en opa

Harrie van Kemenade
willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, 

telefoontjes, bloemen en bezoekjes.

An van Driel-van der Pas
Kinderen en kleinkinderen van Kemenade

Kinderen en kleinkinderen van Driel

Een bijzondere fietstocht van bij-
na 1000 km door de Italiaanse 
Dolomieten en zuid-Tirol. Be-
kende Giro d’Italia-klassiekers als 
de Stelvio en Gavia zijn onder-
deel van het parcours. In totaal 
zullen we ruim 16.000 hoogte-
meters moeten bedwingen. De 
opbrengst van deze sponsor-
tocht gaat naar KiKa. zie ook: 
www.girodikika.nl. 
Voor kinderen met kanker is elke 
dag een bergetappe die ze uit 
moeten rijden. zij kunnen niet 
afstappen of uitrusten en al he-
lemaal niet opgeven. De Giro 
di Kika is maar zes dagen, voor 
deze kinderen is het eindeloos, 
tenzij we deze vreselijke ziekte 
kunnen genezen.

Wij vinden dat elk kind recht 
heeft op een zorgeloos en pijn-
loos leven. Met Bike4Charity 
gaan we onze kracht en uithou-
dingsvermogen zes dagen lang 
inzetten voor de kinderen die 
deze kracht zo hard nodig heb-
ben, dat zijn de helden die elke 
dag een bergetappe uitrijden!

Er is door de renners ruim een 
half jaar lang getraind, onder be-
geleiding van een professionele 
trainer. In de winter op de spin-
fiets binnen en wat kortere ritten 
buiten als het weer het toeliet. 
Vanaf maart steeds intensieve-
re buitentrainingen, met weken 
waarin we meer dan 30 uur op 
de fiets hebben gezeten. De trai-
ningspiek was met Hemelvaart 
en Pinksteren, waarin we ruim 
50 uur op de fiets hebben geze-
ten. Alles om deze tocht tot een 
goed einde te brengen, met als 
doel veel geld op te halen voor 
Kika! Wij zijn te volgen via de 
Facebookpagina: Bikeforcharity.

Naast de sponsoring van vele 
bedrijven, zijn er diverse acties 
georganiseerd, zoals ‘eten wat 
de pot schaft’ en een paasactie 
door de basisschool. Met deze 
sponsoracties en donaties heb-
ben we ruim € 15.000,- opge-
haald voor KiKa. 

Via deze weg willen we onze 
sponsoren nogmaals bedanken!

Team Bike4Charity neemt 
deel aan Giro di KiKa

LOOSBrOEK/HEESWIJK-DINTHEr - Wij, Pierre van den Helm, Paul 
Brugmans, Janco Geenen, Hugo Bosmans en Emile van Zutphen zijn 
team Bike4Charity, allen lid van FC De Lekke Tube uit Loosbroek. Sa-
men met onze verzorgers/begeleiders Renee Abelen, Erik Nuij en Hans 
Brouwers doen wij van 26 juni t/m 1 juli mee aan de ‘Giro di KiKa’. 

HEESCH - Sterrenwacht Halley is 
op zondag 26 juni geopend voor 
publiek van 14.00 tot 16.00 uur. 

Als het niet bewolkt is, worden 
verscheidene grote en kleine te-
lescopen op de zon gericht. Die 
zijn voorzien van speciale filters 
tegen het felle zonlicht. Dankzij 
die filters zie je donkere zon-
nevlekken en indrukwekkende 
zonnevlammen en protuberan-

sen op de zon en aan de rand de 
zon. Leden geven daarbij tekst 
en uitleg. In het auditorium wor-
den publiekspresentaties over de 
zon gegeven, boeiend voor jong 
en oud. Entree zonnemiddag: € 
5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
0412 - 45 49 99
www.sterrenwachthalley.nl.

Zonnemiddag bij Halley 

Geboren

Niek
20 juni 2016

Zoon van Linda en Otto

Hartelijk gefeliciteerd namens oma Riek
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

GALIA MELOEN per stuk € 1,25
CANTALOUPE MELOEN per stuk € 1,25
HONING MELOEN per stuk € 1,25
WATERMELOEN per kilo € 1,25

Groot assortiment rauwkostsalades.
Lekker voor bij de BBQ

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

1,00

4 krenten-
bollen

 voor

1,00

Mini croissant gevuld met  
Echte room en Ujese aardbeien

 1,25

ron� geniete�

Pomodori 
Plukbrood

 nu

Aanrader bij BBQ, 
soep & borrel

2,95

Nu

Ribkarbonade

Gemarineerde
kipfilet

100 gr. € 1,25

100 gr. € 0,90

Grillworst

100 gr. € 1,09
Gekruide
gehaktballen

100 gr. € 0,80

Nieuw!

Zomers croissantje

C.V. De Plèkkers wint tweede 
editie van Lôsbroekwist

Ook dit jaar zorgde de organi-
satie voor een veelzijdige, boei-
ende kwis. Naast vele moeilijke 
vragen die met het gehele team 
mochten worden beantwoord, 
mocht elk team onder ande-
re een lid afvaardigen om op 
het hoofdveld van WHV latje 
te schieten, mocht iemand van 
het team bij juffrouw Francis 
50 rekenvragen proberen te be-
antwoorden, hesen een aantal 
leden per team zich voor een 
mooie foto in sporttenues van 

Loosbroek en moest er wor-
den gepunnikt. Ook was er een 
Mystery Guest, burgemeester 
Marieke Moorman. Vanuit de 
organisatie van de kwis was er 
veel aandacht voor de goede 
doelen. Elk team kreeg de op-
dracht oude mobieltjes in te za-
melen voor Stichting Opkikker, 
dat leuke dagen verzorgt voor 
ernstig zieke kinderen. In totaal 
werden 776 oude mobieltjes 
verzameld. Stichting ranja, dat 
activiteiten organiseert voor de 

jeugd, ontving een cheque van 
250 euro. Na de prijsuitreiking 
trad de band ‘rUM’ (roept U 
Maar) op. De Lôsbroekwist van 
2017 staat gepland op 20 mei. 
Heb jij zin om Lôsbroekwist mee 
te organiseren? Spreek dan even 
iemand aan van de organisatie 
of kijk op www.losbroekwist.nl. 
De organisatie hoopt volgend 
jaar ook weer op veel enthousi-
aste deelnemers!
Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl.

LOOSBrOEK – De tweede editie van Lôsbroekwist is een prooi geworden voor C.V. De Plèkkers. Zij 
zijn daarmee de opvolger van ‘Swiftboys 8’, dat vierde werd. Tweede werd dit jaar ‘Jannopedia’, op de 
derde plek eindigde ‘Kwismasters’. De uitslag van de 27 teams werd bekendgemaakt op de feestavond 
op vrijdag 17 juni in de zaal van Café Kerkzicht.

Team C.V. De Plèkkers en rechts medeorganisator en presentator Rick Dekkers Tekst: Ramon Kézér Foto: Jan Gabriëls

Ondernemersbelang HD reikt prijzen uit

De actie kwam voort uit een sa-
menwerking tussen de organi-
satie van het Lieverlee Festival 
en het Ondernemersbelang HD. 
Om het festival van 25 juni in De 
Kersouwe te promoten, stelde 
de organisatie gratis kaarten ter 
beschikking aan Ondernemers-
belang HD. zestien leden van 

het Ondernemersbelang deden 
mee aan de actie. Iedere onder-
nemer stelde een aardigheidje 
beschikbaar voor een goodiebag 
en klanten maakten kans op de 
goodiebag én twee toegangs-
kaarten.

Na het optreden van Pater 

Moeskroen werden de prijzen 
uitgereikt. Ondernemersbelang 
HD wenst alle winnaars vol-
gende week veel plezier in De 
Kersouwe. Mocht je nog kaarten 
willen bestellen voor het Liever-
lee Festival, wees er dan snel bij, 
want er zijn nog maar enkele 
kaarten beschikbaar!

HEESWIJK-DINTHEr – De prijzen van de actie die Ondernemersbelang HD afgelopen weken hield, 
werden op zaterdag 18 juni uitgereikt op Plein 1969. Meedoen aan de actie was eenvoudig. Alleen het 
invullen van je naam/adres en woonplaats op een speciale flyer was voldoende. Bij de prijsuitreiking 
waren ook alle bandleden van Pater Moeskroen aanwezig. Zij verzorgden een kort optreden. Dat belooft 
nog wat in De Kersouwe tijdens het Lieverlee Festival!

Pater Moeskroen winnaars en enkele van de deelnemende ondernemers
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Interessante 
dagtocht
HEESWIJK-DINTHEr - KBO 
Dinther heeft op 15 juni met 51 
personen de eerste dagtocht van 
2016 gemaakt. Ton, onze ‘vaste’ 
chauffeur, bracht ons naar De 
Tinnen Roos in Millingen. Daar 
werden we ontvangen door ei-
genaar Ramon Jhaan met kof-
fie/thee en cake. 

Hij hield een levendige presenta-
tie over de start van het nog jon-
ge familiebedrijf, dat niet alleen 
bestaat uit de tingieterij maar 
ook internationaal opereert met 
de verkoop van onder andere 
gietmachines. Hij ging in op het 
productieproces van vroeger en 
nu, de grondstoffen, het mate-

riaal waarmee gewerkt wordt 
en de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Door het gewicht 
van een tinnen roos bijna goed 
te raden, kreeg Sjan van Kessel 
de roos mee naar huis. In de 
werkruimte liet een medewer-
ker zien hoe de vloeibare tin in 
een siliconen mal wordt gego-
ten en mosselbestek oplevert in 

de vorm van een mosselschelp. 
In de winkel zagen we veel am-
bachtelijk gegoten tinnen pro-
ducten. 
Daarna genoten wij van een lek-
kere lunch in Hotel Millings Cen-
trum.
Vervolgens maakten we met de 
bus een fraaie tocht richting Berg 
en Dal en door het reichswald. 
De duidelijke en deskundige uit-
leg van de gids over het gebied 
en de geschiedenis ervan boeide 
iedereen.
In Kleve aangekomen gingen 
we de stad in om te winkelen, 
om rond te kijken en om lekker 
in het zonnetje een terrasje te 
pikken. Tijdens de route door de 
Ooijpolder naar Millingen ver-
telde de gids veel over het ge-
bied. In Hotel Millings Centrum 
wachtte ons een heerlijk diner.
Thuis kijken we terug op een 
mooie dag.

Alternatief 
uitstapje voor 
senioren?

HEESWIJK-DINTHEr - KBO 
Dinther had afgelopen week een 
dagtocht voor haar eigen leden; 
nu naar Millingen en Kleve. In 
mei was er de meerdaagse reis 
naar de Elzas met leden van de 
KBO’s van HDL. Voor de meer-
daagse reis is het belangrijk dat 

je nog goed ter been bent om 
met alle excursies en wandelin-
gen mee te kunnen doen. Onze 
dagreizen proberen we zo te 
regelen, dat die ook voor leden 
met een rollator of rolstoel ge-
schikt zijn. 

Nu blijkt dat sommige mensen 
niet meer mee kunnen doen aan 
die dagreizen. Hun lichamelijke 
toestand laat dat niet meer toe. 
Dat vinden wij heel erg jammer. 
Daarom zijn we van plan om 
voor onze leden die niet meer 
mee kunnen met de dagreis, een 
extra uitstapje te organiseren. 
Dat willen we dan doen samen 
met het Senioren Uitbureau en 
door gebruik te maken van de 
rolstoelbus van Laverhof. 
Het programma, de datum en 
de kosten kunnen we invullen 
als we weten of er belangstel-
ling voor bestaat. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een vaar-
tocht op de Biesbosch, een ex-
clusieve toertocht met lunch en 
diner. Maar ook andere ideeën 
zijn welkom en kunnen we be-
spreken met de mensen die be-
langstelling hebben. Als zich een 
groepje van tenminste 4 of 5 
leden aanmeldt, dan kunnen we 
dit al organiseren.
Belangstelling? Laat het dan we-
ten aan onze reiscommissie: ria 
van Hemmen of Harrie van de 
Ven. Of bel even met Willy van 
der Steijn: 0413-292478.

‘dus we kijken 
terug op een 

mooie dag’

KBO Bernheze

Buitenspeeldag 
Schuurakker in Dinther 
bedankt haar sponsoren!
DaNkZij jULLiE HEbbEN RUim 200 kiNDEREN
EEN PRacHTiGE miDDaG GEHaD

Travel Club Annemarie van Erp
EBS Beveiliging
V.d. Pol Transport
Van Zutphen Metalics
Downtown
Sada praktijk reflexzone 

therapie
Chinees restaurant Shang Hai
VOF Van Schayk
Grondbank Noord Oost 

Brabant
BOT Architectuur
Sierbestrating Robin v.d. 

Heijden
Van Soest & Partners
Outlook Electronics
Brago Luchttechniek
D&S Dakbegroening

Van Berloo Glas- en 
Schilderwerken

Slim Telecom
Vissers Transport
Van Helvoort Bouwtechniek
Atelier aan de streepen
Schildersbedrijf / 
 Glashandel Arno Jacobs
Hairstyle Mirelle
Bikers
Digideon
Jumbo
Markthandel de Vaan
Markthandel Verkuijlen-
 v.d. Ven
Streep en krul
Halte 5
Zomers Toiletwagenverhuur
Varpo
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Cube verwondert
BErNHEzE - CuBE STAAT VOOR CuLTuuREDuCATIE BERNHEZE.
Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod en-
erzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar be-
zoekt graag culturele activiteiten voor kinderen. 

Dit keer: leskist ‘Onderweg’ van Kunstbalie. 
Cultuureducatie Bernheze

De grote reiskoffer staat ge-
opend voor de klas in de bo-
venbouw van basisschool ‘t 
Mozaïek. Bijna leeg weliswaar, 
want de leerlingen zijn druk 
doende met de inhoud. Het pro-
ject Onderweg draait om reizen 
en onderweg zijn, en speelt voor-
al in op de creërende vermogens 
van de kinderen. 

In voorafgaande lessen hebben 
de kinderen zich voorbereid, met 
collages maken, een tweeluik sa-
menstellen, filmpjes kijken en an-
dere creatieve werkvormen. Van-
daag houden zij zich bezig met 
de grande finale: in groepjes zélf 

hun eigen animatiefilm maken. 
Met de camera’s en statieven uit 
de koffer en onder eigen regie 
en script. Dat script, dat zit voor-
namelijk in hun hoofd. Ik neem 

een kijkje bij Jens, Stef, nog een 
Stef en Wouter. Hun film wordt 
een soort van spannende thriller. 
De opstelling van legopoppetjes 
en attributen staat al klaar voor 
het spektakel: boeven plegen 

een bankoverval, politieauto’s 
crashen, een boef wordt dood-
gebeten door een politiehond 
en een vluchtboot ligt klaar in de 
haven. Maar de politieboot zit de 
boeven straks op de hielen… hoe 
gaat dat aflopen? 

Ook de film van Daan, Thijs, 
Teun, Simon en rick wordt een 
spannende. Opnieuw boeven 
hier. Die gaan ontsnappen uit de 
gevangenis met een auto met 
ketting en gaan het politiebureau 
laten ontploffen omdat ze een 
geldauto willen overvallen. Hoe 
precies? Dat ontstaat gaande-
weg. “Die politieman moet daar 
weg!” “Nee, die moet juist daar 
blijven staan.” Dit verhaal kan 
duidelijk nog alle kanten op. Wat 
het ook wordt: spannend wordt 
het gegarandeerd. 

Hoe anders gaat het bij het derde 
groepje. Sieuwtje, Donna, Kaylee 
en Trijntje maken een filmpje 
over een zwerver die door rijke 
mensen wordt opgevangen. Hij 
mag zelfs een huis uitkiezen en 

hij krijgt nieuwe kleren. Dan ont-
moet hij een lieve vrouw en ze 
krijgen samen kinderen. Eén en 
al goedheid, liefde en romantiek 
hier. Een titel hebben ze ook al: 
“Een zwerver onderweg naar zijn 
toekomst”. Hoe mooi en filoso-
fisch, en precies passend bij dit 
project. Ik heb me vandaag op-
nieuw verwonderd over zóveel 
creativiteit en fantasie. En ik ben 

heel benieuwd naar de eindresul-
taten. Laat de Oscars maar door-
komen! 

De Cube-Verwonderaar  Foto’s: Marcel van der Steen

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

‘Maar de politieboot zit de 
boeven straks op de hielen’

• Vĳ verbenodigheden

Disco voor zieken en mensen 
met een beperking

Frietjes, snacks en disco
We werden hartelijk welkom 
geheten en kregen allemaal con-
sumptiebonnen. Er werd ons op 
het hart gedrukt dat we zoveel 
mochten eten en drinken als we 
wilden. Binnen zaten verschillen-
de groepen: kinderen, jongeren, 
ouderen, elk op een eigen, unie-
ke manier. 
De avond begon met de friet en 

snacks. Omdat de gasten zoveel 
mochten eten als ze wilden, zag 
je de een met een frikandel en 
de ander met zes snacks. 
Daarna begon de disco, waarbij 
sommige gasten meteen losgin-
gen op de dansvloer en anderen 
nog wat opwarmtijd nodig had-
den. Na een paar nummers en 
een aanmoediging van een van 
de gasten om van die stoelen af 

te komen en de dansvloer te be-
stormen, werd er volop gedanst. 
De polonaise kon niet achterwe-
ge blijven en de microfoon was 
druk bezet. 
Heerlijk om te zien hoe deze 
mensen gewoon lekker zichzelf 
waren. Waar wij vaak even tijd 

nodig hebben om in de stem-
ming te komen, zijn deze men-
sen gewoon lekker vrij en geven 
er niks om wat wij ervan denken. 
Het was een superleuke en 
mooie avond. Persoonlijk vond 
ik het ook erg leuk om de men-
sen achter De Horizon te ont-
moeten, de vrijwilligers zelf. Je 
ziet dat het erg gepassioneerde 
mensen zijn, die zich met hart 
en ziel inzetten voor mensen die 
ziek zijn en mensen met een be-
perking. Complimenten voor de 
organisatie; de gasten hebben 
het erg naar hun zin gehad!

Hartstikke bedankt!
Groetjes, Nikki van Haren, 
begeleidster

HEESCH - Op de uitnodiging van De Horizon stond dat we vanaf 
18.00 uur welkom waren bij restaurant De Waard. De Horizon is 
een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor zieke en gehandicap-
te mensen. De organisatie bestaat al 40 jaar, wat zeker een applaus 
waard is. 

gewoon vrij  en 
geven er niks om 
wat wij  denken
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WONENSpelen met je
interieur

www.humstijl.nl

Huren of kopen? 
De voor– en nadelen 
op een rij
wel of niet de sprong wagen naar een koopwoning; deze 
vraag leeft bij velen. De huizenprijzen zijn momenteel laag 
en de hypotheekrente kan bijna niet lager. Dat maakt het wel 
erg aantrekkelijk om te kopen, helemaal als we zien dat de 
maandelijkse kosten voor een hypotheek lager kunnen zijn dan 
de kosten van de huur van een vergelijkbare woning. kopen dus! 
Of… toch niet? De kosten van een eigen huis bestaan tenslotte 
uit meer dan de hypotheek alleen. En ook zijn er, naast financiële 
redenen, praktische redenen om toch te (blijven) huren.

DivERSE vOOR- EN NaDELEN vaN ZOwEL HUREN aLS kOPEN
Stel u wilt in een andere stad gaan wonen, omdat u daar 
een baan heeft gevonden; een huurovereenkomst is dan snel 
opgezegd. maar… wilt u bijvoorbeeld een andere keuken in uw 
huis, dan heeft u in uw huurhuis niet altijd de vrijheid om dit 
zomaar te realiseren.
Denkt u er wel goed aan dat een huiseigenaar meer bijkomende 
kosten heeft dan iemand die een huis huurt. voorbeelden: 
onderhoudskosten, verzekeren van de woning, gemeentelijke 
belastingen, etc. maar… bij een koophuis kan er gekozen 
worden voor een lange rentevaste periode, waardoor de 
woonlasten stabiel blijven. Terwijl huurprijzen de komende 
jaren met minimaal 3% gaan stijgen.
 
wilt u graag advies in deze? vraag gerust onze hulp!

CoLUMN
hYpotheken

 ROb vaN HEUGTEN ROb vaN HEUGTEN

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

Ruime en bijzondere huizen 
Je hebt in De Hoef 2 de keuze 
uit negen rij- en hoekwoningen 
vanaf € 192.500,- vrij op naam, 
zes royale tweekappers vanaf 
€ 282.500,- vrij op naam. Al-
lemaal prachtig gelegen aan de 
bosrand. Bij het maken van de 
plannen voor deze nieuwe fase 
is rekening gehouden met de 
bestaande bebouwing in de om-
geving. Iedere woning is ruim 
van indeling en zal worden af-
gewerkt met duurzame en na-
tuurlijke materialen. Daarnaast 
worden er verschillende moge-

lijkheden aangeboden om de 
woning aan te passen aan eigen 
woonwensen.

Meer informatie op 
www.dehoef2.nl en 
facebook.com/dehoef2.

Natuurlijk wonen? 
Dat is wonen in De Hoef 2
HEESCH - De Hoef 2 is een levendige nieuwbouwwijk aan de rand 
van Heesch. Vanuit de wijk loop je zo de bossen in en de voorzie-
ningen in het dorp zijn in de buurt. Op woensdag 22 juni gaat de 
nieuwe fase, met zes tweekappers en negen rij- en hoekwoningen, 
in de verkoop. 

Joost van der Lee is mede-eigenaar van  Van  der Lee Staalbouw in Nistelrode. 
Samen met zijn compagnon en 10 personeelsleden maakt  hij onverwoestbare 
staalconstructies aan ‘t Maxend. De ondernemer, vader van drie kinderen en ge-
trouwd met Martine, woont op een steenworp afstand van het bedrijf, in het bui-
tengebied van zijn dorp waar de familie Van der Lee al meer dan vijftig jaar ‘in het 
ijzer zit’. “Ik ben opgegroeid en besmet met ijzer en ik ben nog altijd een man van 
de praktijk. Ik werk nog steeds zelf het liefste mee op de werkvloer.”  

Ik ben er bij 
Het Bernhezer Business Event (BBE), dat dit jaar wordt gehouden op 15 oktober in 
De Pas in Heesch, is nog nieuw voor de ondernemer: “Ik ken het BBE vooral van 
verhalen en van de verplichte stropdassen. Dat is niet mijn ding. Maar er waait al 
een aantal jaren een andere wind en ik hoor alleen maar positieve geluiden van 
collega-ondernemers. Het belooft een gezellig en laagdrempelig feestje voor en 
door ondernemers te worden, met de uitreiking van de ondernemersprijzen. Dit 
jaar ben ik er dus ook zeker bij. Ik ben er niet op uit om de hele avond te gaan 
netwerken, maar elkaar ontmoeten in een informele sfeer, daar zie ik naar uit.”

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

NETWERKEN OP HET BBE 
VITAMINE BBE 
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Het muziekprogramma opent op za-
terdagavond met de Millstreetband. 
Deze zeskoppige band staat bekend 
om hun onuitputtelijke energie en 
uitstraling. Muzikaal weten ze hun 
mannetje meer dan te staan met 
een repertoire dat bestaat uit TOP 
40 muziek. Zondag speelt bij het 
terras van De Pas het duo Pal en 
zondagavond staat de Brabantse 
volkszanger John de Bever op het 
podium in de Schoonstraat. De Be-
ver laat zijn bekende meezingers 
uit de boxen schallen, tussendoor 
draait dj Jon feestmuziek die het 
gezelligheidsniveau van de Heesche 
kermis naar hoger niveau tilt. In de 
overkapte feesttent zorgen Childs-
play en dj Kelvin op maandagavond 
voor de juiste kermissfeer. De Hee-
sche kermis wordt op dinsdag afge-
sloten met een onvervalste Remote 
sfeershow. 

Heesche kermis met Mill-
streetband en John de Bever

HEESCH - De Heesche kermis staat al jaren garant voor volop 
vertier en veel gezelligheid. Op 25, 26, 27 en 28 juni is het 
weer zover, met een kermismuziekprogramma dat staat als 
een huis. Met daarnaast natuurlijk aantrekkelijke, spannende 
en spectaculaire kermisattracties die bezoekers naar het Hee-
sche kermisterrein weten te trekken.

HEESCHE KERMIS
zaterdag 25, zondag 26, 
maandag 27 en dinsdag 28 juni
HEESCH - Namens Stichting 
Centrummanagement Heesch 
willen we je op de hoogte bren-
gen van mooie ontwikkelingen 
rondom de kermis. Het belooft 
een gezellige kermis te worden!

Twee gratis kermismunten
Stichting Centrummanagement 
Heesch geeft alle Heesche kinde-
ren van 2 t/m 12 jaar  twee gra-
tis kermismunten. Elke munt is 
€ 1,- waard. Deze kermismun-

ten kunnen worden opgehaald 
bij Cultureel Centrum De Pas op 
maandag 27 juni tussen 15.00-
16.00 uur, met vermelding van 
naam, postcode, huisnummer en 
geboortedatum. 
De kermismunt is bij elke exploi-
tant te gebruiken. Maandag do-
pen we hierbij om tot familiedag 
op de kermis!

Feestelijke opening
De kermis start met een feeste-
lijke opening op zaterdag 27 juni 
om 15.00 uur met een confetti-
kanon en het rondstrooien van 
kermismunten.

Geen kermis zonder muziek
Elke avond is er muziek in de 
tent. Verenigd Horeca Heesch 
is er, zoals je zult merken, op-
nieuw in geslaagd een passend 
en vooral gezellig programma te 
bieden.

Kermisprogramma
ZATERDAG 25 JUNI:
15.00 uur: Opening van de 
kermis met confettikanon.
20.00 uur: Overkapping 
Schoonstraat: Millstreetband, 
dj Kelvin

ZONDAG 26 JUNI:
14.00 uur: Start van de kermis, 
’s middags op het terras van 
De Pas: Pal en Hanz, dj Jon
20.00 uur: Overkapping 
Schoonstraat: John de Bever, 
dj Jon. 

MAANDAG 27 JUNI:
15.00 uur: Start van de kermis 
en uitreiking kermismunt in De 
Pas van 15.00-16.00 uur
15.30 uur: Braderie aan de 
Schoonstraat tot 21.30 uur
20.00 uur: Overkapping 
Schoonstraat: Childsplay, dj Jon.

DINSDAG 28 JUNI:
15.00 uur: start van de kermis
20.00 uur: overkapping Schoon-
straat: We love the 90’s
22.15 uur: vuurwerk

De samenwerking tussen Ge-
meente Bernheze, Onderne-
mersvereniging Heesch, de 
kermisexploitanten, Verenigd 
Horeca Heesch en Stichting 
Centrum Management Heesch 
zorgt ervoor dat we er een eve-
nement van kunnen maken dat 
Heesch op de kaart zet. 

Jij bent er toch zeker ook bij? 
Samen maken we het gezellig op 
de kermis in Heesch!
Heb je vragen? Stuur dan een mail 
naar info@centrumheesch.nl.

MAANDAG IS DE 
FAMILIEDAG OP 

DE KERMIS

Jubileum 10e editie MaashorstFair
Waar alles samenkomt wat De Maashorst ‘De Maashorst’ maakt

De stadsomroeper Lammers zorg-
de voor de mooie woorden en 
presentatie van het geheel. We-
derom met bedrijven, instellingen 
en organisaties die een binding 
hebben met De Maashorst. 

Aanmelden 
De MaashorstFair is een eve-

nement waarin deelnemers, af-
komstig uit de gemeenten die 
het natuurgebied De Maashorst 
omringen, bezoekers informeren 
over hun producten en diensten 
in en uit De Maashorst. Organisa-
ties kunnen zich nog aanmelden 
via de website om deel te nemen. 
De verschillende themapleinen 

bestaan uit Recreatie & Toeris-
me, Kunst & Cultuur, Verbrede 
Landbouw, Natuur & Landschap, 
Duurzaamheid & Innovatie, Fit & 
Gezondheid en demonstraties. 

Het Culinair plein dient als ver-
binding naar de andere pleinen. 

Bezoekers
Bezoekers hoeven niet te wach-
ten tot 31 juli om actie te on-
dernemen. Zij kunnen zich nu 
al aanmelden voor het culinair 

diner. Ga snel kijken op 
www.maashorstfair.nl bij Culinair. 
Volop activiteiten zijn er voor alle 
leeftijden, onder andere; over-
heerlijke producten uit de streek, 
culinair eten & een pop up-res-
taurant, kinderweide, alom be-
kende clown, spelen met ro-

bots, straatartiesten, knuffelkoe. 
De entree bedraagt € 4,- (incl. 
een kop koffie/thee en tweede 
brandrode spelt-worstenbroodje 
gratis). Gratis parkeren met een 
bewaakte fietsenstalling is een 
must volgens de organisatie en 
ook de bereikbaarheid is goed. 
Het horecaplein is extra lang 
open, tot 18.00 uur, met culinair 
eten in het pop up-restaurant 
dat extra lang geopend is; tot 
20.00 uur, laat u verrassen en 
meld u aan voor Culinair!

De MaashorstFair: een gebeur-
tenis die u niet mag missen!MAASHORST - De organisatie van De 10e MaashorstFair heeft de aftrap op donderdag 16 juni op de 

locatie Brobbelbies gevierd, samen met de pleintrekkers en de bewoners van het perceel. De indeling 
van de MaashorstFair op zondag 31 juli van 10.00 – 17.00 uur werd gedeeld met de aanwezigen. Een 
prachtige locatie die deze mooie vrijdagmorgen al voor bijzondere kiekjes zorgde. Familie van der 
Heijden ontving van Maarten Hoevenaars de eerste kaarten voor het culinair diner. 

Uitleg van mede-organisator Paul van Boekel aan de dochters van de locatie eigenaar van der Heijden

Prachtige 
locatie v� r 
� n Fair
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Tegen inlevering van deze bon

BAKJE KIBBELING MET SAUS 

 VAN €5,- VOOR €4,50

 

bij € 10,- munten een muntje gratis

10 ritten voor € 10,- 

Bij aankoop van een € 5,- speelmunt 
10 punten extra (een bon per persoon)

Een supersuikerspin voor de prijs 
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij SuIKERSPIN • STROuCKEN

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

Bij aankoop van een zak met 12 oliebollen of 
krentenbollen € 1,- korting.

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

Bij inlevering van deze bon bij M. HINZEN • AuTOSCOOTERS

Bij inlevering van deze bon bij fuN HOuSE • DAuPHIN

Bij inlevering van deze bon bij
SKEEBALL • H.M. SPELBRINK
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KERMIS OPEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur
maandag vanaf 15.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

25 t/m 28 juni

alle kermisstokken van € 2,- per stuk
nu 4 stuks voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij SNOEPKRAAM • PAASHuIS

13 SPEELMuNTJES t.w.v. € 0,50 voor € 5,-
28 voor € 10,-

Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij 12 schoten 3 schoten extra

Bij inlevering van deze bon bij 
LIJNTJE TREK EN LuCKY DuCK • VERSTAPPEN

7 eendjes voor € 5,-6 lijntjes voor € 5,-

20% EXTRA SPEELPENNINGEN 
bij aankoop van minimaal  5,-
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij 
PuSHER • W.A. VAN DER VORST JR.

Bij inlevering van deze bon bij 
LuCKY CRANES • VOf C. OVERKAMP EN ZOON

Bij inlevering van deze bon bij 
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

VUURWERK

Dinsdag 
bij de kermis 22.30 uur

 
Aangeboden door 

kermisexploitanten Heesch

Braderie Heesch 
HEESCH – In het centrum van Heesch is op 
maandag 27 juni van alles te doen en te 
beleven rondom de kermis. 

Er is een groot aantal standhouders dat zijn 
waren aan de man probeert te brengen en 
ieder zal dit op zijn of haar manier doen. De 
standhouders hebben bovendien een flink 
assortiment aan artikelen, zodat er voor elk 
wat wils te vinden is, voor jong en oud.
Er zijn kramen met kinder-, dames-, he-
ren-, en onderkleding. Verder zijn er leder-
waren, telefoonaccessoires, zonnebrillen, 
hobbymaterialen, speelgoed, rage dingen, 
dierenbenodigdheden en nog veel meer. 
Teveel om op te noemen. Het is zeker de 

moeite waard om een kijkje te komen ne-
men.

De plaatselijke horeca zorgt voor een groot 
terras op het kermisterrein. Dit terras staat 
dit jaar voor het eerst op het parcours van 
de braderie. Daar kun je na of tijdens de 
braderie nog gezellig een drankje nuttigen 
en de kermisactiviteiten volgen.

De braderie is geopend van 16.00-21.30 
uur en is natuurlijk gratis toegankelijk voor 
het publiek. Info over de braderie via restau-
rant De Waard 0412-451755 of bij Conny 
06-22375905 (voor de invulling van de 
kramen).
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DONDERDAG 30 JuNI
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. Wilt je tijdig achter-
grondinformatie over de eerstvolgende film ontvangen, meld je dan 
aan voor een nieuwsbrief via www.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. 

GESLAAGD? Laat het ons weten! 
Wij verloten 5 vrijkaartjes voor de film van 30 juni!
Stuur een mail naar beheerder@nesterle.nl of plaats een leuke foto 
op www.facebook.com/Nesterle. Op deze filmavond staat er sowie-
so voor alle geslaagden een gratis drankje klaar!

Donderdag 30 juni bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis 
filmkaartje! Bij besteding van een hoofdmenu ontvang je een gra-
tis kaartje voor de film van deze avond.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Dubbelconcert vocal group 
NeXT Level en Popkoor Noiz

Vocal group NeXT Level bestaat 
uit 12 zangeressen met veel er-
varing. De groep is nog maar 
jong: in september 2015 werd 
de groep opgericht, met als doel 
om met ervaren zangers span-
nende muzikale programma’s te 
zingen. Het repertoire varieert 
van pop en kleinkunst tot het ij-
zeren repertoire van de bekend-
ste internationale vocal group. 

Popkoor Noiz bestaat uit bijna 
40 zangers met een passie voor 
muziek en een frisse uitstraling. 

Het repertoire bestaat uit pop- 
en rocknummers, waarmee zij 
geregeld optreden op diverse 
locaties. Al sinds 2009 is Noiz, 
inclusief live band, een graag ge-
hoorde groep binnen én buiten 
de regio.

zondag 3 juli, 15.00 uur
Locatie: Fanfare Aurora, ‘t Dorp 
138. 
Toegang gratis (vrije donatie 
achteraf).

HEESCH – Popkoor Noiz (Heesch) en Vocal group NeXT Level (Oss) 
geven op zondag 3 juli samen een gratis toegankelijk concert. Het 
belooft een afwisselende middag te worden. De groepen streven al-
lebei naar hoge kwaliteit en een verrassend repertoire, maar houden 
er tegelijkertijd hun eigen stijl op na.

Nieuwe piano voor koor Amicanto
Mede mogelijk gemaakt door Stichting het Geleer

HEESWIJK-DINTHEr – Het be-
stuur van Amicanto, dirigent 
Ludwig Attevelt en pianiste Coby 
Wagemans gingen vrijdag 6 mei 
naar Eindhoven om een nieuwe 
draagbare piano te kopen. 

Na enkele piano’s bespeeld te 
hebben, waren het bestuur, de 
dirigent en pianiste het over 
de keus eens en werd de koop 
gesloten. Hieraan is wel wat 
voorafgegaan. Een piano is een 
hele aanschaf en daarvoor is 
natuurlijk niet direct geld be-
schikbaar. We hebben daarvoor 
moeten sparen en er zijn allerlei 
acties gehouden voor en door 
de leden van Amicanto. Diverse 
koorleden hebben enkele avon-
den waxinelichtjes versierd en 
verpakt en deze verkocht aan 
buren, vrienden en familie tij-
dens de kerstmarkt bij Laverhof. 

Deze koop is ook mede mogelijk 
gemaakt door Stichting het Ge-
leer uit Heeswijk-Dinther. Deze 
stichting stimuleert en steunt 
sociaal-maatschappelijke en cul-
turele initiatieven van verenigin-
gen, instellingen en organisaties 
in de dorpen Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. 

Door hun bijdrage is het moge-
lijk geworden om een nieuwe 
piano aan te schaffen. Wij willen 
dan ook Stichting het Geleer en 
iedereen die deze koop mede 
mogelijk gemaakt heeft, be-
danken voor zijn/haar bijdrage 
en nodigen je van harte uit om 

eens te komen luisteren naar een 
optreden van Amicanto, met na-
tuurlijk de nieuwe piano, wij zijn 
er super blij mee!

De nieuwe piano van Amicanto, 
een mooie aanwinst

Heemschuur opengesteld

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 is het museum, met 
een prachtige collectie land-
bouwwerktuigen, ambachtelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals van 
een rietdekker, een imker en 
een schoenmaker, een schooltje, 
een winkeltje en spullen 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-
bruikmaken 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, 
met objecten zoals een originele 
manege- of rosmolen. De moge-
lijkheid bestaat een kopje koffie 
of thee te nuttigen. 

De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand openge-
steld voor publiek. Het adres van 
de Heemschuur is: Schoonstraat 
35. Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl 
tel.: 06-10463762 e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEESCH - De Heemschuur zet haar deuren zondag 26 juni open voor publiek van 13.00 tot 17.00 
uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De Elf Rotten’. Het gebouw her-
bergt een museum, een multifunctionele ruimte, waar wisselexposities worden georganiseerd en waar 
groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties plaatsvinden, een lees- en studiezaal met 
bibliotheek en archief en een bestuurskamer. 

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524

een piano is een 
hele aanschaf

Wie er op zondag even lekker 
tussenuit wil, mag de jaarmarkt 
in Sint-Oedenrode zeker niet 
missen. Een jaarlijks terugkerend 
evenement voor jong en oud. 
Om 10.00 uur in de ochtend 
openen de ruim 250 kraamhou-
ders hun winkels op planken 
voor de verwachte vijftiendui-
zend bezoekers. Ook de echte 
standwerkers, die slechts een 
product op een ludieke manier 
aan de man proberen te bren-
gen, zijn dit jaar van de partij. 
Uiteraard hebben ook rooise 
winkeliers alles uit de kast ge-
haald om hun winkel te promo-
ten. Alle winkels zijn deze dag 
geopend en er zijn leuke acties 
voor de consumenten.
Mocht je kleding, huishoudelijke 
apparatuur en prullaria genoeg 
hebben, dan is ook de muziek 
reden genoeg om de Jaarmarkt 
te bezoeken. Op het kerkplein 

dat speciaal is omgedoopt tot 
muziekplein, zorgen verschillen-
de bands en groepen voor een 
muzikale omlijsting van de dag. 
Diverse muziekverenigingen, 

kapellen en smartlappenkoren 
maken hun opwachting op het 
podium voor de kerk. 
De rooise Jaarmarkt, georgani-
seerd door Ondernemingsver-
eniging rooi 2000, vindt plaats 
in het centrum van Sint-Oeden-
rode. De Jaarmarkt begint om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Er is 
voldoende gratis parkeergele-
genheid in de omgeving van het 
centrum.

Natuurlijk! Sint-Oedenrode 
Jaarmarkt dit jaar nog groter!
SINT-OEDENrODE - Het centrum van Sint-Oedenrode is op zondag 
26 juni weer het decor van een van de grootste en gezelligste jaar-
markten van Nederland. Het gehele centrum van Sint-Oedenrode 
zal deze dag gevuld zijn met kramen, marktkooplieden, muzikanten 
en natuurlijk heel veel bezoekers.

in de ochtend 
openen ruim 250 
kraamhouders



Woensdag 22 juni 2016 15
  

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 22 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 20:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:30 16:15 19:45

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

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 23 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

VRIJDAG 24 JUNI 2016 

Angry Birds: De film 3D: 16:00

Now You See Me 2: 
16:00 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
16:00

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 16:00 18:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:00 21:45

Bad Neighbours 2: 
21:30

Warcraft: The Beginning 3D: 21:30

ZATERDAG 25 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:00 21:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15  18:45

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
16:00 19:00 21:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

Warcraft: The Beginning 3D: 21:30

ZONDAG 26 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
16:00 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

MAANDAG 27 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:45

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

DINSDAG 28 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 19:45 

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

WOENSDAG 29 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

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

The Junglebook 2D: 
15:45

Resurgence 3D:  
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Beachvolley
Overdag worden de beachvolley-
wedstrijden gespeeld. De heren-
teams en gemengde teams spe-
len in een poule, de damesteams 
spelen in een andere poule. De 
wedstrijdjes duren ieder acht mi-
nuten en worden gespeeld door 
drie volleyballers per team. Tus-
sen de wedstrijden door kun je 

vrij gebruikmaken van de kleed-
lokalen/douches van WHV. De 
hele dag zorgen veel dj’s voor 
vermaak!

Barbecue en afterparty
Na het sportieve element van de 
dag, is het tijd voor de barbecue 
en de afterparty. De afterparty is 
voor iedereen toegankelijk, on-

geacht of je mee hebt gedaan 
aan de volleybalwedstrijden. On-
der andere Art Electro, Daisy’s dj 
Team, dj Mitchell, It All Started 
in the Nineties en The real Milli 
Vanilli treden op. Mede-orga-
nisator Denny Langenhuijsen is 
enthousiast over de line-up: “Het 
is geweldig dat we deze artiesten 
hebben kunnen regelen voor dit 

evenement. Iedereen heeft na-
tuurlijk zijn favoriet, persoonlijk 
verwacht ik veel van mijn goe-
de vriend zanger Bas. Met zo’n 
divers aanbod aan verschillende 
dj’s willen we het voor iedereen 
leuk maken.”

Unieke ‘pick up-‘ en ‘drop 
off-service’
Ook dit jaar zorgt de organisatie 

weer voor een uniek concept: 
de gratis ‘pick up‘ en ‘drop off’ 
service zorgt ervoor dat je thuis 
opgehaald wordt en na het eve-
nement naar huis gebracht kunt 
worden. 

Summer Breeze Loosbroek viert vijfde verjaardag
LOOSBROEK - “Het gezelligste, vetste en heetste sportevenement van het 
jaar: Summer Breeze! Een uniek beachvolleytoernooi met een barbecue en…
een kneiterharde afterparty op 16 juli. Vorig jaar deden er al 70 teams mee, 
maar dit jaar, met onze vijfde verjaardag, wordt het allemaal nóg effe wat 
groter, lekkerder en harder!” Zo kondigt de 9-koppige organisatie het jaar-
lijkse evenement op het terrein van WHV Loosbroek aan.

Inschrijven
Wil je ook meedoen aan de Summer Breeze Loosbroek 2016? 
Zorg dan dat je minimaal vier personen hebt van minimaal 15 jaar 
oud, en schrijf je in via www.summerbreezeloosbroek.nl. Voor een 
impressie van de Summer Breeze kijk je op de Facebookpagina, 
Twitterpagina, of bekijk je de trailer op de website. 

• Beachvolley event 

• BBQ

• Afterparty

Sportpark De Hoef Loosbroek

www.summerbreezeloosbroek.nl

Sportpark De Hoef Loosbroek

www.summerbreezeloosbroek.nl

GRATIS

Pick up

& Drop off

service

16 juli

• Beachvolley event 

• BBQ

• Afterparty

GRATIS

Pick up

& Drop off

service

16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli

GRATIS

facebook.com/summerbreezeloosbroek

@SUMMERBREEZELB

#SUMMERBREEZELB
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Winkelactie fIETSplezier & 
De Bakkers Lamers
HEESCH - Elke week verloot 
Fietsplezier een héérlijke aardbei-
envlaai van De Bakkers Lamers. 

Door jouw naam en e-mailadres 
in te vullen op de achterzijde van 
de kassabon van jouw aankoop 
bij Fietsplezier en deze in de gla-
zen pot op onze toonbank te 
deponeren, maak je kans! Doe 
mee en wie weet, zit jij volgende 
week van een lekker gebakje te 
smullen.
Winnaar afgelopen week: familie 
Oosterhuis uit Oss

ACTIVITEITENAGENDA

CABARET: GUIDO WEIJERS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 25,-
Op de valreep is Guido Weijers toege-

voegd aan ons theaterprogramma. In zijn voorstelling 
‘Masterclass geluk’ komen in een kleine twee uur tips en 
tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal geluk. 
Op zoek naar meer geluk? Komen naar deze voorstelling!

MUZIEK: THE DUTCH EAGLES
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 20,-

The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers 
van het oeuvre en de sound van de Eagles, hun invloeden 
en solowerk en hun genre-genoten. Uniek en herkenbaar. 
Exact zoals u het kent én toch met een eigen gezicht.

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

Cruijff & 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.

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.

MUZIEK: VUILE HUICHELAAR
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,-

We moeten praten”… als een vrouw dát zegt, maakt de 
man dat hij weg komt. Mannen. Een onuitputtelijke bron 
van inspiratie.  Een nieuw programma met een schitterend 
repertoire uit de oude en nieuwe doos, afgewisseld met 
sketches, conferences en hilarische filmpjes.

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

VR. 
10 FEBRUARI 
2017

ZA. 19 
NOVEMBER

DO.  17 
NOVEMBER

ZA. 1 APRIL 
2017

VR. 21 APRIL 
2017

GUIDO WEIJERS
MAAKT PROGRAMMA
COMPLEET!

Maatschappelijke beursvloer 
geslaagd met 118 matches

Afgevaardigden van het regio-
nale bedrijfsleven, onderwijsin-
stellingen, maatschappelijke or-
ganisaties en gemeentes hebben 
elkaar leren kennen. Er was gele-
genheid om te netwerken en na-
tuurlijk matches te maken. Dit is 
het concept van Beursvloer Oss 
Bernheze. Het eindresultaat mag 
er zijn; maar liefst 118 matches 
met een maatschappelijk waarde 
van ruim 100.000 euro.

rabobank Oss Bernheze is initi-
atiefnemer van de Maatschap-
pelijke beursvloer. De bank vindt 
het belangrijk om een maat-
schappelijk evenement als de 
beursvloer in de regio te orga-
niseren. “Als bank zoeken wij 

continu naar lokale verbindin-
gen. We beschikken namelijk 
over een groot kennisnetwerk. 
We zijn blij dat we op deze ma-
nier verschillende partijen samen 
kunnen brengen. En daarnaast 
dragen onze medewerkers van-
uit hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid ook graag een 
steentje bij”, zegt Judith Cok, 
directeur Bedrijven van rabo-
bank Oss Bernheze.

Maatschappelijke waarde
Naast matches op basis van 
vooraf geformuleerde hulpvra-
gen, vonden er ook volop spon-
tane deals en samenwerkingen 
plaats. Met als resultaat, dat 
sommige deelnemers met meer-

dere rabo-wuppies rondliepen, 
voor elke goedgekeurde match 
een. Hoewel de beurzen geslo-
ten bleven, werd elke match om-
gerekend naar een geldbedrag. 
Op de Beursvloer wordt dat 
‘de maatschappelijke waarde’ 
genoemd. Deze bedroeg ruim 
€ 100.000,-. 

Een prachtig resultaat.

BErNHEzE - Na een succesvolle eerste editie in 2015, kunnen we ook dit jaar terugkijken op een ge-
slaagde editie van de Maatschappelijke beursvloer. Dé plek voor vraag en aanbod in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. CC De Pas in Heesch stond afgelopen donderdagmiddag in 
het teken van ontmoeten. 

Wethouder Rien Wijdeven geeft het startsein voor de maatschappelijke beursvloer

De Slabroekse Buitenmarkt
MAASHOrST - De Slabroekse 
Buitenmarkt vindt plaatst op za-
terdag 25 en zondag 26 juni. Op 
deze markt vind je twee dagen 
leuke kleding, sieraden, vin-
tage, streekproducten, aparte 
cadeautjes, zelfgemaakte spul-
letjes, Ibiza Style-producten, 
leuke mensen en lekkere hapjes. 

Er is een cateringtent met terras 
en voor de kinderen een zand-
bak vol verstopte cadeautjes en 
een verfspatmachine. De markt 
vind je 100 meter naast Na-

tuurcentrum De Maashorst, op 
Slabroek natuurlijk. Toegang en 
parkeren zijn gratis. Tot 25 en 
26 juni, van 9.00 tot 17.00 uur! 
Bij Hoogslabroekseweg Uden of 
volg de borden.
Beide dagen andere kraampjes!
Een wandeling naar het wisent-
gebied of het bezoeken van de 
menwedstrijden van de Sla-
broekse Paardendagen is op 25 
en 26 juni vanuit de buitenmarkt 
een leuk zij-uitstapje. 

Voor meer informatie: 
Inge van Soest 06-515 400 50 
slabroeksebuitenmarkt@gmail.com.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Kies en mix 
roséwijnen
Roche Mazet merlot, 
Waterval pinotage 
rosé, Viña Baida 
vino rosado, Joseph 
Castan Excellence 
syrah grenache of 
Feu rosé d'Anjou
3 flessen à 750 ml 
Alle combinaties 
mogelijk

Geen 18, 
geen alcohol

3 VOOR

2e
HALVE
PRIJS

Ola Cornetto Classico of 
Hollandse Klassiekers
2 dozen à 8 stuks

Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.

*  2e halve prijs: 25% korting op de 
totaalprijs van 2 producten. 

Jumbo  
maaltijdsalades
Alle soorten
2 bakken à 400-450 gram

2 VOOR

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

1000

549
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Dat Bernheze deze titel heeft 
gekregen is te danken aan de 
werkgroep Fairtrade Gemeente 
Berheze. 

De drie wereldwinkels namen het 
initiatief, samen met twee inwo-
ners en een vertegenwoordiging 
van het bedrijfsleven. Zij hebben 

afgelopen jaar hard gewerkt om 
dit doel te bereiken. 

In het bestuursprogramma staat 
dat de gemeente voor 2018 het 
predicaat Fairtrade Gemeente 
wil voeren. Dat we dit al in 2016 
hebben bereikt, komt volledig 
voor rekening van de werkgroep.

Fairtrade in Bernheze 
De titel Fairtrade geeft aan dat 
in een gemeente winkels, hore-
ca, gemeenschapshuizen, scho-
len, kerken, inwoners en de lo-
kale overheid samenwerken aan 
meer eerlijke handel. Een eerlijke 
prijs voor duurzaam geprodu-
ceerde goederen. De werkgroep 

volgt het aanbod van Fairtrade 
producten actief en stimuleert 
dat organisaties Fairtrade pro-
ducten gaan en blijven gebrui-
ken. Ook de gemeente schenkt 
Fairtrade koffie, thee en cacao 
en probeert zoveel mogelijk 
Fairtrade in te kopen. Binnen het 
aanbestedings- en inkoopbeleid 
willen we ook rekening houden 
met Fairtrade doelstellingen. Op 
dit moment is dit nog niet het 
geval, maar daar wordt hard aan 
gewerkt.

De werkgroep bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de 
drie Wereldwinkels: Mia van 
de Hurk (Heesch), Jan Burger 
(Heeswijk-Dinther/Loosbroek) 

Rina Zegers (Nistelrode), twee 
inwoners: Theo van Overbeek 
en Bert Bakker en een vertegen-
woordiger van het bedrijfsleven: 
Rob van de Berg van de Halm, 
Heeswijk-Dinther. Carla Admi-
raal verzorgt de PR en commu-
nicatie.

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

Welke locaties onderzoeken 
Bernheze en Oss?
De gemeente Bernheze onder-
zoekt of het voormalige militair 
terrein (MOB-complex) aan de 
Slabroekseweg in Nistelrode ge-
schikt is voor opvang van vluch-
telingen. Dit terrein is eigendom 
van Staatsbosbeheer. Oss heeft 
samen met het COA verschillen-
de mogelijkheden bekeken voor 
een extra noodopvang. Dat heeft 
nog niet geleid tot een geschikte 
locatie. Die zoektocht gaat door.

Gezamenlijk opvang in Bernhe-
ze en Oss
Oss vangt op dit moment vluch-
telingen op in het voormalige Be-
lastingkantoor aan de Lievekam-
plaan. Daarnaast onderzoekt Oss 
mogelijkheden om tijdelijk extra 
vluchtelingen op te vangen. De 
tijdelijke opvang van vluchtelin-
gen in Oss stopt, als Bernheze 
het voormalige MOB-complex in 
gebruik neemt. 

Voorwaarde voor deze gezamen-
lijke aanpak is dat er een vervan-
gende locatie is voor de huidige 
eigenaren en gebruikers van het 

voormalige MOB-complex en de 
toekomstige locatie in Oss. Bern-
heze start met de ontwikkeling 
van het MOB-complex, als er in 
Oss een locatie bekend is.

Waarom is er gekozen voor 
onderzoek van het voormalige 
MOB-complex?
Deze locatie in Bernheze is snel 
beschikbaar. Dat is nodig omdat 
op andere plaatsen in Nederland 
opvanglocaties sluiten, terwijl er 
nog steeds veel vluchtelingen 
naar Europa komen. 
De gemeente en het COA willen 
dat de kwaliteit van de gebou-
wen geschikt is om vluchtelingen 
op een menswaardige manier te 
laten wonen. 

Hoeveel vluchtelingen komen er 
en hoe lang blijven ze?
Voor het voormalige MOB-com-
plex in Nistelrode gaat het om de 
opvang van 300 vluchtelingen 
voor vijf jaar, met de mogelijk-
heid om aantal en duur aan te 
passen als dat nodig is. Als on-
derzoek aantoont dat deze loca-
tie geschikt is, dan moet er nog 
verbouwd worden. Het streven is 

om deze opvang in de loop van 
2017 te openen.

Hoe kunnen omwonenden rea-
geren op deze plannen? 
Als u wilt reageren op deze plan-
nen kan dat tijdens de bewoners-
bijeenkomst voor omwonenden 
van het voormalige MOB-com-
plex en inwoners van Bernheze. 
Deze bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 5 juli. U kunt tussen 
19.30 en 22.00 uur binnenlopen 
bij Cultureel Centrum de Pas in 
Heesch. Ook kunt u extra in-
formatie krijgen over opvang en 
begeleiding van vluchtelingen. 
Wilt u hierbij zijn, dan kunt u zich 
aanmelden via 
www.bernheze.org/vluchtelingen.
Komt u samen met andere ge-
zinsleden, meld deze dan al-
lemaal aan. Breng ook een le-
gitimatiebewijs mee naar de 
bijeenkomst. Aanmelden kan tot 
en met maandag 4 juli.

Wie besluit er over de komst 
van vluchtelingen in het 
MOB-complex?
Op donderdag 14 juli bespreken 
de gemeenteraad van Bernheze 

en de gemeenteraad van Oss of 
zij akkoord zijn met het geza-
menlijke plan van aanpak voor 
de opvang van vluchtelingen. De 
gemeenteraad van Bernheze be-
sluit dan ook of hij het voormali-
ge MOB-complex wil gebruiken 
voor de opvang van vluchtelin-
gen. 

Is er na het besluit bezwaar 
mogelijk? 
Als blijkt dat het voormalige 
MOB-complex geschikt is voor 
de opvang van vluchtelingen, 
dan is er voor het aanpassen van 
de locatie een omgevingsvergun-
ning nodig. Omwonenden kun-
nen daar bezwaar tegen maken. 
Wij informeren u daar te zijner 
tijd over.

Waar kunt u terecht met uw 
vragen?
Als u nu al vragen heeft of een 
reactie wilt geven, dan kunt u 
deze sturen naar 
vluchtelingen@Bernheze.org 
of tijdens kantoortijden bellen 
naar 14 0412.

Bernheze en Oss presenteren plan voor opvang vluchtelingen
Er komen nog steeds veel vluchtelingen naar Nederland. Daarom moeten alle provincies dit jaar extra vluchtelingen opvangen. In Noord-Bra-
bant gaat het om 14.000 mensen. Dat aantal is verdeeld over alle Brabantse gemeenten. Oss en Bernheze moeten samen 500 extra vluch-
telingen opvangen. Om dat voor elkaar te krijgen onderzoeken we een aantal locaties. Op donderdag 14 juli nemen de gemeenteraden van 
Oss en Bernheze een besluit over het gezamenlijke plan voor de opvang van vluchtelingen. 

AGENDA

27 juni 2016 
Raadscommissie 
Bestuur en Strategie
Gemeentehuis, Heesch, 
19.30 uur

28 juni 2016 
Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken
Gemeentehuis, Heesch, 
19.30 uur

29 juni 2016 
Raadscommissie 
Ruimtelijke Zaken
Gemeentehuis, Heesch, 
19.30 uur

6 juli 2016
Energieweverij 
17.30-21.30 uur
LIPS Groen, Weijen 77, 
Nistelrode

Sinds 15 juni 2016 mag Bernheze zich officieel Fairtrade gemeente noemen. Burgemeester Moorman ont-
ving uit handen van Maikel Rondon, bestuurslid van de Stichting Fairtrade Gemeenten Nederland, de titel 
Fairtrade gemeente. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd Fairtrade koffie en thee geschonken en waren 
er Fairtrade gebakjes, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Bakkerij Lamers.

Bernheze Fairtrade Gemeente

Verpakkingen 
van plastic, blik 
en drankkartons 
in dezelfde zak

OOK DE GEMEENTE 
SCHENKT 

FAIRTRADE KOFFIE, 
THEE EN CACAO 
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geMeenteberichten

6 jULi 2016
17.30-21.30 UUR
Duurzaam inspiratie centrum, 
locatie LipsGroen
weijen 77, Nistelrode

Een duurzamere wereld voor ons 
én voor onze kinderen. Dat is 
waar de duurzaamheidsambitie 
van de gemeente Bernheze over 
gaat. 

Op 6 juli 2016 organiseren 
we in samenwerking met de 
Bernhezer Energie coöperatie 
(BEcO) een inspiratiebijeen-
komst. Het is de aftrap van een 

programma om van de gemeen-
te Bernheze een echte duurza-
me samenleving te maken. Dat 
programma maken we graag sa-
men met u. 

Samen plannen weven 
De overeenkomst van de klimaat-
top van december in Parijs geeft 
richting. De echte verduurzaming 
moet komen van u en ons, van 
individuele inwoners, organisa-
ties en bedrijven. Op lokaal ni-
veau en passend bij de maat van 
onze gemeente en onze dorpen. 
Daar gaan wij in Bernheze volop 
aan werken en daar hebben we 
elkaar bij nodig!

Er is ruimte voor alle aspecten 
van duurzaamheid. Heeft u idee-
en, wilt u meedoen, wilt u me-
teen aan de slag, heeft u belang-
stelling of wilt u gewoon komen 
luisteren? U bent van harte wel-
kom. 

Het programma
De EnergieWeverij begint om 
17.30 uur met broodjes en soep 
waarna om 18.00 uur de bijeen-
komst start met een opening 

door Rien Wijdeven, wethouder, 
en Peer Verkuijlen, voorzitter van 
BEcO. Tom Vaessen zet iedereen 
vervolgens op een inspirerende 
manier aan het werk. In groe-
pen kunnen we brainstormen 
over alle thema’s van duurzaam-
heid (wonen, werken, vervoer 
en energie). Het is de bedoeling 
dat we de avond afsluiten met 
vervolgafspraken. Om ongeveer 
21.30 uur kunnen we informeel 
napraten, met een drankje en 
een hapje.

aanmelden
Heeft u ideeën of suggesties 
voor een duurzamer Bernheze? 
Dan ontmoeten wij u graag op 6 
juli. Er is op de avond maar ruim-
te voor 100 deelnemers. Meld u 
voor 4 juli aan via: 
www.energieweverij.eventbrite.nl.
Na uw aanmelding ontvangt u een 
bevestiging van uw deelname. 

Heeft u vragen dan kunt u con-
tact opnemen met christianne 
Derikx, contactpersoon namens 
de gemeente en BEcO, via 
telefoonnummer 14 0412 of 
c.derikx@bernheze.org. 

De Energieweverij 6 juli 2016
Samen plannen weven voor een energieneutraal Bernheze

Op tijd aanvragen
De Rijksdienst voor het Wegver-
keer (RDW) neemt aanvragen na 
30 juni 2016 niet meer in behan-

deling. Zorg er dus voor dat u uw 
aanvraag ruim voor 30 juni 2016 
bij ons indient. U moet voor uw 
aanvraag een afspraak maken 

met de gemeente. Neem de vol-
gende stukken mee:
-  een positieve schriftelijke 
 beoordeling van de RDW;
- een positieve schriftelijke 
 beoordeling van het cBR.

Kijk voor meer informatie op: 
www.rdw.nl.

Trekkercertificaat omwisselen
Maak voor 30 juni 2016 een afspraak met de gemeente

De volgende raadscommissievergaderin-
gen vinden binnenkort plaats. De raads-
commissievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het gemeen-
tehuis, De misse 6 in Heesch, aanvang 
19.30 uur. bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over onder-
werpen die op de agenda staan. 

Raadscommissie bestuur en Strategie op 
27 juni 2016
-  Stand van zaken regionale samenwer-

king
-  Vaststelling plan van aanpak opvang 

(extra) vergunninghouders en overige 
woningzoekenden

-  Opvang vluchtelingen As50+ regio
- Vaststelling jaarstukken 2015
-  Budgetoverheveling 2015 naar 2016
-  Eerste bestuursrapportage 2016
-  Begroting 2017, jaarrekening en jaar-

verslag 2015 Regionaal Veiligheidshuis 

Maas en Leijgraaf 
-  Programmabegroting 2017 en Jaarver-

antwoording 2015 van de Veiligheidsre-
gio Brabant-Noord

Raadscommissie maatschappelijke Zaken 
op 28 juni 2016
-  Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo/

AWBZ en Participatiewet
-  centrumregeling Wmo Brabant Noord-

oost-oost 2017
-  Verlenging centrumregeling Jeugdhulp 

Noordoost-Brabant
-  Opinienota toekomst uitvoering Partici-

patiewet en Wsw
- Vaststelling jaarstukken 2015
-  Eerste bestuursrapportage 2016
-  conceptbegroting 2017 en conceptjaar-

verslag 2015 Werkvoorzieningsschap
-  conceptjaarverslag/jaarrekening 2015 

Intergemeentelijke sociale dienst Opti-
misd

-  Begroting 2017 en jaarstukken 2015 
ggD Hart voor Brabant

-  Jaarrekening en jaarverslag 2015 en con-
ceptbegroting 2017 Brabants Historisch 
Informatie centrum (BHIc)

-  Beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 
2015 Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord (RAV)

-  conceptjaarrekening 2015 en concept-
begroting 2017 Kleinschalig collectief 
Vervoer Brabant Noordoost (KcV)

-  Begroting 2017 en jaarrekening 2015 
Regionaal Bureau voor Leerplicht en 
Voortijdig Schoolverlaten Brabant 
Noordoost (RBL BNO)

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken op 
29 juni 2016
-  Stand van zaken huisvesting vergun-

ninghouders
-  Vaststelling Woonvisie Bernheze 

2016-2021

-  Vaststelling bestemmingsplan Pater van 
den Elsenstraat ong. in Heeswijk-Dinther

- Vaststelling jaarstukken 2015
-  Eerste bestuursrapportage 2016
-  Jaarrekening 2015 en begroting 2017 

en meerjarenraming 2018-2020 van 
de Omgevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN)

-  Opiniërende bespreking Ontwerp-
bestemmingsplan Hotel The Duke, 
Nistelrode

-  Opiniërende bespreking Ontwikkelen 
VAB beleid

-  Brief over Heeswijkse Aa-Beemden

De agenda en stukken vindt u op 
www.bernheze.org.
Met vragen over de gemeenteraad en 
de raadscommissies kunt u terecht bij de 
griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAAD RAADSVERGADERINGEN

wilt u uw trekkercertificaat omwisselen voor een categorie T op uw 
rijbewijs? Dan kunt u dat nog doen tot en met 30 juni 2016. vanaf 
1 juli 2016 kan dat niet meer en moet u er een praktijk- en theo-
rie-examen bij het centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen (cbR) 
voor doen. 

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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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.

geMeenteberichten

OffICIËLE BEKENDMAKINGEN

wet op de kansspelen

Loterijvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning 
verleend conform artikel 3 Wet op 
de Kansspelen aan Fancyfair co-
mité, p.a. Schoolstraat12, 5476 
KK Vorstenbosch ten behoeve 
van missionarissen en vrijwilligers 
ontwikkelingslanden. De trekking 
vindt plaats op 9 oktober 2016. 
Het besluit is verzonden op 13 juni 
2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Drank- en horecawet
Aan S.R.K. Khudhur is een vergun-
ning verleend voor het uitoefenen 
van horecabedrijf Shoarma Amon, 
Schoolstraat 15a, 5473 gH Hees-
wijk-Dinther. De vergunning is 
verzonden op 14 juni 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

verleende terrasvergunning
-  Aan R.L.J.M. van Teeffelen is 

een vergunning verleend om 
terrasmeubilair te plaatsen op 
het voor publiek toegankelij-
ke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij ’t Heesche ijs-
huukske, ’t Dorp 76, 5384 Mc 
Heesch.

-   Aan S.R.K. Khudhur is een ver-
gunning verleend om terras-
meubilair te plaatsen op het 
voor publiek toegankelijke (ver-
harde) gedeelte van de weg, 
gelegen bij Shoarma Amon, 

Schoolstraat 15a, 5473 gH 
Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a, 4b 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 ge-
daan door:
-   Fanfare Stichting Lambertus 

Nistelrode voor het organise-
ren van een openbare repetitie 
op 11 juli 2016 van 19.00 tot 
21.30 uur in het Zeven Eeuwen 
Park in Nistelrode. De toestem-
ming is verzonden op 14 juni 
2016.

- De Toren Exploitatie BV voor 
het organiseren van een 25-ja-
rige bruiloft op 17 september 
2016 van 20.30 tot 1.30 uur 
op Dintherseweg 50, 5472 Lg 
Loosbroek. De toestemming is 
verzonden op 15 juni 2016.

-   Harmonie St. Servaes Dinther 
voor het organiseren van een 
zomeravondconcert op 17 juli 
2016 op het kerkplein aan St. 
Servatiusstraat, 5473 gA Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 17 juni 2016.

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

wet milieubeheer 

algemene maatregel 
van bestuur

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:

-  Arc Welding company heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het oprichten 
van een metaalbewerkingsbe-
drijf op het adres Akkerweg 12, 
5476 VT Vorstenbosch.

-  Autoservice Heesch bv heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het uitbreiden 
van een autobedrijf op het adres 
Middelste groes 13, 5384 VV 
Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet milieu-
beheer is ingekomen:
-  Theo Pouw B.V. heeft een mel-

ding op grond van het Besluit mo-
biel breken van bouw- en sloop-
afval ingediend. De melding richt 
zich op het breken van in totaal 
5.000 ton steenachtige materia-
len op het adres N279 Kanaaldijk 
Noord in Heeswijk-Dinther. De 
melding is geldig vanaf 19 mei 
2016 tot uiterlijk 30 september 
2016 en geldt in deze periode 
gedurende ten hoogste 35 werk-
dagen. De bronsterkte mobiele 
breker 119 dB(A).

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Elzenseloop achter graafsebaan 27

Kappen 13 eiken en berken 
(nieuwbouw woningen)
Datum ontvangst: 09-06-2016

-  Ruitersweg-Oost 1
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening voor verhuur 
woning recreatief gebruik
Datum ontvangst: 13-06-2016

-  Hoefstraat ong.
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 17-06-2016

Heeswijk-Dinther
-  Hoge Broekstraat 11

Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 16-06-2016

-  Hoog-Beugt 1a
Aanpassing kapconstructie
Datum ontvangst: 16-06-2016

-  Heeswijkseweg 7
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (grondgebruik)
Datum ontvangst: 17-06-2016

-  Oude Beemdseweg 2
Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 16-06-2016

-  Zwanenburgseweg 10
Verbouwen woonboerderij
Datum ontvangst: 16-06-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Loosbroekseweg 76b

Plaatsen tuinhuisje met overkap-
ping
Verzenddatum: 13-06-2016

Heesch
-  Stationsplein ong.

Aanpassen entreepui en toevoe-
gen winkelruimte
Verzenddatum: 13-06-2016

-  Middelste groes 13
Uitbreiden garage
Verzenddatum: 17-06-2016

-  ’t Dorp 152
Wijzigen rechterzijgevel aan-
bouw woning
Verzenddatum: 15-06-2016

-  Boonakker 14
Vervangen 2 dakkapellen
Verzenddatum: 13-06-2016

-  Kruishoekstraat 33/
Nieuwstraat 5a
Realisering inpandige doorgang 
tussen 2 bedrijfspanden
Verzenddatum: 16-06-2016

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 36

Verbouwen woning
Verzenddatum: 16-06-2016

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

Tijdelijke vergunning
vorstenbosch
-  Dorpsrand 46

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 14-06-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onom-
keerbare situatie, treden ze zes 
weken na verzending van het be-
sluit in werking. 
Nistelrode
-  Heuvelstraat achter nr. 68

Kappen treurwilg (gezondheid/
standplaats)
Verzenddatum: 15-06-2016

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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Loosbroek
-   Bosschebaan 6
 Beperkte milieutoets en han-

delen met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden (wij-
zigen/uitbreiden rundveehou-
derij).

 Verzenddatum: 16-06-2016
Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.

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.
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mooiBernhezertjes

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. 

colorenta geeft 
kleur-, stijl- en Make-
upadvies op Maat
zodat u er altijd op zijn mooist 
uitziet. Ook leuk voor een 
workshop of vriendinnenavond, 
kleur-analyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

barbecuepakketten 
al vanaf € 4,95 per persoon. 
Bestellen 
www.slagerijvandinther.nl

Meisjesfietsen 
Batavus 18 inch, met handrem 
en terugtraprem. € 20,-.
Noxon 20 inch, met handrem en 
terugtraprem. € 20,-.
Info: 06-11450588.
Ophalen in Heeswijk-Dinther

gevraagd

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

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

oude/kapotte 
Mobieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

authentieke Militaire 
spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Tegen vergoeding! 
Informatie: 06-41989670. 

overige

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.

aangeboden

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

kapteijns partYverhuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

de Mooiste laMpen 
vind u in Heeswijk.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
HeesakkersLichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

lekker in je vel 
Met een gezonde huid
Schoonheids- kapsalon 
Thea en Eline van Dijk. 
Kerkweg 7 5384 NL Heesch.
0412-454402.

heb je autisMe en/
of adhd en zin in een 
nieuwe sport?
Kom kennismaken met 
kanovaren. Meer info/contact 
via www.wavebegeleiding.nl of 
06-25302651.

pedicure 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, 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.

Uw oude video banden 
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 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

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.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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:

Frank Mulders uit 
Vorstenbosch

winnaar:
Marinka Dominicus
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Vrijwilligerspunt Bernheze

Leiding bij Jong Nederland HDL

Jong Nederland Heeswijk-Dinther-Loosbroek biedt kinderen 
van 5-17 jaar een gevarieerd spelaanbod ter ontspanning en 
ontplooiing. Dit gebeurt 1 keer per week in groepsverband.

Ze zijn  hard op zoek naar mensen vanaf 17 jaar, 
die het leuk vinden om met deze kinderen en/of jongeren 

om te gaan en er leiding aan te geven. 

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

in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

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,-

ALPHEN BIJ CHAAM/HEES-
WIJK-DINTHEr - Tijdens de 
gildedag op zondag 19 juni in 
Alphen bij Chaam was het gilde 
zéér succesvol. 

45 gilden namen deel aan de 
wedstrijden. Het Sint-Wille-
brordusgilde haalde maar liefst 
acht prijzen weg. Nienke Os-
kam van 8 jaar had de 1e prijs 
met bazuinblazen jeugd. Tonny 
van der Cammen 1e prijs kampi-
oenschieten geweer. Het jeu de 
boules-team van Johan Brekel-
mans behaalde de 2e prijs. Onze 
standaardrijder, rien Verkuijlen 
behaalde de 1e prijs bij het dres-
suur rijden met zijn paard Dora. 
richard Vermeulen een 1e prijs in 

zijn klasse bij het vendelen. Dré 
van de Wijgert een 2e prijs bij het 
trommen in zijn klasse. raymond 
van der Cammen een 1e prijs bij 
het trommen in de C klasse. Het 

Sint Willebrordusgilde behaal-
de ook nog een mooie derde 
plaats in de categorie ‘mooiste 
gilde’ bij de optocht. Bijzondere 
prestaties, als je bedenkt dat er 
45 gilden deelnamen. Oefening 
en saamhorigheid, daar hebben 
wij samen veel van. Namens de 
overheid van het gilde: leden 
van harte gefeliciteerd.

Wéér prijzenregen voor 
Gilde Heeswijk

oefening en 
saamhorigheid
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Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Ode aan de 
vrijwilliger

Met enige regelmaat ben ik aanwezig bij 
activiteiten in onze gemeente. Ze zijn 
vaak zeer verschillend van aard, maar 
hebben altijd een overeenkomst: ze zijn 
mogelijk dankzij de tomeloze inzet van 
heel veel vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen niet vaak genoeg 
geprezen worden. Daarom draag ik deze 

column graag op aan hen, die ik de afgelopen maand ontmoette, bij 
het belangeloos en enthousiast uitoefenen van hun klus: 
-  de ouders van BS De Bolderik in Heeswijk-Dinther, die de viering 

van het 30-jarig bestaan van de school mogelijk maakten;
-  de organisator en tevens mijn persoonlijke begeleider van de 

wandelvierdaagse in Vorstenbosch;

-  de mensen van Vluchtelingenwerk, die statushouders een goede 
start geven in onze gemeente;

-  de toernooicommissie van DOS ‘80, die veel werk (en zand!) 
verzette voor het beachhandbaltoernooi in Heesch;

-  de organisatoren van de veteranensportdag in Loosbroek;
-  het bestuur en de commissieleden van SamenLoop voor Hoop, die 

de SamenLoop voor Hoop Heesch mogelijk gaan maken;
-  de werkgroep Fairtrade, die onze gemeente nog meer 

maatschappelijk verantwoord maakte; 
-  het gilde uit Nistelrode, dat de Kringdag Hoge Schuts voorbereidt; 
-  de Lions Bernheze, die met Bike my Day 50.000 euro ophaalden 

voor Villa Joep.

Een blik op de festiviteitenkalender van dit voorjaar leert dat ik 
de komende tijd nog heel veel andere, bevlogen vrijwilligers ga 
ontmoeten. Ook op andere, soms minder zichtbare plekken, zijn er 
mensen die belangeloos voor onze gemeenschap aan de slag zijn. Met 
z’n allen houden ze onze samenleving draaiende. Ook voor hen is 
deze column.

Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

COlumn

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

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

Jaarrekening 2015
Nu de jaarrekening 2015 wordt 
opgemaakt, komt naar voren dat 
bij de transitieonderdelen en de 
daarmee gepaard gaande taken 
die door de gemeente moeten 
worden uitgevoerd, er 2,5 mil-
joen euro over is aan gebudget-
teerde bedragen. Dit bedrag blijft 
beschikbaar voor het sociaal do-
mein in Bernheze door toevoe-
ging aan geoormerkte reserves. 

Goede zorg voor mensen
Samen met andere gemeenten 
heeft Bernheze veel geïnvesteerd 

in gezamenlijke inkoop van zorg. 
Voor centrumregeling Wmo Bra-
bant Noordoost ligt de coördina-
tie bij centrumgemeente Oss en 
voor centrumregeling jeugdhulp 
Brabant Noordoost wordt dit 
door de gemeente Den Bosch uit-
gevoerd. Aankomende periode 
wordt regionaal verder gewerkt 
om de inhoudelijke aanpassingen 
nog beter af te stemmen. Het 
accent komt te liggen op lokaal 
maatwerk voor de inwoners en 
op lokaal goed presterende aan-
bieders. CDA Bernheze wil meer 
integratie tussen alle onderdelen 

van het sociale domein. Goede 
zorg voor de mensen vinden wij 
belangrijk. Daarvoor kunnen de 
overschotten uit de reserves wor-
den ingezet.

Continu verbeteren
Door gezamenlijke visie en trans-
formatiedoelstellingen in de re-
gio te ontwikkelen, willen we in-
tegratie bereiken. Belangrijk voor 
CDA Bernheze is, dat we door 
onderzoek de vinger aan de pols 
houden en monitoren om verbe-
teringen in de zorg voor onze in-
woners te bewerkstelligen. 

CDA: Sociaal domein budget- 
overschot

BErNHEzE - De gemeenten kregen in 2015 de opdracht een drietal sociale 
taken van de rijksoverheid over te nemen: de transitie van het sociaal do-
mein. Vrij plotseling moesten toen een organisatie worden opgetuigd en op-
drachten worden overgenomen, met daarbij de aankondiging van een flinke 
bezuiniging op het budget.

CDA Bernheze, Lidy van der Valk, burgerlid

Het bericht roept veel vragen op. 
Toen de taken werden overge-
dragen aan de gemeenten, werd 
er tegelijk ook 40% gekort. Ie-
dereen was bang dat er te wei-
nig geld zou zijn, een overschot 
is wel het laatste dat er verwacht 
werd. Ontzettend veel mensen 
die in de zorg werkten, hebben 
ook hun baan verloren of zijn 
flink teruggezet in salaris. Kan 
de gemeente dan zoveel beter 
onderhandelen dan de rijksover-

heid? Blijkt uit het tekort niet dat 
er misschien wat te ver gegaan 
is? 
Een nog belangrijkere vraag is 
volgens mij of iedereen wel de 
zorg krijgt die hij of zij nodig 
heeft. Dit lijkt wel het geval te 
zijn, omdat er weinig klachten 
zijn en er ook geen signalen ko-
men van de dienstverleners in de 
zorg. Maar het overschot vraagt 
zeker op dit punt om een ‘dub-
bel-check’. 

Al tijdens de verkiezingsperiode 
heeft Lokaal aangehaald dat het 
allerbelangrijkste van de transitie 
was, te zorgen dat niemand tus-
sen de wal en het schip geraakt. 
Mocht dat wel zo zijn, neem dan 
contact op met de gemeente of 
met ons. 
Ook alle andere vragen zullen wij 
de komende tijd proberen te be-
antwoorden. 
miekedemol@hotmail.com / 
info@lokaal.nu

Lokaal: Werk aan de winkel!

BErNHEzE - Een overschot van meer dan 2 miljoen euro op de beschikbare 
middelen in het sociaal domein. Nou dat is niet alleen nieuws, dat is een dui-
delijk sein dat er werk aan de winkel is. Hier moeten we iets mee. 

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal 

Overschotten
In 2015 hield Bernheze ruim 
2,3 miljoen euro over op de 
Wmo-voorzieningen. Dat is op 
zijn zachtst gezegd opmerkelijk! 
Hebben we in het verleden dan 
veel te veel uitgegeven? Of doen 
we onze oudere mens ernstig te-
kort? Duidelijkheid is er niet. Er 
is nog steeds geen adequaat on-
derzoek gedaan. zijn er mensen 

die de noodzakelijke zorg (het 
maatwerk) niet krijgen? Uit de 
SP-enquête van december 2014 
kwam duidelijk naar voren dat 
er te weinig zorg werd verleend. 
Uren hulp werden zonder eni-
ge aanleiding gekort. Mensen 
moesten maar zien hoe ze het 
rooiden. zelfs de Haagse poli-
tici schrokken van deze feiten. 
Staatssecretaris Van rijn liet we-

ten dat de gemeenten wel het 
afgesproken maatwerk moesten 
leveren. regelmatig moest een 
rechter er aan te pas komen om 
mensen de noodzakelijke zorg te 
geven. Voor zover de SP weet, 
zijn er geen rechtszaken over 
zorg geweest in Bernheze. Dat 
is dan wel positief te noemen. 
Maar we hebben nog veel werk 
te doen voor de oudere mens.

SP: De oudere mens heeft ons nodig

BErNHEzE - Door de aanhoudende bezuinigingen uit Den Haag heeft de 
oudere mens het steeds moeilijker in Nederland. Dus ook in Bernheze. De SP 
Bernheze heeft meermaals haar zorgen uitgesproken. Zowel in de gemeente-
raad als daarbuiten. In 2014 ging de enquêtegroep van de SP Bernheze bij de 
ouderen langs. Een rapport met schrijnende zaken werd aangeboden aan de 
burgemeester door SP’er Geert Hanegraaf. Sindsdien vraagt de SP om meer 
feitenonderzoek naar de overschotten op de Wmo.

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

daarom draag ik deze column op aan 
de vrijwilligers die ik ontmoette
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inforMatie voor de kernen

Lege plekken
Door de economische crisis komt 
een aantal verwachtingen niet 
uit. zo is momenteel minder be-
hoefte aan bedrijventerrein. 

Op bestaande bedrijventerreinen 
staan gebouwen leeg. De af-
spraak is dat eerst op bestaande 
bedrijventerreinen de lege plek-
ken worden ingevuld, voordat 
nieuwe bedrijventerreinen ont-
wikkeld worden. 

Dit heet zorgvuldig ruimtege-
bruik. De gemeente Bernheze 

is onlangs teruggefloten door 
de raad van State bij het be-
stemmingsplan bedrijventerrein 

’t runneke in Nistelrode. In de 
regio is voldoende bedrijventer-
rein beschikbaar. 
Het is nu niet nodig nieuwe ter-
reinen aan te wijzen.

Brouwershoeve
In Nistelrode is de Brouwershoeve 
al jaren een lege plek. Een doorn 
in het oog van het dorp dat zich 
kan ontwikkelen tot poort van de 
Maashorst. Progressief Bernheze 
is van mening dat de politiek hier 
werk van moet maken. Het is een 
mooie plek voor een hotel, mid-
den in het centrum en dichtbij de 
Maashorst. Wie weet doet zich 
binnenkort een unieke kans voor. 
Gemeenteraad let op!

reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Zorgvuldig met de 
ruimte

BErNHEzE - In Nederland leven we met veel mensen dicht op elkaar. Dat is 
geen probleem als je goede afspraken met elkaar maakt en gemaakte afspra-
ken respecteert en naleeft. Afspraken liggen voor inwoners en bedrijven vast 
in bestemmingsplannen. Om de zoveel jaar is er gelegenheid om gemaakte 
keuzes bij te stellen en eventueel nieuwe keuzes te maken. De ontwikkelin-
gen in de wereld staan nu eenmaal niet stil. Bij het maken van een bestem-
mingsplan moet de gemeente zich houden aan de kaders van de provincie en 
het waterschap.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Ik ben

Respect & 
verantwoordelijkheid
karin Hes uit Heesch is samen met haar man eigenaar van 
‘traject, bouwmeester & architect. “als architect maken wij de 
meest uiteenlopende ontwerpen voor zowel particulieren als 
bedrijven. als bouwmeester nemen wij verantwoordelijkheid 
voor ons ontwerp door onze opdrachtgever te begeleiden bij 
het hele bouwproces, tot het bouwwerk is opgeleverd.”

verantwoordelijkheid neem je niet alleen voor jezelf en je 
eigen bedrijf, maar ook voor de (lokale) gemeenschap. voor 
‘traject is het dan ook vanzelfsprekend om kennis en mensen 
beschikbaar te stellen aan goede doelen, zoals Samenloop voor 
Hoop, het sponsoren van sport en cultuur en samen te werken
met lokale ondernemers. 

Persoonlijk vindt karin het ook belangrijk om 
verantwoordelijkheid te nemen in de opvoeding van de 
kinderen, de omgang met familie en vrienden en haar eigen 
leefwijze. voor karin is een levenswijsheid van Dalai Lama 
richtinggevend: “respecteer jezelf, respecteer anderen en 
neem je verantwoordelijkheid”. Dit herkent ze in het streven 
van D66 naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

Onderweg naar een Adviesraad Sociaal Domein Bernheze

Tijdens de goed bezochte avond 
gaf wethouder Glastra van Loon 
uitleg over de opdracht die de 
gemeente aan de onafhankelij-
ke Adviesraad Wmo heeft ge-
geven, namelijk te verkennen 
of er draagvlak is een brede 
Adviesraad Sociaal Domein te 
gaan inrichten. Janpeter Haze-
laar, onafhankelijk adviseur van 
‘Aandacht voor iedereen’ gaf 
een toelichting op de landelijke 
ontwikkelingen en een doorkijk 

naar wat mogelijk is binnen het 
sociaal domein, dat naast Wmo 

ook de Jeugdwet en Participatie-
wet inhoudt. Frans Schmit, voor-
zitter van de werkgroep, gaf uit-

leg over wat de werkgroep heeft 
gedaan met de opdracht van 

de gemeente, hoe het traject is 
verlopen en hoe de nieuwe Ad-
viesraad Sociaal Domein eruit 

kan komen te zien. Verder werd 
toegelicht hoe deze adviesraad 
uit de haarvaten van de samen-
leving haar signalen zou kunnen 
gaan krijgen.

Het belangrijkste was het panel-
gesprek, waarin de deelnemers 
vragen konden stellen en ideeën,
wensen en voorbehouden kon-
den uiten. Een aantal punten 
wordt belangrijk geacht voor 
een brede Adviesraad Sociaal 
Domein:
• hoe gaan we de signalering 

borgen;
• de adviesraad zal altijd wer-

ken vanuit het cliëntenper-
spectief;

• met welk maatschappelijk 
speelveld hebben we te ma-
ken;

• welke communicatiekanalen 
gaat de adviesraad benutten;

• initiatieven kanaliseren;
• het is een groeimodel. De ad-

viesraad staat er niet ineens, 

dit zal moeten groeien; 
• proactief verbinding zoeken 

met (regionale) initiatieven.

Voor een groot aantal van deze 
zaken heeft de adviesraad in-
put nodig van de inwoners van 
Bernheze. Meedenken is nodig. 
Laat je stem horen! Vroeg of laat 
krijgen wij allemaal, direct of zij-
delings, te maken met een van 
de drie wetten.
Unaniem werd gestemd voor 
doorgaan op de ingeslagen weg 
van de Adviesraad Wmo. 

Op de hoogte blijven?
Wil je de ontwikkelingen naar 
een Adviesraad Sociaal Domein 
Bernheze volgen? Stuur je be-
richt aan rosita van Berkom - 
van Lokven: 
werkgroep@asd-bernheze.nl. 
Je ontvangt dan alle nieuwsbe-
richten.
Lees het volledige verslag op 
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Adviesraad Wmo Bernheze, werkgroep Adviesraad Sociaal Domein heeft op 14 juni een inter-
actieve informatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de verkenning 
die is gestart én om te kijken of er draagvlak is een Adviesraad Sociaal Domein Bernheze in te richten. 
Een adviesraad is belangrijk voor iedere inwoner van Bernheze. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken 
met een van de drie wetten.

Vroeg of laat krijgen wij allemaal, 
direct of zijdelings, te maken met 
een van de drie wetten

in nistelrode is de 
brouwershoeve 

al Jaren 
een lege plek

Iedereen is van harte welkom. 
Bezoekers kunnen kennis maken 
met het wijkteam. Ook kunnen 
ze kennis nemen van de zorg 
die Pantein biedt en informa-
tie krijgen over ontwikkelingen 

in de zorg zoals bijvoorbeeld 
beeldzorg. Er wordt doorlopend 
een demonstratie gegeven van 
Caren. Dat is een gratis site die 
klanten en hun familie/mantel-
zorger(s) helpt en ondersteunt 
bij het organiseren van zorg, de-
len van informatie en plannen 
van taken. Dit programma geeft 
ook inzicht welke medewerker 
op welke tijd zorg komt verlenen 
bij een klant. 

Midden in het dorp 
Dorian van zutven en Erica van 

der Geld van wijkteam Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek: “We 
zijn blij met onze nieuwe locatie, 
die ook weer midden in het dorp 
ligt. Voor ons is het belangrijk 
om een goede relatie te hebben 

met de klanten, verwijzers en de 
inwoners van Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. Weten wat er 
speelt in de wijk, elkaar spon-
taan ontmoeten en het gesprek 
aan kunnen gaan, dat gaat alle-
maal makkelijker als je centraal 
in het dorp zit. 

Wij komen bij de mensen thuis, 
maar in ons nieuwe pand zijn de 
inwoners van Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek van harte welkom 
met vragen of als ze iets willen 
weten over de zorg”. 

Nieuwe locatie 
Thuiszorg Pantein 
Heeswijk-Dinther
Open Huis op vrijdag 24 juni in de Abdijstraat 2

HEESWIJK-DINTHEr - Het wijkteam Heeswijk Dinther - Loosbroek 
werkt sinds mei 2016 vanuit de nieuwe locatie aan de Abdijstraat 
2 in Heeswijk-Dinther. Op vrijdag 24 juni van 15.00 tot 17.00 uur 
organiseert het wijkteam een Open Huis. 

‘Elkaar spontaan ontmoeten en 
het gesprek aan kunnen gaan’

Wijkteam Heeswijk Dinther - Loosbroek is blij met nieuwe huisvesting
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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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de mens achter de leerling te zien 
en dat is ook de wijze, waarop 
ik zelf nu als docent probeer te 
opereren.

Waarom wilde je raadslid wor-
den?
Ik vond het belangrijk om echt 
mee te kunnen praten over wat 
er in Bernheze dient te gebeuren 
en dan kun je niet vanaf de zijlijn 
zomaar iets roepen.

Wat vind je voor Bernheze be-
langrijke zaken?
Bernheze moet een gemeente 
zijn van echte leefgemeenschap-
pen in de diverse kernen, waarin 
iedereen zijn bijdrage levert aan 
de leefbaarheid.

Hoe ver staat het met de missie 
die je twee jaar geleden hebt ge-
formuleerd, om de positie van 
het kind in Bernheze te verster-
ken door een veilige en uitda-
gende leefomgeving te creëren?
Dat is een continu proces. Van-
uit de traditie heeft de gemeente 
de opvatting om alleen de stenen 
voor het onderwijs te verzorgen. 
Gelukkig zie je tegenwoordig dat 

de gemeente een actievere rol 
durft in te nemen in het organi-
seren van de samenwerkingsver-
banden tussen alle partijen rond 
het kind. In elk relevant dossier 
vragen we aandacht voor deze 

thematiek. Concreet hebben 
we al in oktober 2014, via een 
motie op het beleidsplan jeugd, 
gestuurd op de borging van de 
werkrelatie tussen scholen, case-
managers en jeugdhulpverleners. 

En in juni 2015 hebben we ge-
vraagd om in de begroting geld 
vrij te maken voor preventie in de 
jeugdhulp. 

Met wie zou je wel eens een be-
schuitje willen eten?
Elke ochtend ontbijt ik om 5.45 
uur met mijn vrouw en dat bevalt 
me prima en dat wil ik nog heel 
lang zo houden.

Welk besluit zou zonder jou of 
zonder jouw partij niet tot stand 
zijn gekomen?
Door D66 is in het voorjaar van 
2015 een motie ingediend om de 
eigen bijdrage, die ouders moes-

ten betalen bij jeugdzorg, te la-
ten vervallen. Dat was ook erg 
vreemd, want voor gezondheids-
zorg hoefde dat niet. Die motie 
is uiteindelijk unaniem door de 
raad overgenomen. Na meerde-
re vergelijkbare initiatieven door 
heel het land is zelfs de jeugdwet 
per 1 januari 2016 aangepast. 

Wat is het slechtste besluit uit 
deze bestuursperiode?
Slechtste is niet het juiste woord, 
maar het besluit rondom het 
zelfstandig voort blijven bestaan 
van de gemeente is meer op 

emoties dan op ratio genomen. 
Velen vrezen voor een grotere 
afstand naar het bestuur, terwijl 
wij bijvoorbeeld nu in een gro-
te gemeente als Oss zien dat de 
burgers veel meer bij het bestuur 
betrokken worden en dat men 
zelfs budgetten aan wijk- en 
dorpsraden beschikbaar stelt.

Gerard in gesprek met... 
Erik van santvoort

Maar eerst wil ik Erik beter leren kennen en 
vraag hem wie, wat, waar?
Ik ben geboren in Heesch/Vinkel en daar op-
gegroeid. rond mijn tiende zijn wij verhuisd 
naar de Slabroekseweg in Nistelrode en nu 
woon ik met mijn gezin al enige jaren aan de 
Hoef in Heesch, lekker dicht bij de natuur.

Wat zijn je belangrijkste karaktertrekken?
Ik ben vrij eigenwijs, erg vasthoudend en wil 
graag hard werken. Dat is me van huis uit ook 

altijd meegegeven en hard werken is voor mij 
een deugd en bovendien werk ik graag.

Wat was het belangrijkste moment in je leven?
De geboorte van mijn twee dochters. Mijn ge-
zin is voor mij het belangrijkste dat er is.

Heeft iemand een bijzondere invloed op je 
gehad?
Dan noem ik direct Nol reuser, een vroegere 
docent van me. Hij gaf me vertrouwen, wist 

Aanleiding
Vandaag schuift Erik aan en met dit nog jonge raadslid van D66 wil ik graag eens praten over 
de zaken die in zijn visie, voor Bernheze belangrijke zijn. Natuurlijk wil ik ook graag van hem 
horen of hij de door hem bij aanvang van zijn raadslidmaatschap uitgesproken missie: ‘de 
positie van het kind in Bernheze versterken door een veilige en uitdagende leefomgeving te 
creëren’ al heeft kunnen waarmaken.

‘Hard werken is voor mij een deugd’
Erik met zijn twee dochters

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard in gesprek met Erik aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode Foto: DMBK

1. Daphne Schippers of Mark Verstappen?
 Daphne Schippers

2. Raadsbesluiten met 16 (coalitie) tegen 5 (oppositie) of 21-0?
 21-0

3. OZB verhogen of overschotten inzetten?
 OzB verhogen

4. Kunstgras in Vorstenbosch?
 Ja

5. Sportaccommodaties genoeg?
 Nee

5

Profielschets
ERIK VAN SANTVOORT

burgerlijke staat: 
gehuwd, twee dochters

woonplaats: Heesch
geboren in Vinkel/Heesch

Leeftijd: 31 jaar

beroep: docent Fontys 
Hogeschool Eindhoven

Politiek actief sinds: 2012 bij 
D66 en vanaf 2014 raadslid.

‘Ratio gaat boven emotie’

Kiezen uit twee

En wat is het beste?
Dat is ongetwijfeld de welstand 
afschaffen, ook een besluit dat 
unaniem tot stand is gekomen.

Wat moet er deze periode nog 
beslist gebeuren?
We hebben natuurlijk veel op 
ons bordje, maar de jeugdzorg 
blijft steeds een belangrijk punt 
van aandacht. 

Wil je nog ergens op terugkomen?
Sportaccommodaties en speelmogelijkheden voor de jeugd heeft 
onze gemeente voldoende. Wat ik wel mis, is bijvoorbeeld speelvel-
den/speeltoestellen waar ouderen gebruik van kunnen maken om 
individueel of in groepsverband te kunnen sporten.
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HEESCH – Wat doe je als je hoort dat er een SamenLoop voor Hoop in 
Heesch wordt georganiseerd? Dan vraag je aan collega’s, vrienden en
familie om samen een team te vormen, 24 uur te lopen en geld in te zamelen 
voor onderzoek tegen kanker. Voor je familie, je vrienden en alle mensen die 
lijden aan deze vreselijke ziekte.

ook wat voor hen betekenen. 
Door bestralingen en chemo-
therapie kan de mondgezond-
heid slechter worden. Door 
extra controle-momenten 
aan te bieden proberen we 
ons steentje aan een goede 
zorg bij te dragen. Met onze 
deelname aan de SamenLoop 
voelt het of we voor hen en 
voor iedereen met kanker 
nóg een stapje extra kunnen 
zetten.’

GEZELLIG
Het team van Birgit en Jeanette 
bestaat op dit moment uit 15 
personen. Birgit: ‘Verschillende 
collega’s, partners en kinderen 
doen mee. We willen nog wat 
trainingssessies organiseren 
om het groepsenthousiasme 
aan te wakkeren én om aan 

onze conditie te werken. Dat 
is niet voor iedereen nodig, 
maar het zal in ieder geval erg 
gezellig zijn.’

LUDIEK
Jeanette en Birgit weten nog 
niet precies hoe ze geld voor 
de SamenLoop gaan inza-
melen, maar ze weten al wel 
dat het ludiek gaat worden. 
Jeanette: ‘Mijn dochter zit op 
het St. Lucas in Boxtel en is 
erg creatief. Het lijkt ons leuk 
om iets markants in de prak-
tijk neer te zetten. We weten 
alleen nog niet precies hoe. 
Trouwens, een naam moeten 
we ook nog bedenken. Ach, 
we hebben nog even tijd om 
plannen te maken, het duurt 
nog een jaar. Maar we gaan 
er zeker voor als team!’

Wat is de 
SamenLoop 
voor Hoop nu 
eigenlijk?
De SamenLoop is een 
24-uursloop om geld in te za-
melen voor wetenschappelijk 
onderzoek tegen kanker. De 
loop vindt plaats op een vast 
parcours (700 meter) in het 
centrum van Heesch. Je loopt 
met een groep, die gedurende 
de hele 24 uur door minimaal 
één persoon op het wandel-
parcours vertegenwoordigd 
wordt. Rondom het parcours 
staan tenten, zijn er horecafa-
ciliteiten en is er een podium 
met doorlopend optredens. 

Hoe kun je je inschrijven en 
wat kost het? Je kunt je in-
schrijven als groep. Een groep 
bestaat uit 10 tot 20 deelne-
mers. De inschrijfkosten zijn 
€15,- p.p. Je krijgt dan ook 
het SamenLoop voor Hoop 
T-shirt en een kaarsenzak. 

Programma:
Start: 10 juni om 14.00 uur
Einde: 11 juni om 14.00 uur

Op zaterdagavond vindt de 
kaarsenceremonie plaats, een 
eerbetoon aan overledenen 
en survivors. Speciaal voor de 
kinderen vindt er op zondag-
ochtend van 9.00 tot 11.00 
uur een KidsLoop plaats, 
waarbij de kindersurvivors 
voorop lopen. Ouders worden 
opgeroepen de kinderen langs 
het parcours aan te moedi-
gen. We sluiten de 24 uur af 
met de bekendmaking van de 
opbrengst.

De vader van Birgit van den 
Hogen, tandarts bij Tandarts- 
praktijk Heesch, liep enkele 
jaren geleden mee met de Sa-
menLoop voor Hoop in Oss. 
Birgit was destijds erg onder 
de indruk van het evenement: 
‘Het was allemaal erg ontroe-
rend: de lopers, de survivors 
en de kaarsenceremonie. 
Allemaal even prachtig. Ik 
wist toen al: als dit evenement 
in Heesch georganiseerd gaat 
worden, dan doe ik mee. 
Vorig jaar hoorde ik dat de 
SamenLoop naar Heesch zou 
komen. Ik heb toen direct bij 
mijn collega’s gevraagd wie er 
mee wilde doen.’

ALPE D’HUZES
Haar collega Jeanette 
Schapendonk was erg 
enthousiast toen Birgit haar 
de vraag stelde. Jeanette: 
‘Mijn nichtje Maartje heeft 
pas geleden de Alpe d’Huzes 
gereden. Ook een prach-
tig evenement, maar daar 
was ik conditioneel nog niet 
helemaal aan toe. Toen Birgit 
vroeg om mee te doen aan de 
SamenLoop, dacht ik direct: 
nu kan ik eindelijk fysiek iets 
tegen kanker doen. Voor mijn 
moeder, die drie jaar gele-
den gestorven is aan kanker, 
maar ook voor alle anderen 
die lijden aan deze vreselijke 
ziekte.’

STAPJE EXTRA
Birgit is het daar helemaal 
mee eens: ‘We hebben ook 
een aantal patiënten met 
kanker in onze praktijk. We 
leven natuurlijk erg met hen 
mee, maar kunnen gelukkig 

Birgit van den Hogen samen met een deel 
van het team van Tandartspraktijk Heesch

‘Voor mijn moeder… 
en alle anderen!’

10 & 11 juni 2017
LOOP MEE EN STA STIL BIJ KANKER!

Kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
of mail je vraag naar: heesch@samenloopvoorhoop.nl

Volg ons ook op:

Wat hebben anderen eerder gedaan 
om geld in te zamelen?
• Het plaatsen van een kruiwagen in een tuin waarin geld ingezameld kan worden.
• Plaatsen van een paarse toiletpot tijdens een evenement, zodat daarin geld verzameld kan worden.
• Het verkopen van mozaïektegels voor 1 euro, waarmee later een kunstwerk is gemaakt. Ook dat 
 kunstwerk is weer verkocht en heeft een bedrag opgebracht.
• Het verkopen van cupcakes of andere lekkernijen op braderieën of markten. 
• Een vast bedrag bijtellen bij elk verkocht product. Dit bedrag komt ten goede aan de SamenLoop. 
• Of gewoon een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 95 RABO 0306 8442 65 t.n.v. 
 KWF Samenloop Heesch.

WILT U ONS OOK 
STEUNEN?

Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65 

t.n.v. KWF Samenloop Heesch
SAMEN KOMEN WE STEEDS DICHTERBIJ!

SLVH_Pagina3_DEF.indd   1 21-06-16   11:44
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Heesch - Brandweer

Heesch - Restaurant de Waard

Heesch - Verhoeven Montage

Loosbroek -Langenhuizen-plant

Heesch - Houthandel v.d. Heijden

Nistelrode - Bernhezer Installatie-bedrijf BV

Nistelrode - Hoogstede Optiek & Horen

Nistelrode - Mario Supersize XL display & reclame

Nistelrode - Ontmoetingsplek De Nistel

Nistelrode - 
RWP audio -
video - lighting

Vorstenbosch - Complement

Vorstenbosch 

- Regenmakers 

Reclamestudio

Heeswijik-
Dinther - 

Milieustraat

Heeswijik-Dinther - Paperpoint

Heeswijik-Dinther - Van Esch Tweewielers

Heeswijik-Dinther - Van Lieshout Dier & Tuin

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.
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AANBIEDING

1.99
  2 STUKS

Ca.2.99
  CA. 200 G

14.99/kg

1.99
  400 G

0.69
  PER STUK

0.59
  2 STUKS

0.99
  PER STUK

0.69
  250 G

0.79
  100 G

1.99
  200 G

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 24 T/M ZO 26 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 24 JUNI

  

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

AARDBEIENVLAAITJES*

ZUID-AMERIKAANSE RIBEYE*

CROKY ASTROS MERCI CROCANT

FAIRTRADE LIMOENENBLEEKSELDERIJ

BLOEMKOOL

FAIRTRADE DRUIVEN 
ROOD OF WIT

GEMARINEERDE 
SPEKLAPPEN*

NISTELrODE - Mevrouw Greet 
van Doorn uit Nistelrode is de 
gelukkige winnaar van dit schil-
derij.

Van 3 t/m 12 juni had Wereld-
winkel Nistelrode een leuke ac-
tie: 
Voor slechts € 1,- per lot of drie 

loten voor € 2,50 kon je mee-
doen aan deze actie en maakte 
je kans op een boeddhaschilderij 
t.w.v. € 80,-!
Woensdag 15 juni is er uit alle 
loten een lot getrokken en kon 
Greet van Doorn dit prachtige 
boeddhaschilderij in ontvangst 
nemen. 

Winnaar loterij 
schilderij Boeddha!

Open avond koor Amicanto

Tijdens deze laatste repetitie van 
het seizoen zal een gezamenlijke 
repetitie gehouden worden die 
voor iedereen toegankelijk is. We 
vinden het leuk om zoveel moge-
lijk mensen te laten genieten van 
onze muziek en het plezier wat 
wij er aan beleven. Deze avond 
kun je luisteren naar verschillende 
soorten muziek. We hopen je te 
ontmoeten en wensen je veel luis-
terplezier! De toegang is gratis.
Woensdag 6 juli, mis het niet!
Tijd: 20.00-22.00 uur
Cultureel Centrum Servaes
raadhuisplein 24

HEESWIJK-DINTHEr – In CC Servaes houdt koor Amicanto op wensdag 6 juli een open repetitieavond. 
Tijdens deze avond kun je komen luisteren naar de muziek van accordeonvereniging Ricochet, Blaas-
kapel de Bokkebloazers en koor Amicanto, allen uit Heeswijk-Dinther. Op uitnodiging komt het HEVO 
Koor uit Rosmalen ons versterken.

JW Roy & Leon Verdonschot met 
muziek en verhalen in De Kersouwe
HEESWIJK-DINTHEr - Tijdens 
zijn theatertour Dry Goods & 
Groceries speelt Roy zijn nieu-
we nummers en andere klassie-
kers uit zijn Americana-oeuvre 
en brengt hij de verhalen achter 
zijn liedjes. 

Dat doet hij niet alleen, zelfs niet 
alleen met zijn band. roy neemt 
schrijver Leon Verdonschot mee, 
die eerder met rowwen Hèze 
samenwerkte in het theater (de 
voorstelling ‘Koper’) en met Nico 
Dijkshoorn (‘Ook voor vrou-
wen’). 
1 juli, aanvang 21.00 uur. Entree 
€ 17,50, exclusief servicekosten.
Dry Goods & Groceries is daar-
mee een voorstelling vol verras-

sende verhalen, liedjes en mooie 
beelden op het podium gepro-
jecteerd, met op de achtergrond 
de deinende bomen van De 

Kersouwe. 
Kijk voor meer informatie en 
voor kaartverkoop op 
www.kersouwe.nl.

Bram Luijendijk

Saar Coolen

HEESWIJK-DINTHEr - Afgelopen weken knutselden leerlingen van 
basisschool De Bolderik uit Heeswijk-Dinther er flink op los. Maan-
dag 20 juni was het dan eindelijk zover. 

Tijdens de weekopening maakte de leerlingenraad de winnaars van 
de ´placemat-wedstrijd´ bekend. Bram Luijendijk, Nina van Berkel en 
Saar Coolen sprongen een gat in de lucht toen hun namen werden 
genoemd. zij kunnen komende weken volop aan de slag met het gro-
te knutselpakket dat zij wonnen. De placemat-wedstrijd is een van de 
vele speciale activiteiten die de school rondom haar 30-jarig bestaan 
organiseert. 

Bent u benieuwd welke verrassende creaties de leerlingen maakten? 
Kijk dan in het foto-album op www.obsdebolderik.nl. Op de site staat 
ook een energieke film van 4 minuten over het 30-jarig jubileum.

Bram, Nina en Saar winnaars van 
De Bolderik placemat-wedstrijd

Nina van Berkel
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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 22 jun. t/m dinsdag 5 jul. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

800 gram

Epic
Normaal 14,95 

Vanille 
ijstaart

met cacaolaagjes
650 ml

IJsco

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Black Tiger 
garnalen

Gratis
spaar-
kaart
artikel

9,99

€ 5,99

4,79

Fijne
Wortelen
1 kilogram

Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

Kip- of varkenssaté

BBQ-spiesen
27 stuks

Diepvriesspecialist

25% 
Rundvleeskroket
16 stuks

Diepvriesspecialist

beste
prijs

€ 1,99

1,00

€ 3,09

2,19
1,79

0,30
per stuk

0,25
per spies

Dikke- of dunne

2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

€ 3,09

19

Blackberry, Strawberry, 
Cherry of Mango

Fruit ijs
12 stuks

NüFruit

Fruit ijs
12 stuks12 stuks

NüFruitNüFruitNüFruit

€ 11,88

5,00

stunt

€ 9,99

6,75

HEESWIJK-DINTHEr – Voor deelname 
aan de vrije kringgildedag in Kring Ba-
ronie en Markizaat, vertrokken we op 
zondag 19 juni al vroeg met de bus naar 
Alphen.

Onze aspirant gildezuster Nicky Smits - 
van Oorschot liep voor de eerste keer 
mee in de optocht. Ook onze Barbara 
Marlene van Boxtel en als page Sem en 
Fem Habraken oogstten veel applaus tij-
dens de optocht.
Koning Arno van Boxtel moest strijden 
om de titel koning der koningen binnen 

te halen, jammer genoeg lukte dat niet.
Vervolgens begonnen de diverse wed-
strijden in schieten, vendelen, trommen, 
bazuinblazen en jeu de boules.
Ook onze bazuinblazers deden voor de 
eerste keer mee aan de wedstrijden en 
wisten een 4de plaats te behalen, helaas 
geen zilverprijs.
Met trommen wisten Sem en Bob Ver-
hoeven beiden een 1ste prijs te beha-
len. Sem in de jeugdklasse en Bob in de 
B-klasse.
We kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagde kringdag met prachtig weer.

Een mooie dag voor het 
Sint-Barbaragilde 

Bob Verhoeven Sem Verhoeven

De gezelligste 
jaarmarkt van 
Nederland!

Groots genieten van:
-Meer dan 375 kramen
-Live muziek
-Oergezellige terrassen
-Ruim 100 winkeldeuren 
die voor u open staan!

zondag 26 juni

Meer informatie: www.natuurlijksintoedenrode.nl of www.facebook.com/natuurlijksintoedenrode
Deze organisaties laten u genieten op de Jaarmarkt: Rooi2000, Horeca Rooi, Centrummanagement en Natuurlijk! Sint-Oedenrode

 10:00 tot 17:00 uur. 
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Auto & Motor NIEUWS

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013
Mercedes C200 CDI sedan automaat  nav trekhaak 141.000 km 2005
Opel Zafira 1.6 111 edision 7 pers zwart airco 57.000 km 2010      
Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekhaak 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

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

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

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

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

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

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

AART SCHOONES

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

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

Winnaar € 250,- retour
HEESWIJK-DINTHER - Autobe-
drijf Minnaar is erkend REQUAL-
reparateur. 

REQUAL en autobedrijf Minnaar 
hadden samen een actie waar-
mee tot maximaal € 250,- terug 
te winnen was op de factuur.
Mevrouw Diny van Empel uit 
Middelrode heeft deze prijs ge-
wonnen.

Zij krijgt € 250,- retour op het 
onderhoud van haar auto, uitge-
voerd met REQUAL-onderdelen. 

Citroën Xsara Picasso 1.6i 2001 € 1750,-

Ford Ka 1.3 Airco 2004 € 2499,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mazda 2 77Dkm 2003 € 3750,-

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 207 1.4 vti 2008 € 3999,-

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 Laguna station 2000 € 599,-

Renault Megane Scenic 1999 € 1499,-

Suzuki wagon R 1.3 2002 € 1750,-

Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Ford Connect 1.8tdci 2010  € 4500,-

Scooter: 

Derbi Atlantis 25 Km/h  € 650,-

Wordt verwacht:

Vw Polo, Vw Fox , Citroën Xsara Picasso

Diverse Renault Kangoo

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,-

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6 2011-2013

Ford Fiësta 1.3  ..................................... 2012

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

Kia  Rio 1.6 ........................................... 2006

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

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

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

Renault Clio 1.2 ........................... 2006-2010

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

Toyota Aygo 1.0 4 drs .................. 2010-2011

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

Weetje

Circa de helft van de 
autobezitters geeft 

de voorkeur aan een 
autowasstraat, 

waarvan 15 kiest voor 
de zogeheten wasbox
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‘Alle kennis in huis bij onze specialisten’

Tevens onderhoud
en reparatie

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uurRetselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther

06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

Airco-seizoen geopend bij 
Autobedrijf Timmermans

Ondanks dat het een geslo-
ten systeem is, zal iedere airco 
koudemiddel verliezen. Om er 

voor te zorgen dat dit systeem 
optimaal blijft werken, is het 
raadzaam om jaarlijks het kou-

demiddel te verversen. Ook het 
reinigen van de airco in de auto 
is vaak een aandachtspunt, aan-
gezien er vele bacteriën zitten op 
de verdamper. Dit veroorzaakt 
onder andere verkoudheid en 
keelpijn! Maak gerust een af-
spraak, alle kennis is hier in huis.

Heb je een vraag? Bel ons direct!
0412-612221,
Bedrijvenweg 6, Nistelrode
www.autobedrijf-timmermans.nl

NISTELrODE - De temperaturen lopen weer op en we maken ons op 
voor een heerlijk warme zomer. Daarbij kan de temperatuur in een 
auto behoorlijk toenemen. Een goed werkende airco is prettig, maar 
ook dit systeem moet jaarlijks worden onderhouden.

ook een airco 
moet worden 
onderhouden

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
Kia Picanto 5drs 2005
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
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 Aygo 5-drs, comfort, 77.000 km 
2009
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Renault Twingo 16.000 km 2012
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
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Goede voornemens in de zomer

Soms is het lastig om motivatie 
te vinden of vol te houden goed 
te bewegen. Bij het spelen om 
de winst, ga je vanzelf tot het 
uiterste. Badminton is een leu-
ke sport, die snel is te leren en 
goedkoop is om te doen. BC Ar-
gus heeft meerdere malen per 
jaar de badminton-instapweken. 
Gedurende deze weken kun je 
gratis en vrijblijvend kennisma-
ken met de badmintonsport en 
met onze vereniging in het bij-
zonder. Training en materiaal zijn 
gratis beschikbaar en voor wie 

wil is er een gezellige nazit.

Naast de senioren die op maan-
dag- en donderdagavond spe-
len en ook op donderdagoch-
tend, hebben we een gezellige 
jeugdafdeling met minioren en 
de pupillen en junioren. De jeugd 
wordt begeleid door gedreven 
en betrokken jeugdbegeleiders 
en er is een trainer voor het ver-
beteren van het spelniveau. 
Er is de keuze tussen recreatief 
spelen of in competitieverband. 
De competitiewedstrijden van 

de Bossche Badminton Fede-
ratie vinden altijd plaats op de 
doordeweekse dagen in de regio 
rond Den Bosch. 
Argus had afgelopen jaar drie 
kampioensteams, het resultaat 
van goede techniek en tactiek in 
combinatie met hard werken en 
slim spelen. De nieuwe trainer 

van BC Argus past vernieuwen-
de trainingstechnieken toe, die 
ook hun vruchten afwerpen. 

Ook kampioen worden bij BC 
Argus? 
Dat kan! Vanaf 20 juni tot aan 
de zomervakantie organiseert 
badminton club Argus haar 
‘badminton-instapweken’. Vijf 
weken lang proeven aan bad-
minton, met voor de jeugd de 
‘kids zomerbadminton’, een 
jeugdclinic onder leiding van een 
landelijk bekende trainer. We 
sluiten de kidsclinic af met een 
toernooitje met mooie prijzen. 

Aanmelden kan via de website 
of mail: 
info@bc-argus.nl. 
Tijd voor een goed voornemen!

HEESWIJK-DINTHEr - Badmintonclub BC Argus wil graag een uit-
daging bieden aan de inwoners van Bernheze. Iedereen weet dat 
een gezonde levenswijze goed is voor je lichaam en geest. Bewegen 
is daarbij essentieel. 

Brabants kampioen vissen 

Visclub de Bleeken uit Heesch 
was goed vertegenwoordigd 
met vijf vissers van 55+. Theo 
Wijnen uit Nistelrode werd hier 
kampioen van Brabant met een 
vangst van 3000 gram, hiermee 
is Theo ook meteen geplaatst 
voor het Nederlands kampioen-

schap dat zal worden gehouden 
op zaterdag 27 augustus op het 
Noordhollands Kanaal te Purme-
rend.
Visclub De Bleeken feliciteert 
Theo met het behaalde resultaat 
en wenst hem tevens succes op 
27 augustus.

TILBUrG/NISTELrODE - Aan het Brabants kampioenschap vissen 
van zaterdag 18 juni deden 35 vissers mee in twee leeftijdscate-
gorieën: 55+ en tot en met 54 jaar. Het kampioenschap werd in 
Tilburg op het Wilhelminakanaal gehouden. In de leeftijdscategorie 
van 55+ deden 28 vissers mee en in de leeftijdscategorie tot en met 
54 jaar 7 vissers. 

vissen

H-D-L jeu de boules toernooi
De organisatie van het toernooi 
heeft slechts een paar regels. Een 
team bestaat uit een teamleider 
plus twee spelers, waarbij de 
teamleider uit Heeswijk, Dinther 
of Loosbroek komt of hiermee 
een binding heeft. Voor de rest 
spelen we volgens het Internati-
onaal reglement Petanque. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per 
team.
Ontvangst van de teams is tus-
sen 10.00 en 10.15 uur. Aan-
vang wedstrijden om 10.30 uur.
Opgave voor het jeu de bou-
lestoernooi kan bij: Gijs de Visser, 
bij voorkeur via mail 
gdevisser@home.nl of tel. 0413-
229805, Jan Schakenraad, via 
mail j.c.schakenraad@home.nl of 
tel.0413-212363.
Tot zondag, Sint Willebrordusgil-
de.

HEESWIJK-DINTHEr – Je kunt je nog tot vrijdagavond 24 juni op-
geven voor het jaarlijkse HDL jeu de boulestoernooi dat aanstaande 
zondag gehouden wordt. Er wordt gespeeld op het gildeterrein van 
het Sint Willebrordusgilde: ‘De Schuttershof’, Fokkershoek 8a. 

BERNHEZE SPORTIEf

er is keuze tussen 
recreatief spelen 
of in competitie-
verband

Meerstraat 32

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

Zwembaden 
en zwembad-

benodigdheden

Tiende HDL Golftrophy

golf

De deelnemers werden verdeeld 
over 13 flights, die in Stableford 
de 18 holes afwerkten. Tijdens 
een drankje na afloop, boog de 
jury zich over de resultaten. Bij 
de dames won Anneke Bomme-
lijn, gevolgd door Emmy van de 
Wetering en Diny van Heesch. 
Bij de heren was de wedstrijd 
gesplitst in HCP 0-22 en HCP 
24-36. Bij HCP 0-22 was Ad van 
Emmerik winnaar, met als twee-
de 2e Frans Langenhuijsen en 3e 
Harry Dortmans. 
Ben van de Wetering won bij 
HCP 24-36, gevolgd door Erik 
van Gerwen en Leo van Uden. 
Neary dames kwam van Marijke 
Langenhuijsen / heren Mais van 
de Pas. 
Longest van Anneke Bommelijn 

/ heren Harry Dortmans. 
De speciale prijzen - culinaire 
theaterarrangementen van Hr 
De Leygraaf en Natuurtheater 
De Kersouwe - waren voor de 
11e plaatsen. Bij de heren waren 
dit Henry van Boxmeer en Nico 
van Heesch, bij de Dames Lies 
van Boven. 
Bernhezer Installatiebedrijf spon-
sorde de golfballen. 

Ad van Emmerik (voorzitter) 
heeft aangegeven als bestuurslid 
na 10 jaar te willen stoppen, Jo 
rijkers zal het bestuur verster-
ken. Ad, dank voor je geweldige 
inzet en betrokkenheid.

Datum en locatie volgende HDL 
golf volgen.

SINT-OEDENrODE/HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK – De Stich-
ting Golf HDL hield op 3 juni voor de tiende keer de HDL Golftrophy, 
bij prachtige weersomstandigheden en op een goed geprepareerde 
baan. Gastheer Golf & Country Course De Schoot in Sint Oedenrode 
ontving 48 golfers die streden om de titel ‘Beste golfer/golfster van 
HDL’ met een ‘kop koffie met’ en een buffet als afsluiting. 

Kampioen Vorstenbosch - Heesch - Tennis Team Groen
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Succesvolle toernooiweek 
’t Pumpke Nisseroise Open 2016

NISTELrODE - Voor de 17e keer 
werd er op de tennisbanen van 
T.C. Telro een open toernooi ge-
organiseerd. Het toernooi vond 
plaats van 11 t/m 19 juni. 

Er hadden zich dit jaar 242 spe-
lers ingeschreven. Ondanks 
verschillende regenbuien is de 
toernooiweek prima verlopen. 
Namens de commissie willen wij 
onze hoofdsponsors, Eetcafé ’t 
Pumpke en BBQenzo.nl, heel 
hartelijk bedanken voor hun 
(financiële) steun. zonder deze 
twee hoofdsponsors was het 
voor ons niet mogelijk geweest 
dit toernooi te organiseren. ron 
en Gijs hartelijk bedankt!

De uitslagen van de verschillen-
de onderdelen zijn:
   
DD8 17+ 
1 Patricia van Dinther + 
Angela van rooij, De Vlijmd
2 Inge van den Akker + 
Brenda van Heumen, T.C. Telro

HD8 17+
1 Sokphak Chann + 
Maikel van de Wiel. T.C. Telro
2 Marc Peters + Bas Verhoeven, 
T.C. Telro
   
GD7 17+
1 rob Voets + Sandra van Dijk, 
T.V. Hertog Jan
2 Theo van der Lee + 
Marian van der Linden,
T.C. Telro/De witte schare
   
DD7 17+
1 Anita de Klein + 
Nancy Manders, T.V. Set ‘77
2 Marleen de Laat + Adèle van 
Vliet, de Hoef
   
HD7 17+ 
1 Stein van Bakel + 
Thierry van Grinsven, T.C. Telro
2 Serge van den Akker + 
Frank Geurts, T.C. Telro
   
GD6 17+
1 Andre Hoeks + Annelies Baas, 
O.L.T.C. Hartog
2 Michiel Vos + Heike Ketelaars, 
T.V. De Hopbel/T.C. Telro

DD6 17+
1 Jessica van der Heijden + 
Marleen van Kessel, T.C. Telro
2 Carlijn van den Elzen + Carla 
van den Hanenberg, 
T.V. de Broekhoek
   
HD6 17+
1 Jos Exters + Stefan van de Ven, 
T.C. Telro/T.V. Vinkel
2 Peter Dijkman + 
Pedro Spierings, L.T.C. Uden
   
DD4 17+ 
1 Kerry van Dinther + Inge 
Heesakkers, T.V. de Broekhoek
2 Annelies Jacobs + 
Nathalie van der Pas, T.C. Telro
   
HD4 17+
1 Mark van de Velden + 
Niek Verbossen, T.C. Telro
2 Marc van den Bogaart + 
Henk Pennings, T.C. Telro 
  
Commissie ’t Pumpke Nisseroise 
Open 2016.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl.

tennis

Een van deze nieuwkomers was 
ruud van Kessel en die ging er 
meteen met de zege vandoor, 
dankzij een minimaal verschil op 
Coen Jansen. Hij nam hierdoor 
de wisselbeker over van Hans 
Kanters.

Het gezelschap reisde daarna 
terug naar Vorstenbosch, waar 
de dag gezellig werd afgesloten 
met een barbecue in Bar de Ke-
tel. 
De editie van 2017 zal zijn op 
zaterdag 17 juni.

Vorstenbossche 
golfkampioenschappen 2016

AMErICA/VOrSTENBOSCH – De tweede editie van de Vorstenbos-
sche golfkampioenschappen vond op zaterdag 18 juni plaats. Het 
gezelschap reisde deze keer met 27 deelnemers af naar de Golfhorst 
in America, waaronder maar liefst 10 nieuwkomers.

golf

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Nietsvermoedende BMX’er 
Raymon van der Biezen 
gehuldigd 
SCHIJNDEL/HEESCH – “Super-
gaaf dat we vandaag onze olym-
pische BMX held Raymon van 
der Biezen nog even in het zon-
netje mochten zetten en dit aan-
denken mochten overhandigen. 

Helaas komt topsport ooit ook 
tot ‘n eind. Wat een ongekende 
discipline en doorzettingsvermo-
gen heeft deze topatleet. Hope-
lijk kan je snel mooi nagenieten 
van een dikke carrière!” Dit wa-
ren de woorden van zijn twee 
buddies: remo Speijers en Kevin 
Bruijsten, die zondag 19 juni bij 
FCV d’n Urste het doek mochten 
overhandigen aan raymon na-
mens de club. 

eetcafé ‘t tunneke - ‘t dorp 148 heesch - 0412-451181

www.tunnekeheesch.nl
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Aanmelden lessen Gympoint Nistelrode 
voor seizoen 2016-2017

NISTELrODE - Als je goed wilt 
leren bewegen, een radslag, 
flik-flak of salto wilt leren ma-

ken, ben je bij Gympoint op het 
goede adres. 

Met het aanbod ouder- en kind-
gym, kleutergym, (wedstrijd)
turnen of –trampolinespringen 
biedt Gympoint een leuke va-
riatie aan mogelijkheden voor 
kinderen tot 16 jaar. Ook start 
Gympoint het komende sei-
zoen voor de allerkleinsten met 
het beweegdiploma. Gympoint 
heeft daarvoor onlangs het keur-
merk ‘Nijntje beweegdiploma’ 
van de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiekunie ontvangen en is 
daarmee officieel aanbieder van 
het beweegdiploma.

Wil jij komend seizoen gymmen, 
turnen of springen? Meld je dan 
alvast bij Gympoint Nistelrode. 
Stuur een mail naar 
info@gympoint.nl en wij houden 
je op de hoogte.
De lessen zijn op donderdag in 
sporthal De Overbeek in Nistel-
rode. 
Voor meer informatie zie 
www.gympoint.nl

Van 19.00 uur tot 21.00 uur was 
iedereen zeer geconcentreerd 
bezig met vissen en het kleine 
beetje regen mocht de pret niet 
drukken. Het resultaat was veel 
minder dan de vorige keer en 
behoorlijk wisselend per stek. 
Heel erg leuk was, dat er twee 
nieuwe vissers meegedaan heb-
ben en er steeds meer publiek 
verschijnt om eens een rondje 
om de vijver te maken tijdens de 
wedstrijd!

De uitslag is als volgt:
de jongste jeugd
1. robin v.d. Laar
2. Tijmen Dappers
3. Joey Govers
4. Luca van Erp
5. Thijs Dielissen

de oudste jeugd
1. Mike Nederkoorn
2. Stijn Leemreize
3. rick Hartogs
4. Max van Grinsven
5. Joris v.d. Wetering 
6. roy Dollevoet
7. Brian v.d. Helm
Deze week werden er in totaal 
117 vissen gevangen, met een 
totaal gewicht van 2300 gram.
Gooi jij weleens een hengel uit 
tijdens je vakantie, kom dan 
ook bij ons vissen! We helpen je 
graag op weg en zien je op 23 
juni om 18.30 uur aan de vijver, 
het Langven.

Neem vooraf even contact op 
met Jan Oliemeulen via de mail 
debleeken@planet.nl.

Jeugdviswed-
strijd visclub de Bleeken

HEESCH – De vijfde viswedstrijd van dit seizoen voor de jeugd was 
op donderdagavond 16 juni op het Langven. Zoals gebruikelijk 
stonden alle vissers om 18.30 uur klaar om hun visstek voor de 
wedstrijd te loten, waarna er tot 19.00 uur hard gewerkt werd om 
alles klaar te zetten.

vissen

Regiokampioenschappen 
turnen 6e divisie succes voor HGC!
GOIrLE/HEESCH - De kampi-
oenschappen turnen voor de 
D3 en 6e divisie werden zondag 
gehouden in Goirle. Een aantal 
meiden van de turnen-plus-
groep deed hieraan mee. Het 
was voor al deze meiden hun 
eerste officiële wedstrijd.

In de eerste wedstrijd mochten 
de pupillen 1 hun oefeningen la-
ten zien. zij hebben het allemaal 
super goed gedaan. Marit won 
zelfs een zilveren medaille met 
een puntentotaal van 50.225! 
Tessa werd 5e met 48.025, Jules 
8e met 46.575 en Demi 10e met 
46.300. In baan 2 mocht junior 
renske haar oefeningen laten 

zien. zij werd met 37.450 pun-
ten knap 22e.

In de tweede wedstrijd mocht 
jeugd 1-turnster renee haar 
oefeningen laten zien. Met een 
puntentotaal van 42.225 wist zij 
een 7e plaats te behalen.

In de derde wedstrijd was het 
de beurt aan de pupillen 2. Hier 
werd Kyra met 44.850 punten 
12e en renske met 43.775 pun-
ten 15e. 
In baan 2 mocht jeugd 2-turn-
ster Linde haar oefeningen laten 
zien en behaalde met maar liefst 
44.850 punten een gouden me-
daille!

Het was een gezellige dag en 
alle turnsters hebben het super 
gedaan!

turnen

V.l.n.r.: Marit, Tessa, Demi, Jules en 
Renske

In dit plan zijn 2 hoekwoningen, 7 rijwoningen en 6 aan de bosrand 
gelegen twee-onder-één-kapwoningen te koop. De woningen zijn bijzonder 
fraai van architectuur en lekker ruim van indeling. Als je alles wilt weten 
over deze schitterende woningen kom dan naar de informatieavond op 
22 juni in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 te Heesch.

Verkoopprijs rijwoningen vanaf € 192.500,- v.o.n. 
Verkoopprijs twee-onder-één-kapwoningen vanaf € 282.500,- v.o.n.

KIJK OOK EENS OP WWW.DEHOEF2.NL

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

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

VERKOOP
EN INFORMATIE

9 SFEERVOLLE RIJ- EN HOEKWONINGEN 
INFORMATIEAVOND 
WOENSDAG 22 JUNI A.S.
VAN 19.00 TOT 20.30 UUR 
IN CULTUREEL CENTRUM 
DE PAS TE HEESCH

6 ROYALE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN 

DE PAS TE HEESCHDE PAS TE HEESCH

DE HOEF 2 IS EEN RUIME NIEUWBOUWWIJK 

AAN DE RAND VAN HEESCH EN GRENST DIRECT 

AAN EEN SCHITTEREND STUKJE VRIJE NATUUR
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BERNHEZE SPORTIEf

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 van Schaijk Aannemings- en 

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

Loeffen
MandalArt
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 Heeswijk-Dinther
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
‘t Sfeerhuys bloem & styling
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
Traject
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
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
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:

Allebei de wedstrijden werden 
gewonnen. Wat later mochten 
de dames onder de 17 jaar van 
start om te laten zien wat ze 
konden. Deze wedstrijd werd 
wel heel spannend, maar eindig-
de in een gelijkspel. Na een lan-
ge rustpauze mochten alle drie 
de teams nog een wedstrijd spe-
len. De dames onder de 17 jaar 

verloren hun wedstrijd, maar bij 
de meiden onder de 13 jaar en 
onder de 15 jaar ging het goed. 

Allebei de teams wonnen hun 
wedstrijd. Het was wederom een 
geweldige ervaring voor de mei-
den van Altior, die deze keer aan 
de goede kant van de medaille 
zaten.

Altior speelsters op Jeugd-
challenge 2016

OIrLO/HEESWIJK-DINTHEr - Het korfbalteam moest zondag 19 
juni vroeg op pad om in Oirlo te gaan korfballen. De teams onder 
de 13 jaar en onder de 15 jaar mochten meteen om 10.00 uur van 
start en het was spannend. 

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

Glenn Coldenhoff scoort top 
tien plaats in Grand Prix van Engeland

MATTErLEy BASIN/HEESCH - 
Glenn Coldenhoff van het Red 
Bull KTM Factory team heeft in 
de elfde wedstrijd om het we-
reldkampioenschap MXGP in 
het Britse Matterley Basin een 
top tien plaats weten te behalen. 

Na een slechte start in de eerste 
manche, kwam de rijder uit Hee-

sch in de eerste manche goed 
terug naar een tiende plaats. 
In de tweede manche was zijn 
start beter, maar helaas kon hij 
een valpartij voor hem niet meer 
ontwijken, waardoor hijzelf ook 
ten val kwam. 
Vele plaatsen gingen hierbij ver-
loren, maar Coldenhoff gaf niet 
op en knokte zich goed terug 

naar voren. Vanwege de hevige 
regenval had Glenn slecht zicht 
en besloot hij om naar de pits te 
gaan om een nieuwe bril op te 
zetten. 

Na een manche waarin het alle-
maal een beetje tegenzat, kwam 
hij toch nog op een vijftiende 
plaats over de finish.

motorcross

     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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donderdag 23 juni

informatiepunt welzijn 
hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

peutermiddag bs delta
Herderstraat 2 Heesch

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch  

kbo jeu de boules
De Stuik Vorstenbosch

vrijdag 24 juni

slabroekse paardendagen
Nabij Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

excursie het hof van lof
Parochie De Goede Herder 
Heesch

eric vloeimans met 
big band licks & brains
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

open huis pantein
Abdijstraat 2 Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

zaterdag 25 juni

slabroekse paardendagen
Nabij Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

kermis
De Misse Heesch
PAGINA 11, 12, 13

slabroekse buitenmarkt
Hoogslabroekse weg Nistelrode

centrum samarpana: 
leren je eigen angst 
los te laten
rukven 2a Heeswijk-Dinther

lieverlee festival
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zondag 26 juni

slabroekse paardendagen
Nabij Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

h-d-l jeu de boules 
toernooi
Fokkershoek 8a 
Heeswijk-Dinther 

kermis
Heesch
PAGINA 11, 12, 13

slabroekse buitenmarkt
Hoogslabroekse weg Nistelrode
PAGINA 16

bijendag
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 14

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

sterrenwacht halley: 
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 4

Maandag 27 juni

kermis en braderie
Heesch
PAGINA 11, 12, 13

vrij bridgen bridgeclub 
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdag 28 juni

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

kermis
Heesch
PAGINA 11, 12, 13

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

dokter op dinsdag@
bernhoven: poep- en 
plasproblemen bij 
kinderen
ziekenhuis Bernhoven Uden

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 29 juni

5a helma van de rakt: 
- frisse neus wandeling
- vragenuurtje over 

opvoeden
- landelijke Modderdag
Schaijk

donderdag 30 juni

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 14

informatiepunt welzijn 
hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vrijdag 1 juli

Mystical fantasy fair
rukven 3 Heeswijk-Dinther

kaartavond kbo dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

publieksavond bij 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch

jw roy & leon 
verdonschot
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

vov on tour
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

zaterdag 2 juli

Mystical fantasy fair
rukven 3, Heeswijk-Dinther

zondag 3 juli

Mystical fantasy fair
rukven 3, Heeswijk-Dinther

open zondag: 
raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

sterrenwacht halley: 
zonnemiddag
Halleyweg 1 Heesch

bierfestival
CC De Pas Heesch

dubbelconcert popkoor 
noiz en neXt level
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 14

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 4 juli

vrij bridgen bridgeclub 
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdag 5 juli

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 6 juli

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

kienen kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

bijeenkomst: 
de energieweverij
Weijen 77 Heesch
PAGINA 19

open repetitieavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

donderdag 7 juli

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch   

oud papier  
Dorp Vorstenbosch

vrijdag 8 juli 

robin borneman & band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 9 juli

ov nistelrode: 
zomeractiviteit
Nistelrode

open dag: imkerij 
’t polleke
Jan van den Boomstraat 7 
Heeswijk-Dinther

roots-festival
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

zondag 10 juli

natuurfeest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

open dag: imkerij 
’t polleke
Jan van den Boomstraat 7 
Heeswijk-Dinther

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 11 juli

vrij bridgen bridgeclub 
de klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

alzheimer café
St. Barbaraplein 6 Oss

dinsdag 12 juli

‘t sfeerhuys workshop: 
zomerkrans
Karlingerweg 1 Uden

zonneochtend
zaal ‘t Tramstation Nistelrode

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond vormsel
Kerkstraat 2 Heesch


