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V.l.n.r.: Guus van der Valk, Giny van der Burgt, Tiny Vogels, Tineke Geenen, Jan van den Broek, Marjon Barten, 
Tanja van Heeswijk en Yvonne Schapendonk Tekst: Anita van den Bogaart

woon je in vorstenbosch? Mazzel
Met de Goede doelen week bepalen inwoners van vorstenbosch zelf wat 

ze Geven en aan welk Goed doel

natuurlijk geef je graag aan goede 
doelen. Maar eigenlijk wil je ge-
woon zélf kunnen bepalen aan 
welk doel je geeft. er bewust voor 
kiezen. Want met het ene goede 
doel heb je nu eenmaal wat meer 
dan met het andere. Persoon-
lijke ervaringen en emoties spelen 
daarin een belangrijke rol. en soms 
ben je ook gewoon een beetje ‘col-

lecte-moe’. In Vorstenbosch snap-
pen ze dat helemaal. Om de gulle 
gever tegemoet te komen zijn de 
coördinatoren van de goede doe-
len daar een mooi initiatief gestart: 
de Goede Doelen Week. 

Gezamenlijk
Kwamen voorheen alle collectan-
ten afzonderlijk voor hun speci-

fieke goede doel langs in het héle 
dorp; met het nieuwe concept zijn 
maar liefst zeven goede doelen 
verenigd in één ophaalmoment. 
Dus alle doelen tegelijk, door alle 
collectanten gezamenlijk, en nog 
maar één keer per jaar. Met een 
invulformulier bepaalt de gever 
zélf wat hij of zij geeft en aan welk 
doel.

Kies je doelen
elke collectant krijgt een stukje 
woonwijk toebedeeld, waarin het 
formulier huis aan huis wordt af-
gegeven. Op het formulier staan 
zeven landelijke goede doelen 
van het Centraal bureau Fond-
senwerving (CbF): KWF Kanker-
bestrijding, nederlandse brand-
wondenstichting, epilepsiefonds, 
Algemene nederlandse Gehandi-
capten Organisatie, nederlandse 
hartstichting, Longfonds en nier-
stichting. De gever vult achter zijn 
gekozen doelen het bedrag in dat 
hij wil doneren. het totaalbedrag 
gaat met het formulier in de enve-
lop die de collectant enkele dagen 
later komt ophalen. 

Wanneer?
Op 19 en 20 mei worden de for-
mulieren huis aan huis afgegeven 
en op dinsdag 26 en woensdag 27 
mei worden de enveloppen met in-
houd weer opgehaald. 

De Goede Doelen Week wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsor en meedenkende part-
ner William Verkuylen van  
Complement reclame uit Vorsten-
bosch. Dit bureau ontwierp het 
logo dat mensfiguren en een hart 
symboliseert. Want geven, dat doe 
je vanuit je hart!

VOrstenbOsCh - Je kent het wel: rond etenstijd gaat de bel en nog voordat je de deur opendoet weet je 
het eigenlijk al. Een collectant. Voordat je eten aanbrandt, overkookt of je pasta soep wordt, sprokkel je snel 
wat geld bij elkaar. Een aantal weken later herhaalt zich hetzelfde ritueel, maar dan voor een ander doel. 

laat de kinderen van nepal weer lachen

helaas zijn het land en de mensen 
getroffen door een vreselijke aard-
beving. Met de uitgave van een 
fotoboekje willen we enige hulp 

bieden aan de mensen in nepal. 
het boekje is samengesteld uit de 
mooiste kinderfoto’s die op deze 
reis gemaakt zijn, met als idee: laat 

de kinderen van nepal weer lachen.
De gehele opbrengst zal ten goede 
komen aan de stichting Veldwerk 
van rené Veldt. rené is sinds 1999 
actief in nepal. hij heeft een aantal 
kindertehuizen opgezet en zet zich 
daarnaast op lokaal niveau in voor 
moeders en kinderen. hij kan uw 
steun heel hard gebruiken! 
het boekje zal vanaf dinsdag 12 
mei verkrijgbaar zijn in verschillen-

Nepal maakte op Resia en haar vriendinnen een diepe indruk

resia de winkels in heesch en omgeving 
voor € 10,-. 
het is nu al te bestellen via 
geefnepaleenlach@hotmail.com 
of op facebookpagina: 
www.facebook.com/
geefnepaleenlach
In november 2015 zullen we te-
rugkeren naar nepal en met eigen 
ogen kunnen zien hoe het dan 
gaat met dit mooie volk en stich-
ting Veldwerk. Wij rekenen op uw 
steun voor de kinderen in nepal!
Resia Stijntjes-Crobach

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

heesCh - Nepal, dit land maakte in 2011 een onuitwisbare indruk op 
mij, Resia Stijntjes-Crobach uit Heesch en mijn vriendinnen. Met name 
de kinderen hebben ons hart gestolen.

blij - vrolijk - ondeugend - altijd lachend
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Zondag 10 mei: Moederdagshow, 
aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Met de show ‘Wij hebben noten op 
onze zang’, een wirwar van liedjes 
en sketches door Mieke en han-
neke van nistelrooij, twee grote ta-
lenten uit Vorstenbosch.

De show bevat zang en cabaret. 
Denk hierbij aan twee dames die 
niet vies zijn van een grapje en die 
dit combineren met smakelijke, 
muzikale klanken.  

hanneke en Mieke deden toneeler-
varing op in verschillende rollen die 
zij de afgelopen jaren speelden in 
het openluchttheater De Kersouwe, 
en vorig jaar nog in De Udense Mu-
sical. Daarnaast is Mieke leadzan-
geres in poprockband stoer toeval 
en in de akoestische twee-koppige 
band Per toeval.

Zomeryoga op maandagavonden 
om 18.45 en om 20.00 uur. bege-
leiding door Lea van den bergh en 
Gerry rooijakkers. Op 11/5, 18/5, 

1/6, 8/6, 15/6.
Aanmelden minstens twee dagen 
voor de les begint bij Lea van den 
bergh, tel. 0413-342656. bij vol-
doende deelname gaan de lessen 
door. bij mooi weer buiten.

Vrijdag 15 mei: verrassings-ex-
positie en kinderatelier. expositie 
van 11.00 tot 17.00 uur tijdens de 
kermis. Kinderatelier van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname kosteloos.

eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

show op moederdag en zomeryoga

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

EEn BBQ avontuur

e zitten volop in het lenteseizoen. Heerlijk weer die 
zonnige dagen, aangename temperaturen en de tuin in 
bloei. En dus ook weer tijd om gezellig buiten te gaan 

koken, in de buitenkeuken of op de houtskool gestookte barbecue. 
Vaak denken we qua vlees dan aan een spiesje, een hamburger of 
een worstje, maar probeert u ook eens een groter stuk vlees op de 
barbecue te garen, zoals ribeye, varkens rib roast of een hele kip. 
Een leuk kookavontuur en ideaal als u een groter gezelschap te 
eten krijgt. 

Onderstaand recept is een absolute aanrader!
Pulled Pork (procureur zonder been) van het 
Porc Plein Air varken uit de Ardennen
Lekker mals, niet droog en heerlijk smaakvol.

Ingrediënten (voor 6+ personen):
- 2 kilo Porc Plein Air, procureur zonder been
- barbecue rub

Ingrediënten voor barbecue rub:
- 65 gram suiker
- 62 gram zeezout
- 10 gram cayennepeper
- 15 gram paprikapoeder
- 1,5 gram knoflookpoeder

- 0,8 gram zwarte peper
- 0,5 gram koffie gemalen

Bereidingswijze Pulled Pork:
Maak de barbecue rub klaar door alle 
ingrediënten te mengen in een molen of 
keukenapparaat, totdat alle klontjes weg 
zijn. Wrijf de procureur een avond van 
tevoren in met de rub. Zorg er voor dat 
de barbecue beslist rond de 100 graden is gestookt en let er ook 
op dat dit gedurende het garen zo blijft. Leg de procureur op het 
rooster, met de meest vette kant naar boven en zet een bakje vocht 
(met water of bier) onder het rooster. Sluit de barbecue. Breng het 
vlees in 8-12 uur naar een kerntemperatuur van 82 graden. Laat 
vervolgens de gare procureur afkoelen en trek het vlees met twee 
vorken uit elkaar. Doe de pulled pork op een heerlijk vers broodje 
en serveer met bijvoorbeeld een uien-bieslooksaus. 

EET SMAKELIJK!

W

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Lezersactie: 
Win kaarten 
voor de film

selma

Maandag 25 mei
20.15 uur - € 8,-
film: selma

 
selma is een in-
drukwekkend waar-
gebeurd verhaal 
over de strijd die 
leidde tot een van 
de grootste histori-
sche overwinningen 
in de Amerikaanse 
geschiedenis; de in-
voering van de wet 
waarin gelijkheid 
van stemrecht werd 
vastgelegd. In 1965 

barstten in de staat Alabama diverse protesten los. 
De Afro-Amerikaanse bevolking eiste stemrecht voor minderheden in 
Amerika. De spanningen liepen hoog op en de situatie explodeerde toen 
de protestmars van het stadje selma naar de hoofdstad Montgomery ein-
digde met bruut geweld en de boeken inging als bloody sunday. Onder 
leiding van burgerrechtenactivist Martin Luther King jr. werd de strijd voor 
gelijkheid van het stemrecht voortgezet. selma geproduceerd door grote 
namen als Oprah Winfrey en brad Pitt en werd genomineerd voor een 
Golden Globe en een Oscar.

Theater De Blauwe Kei stelt voor deze film 
4 x 2 vrijkaarten ter beschikking.
Wil jij kans maken mail dan voor 11 mei naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet ben jij ook een winnaar.

GITAARLES
VOOR 

50-plussers

Geen noten
Begeleiden 

liedjes                                                                                                                                               
jaren ’60 en ‘70

Info:
nicovandewetering@kpnmail.nl

kooktip 

Asperges
•	 hoe	dikker	de	asperges,	
 hoe langer de kooktijd
•	 leg	de	asperges	in	een	ruime	

pan met koud water
•	 voeg	een	snufje	zout	en	klein	

beetje suiker toe
•	 breng	het	water	met	de	

asperges aan de kook en laat 
ze 3 tot 5 minuten koken

•	 haal	de	pan	van	het	vuur	
en laat de asperges 15-20 
minuten nagaren (deksel op 
de pan)

•	 prik	in	de	aspergekop.	Voelt	
deze zacht maar nog wel 
stevig, dan zijn de asperges 
perfect

•	 haal	de	asperges	uit	het	
water met een schuimspaan. 
Laat ze uitlekken op een 
schone theedoek.

Doe De pulleD pork op een 
heerlijk vers broodje en serveer 

dit met bijvoorbeeld een 
uien-bieslooksaus

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Deze sites voorzien 
Bernheze van actuele 

informatie

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Digitalisering
Ik wil mezelf echt geen digibeet noemen. Ik heb de basisvaardigheden 
in huis om een computer te bedienen, maar als het ding onverhoopt 
op tilt slaat, dan kijk ik vaak smekend om me heen voor een helpende 
hand. Ook met een smartphone kan ik redelijk uit de voeten, 
maar ik denk dat ik maar een fractie van de mogelijkheden van dit 
communicatiemiddel gebruik. Nieuwe apps download ik bijvoorbeeld 
amper. En als ik toch overstag ga om de ‘app die je wereld gaat 
veranderen’ aan te schaffen, is de hype allang weer voorbij en loop ik 
alsnog achter de feiten aan.

Ik ben tot het besef gekomen dat ook voor mij technologische 
veranderingen te snel gaan. Ik ben bijvoorbeeld net gewend aan 
mijn Random Reader om digitaal mijn bankzaken te regelen, komt 
mijn ouderwetse boerenleenbank alweer met een nieuw gadget. 
Zogenaamd om het nog makkelijker te maken, maar ik moet eerst een 
maand uitvogelen hoe het nieuwe speeltje werkt, voordat er ook maar 
één euro kan worden overgemaakt.

Ik kan me dan ook helemaal voorstellen dat oudere mensen 
krankjorum worden van al die nieuwe technische snufjes. Vooral ook 
omdat ze beschouwd worden als iedere consument. De bank met die 
aardige bankmedewerker wordt gesloten, dus ze zijn genoodzaakt om 
ook aan het internetbankieren te beginnen. Ook de benzinepomp en 
de autowasserette worden niet meer bediend. Alles moeten ze op hun 
oude dag zelf opnieuw uitvinden en als ze wat vragen hebben over een 
bepaalde nieuwe dienst, worden ze ongeduldig doorverwezen naar een 
website door een gedigitaliseerde helpdeskmedewerker.

Technologische vernieuwingen zijn hopelijk bedoeld om de mens te 
dienen en het leven makkelijker te maken. Maar wat voor mensen die 
zijn opgegroeid in de digitale wereld makkelijk en gebruiksvriendelijk 
is, is niet makkelijk en gebruiksvriendelijk voor mensen die zijn 
opgegroeid met een oprecht geïnteresseerde baliemedewerker bij 
de bank die altijd tijd had voor een praatje. En die nu uit het leven 
verdwenen is.

Column
d’n bliekerexpositie fotoclub bernheze: 

De ene oranje stoel is de andere niet

Creativiteit is een rode draad die 
door fotografie loopt en de oranje 
stoel was de ‘rode draad’ die door 
de opnames van de fotografen 
liep. Veertig fotografen hebben 
zich laten inspireren door de stoel. 
De foto’s kom je tegen meteen na 
de ingang langs het pad naar het 
theater. 

Ketting rijgen
Voorzitter Wim roefs fotografeer-

de een duif die opvloog van een 
hand. een prachtige start voor de 
kettingopdracht. elke schakel van 
de ketting (= deelnemer) liet zich 
inspireren door het werk van zijn 
voorganger, zonder het oorspron-
kelijke onderwerp te kennen. 

De laatste deelnemer kreeg een 
dubbele opdracht: maak een foto 
op basis van de foto van je voor-
ganger én maak de foto zo dat 

deze weer terugvoert naar het oor-
spronkelijke onderwerp, de duif.
Dit leverde 52 verrassende foto’s 
op die terug te vinden zijn in de 
kiosk.

Bevrijding
zeventig jaar bevrijding in hees-
wijk-Dinther zorgde voor inspiratie 
van een foto-doek van 17 x 1,5 
meter. thema’s op het doek zijn: 
gevangenschap, bevrijding en vrij-
heid. 

De foto’s die gebruikt werden wa-
ren zowel nieuwe foto’s als foto’s 
uit het archief van de deelnemers. 
het doek met 87 sfeervolle foto’s 

werd in september 2014 onthuld, 
maar zal ook op deze expositie, 
kort na de herdenking van 70 jaar 
bevrijding, een terechte plaats in 
het kleine amfitheater krijgen.

In het grote amfitheater en kris 
kras door het bos worden de vrije 
werken van de fotografen ge-
toond, samen met de resultaten 
van andere opdrachten. 

Voor de moeders is er koffie en een 
foto en de kinderen vermaken zich 
met de puzzeltocht. Ook voor hen 
staat een fotograaf klaar. toegang 
is gratis.

Info: www.kersouwe.nl en 
www.fcbernheze.nl.

bernheze – Natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther is, traditiegetrouw op moederdag, het decor 
voor de expositie van Fotoclub Bernheze op zondag 10 mei van 10.30–17.00 uur. Het onderwerp van de 
‘rode draad’-opdracht is een oranje kunststof stoel, die tevens onderdeel uitmaakt van de opening door 
wethouder Peter van Boekel. 

‘GevanGenschap, 
bevrijdinG en 
vrijheid in 87 
sfeervolle foto’s’

De oranje stoel; rode draad opdracht Tekst: Martha Daams Foto: FC Bernheze

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

TER INTRODUCTIE EN KENNISMAKING BETAALT U TOT 15 MEI 2015 ALLEEN DE MATERIALEN EN IS HET PERSEN GRATIS

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

alles moeten ze op hun oude daG 
zelf opnieuw uitvinden

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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Health, Beauty, Care

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. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk nOVA
Mozartlaan 2 heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

symposium over beroerte in bernhoven 
Hoe groot is jouw kans op een beroerte?

een beroerte (CVA) is de verza-
melnaam voor een herseninfarct 
en een hersenbloeding. bij een 
beroerte werkt plotseling een deel 
van de hersenen niet meer door de 
afsluiting van een bloedvat of door 
een bloeding in de hersenen. 
een afsluiting van een bloedvat 
noemen we een herseninfarct of 
een tIA. bij een tIA gaat het om 
een kortdurende verstopping van 
een bloedvat. bij een bloeding in 
de hersenen spreken we over een 
hersenbloeding.
Aan de buitenkant kun je niet zien 
of iemand een herseninfarct of 
een hersenbloeding heeft. Daarom 
praten we over een beroerte, zo-
lang we de oorzaak niet weten. 

Kenmerken van een beroerte zijn: 
een scheve mond, verlamming van 
arm of been, blindheid of moeite 
met praten. 

tijdens het symposium wordt uit-
gelegd wat de impact is van nAh 
(niet aangeboren hersenletsel) of 
CVA (cerebraal vasculair accident 
ofwel ‘beroerte’) op het leven van 
de patiënt. 
het symposium vindt plaats in zie-
kenhuis bernhoven en begint om 
19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 
uur) en duurt tot 22.00 uur. tijdens 
dit symposium is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Aan-
melden kan via 
www.bernhoven.nl/nah.

UDen - CVA-ketenzorg regio Uden-Oss-Veghel, waaraan ook Laverhof 
deelneemt, houdt op dinsdag 12 mei weer een informatiemarkt in zie-
kenhuis Bernhoven in Uden. Nieuw dit jaar is het symposium ‘Wat is 
NAH/CVA?’. 
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Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Gordelroos is een pijnlijke en inva-
liderende huidaandoening die veel 
voorkomt bij ouderen. een leeftijd 
boven de 50-60 jaar en een afge-
nomen weerstand vormen de be-
langrijkste risicofactoren. In een 
deel van de gevallen gaat gordel-
roos over in een moeilijk te behan-
delen pijnsyndroom, wat ook met 
name bij ouderen voorkomt. 
Ouderen met reumatische klach-
ten en/of kanker lopen daarbij een 
verhoogd risico. De Gezondheids-

raad noemt gordelroos een ern-
stige aandoening.
De lezing bevat belangrijke infor-
matie over het ziektebeeld gor-
delroos en over nieuwe medische 
inzichten voor preventie en behan-
deling van gordelroos bij ouderen. 
Ook zal er gelegenheid zijn om 
vragen te stellen.

Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom. De toegang is 
gratis.

informatiebijeenkomst over 
gordelroos en ouderen
VeGheL - De Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o. houdt 
een informatiebijeenkomst op donderdag 21 mei om 19.30 uur in het 
Dienstencentrum van de Peppelhof, Wilgenstraat 15, Veghel. Op deze 
avond zal Remedica een lezing verzorgen met het thema ‘Gordelroos 
en ouderen’.

Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

Iedereen is van harte welkom
het Alzheimer Café is bedoeld 
voor patiënten, hun partners, hun 
kinderen, vrijwilligers, hulpverle-
ners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de 
toegang is gratis. 

Hoe laat en waar?
Vanaf 19.00 uur opent het Alzhei-
mer Café haar deuren en om 19.30 
uur start het programma tot 21.30 

uur. In ontmoetingscentrum ‘De 
binnenstad’, st. barbaraplein 6 in 
Oss. 

het Alzheimer Café wordt geor-
ganiseerd door de Alzheimerafde-
ling Oss-Uden-Veghel en rIGOM 
i.s.m. brabantzorg, samen In zorg 
en Interzorg thuiszorg.

Meer informatie:
eef rubbens, 0412 - 65 32 33.

alzheimer café
Oss - Op maandag 11 mei 2015 zijn Ganna de Graaf en Lonneke 
Arnold, psychologen bij GGZ, te gast in het Alzheimer Café. Zij gaan in 
gesprek over de volgende vragen: Wat voor gedragsproblemen komen 
er voor bij dementie? Wat kunnen de oorzaken zijn? En hoe kun je het 
beste omgaan met deze gedragsveranderingen? Na de pauze zal er vol-
doende gelegenheid zijn om uw vragen te stellen en na te praten.
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“Mijn vader, hans van der heij-
den, begon het bedrijf in 1981 in  
Geffen, maar vijf jaar later moest 
hij al op zoek naar een grotere 
locatie en die werd gevonden in 
heesch, vlak bij de snelweg. sinds 
2001 zitten we in dit pand, vlak bij 
het vorige”, vertelt zoon hans, die 
het bedrijf samen met zijn vader 
leidt en op een steenworp afstand 
van zijn bedrijf woont. 

hoewel hij nu al weer jarenlang 
werkzaam is binnen het familiebe-
drijf, bracht hij de eerste tien jaar 
van zijn werkzame leven ergens 
anders door. “Maar toen het be-
drijf bleef groeien en groeien, wilde 
ik daar toch deel van uitmaken.” 

In de showroom staan de kleinere 
machines opgesteld, het meren-
deel van de grote machines staat 
buiten. Die staan op een strate-
gische plek vlak aan de snelweg. 
“heel herkenbaar, de meeste po-
tentiële klanten, ook van buiten de 
regio, weten daardoor direct waar 
we gevestigd zijn. regelmatig be-
zoeken buitenlandse klanten ons, 
omdat ze hier ooit langs gereden 
zijn.”
niet alleen betrok hansan bouw-
machines een nieuw pand in 
heesch, ook ging Van der heijden 
sr. 25 jaar geleden op zoek naar een 
vestiging in het noorden van het 
land, om de klanten in het noorden 
beter van dienst te kunnen zijn. Die 

werd gevonden in staphorst. “hier 
splitsen twee snelwegen zich: één 
gaat naar Friesland en één gaat 
naar Drenthe en Groningen”, legt 

hans jr. uit. nieuwe machines wor-
den afgeleverd in heesch of stap-
horst. “soms kunnen de machines 
zo door naar de klant, maar meest-
al moeten we kleine of grote aan-
passingen aanbrengen, net wat de 
klant wil. Daarom is ons werk ook 
erg gespecialiseerd, er moet nogal 

eens iets ontwikkeld worden; voor 
onze werknemers altijd een mooie 
uitdaging.” 

Ook voor lokale bedrijven 
in Bernheze
De corebusiness van hansan 
bouwmachines is de verkoop van 
nieuwe machines als wielladers, 
heftrucks, graafmachines, mini-

gravers, verreikers, graaflaadcom-
binaties, schrankladers, bulldo-
zers, sloophamers en vergruizers.  
LiuGong is de grootste fabrikant 
van wielladers ter wereld en levert 
een compleet programma machi-
nes, ondanks dat het bedrijf pas 
zo’n tien jaar actief is in europa. 

“Onze klanten bestaan voorna-
melijk uit aannemingsbedrijven, 
loonwerkers, verhuurbedrijven, in-
dustriële bedrijven en gemeenten. 
Wij leveren niet alleen aan klanten 
in heel nederland en (ver) daar-
buiten, ook mogen wij klanten uit 
bernheze tot onze klantenkring re-
kenen, zowel voor nieuwe machi-
nes als voor het verrichten van on-
derhoud, reparaties en keuringen, 
ook aan machines en merken die 
wij niet zelf nieuw geleverd heb-
ben. Verder leveren wij onderde-
len, graafbakken, aanbouwdelen, 
banden, rijwerken en sinds kort 
hebben we een slangenpers waar-
mee wij alle mogelijke hydraulische 
slangen kunnen persen, zowel 
voor industrie, landbouw, trans-
port als grondverzet.” 
hij vervolgt: “Vanwege onze brede 
werkzaamheden denk ik dat be-
paalde diensten van ons ook inte-
ressant zijn voor andere bedrijven 
in bernheze, dan alleen voor klan-
ten voor nieuwe graafmachines.”

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

  

tips van de bakkers

Tuurlijk, bloemen zijn ook leuk…   en al die prachtige tekeningen…  maar zo’n stukje heerlijke aardbeienvlaai… mmmm

bij aankoop van 2 broden

2 croissants
Lekker bij het moederdag ontbijt

1,00
geldig t/m 13-5-2015

Moederdag
Aardbeien-
vlaai
12,95
normaal 16,95

De aardbeienvlaai is natuurlijk niet weg te denken op moederdag. Maar dan wil je natuurlijk wel de lekkerste aardbeienvlaai. 
De room die wij in onze aardbeienvlaai doen koken wij zelf... en dat proef je. Geen eenheidsworst door instant poeders 
maar de smaak van echte room met ’n vleugje vanille. Gecombineerd met onze bodem en de sappigste aardbeien van 

onze aardbeienleverancier Verkuilen in Heeswijk-Dinther. 
Wij wensen alle moeders een heerlijke moederdag!

waarom zijn moederswaarom zijn moederswaarom zijn moederswaarom zijn moederswaarom zijn moeders
zo dol op moederdag?

De aardbeienvlaai is natuurlijk niet weg te denken op moederdag. Maar dan wil je natuurlijk wel de lekkerste aardbeienvlaai. De aardbeienvlaai is natuurlijk niet weg te denken op moederdag. Maar dan wil je natuurlijk wel de lekkerste aardbeienvlaai. 

zo dol op moederdag?zo dol op moederdag?
ontbijt op bed, aardbeienvlaai bij de koffi e… dan kan je dag toch niet meer stuk?

Hans van der Heijden jr. Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers 

hansan bouwmachines veelzijdig en herkenbaar

heesCh - In Heesch is een aantal mooie bedrijven gevestigd en Hansan Bouwmachines aan de Middel-
ste Groes is daar beslist één van. Hansan Bouwmachines is een groothandel in grondverzet-, sloop- en 
industriemachines. Het bedrijf is onder andere importeur voor LiuGong in Nederland en verzorgt - naast 
de verkoop - ook onderhoud, reparaties, revisies en onderdelenvoorziening van de machines en verkoop 
van gebruikte machines en toebehoren. Vanaf de A59 is het bedrijf goed zichtbaar, wie heeft die grote gele 
bouwmachines nu niet zien staan?

Werknemer bij de nieuwe slangenpersmachine

Middelste Groes 5, heesch
tel. 0412 – 45 47 27
www.hansan.nl

soms kunnen de machines zo door naar 
de klant, maar meestal moeten we kleine 
of Grote aanpassinGen aanbrenGen
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Gerard van hintum, geboren op 
21-10-1929 in de brandsestraat, 
komt uit een gezin van twintig 
kinderen, van wie er zes vroeg 
stierven. In 1949, toen hij 19 was, 
werd hij opgeroepen voor militaire 
dienst en vertrok als soldaat naar 
Indonesië, waar hij tot 1951 ver-
bleef. 
na terugkeer ging Gerard werken 
bij de hartogfabriek in Oss. Maar 
Gerard wilde graag timmerman 
worden en kwam via de rijkswerk-
plaats en machinefabriek Cezoma 
in Uden, bij het onderhoudswerk 
terecht op vliegbasis Volkel. thuis 
heeft Gerard in zijn eigen werk-
plaats ook na zijn pensioen nog 
vele uren doorgebracht en menig 
timmerwerk afgeleverd, waaron-
der een op schaal nagebouwde 
Lambertuskerk. 

Mien van de burgt was enig kind. 
ze is geboren op 24 oktober 1929 
en scheelt dus maar drie dagen 
met Gerard. ze ging naar de be-
waarschool, de meisjesschool en 
daarna moest zij overal mee gaan 
helpen in grote gezinnen. 
In 1955 gingen ze trouwen en 
bouwden een nieuw huis, naast 
dat van de ouders van Mien. Daar 
werden hun drie dochters geboren. 

Inmiddels zijn er ook vier kleinkin-
deren. 
zowel Gerard als Mien zijn die-
renliefhebbers. Mien heeft altijd 
veel interesse gehad in muziek en 
tuinieren. Ook een kaartje leggen 
heeft ze met veel plezier gedaan.

Ook hebben Gerard en Mien en-
kele verre reizen gemaakt. naar 
Canada en Australië en een prach-
tige rondreis door Indonesië, om 
te kijken wat Gerard zich nog kon 
herinneren van zijn diensttijd daar.

Mien woont sinds augustus 2014 
in Laarstede. Gerard woont nog op 
de Dintherseweg. na bijna 60 jaar 
samen te hebben gewoond, valt 
dit niet mee. Gerard gaat heel vaak 
op visite bij Mien. er wordt goed 
voor haar gezorgd en ze kan er aan 
diverse activiteiten deelnemen. 
Vooral van muzikale optredens kan 
ze erg genieten. Ook heeft ze daar 
haar hobby’s puzzelen en breien 
weer opgepakt. 

Gerard wil het liefst zo lang mo-
gelijk op de Dintherseweg blijven 
wonen. het verzorgen van de poe-
zen, de herten en de werkzaamhe-
den in de tuin vindt hij nog fijn om 
te doen.

diamanten bruispaar Gerard en Mien van hintum 
nIsteLrODe - Gerard van Hintum en Mien van de Burgt uit Nistelrode waren maandag 4 mei 60 jaar ge-
trouwd. Dit heugelijke feit is afgelopen zondag gevierd met kinderen, kleinkinderen, familie en naaste buren. 

wandeling langs heesche kunstwerken

Dit jaar heeft de jubileumcommis-
sie in april vier bijzondere wande-
lingen extra gepland. De wande-
laars gaat dan langs de heesche 
kunstwerken. Op woensdag 29 
april was een van die bijzondere 
wandelingen. Wethouder Peter 
van boekel was ook aangesloten.

bart van trientjes vertelde, als des-
kundige gids, bij elk kunstwerk iets 
over het kunstwerk. 

Ad Ploegmakers, de fotograaf van 
DeMooibernhezeKrant was in de 
buurt en schoot mooie foto’s.

heesCh - KBO-leden kunnen het hele jaar door twee keer in de week 
van de buitenlucht genieten. Op woensdagmorgen is er Nordic Walking 
onder leiding van Bert Wijnen en op donderdagmorgen is het wandelen 
onder leiding van Theo Cuppen. 

Jubileumeditie Maashorstfair 

tien jaar geleden startte de agrari-
sche natuurvereniging ‘Maashorst-
boeren‘ met een eerste editie van 
de streekfair, zoals destijds nog 
genoemd. Met de samenwerkings-
partners binnen stuurgroep De 
Maashorst is het regionaal evene-
ment uitgegroeid tot dé jaarlijkse 

ontmoetingsplek waar inwoners 
van de vier gemeenten bernheze, 
Landerd, Oss en Uden samen met 
de neus naar elkaar toe staan. Ge-
nieten van het moois en lekkers 
van wat de regio te bieden heeft. 
De Maashorstfair bestaat uit diver-
se themapleinen, zoals de actuele 

pleinen Duurzaamheid en Gezond-
heid en de vertrouwde pleinen 
recreatie & toerisme, Kunst & 
Cultuur, Verbrede Landbouw en 
Landbouw & natuur. en in dit jubi-
leumjaar is er extra aandacht voor 
een aantrekkelijk programma met 
demonstraties en muziek en volop 

verrassingen. en natuurlijk aan-
dacht voor de inwendige mens met 
streekproducten uit De Maashorst. 
Die geven een goed beeld van wat 
De Maashorst te bieden heeft.

DE MAASHORST
N A T U U R G E B I E D

MAASHORSTFAIR
13 september 2015 
Brobbelbiesweg 2 Schaijk  

10 jaar in beweging! 

www.maashorstfair.nl

MAAshOrst - De Maashorstfair beleeft dit jaar de tiende editie. Op zondag 13 september 2015 vindt 
de jubileumeditie van de Maashorstfair plaats aan de Brobbelbiesweg in Schaijk. Hartje Maashorst, nabij 
het vierlandenpunt van Bernheze, Landerd, Oss en Uden. De Maashorstfair is een evenement dat jaarlijks 
duizenden bezoekers trekt en een programma biedt voor jong en oud. Toepasselijk thema voor dit jaar is 
’Maashorstfair: 10 jaar in beweging!’.
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rachel van hoek was 5,5 jaar toen 
ze scheel ging kijken en met moe-
der naar de dokter ging. het be-
gin van een lange en zware weg, 
toen bleek dat rachel een agres-
sieve hersentumor had. Operaties 
in nijmegen, bestralingen en che-
mokuur volgden en heel veel meer. 
steun hadden ze tijdens de zieken-
huisopnames aan Villa Pardoes, 
Doe ’n wens en Cliniclowns. 
rachel heeft daar fijne herinne-
ringen aan. twee clowns kwamen 
zelfs het feest opluisteren toen 
na 5,5 jaar de tracheacanule ver-
wijderd werd, die haar hielp ade-
men. het was een dolle boel en 
de clowns gingen met een mooie 
cheque naar huis.

Stichting Opkikker
het sophia Kinderziekenhuis, waar 
rachel lag voor stembandopera-

ties, verbond de familie Van hoek 
met stichting Opkikker in 2008. 
Deze stichting zorgde na vijf moei-
lijke jaren voor een onvergetelijke 
dag voor het gezin. 
Om half acht werden ze opge-
haald voor een bezoek aan het 
nederlands Instituut voor beeld & 
Geluid, een fotoshoot, helikopter-
vlucht, pannenkoeken en een bal-
lonvaart. 

Om half twaalf ‘s avonds werd de 
familie weer thuis afgeleverd, met 
een slapende rachel, inmiddels 
ambassadeur van de stichting.

Ambassadeur
Anita van hoek: “Als je ambassa-
deur bent, moet je ook iets doen. 
We hebben een fantastische dag 
gehad en de stichting doet heel 
veel voor langdurig zieke kinderen. 
Afhankelijk van de situatie krijgen 
ze met familie een individuele op-
kikkerdag of een super opkikker-
dag, waar zo’n 50 gezinnen op 
een dag op de eemhof compleet 
worden ontzorgd. In 2009 begon-

nen we mobieltjes in te zamelen. 
het eerste jaar meteen 2.000! On-
dertussen hebben we 7.500 mo-
bieltjes ingezameld, maar we gaan 
door.” er zijn diverse inzamelpun-
ten in bernheze: ‘t Mediahuys in 
nistelrode, Milieustraat Oss en 
heeswijk, Kringloop heesch, Van 
herpen haar en bijoux en Jos Win-
gens heren haarmode, Vodafone 
winkel in Oss, Van tilburg Mode & 
sport, etc. ”en”, weet Anita, “de 
boerenbruiloft in heesch was een 
topper met € 3.000,-.“
rachel was twee jaar het gezicht 
van stichting Opkikker en mocht 
als afsluiting naar de super opkik-
kerdag. nu is ze een enthousiaste 
ambassadeur, met haar moeder 
als stuwende en communicerende 
kracht. In juni gaat het gezin naar 
de ambassadeursdag om de mo-
bieltjes in te leveren. 
heb je nog mobieltjes in de kast 
of het bureau liggen, breng ze 
naar een inzamelpunt of bel  
06-30337519. Je mag Anita ook 
bellen als je een mobieltjes inza-
meldoos in je bedrijf wilt.

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

Van Mook

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 mei 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

100 gram Canadeseham € 1,69

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 mini 
croissants

1,00

Moederdag-
cake

nu 

4,50

500 gram Rundersnitsels € 7,25

500 gram Reepjes vlees € 4,95

Moederdagontbijtmet verse    sinaasappelsap

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Elke vrijdag en zaterdag 
vers geperst sinaasappelsap

Asperges (ongeschild) 500 gram € 2,95
Soepasperges 500 gram € 0,98
Aardbeien 1 doosje à 500 gram € 1,95
 3 doosjes à 500 gram € 5,00

Moederdag
Aardbeienvlaai

nu

 
8-10 personen
11,00

Hemelvaartsdag gesloten

Verras je moeder met lekkers van De Echte bakker!

Mueslibollen
4 + 2 GRATIS

Rachel met haar moeder Anita en zus Kelly voor de poster van Stichting 
Opkikker en mét mobieltjes. Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

de opkikkerdag voor rachel 
van hoek aanleiding voor actie 
heesCh – De familie Van Hoek uit Heesch verzamelt afgedankte, oude 
en kapotte mobieltjes. Ze hebben er al heel wat, maar kunnen nog meer 
gebruiken. Doel is geld bij elkaar brengen voor Stichting Opkikker. 

‘Stichting Opkikker 
doet heel veel voor 
langdurig zieke 
kinderen en familie’

brobbelbies
Familie Van der heijden heeft de melkveehouderij ge-
vestigd aan de brobbelbiesweg 2 in schaijk en stelt dit 
jaar ruimte beschikbaar voor de tiende Maashorstfair. 
Midden in het hart van de Maashorst biedt deze lo-
catie een oase van rust en een prachtig zicht over het 
begrazingsgebied. De brobbelbies was vroeger een nat 
moerasgebied. het water brobbelde (borrelde) er in de 
biezen. Vandaar de naam brobbelbies. en het brobbelt 
er nog steeds. Maar nu uit de melkautomaat waar me-
nig langskomende fietser van de verse melk, van de 
koeien van familie Van der heijden, geniet.

Demonstratie schapendrijven Foto: Hans Koster
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze (schoon)moeder en oma

Nolly Verstegen-Verhoeven
De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid 

hebben ons diep geroerd en getroost. 
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een 

bijzonder persoon Nolly, niet alleen voor ons, 
maar ook voor velen is geweest.

 Tonny

  Mariëlle, Arjan, Demi en Luc

  Natasja, Leon, Wout en Giel

  Toine, Miranda, Suze en EviNistelrode

Wat zo diep in het hart zit, kun je door de dood niet verliezen...
De herinnering aan een markant mens is geboren...

Dankbaar dat wij zo lang zijn liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten 
ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 
omringd door zijn dierbaren, is overleden, onze jongste broer, mijn zwager, 

onze betrokken oom en trotse oudoom

Bertje Slaats
q Nistelrode, 24 april 1949

1 Uden, 1 mei 2015

Familie Slaats

Heuvelstraat 14
5388 AC  Nistelrode

Bert is thuis in zijn eigen, vertrouwde omgeving.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op woensdag 6 mei, tussen 
18.30 uur en 19.30 uur.

De avondwake is op woensdag 6 mei, in parochiekerk St. Lambertus, Laar 49 
te Nistelrode, om 20.00 uur. Aansluitend is er ook nog gelegenheid om Bert 
een laatste groet te brengen.

De herdenkingsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op donderdag 
7 mei, om 13.00 uur, in de kleine aula van Crematorium 'Rijk van Nijmegen', 
Schoenaker 12 te Beuningen.

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

In onze herinneringen 
blijf je ‘ons Bertje’,
gewoon en zo bijzonder. 

Dankbaar voor wat hij voor ons gedaan heeft nemen 
wij met droefheid afscheid van ‘unne gouwe mens’

Bertje Slaats
Niks was te veul, het was altijd goed. 
Dag en nacht stond je voor ons klaar,

wat zullen wij je missen! 
Bedankt!

Mark Verwijst
Ron De Lorijn
Team Eetcafé ‘t Pumpke

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van ge-
boorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. 
Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle huis-
houdens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

IN MEMORIAM

Wij, het Nisseroise volk
zagen hem lopen op het plein al tientallen jaren een vast gegeven
Wij, iedereen voor hem gelijk, 
raakte hij vaak met wat hij zei of zomaar met een groet heel even
Wij, stil en geschrokken
zeggen de markante man, un skonne gouwe mensch... 
 tot loater in een ander leven!

Als we denken aan een markante persoon in het dorp Nistelrode, denken 
we aan Bertje. Een echte Nisseroise uit een grote familie waarvan hij de 
jongste was. Zijn jeugd bracht hij door in Nistelrode en hij ging na de 
lagere school naar het voortgezet onderwijs. Zijn werkende leven was hij 
buschauffeur, deze baan kreeg een vroegtijdig einde door zijn aflatende 
gezondheid. 
Ook al leek het of hij alleen in Nistelrode vertoefde, elke dag klokslag 
17.00 uur ging hij naar Heesch bij zijn zus Dien eten. Later, toen zijn 
zus overleden was, kookte nichtje Kaat, de dochter van Dien, voor hem. 
Bij de familie van Venrooij had hij naast zijn huis in de Heuvelstraat een 
tweede thuis. 

Vorig jaar werd in DeMooiBernhezeKrant zijn favoriete plekske van Bern-
heze gemarkeerd. Het mooiste plekske van Bernheze was voor Bert het 
Raadhuisplein in Nistelrode. Daar op het plein, eerst bij de Brouwers-
hoeve en later bij Eetcafé ’t Pumpke, maar ook bij Slagerij van Kessel was 
hij tientallen jaren kind aan huis. Hij was er altijd en op de achtergrond 
was hij daar waar hij nodig was. Voor vele hand- en spandiensten stond 
hij klaar; even iets wegbrengen, even iets halen of als taxi reed hij heen 
waar je maar heen of vandaan wilde. Voor Bert was niets te gek. Opval-
lend dat ook de jeugd hem wist te vinden en hem enorm waardeerd. 
Als de taxi ’s nachts op zich liet wachten, sprong hij altijd in de bres en 
glimlachend hoorde hij de verhalen aan. 

’s Morgens terwijl Nistelrode ontwaakte, was hij op het terras van het 
horecabedrijf te vinden. De bloemetjes wachtten tot ze een eigen tafel 
kregen, in de stilte van het plein, nostalgisch. Met een bakje koffie en de 
krant genoot hij van het moment. Terwijl zijn aanwezigheid handig was 
voor de leveranciers die snel even een pakketje of een bestelling aflever-
den. De mensen kenden hem, hij kende de mensen en voor de dag zijn 
ritme herpakt had, was Bert Slaats al groetend op een positieve wijze de 
dag goed begonnen. Een voorbeeld, zonder oordeel, met respect en een 
groet voor iedereen. 

Houdoe Bertje… ’t ga je goed.

Bertje wij zullen jou nooit vergeten.

 De lekkere broodjes op zaterdagmorgen, 
de vele wandelingen met de hondjes. 

Dank je wel voor alles.  
We missen je nu al. 

Mark
Guus en Janne 
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www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

De stichting Los niños ondersteunt 
diverse projecten, waaronder een 
lagere school en nu ook vervolg-
onderwijs na de lagere school. In-
middels zijn de eerste studenten 
aan een beroepsopleiding begon-
nen. 

Met deze financiële ondersteu-
ning kunnen kansarme kinderen 
in Guatemala naar school, jongens 
en meisjes. Los niños staat bijvoor-
beeld garant voor een gedeelte van 
de salarissen van de leerkrachten.  

De rommelmarkt wordt gehou-
den in de tuin van de Protestantse 
Kerk, Kerkstraat 2 op 9 mei van 
10.00 tot 15.00 uur. De toegang 
is gratis, iedereen krijgt bij binnen-
komst een lotje. en elk uur vindt 
een trekking plaats van de ver-
strekte lotnummers waarmee klei-
ne prijsjes te winnen zijn. er zijn tal 
van kraampjes, met vaste planten, 
kruiden of groenten. Maar ook 
met wenskaarten, borduurwerk, 
curiosa, speelgoed en met leuke 
hebbedingetjes uit Guatemala.

er is een catering en dit jaar is 
de voorraad tweedehandsboe-
ken weer vernieuwd, met recent 
verschenen boeken van bekende 
schrijvers. Wie nog materiaal voor 
de rommelmarkt heeft, kan dit op 
vrijdagmiddag 8 mei bij de kerk in-
leveren. De Ark, de ontmoetings-
ruimte achter de kerk, is openge-
steld voor de rommelmarkt. Als 
de weersvoorspellingen echt erg 
slecht zijn, wordt er gezorgd voor 
een grote tent.

Jaarlijkse rommelmarkt 
protestantse kerk dinther

parochienIeUWs

heesWIJK-DInther - De Protestantse Kerk in Dinther houdt op za-
terdag 9 mei weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De totale opbrengst 
hiervan stuurt de diaconie naar de stichting Los Niños in Guatemala. 
Zie www.losninos.info.

VOrstenbOsCh - tijdens de eucharistieviering van zaterdag 25 april werden zeven jongeren uit groep 8 
gevormd. na de doop en de eerste communie wordt met het vormsel iemand volledig opgenomen in de r.K. 
Kerk. De afgevaardigde van de bisschop, de vormheer, zalfde de vormelingen met chrisma en de woorden 
‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’.

Foto: Theo van de Berg

vormelingen

voettocht naar de sint-Jan op 17 mei
heesCh - De Zoete Moeder van 
‘s-Hertogenbosch is één van de 
miraculeuze Mariabeelden die in 
Nederland het middelpunt vor-
men van een bedevaart. Het wordt 
sinds 1380 vereerd in de Kathe-
drale Basiliek van Sint-Jan.

In de meimaand staat het beeld 
niet in de vertrouwde kapel, maar 
vier weken lang in de noorder-
zijbeuk van de kathedraal. Van 
heinde en ver komen pelgrims al 
in alle vroegte om er te bidden en 
een kaarsje op te steken. Vanuit de 
r.K.-Parochie De Goede herder 
kan er weer vanaf de heesche en 
de Vinkelse kerk samen op gewan-
deld worden en kunnen onderweg 
(levens)verhalen die dierbaar zijn 

worden gedeeld. een tocht dus 
met bijzondere gesprekken en ont-
moetingen.
 
De voettocht is op zondag 17 mei, 
waardoor het een bijzonder tintje 
krijgt. Wie wil kan, na het ontste-
ken van een kaarsje, de eucharis-
tieviering bijwonen in het kader 
van het 60-jarig bestaan van zowel 
de KbO heesch als KbO nistel-
rode. 
Deze mis begint om 11.45 uur. 
Omdat het vanuit heesch 20 ki-
lometer lopen is, wordt er dit jaar 
een half uurtje eerder gestart: om 
7.00 uur aan de Kerkstraat en om 
8.50 uur aan de Lindenlaan in Vin-
kel. De terugtocht is per openbaar 
vervoer. er wordt zoveel mogelijk 

door de natuur gewandeld, in een 
rustig tempo. Iedere drie kwartier 
is er een rustpauze van 6 minuten. 
Opgave is niet nodig, maar op tijd 
aanwezig zijn wel! Voor meer in-
formatie: pastoraal werkster Anne-
mie bergsma: 0412-451215.

Achter iedere traan 
van verdriet, 

schuilt een glimlach 
van herinnering
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lotenverkoop zonnebloem

Deze loterij vormt één van de belangrijkste 
inkomstenbronnen voor De zonnebloem. 
De opbrengst is volledig bestemd voor het 
bezoekwerk, de dagjes uit, de vakanties en 

de andere activiteiten die de zonnebloem-
vrijwilligers elk jaar verzorgen voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Mogen zij 
op uw steun rekenen?

nIsteLrODe - De lente bij Zonnebloemafdeling Nistelrode startte 
met een prachtige zonnerit via Lith en Ooijen over de dijk, om ver-
volgens ‘na te golven’ bij het zwembad in Oss. Bijgebuurt en wel-
doorvoed (dank aan Maarten) huiswaarts.

27 Maart: PAASSTUKJES MAKEN BIJ TONNIE’S
Gewapend met creativiteit, aardappelschilmesjes en Janita werden 
de mooiste stukken van bernheze gemaakt door onze gasten, hier 
en daar met hulp van onze vrijwilligers en de koeken van hans van 
‘’t stoepje’.

zondaG 29 Maart bezochten we een concert van licht klas-
sieke en moderne liedjes, van de harmonie KVA Oss, georganiseerd 
door de Lionsclub. Onze gasten genoten.

woensdaG 1 april (GEEN GRAP), WAS ER EEN PAASVIERING.
Met een grote opkomst, op z’n paasbest, vierden we een fijne mid-
dag. begonnen met een h.Mis, voorgegaan door pastoor Ouwens 
en muzikale ondersteuning van ellen v.d. Ven en eli Dominicus. een 
aanrader!
Onze zonnedichter Leny v. Mun droeg een hartverwarmend eigen-
gemaakt paasgedicht voor.
Mia Dekkers, een troubadour uit Overloon, overlaadde ons met 
jeugdherinneringen en nostalgische liedjes. Als afsluiting was er de 
koffietafel.

Iedere tweede dinsdag van de maand was er weer een gemoedelijk 
samenzijn in het tramstation…lekker buurten, koffiedrinken, kaar-
ten en spelletjes. De tijd vliegt tijdens de zonneochtend.

18 april: en dan…voor velen de allereerste huifkarrentocht door 
de Maashorst, onder de deskundige leiding van koetsier Adriaan de 
Wit en zijn paardenvrienden, langs bos, moeras en weide, temidden 
van ontluikend groen, veel zonneschijn en goed gezelschap.

Rosemarie van Ark en Annie van Lokven

zonne-uitjes
Lente bij de 
Zonnebloemafdeling 
Nistelrode

Oss - Met ingang van 1 januari 
2015 is er veel veranderd voor 
mensen die een beroep doen op 
Wmo-voorzieningen. Veel ver-
goedingen zijn vervallen of ver-
anderd. Maar de nieuwe regeling 
Huishoudelijke Hulp Toelage (ook 
wel HHT) biedt nieuw perspectief, 
aldus Mien Thuis en Interzorg. 

Veel Wmo-cliënten komen niet lan-
ger in aanmerking voor vergoeding 
van huishoudelijke hulp. ze moeten 
het voortaan zelf betalen, veel bijbe-
talen of oplossen met inzet van fami-
lie. Om de vraag naar huishoudelijke 
hulp toch op te vangen en daarmee 
werkgelegenheid te behouden, 
heeft het kabinet nu extra subsidie 
beschikbaar gesteld. De gemeenten 
Oss, Veghel, bernheze, Landerd en 
boekel stellen deze subsidie beschik-
baar in de vorm van een korting op 
huishoudelijke hulp. 

Blij met nieuwe regeling
thuiszorgverleners Interzorg en 
Mien thuis zijn blij met deze nieu-
we tegemoetkoming. “het maakt 
huishoudelijke hulp voor heel veel 
meer mensen bereikbaar”, aldus 
Art Lemkens. Cliënten van Inter-
zorg die nu Wmo maatwerk ont-
vangen kunnen gebruik maken 
van de hht-regeling als aanvulling 
op hun voorziening. Mien thuis le-
vert de huishoudelijke dienstverle-
ning en ook de hht-regeling voor 
cliënten die geen gebruik kunnen, 
willen of mogen maken van de 
Wmo maatwerkvoorziening.

Tegemoetkoming 
De nieuwe toelage (hht) wordt 
ingevoerd als extra voorziening 
en als aanvulling op de blijvende 
maatwerkvoorziening die we ken-
nen binnen de Wmo. Cliënten 
met een Wmo-voorziening die in 
aanmerking willen komen voor 
de hht-toelage, kunnen contact 
opnemen met Interzorg, cliënten 
zonder Wmo maatwerkvoorzie-
ning kunnen contact opnemen 
met Mien thuis. 
tijdens een kort telefonisch vraag-
gesprek zal duidelijk worden of de 

cliënt in aanmerking komt voor de 
toelage en de hulp geregeld kan 
worden. 

Wat kost het
De hht bestaat uit een te-
gemoetkoming in de kosten 
van huishoudelijke hulp van 
€ 15,- per uur, voor maximaal drie 
uur per week per cliënt (150 uur 
per jaar). 
Cliënten betalen dus zelf maar 
€ 7,50 per uur. Voor de hht-uren 
hoeven cliënten geen eigen bijdra-
ge te betalen aan het CAK.

‘huishoudelijke hulp voor veel cliënten 
bereikbaar door nieuwe toelage’

heesWIJK-DInther/LOOsbrOeK/VOrstenbOsCh - Van 11 mei tot 7 juni gaan de vrij-
willigers van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch loten 
verkopen à € 2,- per stuk. Dat doen zij in het kader van de Nationale Zonnebloemloterij. 

heesCh - Op zaterdag 16 mei 2015 organi-
seert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een 
excursie naar Museum De Kluis in Boekel 
en het Mariabedevaartsoord Handel.

De deelnemers worden tussen 12.30 en 
12.45 uur verwacht bij De heemschuur, 
schoonstraat 35 in heesch. Vandaar ver-
trekken zij per auto naar Museum De Kluis 
in boekel (huize Padua). De deelnemers 

worden om 13.30 uur ontvangen. De deel-
nemers krijgen een korte presentatie en 
kunnen dan op eigen gelegenheid rondkij-
ken. er is ook gelegenheid om koffie en thee 
te drinken.

Om 15.00 uur wordt de groep verwacht in 
het centrum van handel. Peter Lathouwers 
van heemkundekring ‘De Kommanderij Ge-
mert’ verzorgt een uitgebreide rondleiding 
in en rond de kerk van handel, vertelt uit-
gebreid over de geschiedenis van het bede-
vaartsoord en neemt de bezoekers mee naar 
de Mariabron en het onlangs gerestaureerde 
processiepark.
 
Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de excursie, 
wordt verzocht zich vóór 9 mei per mail of 
telefonisch op te geven bij: riky de Jong, 
rikydjong@home.nl, 0412-646380 of hans 
Pennings, secretariaat@de-elf-rotten.nl, 
06-10463762. Opgave gaarne vooraf in 
verband met het regelen van het vervoer. 

het adres van Museum De Kluis is: Kluis-
straat 2, 5427 eM boekel, tel. 0492-846173.

Meer informatie over de heemkundekring: 
www.de-elf-rotten.nl.

excursie naar boekel en handel
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Mark van den Bogaart gaat naar China! Tekst: Anita van den Bogaart

Jonge ondernemer Mark van den bogaart 
wint met zijn twistea handelsreis naar china 
Van theedrinken naar theebeleven

nieuw theeconcept: 
twistea
na een intensieve periode van 
brainstormen, schetsen, onder-
zoeken en sparren lag het er; een 
doordacht en innovatief nieuw 
theeconcept met theebeleven als 
uitgangspunt. Maar toen begon 
het eigenlijk pas. De conceptuit-
werking en productontwikkeling, 
de eerste proefexemplaren, de uit-
eindelijke productie en de uitrol van 

het concept. Maar de inspanningen 
werden beloond, want het sloeg 
aan! twistea vindt zijn weg naar de 
consument door het hele land. 

let’s twist!
het concept is net zo eenvoudig als 
doeltreffend. Uit de fraaie display 
met daarin acht verschillende thee-
en kies je jouw favoriete thee en 
met één simpele draai aan de knop 
vul je je opvangbakje of zeefje met 
precies de juiste hoeveelheid losse 
kwaliteitsthee. 
zwart, groen of kruiden, wat jij 
wilt. het assortiment breidt als-
maar uit en nieuwe, zelf samen-

gestelde smaken worden toege-
voegd. bij het concept horen de 
twistea theekop, het zeefje en de 
timer voor de perfecte kop thee.

naar de oorspronG, 
naar china!
Voor jonge ondernemer Mark is het 
een avontuur dat explosief groeit. 
en nu is er dan die erkenning. tij-
dens de Week van de Ondernemer, 
geïnitieerd door InG en de neder-

landse rijksoverheid, mochten de 
ondernemers aangeven waarom zij 
een handelsreis wilden winnen en 
waar naartoe. Marks verhaal, zijn 
passie en bevlogenheid maakten 
indruk. zóveel indruk dat hij een 
reis naar China won. 
naar de theeplantages, de oor-
sprong. Mark heeft er zin in. en 
twistea gaat natuurlijk mee. Want 
theebeleven is waar het om draait. 
Oók in China. 

twistea online
Alles over twistea, de accessoi-
res en het assortiment vind je op 
www.twistea.nl

nIsteLrODe - Hij is horeca-man, gecertificeerd barista en theesommelier in opleiding. Hij houdt van lekker 
eten en drinken, van puur en kwaliteit. Hij gaat uitdagingen en kansen niet uit de weg en staat open voor 
nieuwe ontwikkelingen. Zo realiseerde Mark van den Bogaart zich dat het niet zozeer gaat om die perfecte 
kop koffie of dat lekkere eten, maar meer nog om het gevoel erachter, om het ervaren ervan, om de beleving. 
Met dat gegeven als uitgangspunt verdiepte hij zich in thee. Want thee hing er meestal maar zo’n beetje 
bij. Even een zakje door een kop heet water zwabberen en klaar. Dat kon anders, dat kon beter. Véél beter. 
Genieten van een verse kop échte pure thee, in een handomdraai gezet. Maar hoe? Marks brein borrelde en 
borrelde… 

Maar de inspanningen werden beloond, want 
het concept sloeg aan. TwisTea vindt zijn weg 
naar de consument door het hele land

zet jij je creatieve talent in voor je dorpsgenoten?

Wethouder rein van Moorselaar: 
“In 2014 hebben we mensen bena-
derd waarvan we wisten dat zij wel-
licht in aanmerking kwamen voor de 
eenmalige uitkering. Ook hebben 
we een oproep gedaan in DeMooi-

bernhezeKrant om je te melden 
voor die uitkering, als je dacht dat je 
daarvoor in aanmerking kwam. een 
aantal mensen heeft daar gehoor 
aan gegeven. We beginnen in de 
goede richting te komen.”

Getallen
De gemeente ontving voor 760 
mensen een bedrag van € 60.000,- 
voor de eenmalige koopkracht 
tegemoetkoming. Daarvan is  
€ 37.000,- uitgekeerd aan in totaal 

403 mensen. een simpele bereke-
ning leert dat er nog € 23.000,- over 
is van het bedrag dat de rijksover-
heid aan bernheze toekende en dat 
nog 357 mensen in bernheze zich-
zelf tekort doen. Van Moorselaar: 
“De gemeente bernheze zet zich in 
om alle mensen in haar gemeente 
te helpen een waardig bestaan te 
geven. Daarvoor is het nodig dat 
we die mensen ook in beeld krijgen. 
Ondanks alle inspanningen zijn 
mensen die leven onder moeilijke 
omstandigheden nog veel te vaak 
niet in beeld, waardoor we ze niet 
kunnen helpen.”

Maatschappelijk creatief
een lastig vraagstuk vraagt om cre-
atieve oplossingen. Van Moorse-
laar vraagt mensen mee te denken. 
Vaak krijgt hij ideeën aangereikt en 
die moeten handen en voeten krij-
gen. 
Creatieve mensen die midden in de 
maatschappij leven en die af en toe 
met andere mensen willen losgaan 

op het creëren van ideeën hoe de 
onbekende armoede te achterhalen 
en hoe die ideeën handen en voe-
ten te geven, zijn welkom om zich 
te melden. 

Aangenaam
Op een gezellige manier met elkaar 
nadenken over een maatschappelijk 
probleem is de opdracht. Daarnaast 
zal de club mensen elkaar leren ken-
nen en zelf wat leren van de crea-
tieve geesten om zich heen. Geen 
idee is te gek, pas bij de evaluatie 
en uitvoering komen de praktische 
zaken om de hoek kijken. 

eerst brainstormen en daarna na-
praten aan de bar. eind juni zal een 
eerste bijeenkomst gehouden wor-
den, in eerste instantie onder leiding 
van rein van Moorselaar. 

Aanmelden kan via wethouder.van.
moorselaar@bernheze.org of via 
06-12011846. 

bernheze – Maatschappelijke vraagstukken zijn soms lastig op te lossen. Een voorbeeld daarvan is het 
benaderen van mensen die – door omstandigheden – in geldnood zitten. De oproep aan mensen die in 
aanmerking wilden komen voor de eenmalige koopkracht tegemoetkoming heeft zijn vruchten afgeworpen, 
maar er moet meer gebeuren.

Rein van Moorselaar vraagt mensen om mee te denken Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!
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Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uur
Za.  9.00-17.00 uur
Vr. koopavond  tot 21.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 12 mei 2015, zolang de voorraad strekt

Hemelvaartsdag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

ELKE ZONDAG OPEN van 12 tot 17 uur

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

Aanbiedingen geldig tot 12 mei 2015, zolang de voorraad strekt

van 12 tot 17 uur

Moederdag Grote keus in tuinmeubelen

Ook tuinbanken 
in diverse maten en uitvoeringen

Impatiens  Vlijtig liesje, 
voor een vlijtige moeder
2,50 / st.  Nu 3 voor 5,95

Moederdag
Verwendag

verras moeder met 
een ‘fair’ cadeau

In ‘eerlijk eten’ draait het allemaal 
om fairtrade. In het kookboek 
staan tachtig recepten, waarin 
minstens een fairtrade-product 
centraal staat. Van een uitgebreid 

ontbijt op je luie zondag, tot een 
snelle soep doordeweeks tot fair-
trade-cocktails in het weekend. 
Aan elke gelegenheid is gedacht. 
Daarnaast staan er achtergrond-
verhalen over de producten en hun 
producenten in. 
bovendien maakt iedereen die 
iets koopt in de Wereldwinkels in 
bernheze tot en met 8 mei ook nog 
kans op een hot-stone-massage. 
bij de Wereldwinkels in bernheze 
staat op 9 mei, omdat het dan 
World Fairtrade Day is, ook nog 
een gratis kop koffie of thee klaar. 

redenen genoeg om eens binnen 
te lopen in de Wereldwinkel in 
heesch, nistelrode of heeswijk-
Dinther. het assortiment varieert 
per winkel. het kookboek ‘eerlijk 
eten’ is eenmalig te verkrijgen in 
de Wereldwinkel. hiervoor geldt 
dan ook: op=op!

bernheze - Zondag is het weer zover. De dag om moeder eens 
(h)eerlijk te verwennen. De Wereldwinkels in Bernheze hebben leuke 
cadeaus ingekocht. Eén daarvan is wel heel speciaal, een kookboek, 
mede ontwikkeld door niemand anders dan Floortje Dessing, is te koop 
in de Wereldwinkel onder de naam ‘Eerlijk eten’.

Zeer exclusieve 
Multicycle Legend E Basic 

Elektrische fiets

Lichtste elektrische fiets 22 kg inclusief 
396wh accu met reikwijdte tot wel 150 km.

Prijs € 2.799,- inruil 
voor uw oude fiets 

€ 350,-  nu  € 2.449,- 

10 mei Moederdag
Samen genieten lieve mam,

Voor ons, je kinderen ben je de allerliefste en doet nooit eens gek
En zegt ons steeds weer: zeg ‘ik hou van jou’ voor je vertrek
Intussen weten we, geef gerust een kus in het openbaar
al zit de genegenheid in elk klein gebaar

Voor ons, je kinderen weet je, kan er geen ander van meer betekenis zijn
Je was er voor ons allemaal van groot naar klein
Iedere griep, koortsstuip of tijdens de waterpokken
Doe een jas aan en loop niet op je sokken

Voor ons, je kinderen deed je alles wat we maar konden bedenken
Je bent er nog steeds en helpt waar je kan om even bij te tanken
Wat is er fijner dan er even uitgaan met jou, voor Moederdag lekker even samen, 
‘mé ons eigen net als vruuger’ met een traan en een lach

Fijne Moederdag 

van 10.00 tot 17.00 uur
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10 mei Moederdag

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Leuk cadeau? Lekker Lunchen?
de moederdag cadeaubon

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

10 Mei heerlijk genieten 

met een 4 gangen 
moederdag-menu 

voor de prijs van 3 gangen!

Speciaal voor 
mama

een aantal gezinsleden van de fa-
milie Konijn heeft niet zulke goede 
manieren. Vooral Paultje vergeet 
nog weleens zich goed te gedra-
gen. Als de Liefste-Mamadag er-
aan komt, gaan de konijnenkinde-
ren een leuke verrassing bedenken. 
Wat is er leuker dan je eindelijk 
eens heel goed te gaan gedragen? 
Voor Liefste-Mamadag geven 
Paultje en zijn broertjes en zusjes 
haar daarom wat ze graag wil: ze 
worden vijf brave konijnenkinde-
ren! Paultje richt meteen een konij-
nenopvoedschool op, waar ze zich 
goed leren wassen en oefenen op 
hun tafelmanieren. 

Moederdagtip 
voor de allerkleinsten

De liefste 
 mama

Eve Tharlet · Brigitte Weninger

Paultje

Paultje

Tharlet · W
eninger

D
e liefste m

am
a

Mama Konijn vraagt zich af waar Paultjes manieren 

gebleven zijn. Zo heeft ze hem toch niet opgevoed?

Voor Liefste-Mamadag doen Paultje en zijn broertjes 

en zusjes geweldig hun best om een mooie verrassing 

voor te bereiden.

D
e V

ier W
ind

streken

ISBN 978 90 5116 3100

Een Vier Windstreken Prentenboek

De Vier Windstreken

Dat wordt een mooie verrassing voor mama!

nieuw zijn nu binnen de merken 
Catania Denim en Kimera van 
Adriafill, dit zijn echte toppers.

Voor leuke tassen en hoedjes brei-
en is er raffia van Phildar. 
Dus tot gauw... bij Wolletjes na-

tuurlijk. Je bent van harte welkom 
van dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Maandag gesloten.

Moederdagaanbieding voor alle hakende 
en breiende moeders en oma’s

tekst?

MoederdaG Zie oplossing pagina 38

Boodschappenlijstje 

1 banaan
3-5 aardbeien
5 eetlepels magere melk

225 gr magere yoghurt
2 glazen

Werkwijze: 
In een blender alle ingrediënten tot een glad geheel 
mengen. In glazen schenken en opdienen. 

Eet Smakelijk

recept Ontbijt smoothie

nIsteLrODe - Wol is een tijdloos product: breien, haken, knopen; wol 
is heel gebruiksvriendelijk en er zijn zoveel mogelijkheden. Ga eens 
kijken bij Carla Lasschuit van Wolletjes in Nistelrode. 

Met nu een Mooie actie: 
alle haakkatoen 5 halen 6e bol Gratis. 
biJ aankoop van wol kriJG Je een breiboek 
Gratis of 10% kortinG. 
Geldig t/m zaterdag 9 mei 2015.
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10 mei Moederdag

Weijen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848
www.ari-jenne.nl
Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Wie zijn mama wil 
verwennen koopt zijn 
bloemen bij Ari-Jenne. 

Bij een boeket vanaf 
€ 19,95 krijg je een 

mooie glazen
vaas gratis

Actie geldig van 6 t/m 9 mei 2015

ze woont nu met haar partner en 
hun inmiddels 15 maanden oud 
zoontje Cas in een boerderij aan 
de Wijsstraat in heesch. 

“Mijn partner Marco wilde wel al 
eerder kinderen maar het kwam er 
bij mij gewoon niet van; ik was al-
tijd met ons pap en mijn neefjes en 
nichtjes bezig; gelukkig respecteer-
de Marco dat ook! toen de kinde-
ren van mijn zus ouder werden 
en meer hun eigen dingen gingen 
doen, werd het voor mij ook een 
stuk rustiger”, vertelt Carla. 

“Ik was gezien mijn leeftijd geluk-
kig best snel zwanger van Cas en 
al die negen maanden heeft mijn 
neef roel bij ons in huis gewoond 
en mij geholpen met van alles. en 
ook nu nog zijn de kinderen van 
mijn zus vaak bij ons; ze passen op 
Cas, ze doen klusjes op de boer-
derij en ze eten mee; echt gezellig!
Op Moederdag krijg ik van hen 
niks hoor en dat hoeft voor mij ook 
echt helemaal niet”, zegt Carla.
“ze helpen mij het hele jaar door 
en dat is al genoeg”.

Carla van Venrooij, zoontje Cas en nichtje Claudia Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

heesCh - “Het is eigenlijk niet eens echt een keuze geweest dat ik pas 
op mijn 41e moeder werd”. Na het overlijden van ons mam in 1994 
ben ik thuis blijven wonen om voor ons pap te zorgen”. Carla vertelt 
dat zij, naast haar fulltime baan en het verzorgen van haar vader, altijd 
een helpende hand heeft geboden in de opvang van de kinderen van 
haar zus. “Mijn zus, zwager en hun gezin woonden naast ons; mak-
kelijk toch!” Carla heeft uiteindelijk nog tien jaar voor haar zieke vader 
gezorgd voordat hij overleed en het huis is inmiddels al een aantal jaren 
geleden verkocht.

Dit doen alleen moeders…

Met spuug de wangen van 

haar kind schoonmaken 

omdat ze geen doekjes 

bij zich heeft.

Dit doen alleen 
moeders…

Inconsequent zijn. 
Moeders hebben altijd 
gezegd dat ze consequent 
zouden zijn tegenover 
hun kind, maar dat dit 
niet altijd lukt, heeft ze 
al snel door. Een kind 
kan erg lief kijken naar 
moeder of moeder is 
erg moe en heeft geen 
zin ook nog eens de 
confrontatie aan te gaan. 
Voldoende reden waarom 
moeder dan deze ene 
keer toch niet consequent 
hoeft te zijn, toch?

Dit doen alleen moeders…
Aan de billen van haar kind ruiken of deze een poepluier heeft. Mensen die geen kinderen hebben vinden dat vaak vreemd.

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nlSpecialist in chocoladeworkshops

Speciaal voor Moederdag!

Met Moederdag lekkere bonbons 
op tafel, of om weg te geven als 
cadeau! Kom zelf bonbons maken 
op vrijdag 8 mei om 19.00 uur. 
Kosten € 32,-

Net als vroeger, 
zelf je Moederdag 
cadeautje maken

Fijne moederdag

Dit doen alleen moeders…

Snotjes uit de neus van 

haar kind halen, met 

haar blote vingers!

IN EEN ZOEKTOCHT NAAR BIJZONDERE VERHALEN KWAMEN WE CARLA VAN VENROOIJ TEGEN.

CARLA VERTELT OVER HAAR RELATIEF LAAT MOEDERSCHAP

‘op een gegeven moment tikt die 
biologische klok toch door’
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10 mei Moederdag

Verse Hollandse aardbeien 
belegd op huisgemaakt 

aardbeienbavarois

Dessert
taartjes

Hoofdstraat 74 
Heeswijk-Dinther
0413 292 118

Met en 
zonder rozijnen 
€ 0,80 per stuk

Wij wensen u 
fi jne feestdagen en 
een gezond 2015

Oliebollen

Speciaal voor 

Moederdag:

MOEDERTAARTJE

De bodem bestaat uit een 

zanddeeg volgens familierecept.

Moederdag:Moederdag:

€ 11,95

www.sylk-beauty.nl   info@sylk-beauty.nl   Hopveld 33   Heeswijk-Dinther   tel. 0413-29 39 13

Verwen moeder, schoonmoeder,
oma (of jezelf) met een heerlijke
uitgebreide behandeling.

actie loopt t/m 31 mei 2015

BeautySylk

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Beauté Totale Didi • Laar 57e • Nistelrode • 0412-612671
info@btdidi.nl • www.btdidi.nl

Op zondag 10 mei 2015 ontvangt u 
bij Eetcafé ‘t Pumpke bij iedere Moederdag proeverij

een kadobon t.w.v. € 50,-. 
Goed voor een gezichtsbehandeling

bij Beauté Totale Didi

Gratis gezichtsbehandeling
bij iedere Moederdag proeverij

Geef moeder een Moederdag 
proeverij en laat haar ook nog na-
genieten bij bt Didi met een ge-
zichtsbehandeling. De Moederdag 
proeverij komt met alles wat een 
gezellige avond vraagt: gezellige 
bediening, een goede service, met 
voornamelijk genieten van heer-
lijke gerechten. Voor ieder wat 
wils; reserveer deze zondagavond 
en met een beetje geluk kun je tot 
laat vertoeven op het (verwarmde) 
terras aan het raadhuisplein, tot in 
de late uurtjes. 
na deze bourgondische avond 
kunnen de moeders, die een Moe-

derdag proeverij genoten, een ver-
rassing tegemoetzien. zij mogen 
een afspraak maken bij bt Didi. 
bij bt Didi zullen de dames deze 
moeders laten genieten van een 
gezichtsbehandeling. Ontspan-
ning staat voorop, maar naar wens 
draagt bt Didi graag haar visie en 
doel uit; het bieden van kennis, 
aandacht en werken met produc-
ten en technieken voor een mooie 
gezonde huid, een leven lang! niet 
zomaar een moederdagkado. 

een moederdagkado van eetcafé 
’t Pumpke en bt Didi.

Genieten met een extra 
verwennerij als verrassing

Veranderingen in de zorg 
We merken allemaal de verande-
ringen in de zorg. Meer en meer 
is de zorg gericht op preventie. 
Ondertussen is er in onze digitale 
wereld steeds minder contact tus-
sen mensen onderling. We kopen 
van alles online in plaats van in de 

winkels en op het werk vergaderen 
we via de computer.

Sylk-Beauty
bij sylk-beauty kunnen wij u hel-
pen met uw wellness, massages, 
voedingsadvies en huidverzorging. 
hiervoor hebben we twee nieuwe 

merken opgenomen in ons as-
sortiment. Gelaatsverzorging van 
‘IMAGe cosmeceuticals’ om net 
dat beetje extra te kunnen doen, 
en ‘Kimberly Perry’, een volledig 
biologisch huidverzorgingsmerk.

preventieve wellness

Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl
Ingang & parkeren aan de Edmund van Dintherstraat

* Nu voor maar € 21,50

* Keuze uit meer dan 40 kleine gerechtjes

* Ook aspergegerechten

Kan nie kiezen menu
 Keuze uit meer dan 40 kleine gerechtjes

Moederdag Tip!

heesWIJK-DInther - Preventieve Wellness is gericht op het bevorde-
ren van een gezonde leefstijl. Zowel in de medische zorg, voeding, fit-
ness als in body en mind. Als mens hebben wij behoefte aan persoon-
lijke aandacht en contact om gezond te blijven. We kennen allemaal 
wel de heilzame effecten van een massage als algehele ontspanning 
van lichaam en geest of probleemoplossend door herstel van belaste 
spieren. Beauty

Sylk

Moederdag

NISTELRODE – Alle moeders worden traditioneel op de tweede zondag 
in mei (dit jaar 10 mei) in het zonnetje gezet. Mocht je niet in de gele-
genheid zijn je moeder een ontbijt op bed te brengen, dan is dit avond-
vullend programma een mooie manier om het goed te maken.
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Vorstenbosch pakt uit
VORSTENBOSCH – Voor het 12e jaar heeft de organisatie van ‘Vorstenbosch Pakt Uit’ een heel divers 
programma uitgewerkt. De kermisexploitanten hebben er al zin in en in Vorstenbosch ‘is men in staat van 
paraatheid’. De wandelschoenen staan klaar voor de jaarlijkse ochtendwandeling en dit jaar worden ook de 
fietsliefhebbers uitgedaagd om aan de hometrainwedstrijd mee te doen. Voor de jongeren is er vier avonden 
uitgaansvariëteit uitgenodigd. Met vier avonden live muziek en een avond DJ Nick Z schrijven zij weer vijf 
uitgaansavonden in de feesttent op hun naam. 

De kloosterkapel heeft op vrijdag een programma voor kinderen en zondag is deze geopend voor publiek. Op 
zondag is er de ‘kneute veiling’, Marcel Dominicus zal als veilingmeester de wereld op z’n kop zetten. De helft 
van de opbrengst van de kneut is t.b.v. een oorlogsmonument. 

Dit kermisweekend in Vorstenbosch vindt je nog veel meer, zoals: rodeo stier, roofvogelshow, brandweer de-
monstratie, levende standbeelden, kneute veiling, live muziek, gezellige terrasjes, diverse kermis attracties...

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

DE KERMISSEN VAN 
BERNHEZE KOMEN ER AAN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor 
geld).

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, 
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je 
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties 
en kramen! Deelnemende winkeliers: Dagwinkel Vorstenbosch, 
Bakkerij van Leur, Ambachtelijke slagerij van den Tillart 
en De Schaapskooi Vorstenbosch.

Woensdag 13 mei
Live in de feesttent: The Power Strangers – Pullover
Entree: toegang gratis

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
Lentewandeltocht – Sponsorloop voor Malawi
Afstanden 5-10-15-20 of 25 km.
Inschrijven en starten tussen 7.00 uur en 11.00 uur vanaf de feesttent
Inschrijfgeld komt in zijn geheel ten goede aan het goede doel: 
Volwassenen € 4,-, kinderen € 3,- 
Info: www.wandelevent.nl (lid van KNWB) 
Leden met een geldige pas hebben recht op € 1,- korting
Hometrainer wedstrijden voor de Stichting ALS: 
Help ALS de wereld uit
Aanvang 14.00 uur in de feesttent (deelname is vrijblijvend)
Verder deze middag een gevarieerd en gezellig programma.
Live in de feesttent
Programma met Top formatie Baby Blue
Entree: toegang gratis 

Vrijdag 15 mei
Programma Live in de feesttent: 

D.J. Ruthless – Horse in the hallway
Entree toegang € 7,50 p.p.

Zaterdag 16 mei
Kinderkermis matinee
Met een speciaal optreden, 
een verrassing en gratis kinderloterij
Een bezoek van Frozen figuren 
Olaf - Elsa – Anna
Ballonnenwedstrijd voor alle kinderen met 

prachtige prijzen!

Zondag 17 mei
11.00 uur – 16.00 uur.
Tijdens de jaarlijkse dorpskermis die van donderdag 
(Hemelvaartsdag) 14 mei t/m zondag 17 mei wordt gehouden 
presenteren we op zondag 17 mei weer een gevarieerd programma 
voor jong en oud onder de noemer ‘Vorstenbosch pakt uit’. 
Kom eens kijken hoe een klein dorp groots kan uitpakken. 
De toegang is geheel gratis. Geniet op het terras met live muziek en 
diverse demonstraties.

Deelnemers Kermis:
Draaimolen Hendriks
Viskraam Raden
Autoscooter v. Tuyl - Verstappen
Snoepkraam Pullens
Suikerspin Stroucken
Gebakkraam Maasakkers
Dartgame 
Rupsbaan Verstappen funfairs
Fotoschietsalon Verstappen funfairs
X-treme cranes Overkamp & Zn
Lijntrek Verstappen
Lucky Duck Verstappen

Inschrijven en starten tussen 7.00 uur en 11.00 uur vanaf de feesttent

Programma Live in de feesttent: 
D.J. Ruthless – Horse in the hallway

Entree toegang € 7,50 p.p.

Zaterdag 16 mei
Kinderkermis matinee

Ballonnenwedstrijd voor alle kinderen met 
prachtige prijzen!

Programma 
feesttent 

(Vier dagen live muziek)

Toegang gratis m.u.v. vrijdag 

(toegang € 7,50 p.p.)

Woensdag 13 mei 

The Power Strangers – Pullover

Donderdag 14 mei

Top formatie Baby Blue

Vrijdag 15 mei

D.J. Ruthless – Horse in the hallway

Zaterdag 16 mei

Coverband de Directie

Zondag 17 mei

D.J. Nick Z
Programma feesttent 

vier dagen live muziekProgramma feesttent 

vier dagen live muziek

Sponsorloop Malawi
Sponsorloop Malawi

Hometrainerwedstrijden
Hometrainerwedstrijden

Braderie
Braderie

Kermis Kermis
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

TEKST

spetterende 
activiteiten tijdens 
de meidendag
op 7 mei
HEESCH – Op donderdag 7 mei zal de jaarlijkse 
meidendag weer plaatsvinden bij jongerencentrum 
Checkpoint, De la Sallestraat 3 in Heesch. De deu-
ren openen om 13.00 uur en bij aankomst krijgt ie-
dereen een welkomstdrankje. Om 17.00 uur, na een 
gezellige middag, is de dag ten einde.

Tijdens de meidendag zullen er verschillende soor-
ten activiteiten worden aangeboden. Zo is er de 
mogelijkheid om haren, make-up en nagels te laten 
doen. Ook wordt er aandacht besteed aan gezond 
en lekker koken/eten in samenwerking met de GGD. 
Daarnaast zullen er verschillende sportactiviteiten 
plaatsvinden en is er de mogelijkheid om airbrush 
tattoos te laten zetten. En dit is nog niet alles, kom 
langs om te kijken wat er nog meer te doen is! 
De meidendag is bedoeld voor meisjes van de leef-
tijd 10 t/m 14 jaar wonend in Heesch en omstreken 
en is volledig gratis.

Tijdens deze dag staat gezelligheid centraal en wij 
als team vinden het erg belangrijk dat iedereen het 
naar zijn zin heeft. Lijkt het je leuk om tijdens de 
meivakantie een gezellige dag met leeftijdgenootjes 
te hebben, kom dan langs en neem je vriendinnen, 
nichtjes en/of klasgenootjes mee.
Wij kijken er erg naar uit!

Gratis parkeren!

MEIVAKANTIE? 

FILMPJE PAKKEN!

P

Voor het complete filmprogramma, 

online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en 

blijf op de hoogte van al 

onze acties, premières  

en specials!

INDUSTRYBIOSCOOP.NL

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel

NCB-Laan 52a
vanaf 28 april t/m

 10 mei 

VROEGE VOGELS 

KORTING!
alle films voor 12.00u:

€5,50*

*ex. 3D en lange films toeslagen

Gratis proefles drums bij Muzelinck 
heesWIJK-DInther - Muzelinck, 
Centrum voor de kunsten, biedt 
nu ook drumles aan in Heeswijk 
Dinther. Geïnteresseerden kun-
nen tot en met 22 mei een gratis 
proefles aanvragen bij Muzelinck. 

De lessen worden op dinsdag of 
woensdag gegeven in bernrode 
aan de Abdijstraat. bij voldoende 
animo starten de lessen al eind 
mei. Muzelinck verzorgt al een 
aantal jaren lessen gitaar, viool, 
piano, keyboard en accordeon in 
heeswijk Dinther. 

Paul Damen
De lessen drums in heeswijk Din-
ther worden verzorgd door Paul 
Damen. Paul drumt al vanaf zijn 
zesde. na de middelbare school 
studeerde hij drums bij Davis 
Weiss aan het conservatorium van 
Utrecht, nu de hogeschool voor De 
Kunsten van Utrecht. Paul speelde 
met artiesten uit binnen- en bui-
tenland waaronder Cb Milton, the 
tramps, tavares en Jimmy ‘bo’ 
horne. De afgelopen jaren speelde 

Paul met tal van artiesten en nam 
albums op. Paul is docent drums 
bij Muzelinck sinds oktober 2000. 
naast docent is hij werkzaam als 
freelance (sessie) drummer.

Aanvragen 
een gratis proefles drums is aan 

te vragen door een mail te sturen 
naar: contact@muzelinck.nl o.v.v. 
gratis proefles drums in heeswijk 
Dinther. Vermeld je naam, geboor-
tedatum, volledige adresgegevens 
en telefoonnummer(s). Muzelinck 
neemt contact op om een lesaf-
spraak te maken.

Muzikale ontmoeting 
bso en ode 
bernheze - Op zaterdag 9 mei 2015 zal er in de aula van het gymna-
sium Bernrode een muzikale ontmoeting plaatsvinden van 2 senioren-
orkesten, namelijk ODE (overdag ensemble) uit LAARBEEK en de BSO 
(Bernhezer Senioren Orkest).

We hopen veel mensen een ontspannende middag 
te bezorgen en nodigen jullie daarom van harte uit 
om van een gezellig stuk muziek te komen genie-
ten. De toegang is gratis, dus de prijs hoeft geen 
belemmering te zijn! We spelen allerlei lichte mu-
ziek van klassiek tot pop.

Gitaarles in 
sint-oedenrode

st. OeDenrODe - Iedereen kan het leren, zonder 
noten te lezen: begeleiden van liedjes met gitaarak-
koorden. Nico van de Wetering ontwikkelde een me-
thode om binnen de kortste keren liedjes te kunnen 
begeleiden. Liedjes die gebruikt worden zijn veelal 
liedjes uit de jaren ’60 en ’70 van Beatles tot Corry 
Konings van Boudewijn de Groot tot Tom Jones. 
Vandaar ook dat de lessen zeer geschikt zijn voor 
50-plussers.

Ook voor mensen uit het onderwijs is het aan te 
raden. nico heeft ook diverse kinderliedjes om 
te leren spelen.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Gitaar-
aanschaf kan in overleg met nico. er wordt 
gewerkt in groepjes van maximaal vier perso-

nen op maandagavond, woensdagmorgen, 
woensdagavond en donderdagavond.
De cursus loopt vanaf begin september. 
Lessen vinden plaats in sint-Oedenrode 
bij nico aan huis.
Meer info: 

nicovandewetering@kpnmail.nl.

st. OeDenrODe -
noten te lezen: begeleiden van liedjes met gitaarak-
koorden. Nico van de Wetering ontwikkelde een me-
thode om binnen de kortste keren liedjes te kunnen 
begeleiden. Liedjes die gebruikt worden zijn veelal 
liedjes uit de jaren ’60 en ’70 van Beatles tot Corry 
Konings van Boudewijn de Groot tot Tom Jones. 
Vandaar ook dat de lessen zeer geschikt zijn voor 
50-plussers.

Ook voor mensen uit het onderwijs is het aan te 
raden. nico heeft ook diverse kinderliedjes om 
te leren spelen.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Gitaar-
aanschaf kan in overleg met nico. er wordt 
gewerkt in groepjes van maximaal vier perso-

nen op maandagavond, woensdagmorgen, 
woensdagavond en donderdagavond.
De cursus loopt vanaf begin september. 
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bij nico aan huis.
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nicovandewetering@kpnmail.nl.

st. OeDenrODe -
noten te lezen: begeleiden van liedjes met gitaarak-
koorden. Nico van de Wetering ontwikkelde een me-
thode om binnen de kortste keren liedjes te kunnen 
begeleiden. Liedjes die gebruikt worden zijn veelal 
liedjes uit de jaren ’60 en ’70 van Beatles tot Corry 
Konings van Boudewijn de Groot tot Tom Jones. 
Vandaar ook dat de lessen zeer geschikt zijn voor 
50-plussers.

Ook voor mensen uit het onderwijs is het aan te 
raden. nico heeft ook diverse kinderliedjes om 
te leren spelen.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Gitaar-
aanschaf kan in overleg met nico. er wordt 
gewerkt in groepjes van maximaal vier perso-

hafa in de zon bij hullie
UDen - Happy Fiep en jeugdslagwerkgroep The Roc-
kers verzorgden zaterdagmiddag 2 mei een optreden bij 
Hullie.

Tussen de optredens door mochten andere kinderen alle 
slagwerkinstrumenten uitproberen.
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Tonnie en Anke Wiegmans Tekst: Mathieu Bosch Foto’s: Ad Ploegmakers

van c1000 wiegmans naar Jumbo wiegmans

VERSPLEIN
De winkel is sinds de sluiting on-
gelofelijk veranderd, vergroot en 
vooral verbeterd. Vanaf woens-
dag 6 mei is iedereen welkom in 
de nieuwe Jumbo-winkel om te 
profiteren van de unieke formule 
van de laagste prijs, het grootste 
assortiment en de beste service. 
“We zijn van 22.000 naar 33.000 
producten gegaan. er zijn minder 
acties, maar een lagere prijs. Uniek 

is het versplein met een grote va-
riatie aan dagverse producten als 
groenten, fruit, vleeswaren, brood 
en kazen. Voor vlees hebben we 
een ambachtelijke slagerij in huis. 
bij de kaas hebben we een kaas-
specialist die de klant kan adviseren 
bij het samenstellen van een kaas-
plankje, er loopt een kok rond voor 
kooktips en er wordt verse vis ge-
bakken. Verder is er een zelf-scan-
systeem, waardoor klanten extra 

vlot kunnen winkelen. bovendien 
hebben we door de uitbreiding 
ruimere gangpaden kunnen creë-
ren”, aldus Anke Wiegmans.
“We gaan ontzettend ons best 
doen om met deze nieuwe winkel 
de inwoners van heesch en omge-
ving optimaal te bedienen.”

JUMBO FORMULE
“het blijft spannend”, weet ton-
nie. “Komen onze klanten allemaal 

terug en vinden ze de winkel wel 
mooi? We gaan in elk geval ont-
zettend ons best doen om met 
deze nieuwe winkel de inwoners 
van heesch en omgeving optimaal 

te bedienen. Met vertrouwde ge-
zichten. Alle medewerkers van 
de C1000-winkel gaan mee naar 
Jumbo. samen blijven we garant 
staan voor de beste kwaliteit en 
service.” 

zo vind je in heesch alles wat je 
nodig hebt, tegen de laagste prijs 
en met de beste service. Jumbo 
garandeert deze formule door de 
7 zekerheden. Dit zijn 7 garanties 
waarbij de wensen van de klant 

centraal worden gesteld. zo biedt 
Jumbo het grootste assortiment. 
Als de klant een product mist, kijkt 
Jumbo mee naar een alternatief of 
haalt de winkel het product binnen 
twee weken in huis.

heesCh - Aan de Schoonstraat 8 in Heesch wordt met man en macht gewerkt aan een spiksplinternieuwe 
Jumbo Supermarkt. “Het wordt de mooiste en meest bijzondere Jumbo in de hele regio”, vertelt Anke 
Wiegmans (30). Zij neemt het stokje over van haar vader Tonnie die dertien jaar lang het gezicht was van 
de C1000 in Heesch. De nestor is overigens niet van plan op zijn lauweren te rusten: “Ik ga nog lekker in 
de winkel lopen en een praatje maken met de klanten. En ik krijg vast een projectje. Vooral het aansturen 
van de medewerkers zal ik zeker gaan missen, maar het is geweldig om deze klus met mijn dochter aan te 
mogen gaan.”

Alle medewerkers van de C1000 winkel gaan 
mee naar Jumbo en samen blij ven we garant 
staan voor de beste kwaliteit en service

Kijk voor meer foto’s van de ombouwing op www.mooiheesch.nl
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Gemeenteberichten

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

praktische inforMatie

aGenda

11 Mei 
IbeP De Maashorst, 
staatsbosbeheer

12 Mei 
IbeP De Maashorst, 
natuurcentrum

18 Mei 
Ibep De Maashorst, 
staatsbosbeheer

19 Mei 
Uitreiking Cultuurprijs 2014, 
nesterlé nistelrode

20 Mei 
Contactavond met gemeente-
raad, nesterlé nistelrode

nieuwe stappen in onze Maashorst!
In een ontwerp Inrichtings- en beheerplan (IBeP) heeft Stuurgroep De Maashorst beschreven hoe er de ko-
mende jaren wordt samengewerkt aan de inrichting en het beheer van de natuur in De Maashorst. Hierin 
wordt ook de samenhang tussen natuur, landbouw en recreatie in het gebied duidelijk. De Maashorst is van 
ons allemaal. Daarom kunt u een reactie op het plan sturen naar de stuurgroep, zodat er straks een afgewo-
gen voorstel naar de Maashorstgemeenten gaat ter besluitvorming.

Belangrijkste maatregelen voor de 
natuur 
De Maashorst is onderdeel van het 
nationale natuur netwerk. ArK 
natuurontwikkeling heeft van de 
provincie de opdracht om op vrij-
willige basis 180 ha te verwerven. 
hierdoor kan de natuur uitbreiden 
en zal de kern van De Maashorst 
uiteindelijk één groot natuurge-
bied zijn waar natuurlijke proces-
sen de hoofdrol spelen en men-
selijk ingrijpen een bijrol. Met dit 
Inrichtings- en beheerplan wordt 
de focus van actieve inrichting en 
beheer van De Maashorst verlegd 
naar het op gang brengen van na-
tuurlijke processen, zodat de kwa-
liteiten van de wilde natuur weer 
tot leven komen. hiervoor wordt 
een aantal instrumenten ingezet 
zoals: 
 - begrazing door grote grazers;
 - ontwikkeling naar een gevari-

eerd bos met veel loofhout;

 - beek- en venherstel en waar 
mogelijk het dempen van sloten 
en plaatsen van stuwen om ver-
droging tegen te gaan;

 - wildbeheer om o.a. schade voor 
de landbouw en verkeersonvei-
lige situaties te voorkomen. Dit 
gebeurt, indien nodig, door het 
plaatsen van wildspiegels, wild-
kerende rasters en eventueel af-
schot van wild.

 - het zorgen voor een zo mogelijk 
aaneengesloten natuurgebied 
voor dieren en planten door bij-
voorbeeld het opheffen van niet 
gebruikte zandwegen of het 
plaatsen van een veerooster.

Recreatie blijft mogelijk
In De Maashorst blijven volop ac-
tiviteiten mogelijk, soms op een 
andere manier of andere plek dan 
men tot nu gewend is. In de na-
tuurkern blijft recreatie mogelijk 
op de bestaande routes. rondom 

de kern ligt de natuurschil waar 
volop ruimte is voor recreatie en 
voor boeren om natuur en land-
schap te integreren in hun bedrijfs-
voering (ondernemende ehs). Via 
de recreatieve poorten is en blijft 
er toegang naar een ruim netwerk 
aan wandel-, fi ets- en ruiterpaden. 
Om de Maashorst ligt agrarisch 
cultuurlandschap dat het natuur-
gebied De Maashorst verbindt met 
de dorpen.

Zichtbaar voor bezoekers
een aantal maatregelen is al op 
korte termijn zichtbaar voor de be-
zoekers van het natuurgebied of 
heeft consequenties voor het ge-
bruik ervan. Op langere termijn zal 
de aanpak leiden tot veel gewens-
te en zichtbare veranderingen in 
het landschap van De Maashorst, 
waarvan dieren en planten profi -
teren. De grote en grootse Maas-
horst heeft het straks allemaal: een 

rijk decor van bijzondere dieren 
en planten, ruisend bos en weidse 
uitzichten over heide, stuifduinen, 
open vlaktes en stille vennen. Ie-
dereen die van de natuur houdt 
kan vinden wat hij zoekt.

Vanaf 1 mei 2015 staat het IbeP op 
www.demaashorst.nl en kunt  tot 
uiterlijk 29 mei 2015 een reactie 
mailen naar programmabureau De 
Maashorst via s.schreurs@oss.nl.

Inloopavonden
Voor wie vragen heeft zijn er drie 
inloopavonden waar experts op 
alle thema’s aanwezig zijn om deze 
te beantwoorden: 
 - 12 mei van 19.30-21.30 uur bij 

natuurcentrum De Maashorst, 
erenakkerstraat 5 in nistelrode

 - 11 en 18 mei van 19.30-21.30 
uur bij staatsbosbeheer, sla-
broekseweg 5 in nistelrode (bij 
navigatie ‘Oss’ ingeven).

inwoners nistelrode in gesprek met de 
gemeenteraad
De dorpsraad Nistelrode organi-
seert op woensdag 20 mei aan-
staande een contactavond voor de 
inwoners van Nistelrode met de 
gemeenteraad van Bernheze. 

De bedoeling van deze avond 
Inwoners van nistelrode en leden 
van de gemeenteraad leren elkaar 
beter kennen en daarbij kan men 
met elkaar in een wisselende sa-
menstelling onderwerpen bespre-
ken die voor nistelrode van belang 
zijn. Ook het college van bernheze 

is deze avond vertegenwoordigd.
het thema voor deze bijeenkomst 
is ‘nIsteLrODe 2020’. Leefbaar-
heid voorzieningen zoals: woon-
genot, groen, sport en recreatie, 
vervoer, winkelaccommodatie, 
horeca, regionale herindeling, ou-
deren en gehandicaptenzorg, werk 
en inkomen, kinderopvang en on-
derwijs en niet in de laatste plaats 
de gezondheidszorg kunnen be-
sproken worden. 

De organisatie is in handen van de 

dorpsraad nistelrode. 
Dit alles in een ontspannen sfeer 
met een gratis hapje en drankje.

Locatie: Podiumzaal Cultureel 
Centrum nesterlé, 
Parkstraat 2, nistelrode
Aanvang: 19.30 uur 

U bent van harte welkom om uw 
leefbaarheidswensen te delen met 
de bestuursleden. 
tot ziens op 20 mei 2015 in nes-
terlé in nistelrode. 

wegwerk-
zaamheden 
Op zondag 10 mei vinden er weg-
werkzaamheden plaats aan Laar in 
Nistelrode.

het betreft het gedeelte tussen 
heuvelstraat en Parkstraat. het 
doorgaande verkeer wordt ter 
plaatse omgeleid. De aanliggende 
woningen blijven bereikbaar. We 
kunnen echter niet garanderen dat 
de woningen de hele dag met een 
voertuig bereikbaar zijn.
Deze omleidingen zijn te zien op 
www.haalmeeruitdeweg.nl en ge-
meld bij 
www.brabant.wegwerkmeldingen.nl.

Voortaan belt u 14 0412. Dit is 
een verkort nummer dat is samen-
gesteld uit 14 plus het netnummer.

0412
Gemeente bellen?

Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten. 

• 14 mei 2015 (hemelvaartsdag)
• 15 mei 2015

uitreiking cultuurprijs 2014
Tijdens cultuuravond 19 mei 2015

Op 19 mei 2015 wordt de Cul-
tuurprijs 2014 uitgereikt tijdens 
een cultuuravond in Cultureel 
Centrum Nesterlé, Parkstraat 2 in 
Nistelrode, aanvang 19.30 uur. 

er zijn 7 inzendingen geselecteerd 
die aan de criteria voldoen en die 
op deze avond worden gepresen-
teerd door de inzenders. een jury 
maakt aan het eind van deze avond 
de winnaar van de Cultuurprijs 
2014 bekend. het gaat om de vol-
gende projecten: 1. Outdoor rock-
concert, voorgedragen door de 
Koninklijke Fanfare st. Willibrord 
uit heeswijk. 2. ‘Waar’, georgani-
seerd door marktplaats Cultuur-
educatie bernheze (Cube), voorge-
dragen door basisschool Op Weg 

Vorstenbosch. 3. treasures for the 
Future, international art & charity 
event, voorgedragen door ekate-
rina Kruchkova en Marco tempels. 
4. bouw van de Antoniuskapel in 
nistelrode, voorgedragen door 
Gilde st. Antonius Abt- st. Catha-
rina nistelrode. 5. Cultuurprojec-
ten van het sint-Willebrordusgilde 
heeswijk, voorgedragen door het 
sint-Willebrordusgilde heeswijk. 
6. educatief programma van de 
drie heemkundekringen bernheze, 
voorgedragen door de heemkun-
dekringen De Wojstap heeswijk-
Dinther/Loosbroek, nistelvorst 
nistelrode en De elf rotten heesch. 
7. ‘70 jaar bevrijding in beeld’ van 
de Meierijsche Museumboerderij in 
samenwerking met heemkunde-

kring De Wojstap, voorgedragen 
door de Meijerijsche museumboer-
derij. 

Om 21.30 uur staat de bekend-
making en uitreiking van de Cul-
tuurprijs op het programma. Ge-
meentedichter hans Manders sluit 
de avond. In verband met de or-
ganisatie vragen wij u vóór 13 mei 
2015 door te geven of u aanwezig 
bent en met hoeveel personen. 

U kunt dit doorgeven aan me-
vrouw K. van den Akker van de 
gemeente bernheze, e-mail 
k.vanden.akker@bernheze.org of 
telefoonnummer 14 0412.

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het 
 gemeentehuis
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Gemeenteberichten

officiËle bekendMakinGen

procedures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van bernheze reageren op de 

stukken. neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van bernheze. 
neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van bernheze. neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van bernheze. het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van bernheze. het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-hertogenbosch. het beroep heeft 
geen schorsende werking. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van state, Post-
bus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. het 
beroep heeft geen schorsende werking. er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Raadscommissievergaderingen

De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. 

GeMeenteraad     

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken op 13 mei 2015
 - Presentatie/toelichting interim-directeur Omgevings-

dienst brabant-noord
 - Vaststellen bestemmingsplan buitengebied bernheze 

2012-1
 - Vaststellen bestemmingsplan nieuwstraat 20, heesch
 - begrotingen 2014/2015 en 2016 gemeenschappelijke 

regeling heesch West
 - Vaststellen jaarstukken 2014
 - Opiniërende bespreking ontwerpbestemmingsplan Le-

liestraat ong.
 

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 12 mei 2015
 - stand van zaken transities Jeugdzorg, Wmo/AWbz en 

Participatiewet
 - bijdrage renovatie & privatisering kleedaccommodattie 

hVCh
 - Onderwijshuisvesting
 - Vaststellen jaarstukken 2014

Raadscommissie Bestuur en Strategie op 11 mei 2015
 - stand van zaken regionale samenwerking
 - stand van zaken proces Krachtig bernheze
 - Onderzoek opzet toeristenbelasting

 - Vaststelling jaarstukken 2014
 - budgetoverheveling 2014 en/of bestemming jaarreke-

ningsaldo 2014
 - Voortzetting rekenkamercommissie gemeente bern-

heze
 - Opiniërende bespreking startnotitie economische be-

leidsnota

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.

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

Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikkingen

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
 - retail bouwmanagement (Jum-

bo supermarkt) heeft een mel-
ding ingediend voor het veran-
deren van een supermarkt op 
het adres schoonstraat 8, 5384 
An heesch

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-

tenbesluit) zijn ingekomen: 
 - Van de broek-Wijdeven heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een tuinbouwbedrijf op het 
adres Kleine bosweg 5, 5473 
nD heeswijk-Dinther.

 - A.h.W.J.M. Dekkers heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het plaatsen van 
een propaantank op het adres 
De bleken 2, 5473 VV hees-
wijk-Dinther. 

 - VOF van Kessel-van der horst 
heeft een melding acitiviteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen en uitbreiden van een 
rundveehouderij op het adres 
Leeghandseweg 4, 5476 VD 
Vorstenbosch. 

 - Waardse Vastgoed b.v. heeft 
een melding Activiteitenbesluit 

ingediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Waardsestraat 20a, 5388 PP 
nistelrode. 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen
 - het college van burgemeester 

en wethouders heeft voor de 
volgende evenementen/activi-
teiten een vergunning/onthef-
fi ng verleend aan: Kinderdag-
verblijf Klein Drakenstein voor 
het organiseren van een activi-
teitendag op 19 juni 2015 van 
16.00 tot 19.00 uur op een par-
keerplaats aan de burgemees-
ter breukelstraat, 5473 AW 

heeswijk-Dinther.
een gedeelte van de Pastoor 
Maasstraat (ter hoogte van ba-
sisschool ‘t Mozaiek) en de bur-
gemeester breukelstraat worden 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers.
De beschikking is verzonden op 
24 april 2015.

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

Melding klein evenement
 - In overeenstemming met artikel 

2:25, lid 2 onder g, van de APV 
bernheze 2014 is een melding 
gedaan voor: 

 - buurtvereniging Klein rotter-
dam voor het organiseren van 
een buurtbarbecue op 6 juni 
2015 van 13.00 tot 24.00 uur 
op een grasveld aan de Dr. saal 

van zwanenberglaan, 5384 bX 
heesch. De melding is op 24 
april 2015 geaccepteerd.

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

Collectevergunning
het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de collecte een vergunning ver-
leend aan:
 - C.M. Mezenberg voor een open-

bare geldinzameling voor de 
actie nederland helpt nepal in 
de gemeente bernheze heesch 
van 3 tot en met 17 mei 2015.
De vergunning is afgegeven op 
29 april 2015. 

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

Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Heesch
 - schutsboomstraat 

Vervangen dak bijgebouw
Datum ontvangst: 27-04-2015

 - Velftstraat 8
Verbouw woning
Datum ontvangst: 23-04-2015

Heeswijk-Dinther
 - hoog-beugt 23 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening / aandui-
ding woning als plattelandswo-

ning
Datum ontvangst: 28-04-2015

Nistelrode
 - Donzel 22

nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 30-04-2015

Procedure 6 is van toepassing.
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inForMAtie
 voor de

kernen

Al met al zijn dat wel een paar 
duizend personen in bernheze. 
Mensen die elkaar helpen en klaar 
staan voor een ander, zorg verle-
nen of zich op een andere wijze 
inzetten voor de gemeenschap in 
onze kernen. eén keer per jaar is 
er een speciale gelegenheid om de 
waardering voor het vele vrijwilli-
gerswerk tot uitdrukking te bren-
gen, namelijk met Koningsdag.
Voor mensen die zich uitzonderlijk 
en langdurig ingezet hebben voor 
de maatschappij, is er dan de uit-

reiking van Koninklijke onderschei-
dingen. 

In het zonnetje gezet
Op 24 april, voorafgaand aan Ko-
ningsdag, heeft onze burgemees-
ter tien van deze onderscheidingen 
uitgereikt. Ook door het jaar heen 
zijn er nog acht personen onder-
scheiden. De personen die een 
onderscheiding kregen, waren zelf 
vooraf niet op de hoogte. De ver-
rassing was voor iedereen dan ook 
groot, maar de waardering werd 

zeer op prijs gesteld. Iedereen 
vond het vanzelfsprekend dat men 
zich inzet voor de gemeenschap en 
men is vast van plan nog lang door 
te gaan met het vrijwilligerswerk.
CDA bernheze wil deze vrijwilligers 
van harte feliciteren en ook andere 
inwoners oproepen zich te blijven 
inzetten voor de lokale gemeen-
schap. Door zelf actief te zijn, kun-
nen we een groot aantal zaken zelf 
oplossen en zijn we niet afhanke-
lijk van anderen. Dat alleen al geeft 
een voldaan gevoel.

CDA: waardering voor vrijwilligers

bernheze - In Bernheze hebben we in elke kern vele verenigingen en organisa-
ties, die de basis vormen voor de sociale structuur. Vrijwel allemaal worden ze 
bestuurd door vrijwilligers en ook de activiteiten die ze uitvoeren, worden door 
hen georganiseerd.

Wim van Lith, Gemeenteraadslid CDABernheze

In mijn hoofd was ons dorp nog 
het dorp van toen. Maar vorige 
week sloeg dat gevoel opeens om. 
De brand is nu precies tien jaar 
geleden en mijn kinderen kunnen 
zich de brouwershoeve niet herin-
neren, terwijl ze toch al bijna vol-
wassen zijn. een hele generatie ziet 
het gapende gat aan het plein en 
de dorpskern voor wat het werke-
lijk is: een doorn in het oog. 

In 2005 meldde de krant al dat er 
snel nieuwbouw zou komen. De 
laatste berichten her- of nieuw-
bouw dateren inmiddels van 2012. 
Misschien heeft de economische 
crisis niet meegewerkt. toch vra-
gen wij ons oprecht af waarom 
de eigenaar van het terrein en de 
gemeente de handen niet ineen 
hebben kunnen slaan om de doorn 
uit het oog te trekken en te zorgen 

voor actie. 
D66 wil daar verandering in bren-
gen en roept de inwoners, onder-
nemers en iedereen die nistelrode 
een warm hart toedraagt op om 
onze petitie te tekenen. 
We willen de betrokken partijen 
vragen om niet langer achterover 
te leunen maar op korte termijn te 
zorgen voor herstel! 
www.dorpspleinnistelrode.petities.nl.

D66: dorpsplein of bouwterrein?

bernheze - Als de dag van gisteren herinner ik me het onweer en het afbranden 
van de Brouwershoeve in Nistelrode. Ik werd geboren en groeide op in een dorp 
met een hart; een Nistelrode waar het dorpsplein het centrum was van een ge-
zellig en typisch Brabants dorp. Dat gevoel werd eigenlijk niet minder toen een 
stevige onweersbui er voor zorgde dat het dorpsplein opeens grensde aan een 
onooglijk braakliggend terrein. 

Willeke Rijkers

Veel van die bezoeken gaan er 
grotendeels hetzelfde aan toe. 
Omwonenden zijn overdonderd 
met een plan van hun ‘buurman’ 
en komen daar op tegen. Vaak 
voelen zij zich niet gehoord en dat 
veroorzaakt de nodige problemen. 
Verhoudingen raken verstoord en 
de twee partijen (initiatiefnemer en 
omwonenden) proberen elkaar op 
allerlei vlakken te slim af te zijn en 
afzonderlijk te gaan voor hun doel. 
Voor de één vaak het tegenhou-
den van een plan, voor de ander 

het realiseren. 
Pittig voor ons: op het moment van 
bezoek zijn we vaak al te laat. Welk 
besluit we ook nemen, de meeste 
situaties kennen alleen maar verlie-
zers. Want of die nieuwe schuur er 
nu komt of niet: de verhoudingen 
tussen de buren en dus een stukje 
woongenot, zijn verstoord. 

Wij denken dat dit in veel geval-
len voorkomen kan worden door 
omwonenden (en betrokkenen) 
eerder te betrekken bij de planvor-

ming. Laat mensen meedenken, 
dat zorgt voor een gedragen plan, 
waar meer mensen achter kunnen 
gaan staan. Dat neemt hobbels 
weg, goede verhoudingen blijven 
behouden en het scheelt een berg 
aan zorgen en processen. Wij zul-
len hiertoe actie ondernemen in de 
komende raadsvergadering, zodat 
plannen beter, sneller en gedragen 
uitgevoerd kunnen worden. Aan 
de slag, actie!
Ook een bak koffie? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: praten, 
plannen, actie!

bernheze - Regelmatig gaat onze fractie op ‘werkbezoek’ bij inwoners van 
onze gemeente. Veelal op uitnodiging, omdat inwoners zich ergens zorgen over 
maken of betrokken zijn bij een plan in de omgeving. Bij de meeste uitnodigin-
gen en bezoeken gaat het over bestemmingsplannen, de plannen die het meest 
zichtbaar zijn in de omgeving en een forse impact kunnen hebben op de directe 
leefomgeving van mensen. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uit eigen ervaring weet ik, dat de 
kleedlokalen er al heel lang zijn. 
Wel is er in het verleden het één 
en ander bijgebouwd, verbouwd, 
maar het meeste is vrij gedateerd. 
We moeten als gemeenteraad hier 

nog wel ons ‘ei’ over leggen, maar 
misschien heeft hVCh in de nabije 
toekomst een net zo’n mooie ac-
commodatie als bijvoorbeeld reeds 
in nistelrode is.

Lokaal: privatisering 
kleedlokalen hvch

bernheze - Privatisering van de kleedaccommodatie van HVCH, dat is 
waar we het de komende commissievergadering o.a. over mogen heb-
ben. Doordat men als club zijnde zelf het beheer over de accommodatie 
wil hebben, levert dat de gemeente natuurlijk een besparing op. Men 
is geen eigenaar meer van de accommodatie en hoeft dus ook niet het 
onderhoud en vervanging hiervoor op zich te nemen.

Bas van der Heijden, Commissielid 
MZ namens Lokaal

Plastic verpakkingsafval kunt u voortaan 1 keer in de 3 weken aan 
de straat zetten.
Wilt u weten wat de nieuwe ophaaldata zijn?
- download de afvalstoffendienst-app,
- print een nieuwe afvalkalender uit via www.bernheze.org,
- of bel de gemeente (telefoon 14 0412) voor uw eigen nieuwe 

afvalkalender
Voortaan kunnen ook drankenkartons en blik 
bij het plastic. Gebruik de doorzichtige Plastic 
heroes-zakken.
Ophaaldag gemist? 
haal uw zakken weer van de straat en biedt ze 
op de volgende ophaaldag opnieuw aan.

nieuwe inzameldagen 
plastic verpakkingsafval
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Informatie voor de kernen

Banken om te genieten 
in centrum Heesch

www.centrumheesch.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

bernheze - Wim van Lith uit Vorstenbosch heeft zich in 2014, meteen 
toen dat kon, aangemeld voor levering van groene energie door BECO. 
Sinds 1 april 2015 is de overstap een feit. Tot grote tevredenheid van 
Wim, zorgde BECO ervoor dat, op het moment dat het oude contract 
afliep, meteen werd overgeschakeld. 

“Duurzame energie en zuinig om-
gaan met energie is een onderwerp 
dat mij al jaren bezighoudt. Ik heb 
veel bedrijven geadviseerd op wel-
ke manier zij zorgvuldig kunnen 
omgaan met energie. Dat levert 
ook een kostenbesparing op.” 

Voor Wim was het dan ook logisch 
om zich in te zetten voor beCO, de 
bernhezer energie Coöperatie van 
en voor de inwoners van bernheze. 
Lokale energielevering tegen een 
aantrekkelijke prijs en gegaran-
deerd groen, hoofdzakelijk afkom-
stig van wind en zon uit nederland.

Lokale energieopwekking is de
toekomst
Wim deelt de gedachte dat in de 
toekomst de energievoorziening 
veel kleinschaliger zal worden. 
“zoveel mogelijk lokale energie-
opwekking. De fossiele energie 
zal worden vervangen door duur-
zame energie en de huidige logge 
energiemaatschappijen zullen ver-
dwijnen. beCO is van onszelf, een 
kleinschalige organisatie van inwo-
ners van bernheze. Als lid van de 
coöperatie (€ 10,-per jaar) kun je 
gebruik maken van alle voordelen 
en gezamenlijke initiatieven.”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

BECO: groene energie voor 
iedereen Foto: Jan Gabriëls

Toekomst
Al enkele maanden loopt het on-
derzoek naar de toekomst van 
bernheze. De gemeenteraad heeft 
een begeleidingsgroep gefor-
meerd. het bureau Wagenaar en 
hoes helpt mee. er zijn gesprekken 
geweest met buurgemeenten, be-
stuurders van diverse organisaties 
en ondernemers. Op zoek naar 
het antwoord op de vraag van de 
provincie: hoe wil bernheze verder 

na 2020? er liggen drie mogelijk-
heden voor: we blijven zelfstandig 
als bernheze, bernheze gaat fuse-
ren met een andere gemeente of 
bernheze valt uiteen en de kernen 
sluiten zich bij andere gemeenten 
aan. 

Op 1 en 3 juni gaat de gemeente in 
gesprek met telkens 150 inwoners 
vanaf 16 jaar en ouder (in totaal 
dus 300). Dat is 1% van de bevol-

king. Mensen kunnen dan vooral 
vertellen wat zij belangrijk vinden 
voor de toekomst. het moet ten-
slotte om de mensen gaan, blijft 
de mening van de sP bernheze. 
belangrijk is de afweging of we 
zelfstandig onze boontjes kunnen 
en willen blijven doppen. 
Of gaan we mee in groot, groter 
het grootst? Geef uw mening, ook 
als u niet voor de inspreekavonden 
op 1 en 3 juni wordt uitgenodigd.

SP: over de toekomst van bernheze

bernheze - In opdracht van de provincie Noord-Brabant kijkt Bernheze naar 
de toekomst. Een uitgebreid proces, waarbij er naar de mening van de inwoners 
gevraagd wordt. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een inspraakavond. De uit-
nodiging komt via de gemeente. Mocht u niet uitgenodigd worden, praat dan 
mee via email (toekomst@bernheze.org) of via www.bernheze.org/toekomst. 
Laat uw mening horen. De SP vindt uw mening belangrijk.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

neem bijvoorbeeld het project uit-
breiding Albert heijn in ’t Dorp te 
heesch. het is een goed streven 
van het college om een grotere  
Albert heijn te behouden in het 
centrum van heesch. Maar het 
college moet wel de realiteit onder 
ogen houden of dit project ook wel 
realistisch dan wel haalbaar is. 

De bewoners werden onaange-
naam verrast toen zij te horen kre-
gen, op een informatieavond, dat 
het college ‘in principe’ medewer-
king wilde verlenen aan een door 
de initiatiefnemers ingediend plan. 

zonder zich blijkbaar te realiseren 
wat voor impact dit plan voor de 
buurt zou hebben. 

Ook wij, als politieke partij, wer-
den niet geïnformeerd of naar een 
mening gevraagd. De VVD heeft al 
meerdere keren ervoor gepleit om 
majeure projecten eerst ter opini-
erende bespreking voor te leggen 
aan de Commissie ruimtelijke za-
ken, alvorens het college een prin-
cipebesluit neemt. er kan dan des-
gewenst ingesproken worden door 
belanghebbenden, zodat ook zij 
hun mening kunnen geven.

De VVD-fractie is hier groot voor-
stander van. Deze methode zou 
dan eventueel veel frustraties 
kunnen voorkomen zoals bij het 
initiatief van een honden- en kat-
tenpension in heeswijk-Dinther, 
zorginitiatief buitengewoon in 
heesch en de heeswijkse Aa-
beemden in heeswijk-Dinther.

natuurlijk is er altijd de weg naar 
de rechter, maar als dat op deze 
manier misschien voorkomen zou 
kunnen worden, dan bespaart het 
tijd en geld. 06-53 496069.

VVD: haalbaarheidstoets en 
realiteitszin! 

bernheze - Afgelopen week weer meerdere reacties ontvangen over ons artikel, 
waarbij burgers en ondernemers zich herkennen in de willekeur van het college. 
Ook blijkt dat bij het indienen van grotere projecten blijkbaar geen haalbaar-
heidsonderzoek door het college wordt gedaan. 

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD

 O
nd

er
de

el
 v

an
 V

an
 O

or
t G

ro
ep

 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

FONTEINSET

VANAF 89,00

109,00

229,00

DESIGNRADIATOREN
PRESIDENT

TOILETSET

het nieuwe centrum

De pilaren van het Labrys worden 
op een rond natuurstenen blad 
geplaatst, met daaromheen een 
rooster. Als dit alles klaar is, zal het 
water via de pilaren naar beneden 
stromen en zijn weg vinden over de 
natuurstenen plaat om vervolgens 
door het rooster te verdwijnen. 
heerlijk verkoelend op een warme 
zomerse dag en ontspannen voor 
kindervoetjes op het natuursteen. 

De halvemaanvormige bank bij 
de fontein is dan ongetwijfeld be-
zet door moeders, vaders, oma’s, 
opa’s en andere mensen, die ge-

nietend van de spelende kinderen 
nieuwtjes uitwisselen. 

Sfeer
In het najaar wanneer het vroeger 
donker wordt, zal de fontein mooi 

verlicht een bijzondere sfeer oproe-
pen, die nog versterkt gaat wor-
den met de sfeerverlichting van De 

eijnderic en het Oude raadhuis. 
sommige ondernemers hebben al 
een voorsprong genomen op de 
mogelijkheden die LeD-verlich-
ting biedt en hun etalages extra 
aantrekkelijk gemaakt. bomen en 
bankjes die her en der op het plein 
komen, zullen de gastvrijheid van 
de ondernemers en het centrum 
benadrukken. 
er zijn mensen die nu - voordat de 
zomer begonnen is - al uitkijken 
naar het najaar en niet alleen om-
dat dan de stof en overlast tot het 
verleden behoren! 

De stappen waarin de herinrich-
ting plaatsvindt en alle details, zo-
als ook de geplande fietsenrekken, 
vindt u binnenkort op 
www.centrumheesch.nl. tot gauw!

heesCh - Er verandert veel in het centrum van Heesch nu maandag 4 
mei de volgende fase van de herinrichting van start is gegaan. De fon-
tein blijft weliswaar op zijn vertrouwde plek staan, maar zijn verschij-
ning krijgt een facelift. 

‘er zijn mensen die 
al uitkijken naar 
het najaar’

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

zo kunt u in de Wereldwinkels in 
bernheze op 9 mei genieten van 
een gratis kop (h)eerlijke koffie of 
thee en hebben supermarkten Fair-
trade producten in de aanbieding. 
een folder met alle aanbiedingen 
ontvangt u deze week in de brie-
venbus. De Wereldwinkel heeft de 
koffie voor Fijnproevers en de krui-
dentheeën van Fairtrade Original 
in de aanbieding. U ontvangt maar 
liefst 20% korting!

Wereldwinkels in Bernheze
In bernheze zijn er 3 Wereldwin-
kels te weten in nistelrode, heesch 
en heeswijk-Dinther. het assorti-
ment en de aanbiedingen variëren 
per wereldwinkel. 

Voor de aanbiedingen geldt: 
op=op. Wat denkt u van Moeder-
dag. Loop daarom eens binnen in 
de Wereldwinkel en verras moeder 
met een (h)eerlijk cadeau!

world fairtrade day
bernheze - Ieder jaar, op de 2e zaterdag van de maand mei, is het 
World Fairtrade Day. Een dag waarop organisaties zoals de Wereldwin-
kel maar ook supermarkten stil staan bij Eerlijke handel.
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Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MooiBernhezertjes

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

aanGeboden

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

haal de brabantse 
sfeerMakers in huis voor een 
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en 
sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of 
bel 0413-764747.

pedicure 
heeswiJk-dinther
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

Geef moeder een origineel 
moederdag-kado en verras haar
met een kadobon van 
colorenta kleuranalYse 
en Make-upadvies
Een persoonlijker kado kun je 
niet geven! bel 06-51110053. 
Colorenta kleuranalyse 
hannie heesakkers.
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

Medisch pedicure 
nistelrode 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

GaraGe sale
zaterdag 9 mei
12.00 tot 15.00 uur
Eikenhoek 41, Dinther

te koop

Zorg dat moeder bij de tijd is en 
blijft en geef haar zo’n
trendY horloGe uit de 
oozoo collectie.
Leuke kwaliteits horloges vanaf 
€ 29,95.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

Verras moeder met zo’n mooi 
sieraad uit de biba 
collectie,
of de tijdloze BE byoux die door 
hun rodium behandeling
altijd mooi blijven.
Nu met 20% korting, extra 
voordelig voor Moederdag 
Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

nieuwe desso-
tapiJtteGels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594 
Dinsdag en zondag gesloten. 

caravan voor 2 à 3 personen, 
Chateau Cantara 908.
Geheel ingericht; met voortent, 
wintervoortent en extra luifel.
Heeft veel van de wereld gezien, 
maar er weinig mee geleden.
Vraagprijs: € 1.000,- inclusief 
inventaris. Telefoon 06-50636607.

printpapier
Océ black Label zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99
hele jaar door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28, nistelrode.

te huur
opslaGruiMte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

opslaGloods 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

wie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@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:

Eric van der Wijst
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Jody van Kessel

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

Jeugdmiddag bij halley
er wordt van alles verteld over 
sterren en planeten. Ook is er een 
leuke doe-activiteit en tot slot is 
er nog tijd om waterraketten te 
lanceren! Als het niet bewolkt is, 
kijken we met speciale telescopen 
naar de zon. Op de zon zijn vaak 
indrukwekkende protuberansen, 
zonnevlammen en zonnevlekken 
te zien.

Kom dus zaterdag naar sterren-
wacht halley. neem een vriendje 
of vriendinnetje mee! De entree 
bedraagt € 1,- per kind. Je hoeft 
je van tevoren niet voor deze mid-
dag aan te melden. zorg wel dat je 
er al om 14.00 uur bent, want dan 
maak je het hele programma mee.

Meer informatie: 
www.sterrenwachthalley.nl

heesCh - Alle kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar met belangstel-
ling voor sterren, de maan en planeten zijn zaterdag 9 mei welkom op 
een Jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley. Iets voor jou? Dan word je 
verwacht om 14.00 uur. De jeugdmiddag duurt tot 16.00 uur. 

Buitenspelen must voor 
ieder kind!
Wat is er leuker voor kinderen 
dan avontuurlijk buitenspelen met 
vriendjes? buiten gaat een nieuwe 
wereld voor hen open en tijdens 
het spelen leggen ze een stevige 
basis voor later. buitenspelen lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het 
niet. Maar liefst 1 op de 5 kinderen 
speelt niet of slechts één keer per 

week vrij buiten. en dat terwijl bui-
tenspelen kinderen vrolijk en blij 
maakt. en nog belangrijker: bui-
tenspelen prikkelt de fantasie en 
is goed voor de sociale vaardighe-
den, gezondheid en motoriek. 
Juist in een tijd waarin 80% van 
de kinderen niet genoeg beweegt 
en veel speelomgevingen zijn ver-
waarloosd, kan er niet voldoende 
aandacht naar uitgaan.

Aanmelden
Aanmelden kan op 
www.buitenspeeldag.nl. Organisa-
toren ontvangen een gratis handig 
en leuk actiepakket met promotie-
materiaal!

inschrijven buitenspeeldag 
bernheze – Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de Buiten-
speeldag op 10 juni 2015! Jantje Beton en Nickelodeon roepen dan 
ook iedereen op om in hun buurt een buitenzinnig en actief programma 
voor kinderen te organiseren. Doe ook mee! 
Aanmelden kan via www.buitenspeeldag.nl.

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
Van Bernheze voor Bernheze

Geef je op als RAADGEVER
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Laverhof uit Heeswijk Dinther vraagt een 

leuke docent 
die elke week of in overleg op een vaste tijd 

bewegen op muziek kan geven aan een groep 
ouderen binnen het zorgcentrum. Hij/zij krijgt daarbij 

begeleiding van een of meerdere vrijwilligers die 
bekend zijn in het huis. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

GEVRAAGD:

Voor meer informatie, 
graag contact opnemen met 
dhr. M.J. van de Ven, 0412-452444

• ALLROUND GLASZETTER(S)

•  COMMERCIEEL-TECHNISCH MEDEWERKER 
BINNEN-/BUITENDIENST

HEESCH CUIJK

WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

aan het werk

Lunenburg Events & more Loosbroek

Stylinda - Heesch

LOOSBROEK - Een bijzonder moment; de goodybags klaar, de champagne 
ingeschonken en een enorme rij voor de deur van evenementenlocatie Lunen-
burg in Loosbroek. Het eerste Lente Event kan in de boeken als succesvol. Met 
ruim 500 bezoekers waren de standhouders tevreden met de aanloop. 

Trendtuin - Heesch

Stylinda - Heesch

Maaikes Massagesalon - Heesch

Een bijzonder moment; de goodybags klaar, de champagne 
ingeschonken en een enorme rij voor de deur van evenementenlocatie Lunen-
burg in Loosbroek. Het eerste Lente Event kan in de boeken als succesvol. Met 

Creatief & Lekker - Nistelrode

Kops Shoes - Heeswijk-Dinther Sylk Beauty - Heeswijk-Dinther

Alette Fotografie - Heeswijk-Dinther 

Creatief & Lekker - Nistelrode

Streekvol - Heeswijk-Dinther

Head-Up - Heesch
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Tijdens deze training leren ze o.a.: 
•	 Omgaan met hun sensitiviteit 

en overprikkeling.
•	 hun innerlijke en uiterlijke we-

reld kennen en benoemen.
•	 emoties erkennen en herkennen
•	 Positieve gedachten denken.
•	 handige oplossingen verzinnen 

als er iets vervelends gebeurt
•	 Ontspanningsoefeningen ge-

richt op overprikkeling.

De training wordt deels of geheel 
vergoed. Op de website 
www.gabriellivoetreflex.nl/vergoeding 
meer informatie. Praktijk Gabriellic 
is aangesloten bij het platform 
stichting Wijze Ouders als gecer-
tificeerd wijze ouderconsulent. zie 
ook www.wijzeouders.nl.

natuurlijk kunt u in de praktijk ook 
terecht voor een ontspannende 
voetreflex- of klacht gerelateerde 
behandeling. een behandeling 
werkt ontspannend, waardoor u 
zowel lichamelijk als geestelijk tot 
rust komt. het is een drukpunt-
massage van de zenuwuiteinden 
op de voet die in verbinding staan 
met alle organen en systemen in 
het lichaam. Voetreflexologie sti-
muleert zo het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam.

Klacht gerelateerde 
behandelingen:
•	 hoofdpijn/migraine.
•	 Gewrichtsklachten zoals 
 schouder- nek- of rugklachten.
•	 Maagklachten.
•	 Menstruatieklachten.
•	 Overgangsklachten.
•	 Problemen met de stoelgang.
•	 slapeloosheidsklachten.
•	 stress gerelateerde klachten.
•	 Vermoeidheidsklachten.

Specialisatie:
•	 Dyslexie bij kinderen i.c.m. 
 remedial teaching.
•	 (hoog)sensitiviteit bij kinderen. 
•	 zwangerschapsklachten.
•	 zwangerschapswens.

Vergoeding zorgkosten:
Vanaf 1 januari 2015 worden voet-
reflexbehandelingen gedeeltelijk 
of geheel vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars 

(zie www.gabriellicvoetreflex.nl 
voor meer informatie). Praktijk  
Gabriellic Voetreflex is aangesloten 
bij de bond voor europese reflexo-
logen. 

Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voeten

hoogsensitiviteit en voetreflex 
bij praktijk Gabriellic

De voet laat veel zien Foto: Michel Roefs

heesWIJK-DInther - Praktijk Gabriellic biedt een tweetal trainingen aan voor (hoog)sensitieve kinderen, 
in combinatie met voetreflextherapie als ondersteuning, voor de overprikkeling. De ‘Ik ben oké’ training is 
voor kinderen van ± 7 t/m ± 13 jaar. En de ‘power puber’ training is voor kinderen van ± 13 t/m ± 18 jaar.

Voor meer informatie, neem contact op via 
gabriellicvoetreflex@gmail.com of bel naar: 06 – 504 35 216. 

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Vrouwen hebben vier 
keer zoveel last van 
voetproblemen als 

mannen. Eén van de 
oorzaken hiervan 

is het lopen op hoge 
hakken.

’s Ochtends zijn je voeten slanker dan aan 

het einde van de dag. Doordat je de hele 

dag staat, zit en loopt worden de voeten iets 

dikker. Als je geen knellende schoenen wilt 

kopen, kun je die dus het beste aan het einde 

van de dag kopen.

Verkleuring van 
teennagels kan 

ontstaan door het 
gebruik van nagellak 
of nagellakremover; 

bij veelvuldig gebruik 
van nagellak kan 

kleurafzetting op de 
nagels achterblijven.

WAT IS EEN WRAT?
Dit is een gezwel in de huid, 
veroorzaakt door één of meer-
dere papilloma virussen. Die 
op de onderzijde van de voet 
zijn plantaire wratten.
Wratten hebben een wortel, 
in tegenstelling tot callus en 
clavi.
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Mei maand voetenmaand

Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voeten

Nistelrode - Schaijk 
Telefoon: 06 - 300 74 272

www.podotherapievandenheuvel.nl
Telefoon: 06 - 300 74 272

www.podotherapievandenheuvel.nl

Op maat gemaakte

steunzolen en/of sportzolen

podotherapie in de 
afgelopen 10 jaar
Podotherapie van den heuvel bestaat bijna 10 jaar. In deze tijd is er 
veel veranderd binnen de podotherapie. Als podotherapeut en prak-
tijkhouder volg ik de nieuwste ontwikkelingen in de branche. zo blijf 
ik altijd op de hoogte van de laatste kennis en kan ik in de praktijk de 
nieuwste behandelmethoden toepassen.

het ambachtelijke, waarbij steunzolen met gips of een inktafdruk 
worden gemaakt, is verleden tijd. Computergestuurde meetsystemen 
en drukplaten, waarbij steunzolen digitaal vervaardigd worden, heb-
ben dit overgenomen.

Ook wat betreft kennis over de voet is er veel veranderd. Door we-
tenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten over de 
voet en over bepaalde behandelmethoden. Als podotherapeut ben je 
verplicht om nascholingen te volgen, om zo op de hoogte te blijven 
van de laatste kennis over de voet. Op deze manier blijft de kwaliteit 
van de podotherapeut gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.podotherapievandenheuvel.nl of contact opnemen met niels 
van den heuvel  06-30074272.

Podotherapie
van den Heuvel

Iedere voet bezit 250.000 zweetkliertjes, die gezamenlijk per dag zo’n kwart liter vocht afscheiden.

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

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

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

WEET WAT U DOET, 
BIJ PIJN AAN UW VOET!

LOCATIES

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Gemiddeld lopen we 
per dag 8.000 tot 
10.000 stappen. In 

een mensenleven is dit 
opgeteld gemiddeld 

185.000 kilometer. Je 
bent dan meer dan 
vier keer de wereld 

rondgelopen!
intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.
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A u T o
r u b r i e k

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

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

Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiësta 5-drs 37.000 km 2011
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Ford Ka 66.000 km 2010
Hyundai Atos automaat 46.000 km 2002
Mini Cooper 2007
Opel Agila  39.000 km 2009
Opel Astra coupé 1.8  2002

Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Twingo 30.000 km 2010
Renault Modus 33.000 km 2011
Seat Leon Cupra 2007
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima  2009
Volkswagen Passat variant tdi 2003
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

BMW 318 i zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet Matiz 5-drs. 2008 € 4450,-
Citroën C3 Exclusive airco 2003 €  3450,-
Fiat Punto 1.1                    1997 €  749,-
Ford Fiesta 1.3 Futura 2004 €  2499,-
Ford Ka 1.3 grijs 2004 € 2999,-
Ford Mondeo TDCi   2005 € 2750,-
Opel Astra 1.6 2001 €  1999,-
Opel Corsa easytronic Automaat 2001 € 2225,-
Peugeot 106 Sketch 1996 € 799,-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2499,-
Peugeot 206 1.4 2000 €  1750,-
Renault Clio 1.2 1998 € 1250,-
Renault Megane Classic 1997 €  999,-
Renault Megane Scenic 1999 €  1499,-
Renault Modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Renault Twingo Air cabriotop 1998 € 1250,-
Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 2999,-
Toyota Aygo 1.0 zwart 2007 € 3750,-

VW Beetle 2.0 Airco 1999 €  2499,-
Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750,-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450.-

Stationcars
Renault Laguna grand tour 2000 €  999.-
Mercedes Benz C200 cdi aut. 2003 €  4450,-

Bedrijfswagen:
Citroën Berlingo 1.6 HDI ex btw 2006 €  3000,-
Renault Megane break 1.9DCi ex btw
 2003 € 1450,  
Wordt verwacht 
Daihatsu Cuore 2005
Peugeot 206 5 drs 2004
Peugeot 307 SW 2006

Bijtelling vriendelijk
Citroën 2cv6 Charleston rood/zwart 1981 €  9800,-
Mercedes Benz 230TE 1982 €  4950,-

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 
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l’entretien de votre véhicule
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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,-
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Een greep uit onze voorraad!

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

Broekkant 1 - 5476 KS  Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Hèt adres voor al uw autozaken!

Crommenacker 
Automobielen app.

ACTIE:
Zomer / winterbanden 

wissel incl. gratis 
zomercheck

Crommenacker automobielen

Zomer / winterbanden Zomer / winterbanden 

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

airbaGs

Airbags zorgen niet altijd voor 
extra veiligheid, want voor kin-
deren kunnen airbags gevaar-
lijk zijn. het is bijvoorbeeld niet 
veilig als een autostoeltje voor 
kinderen voorin de auto in de 
rijrichting is geplaatst. een au-
tostoeltje staat het veiligst op 
de achterbank en wanneer deze 
voorin de auto staat, levert dit 
het minste gevaar op als deze 
tegen de rijrichting in is gemon-
teerd. In het bijzijn van kinderen 
is het verstandig de airbag uit te 
schakelen.



Woensdag 6 mei 2015 29
  

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

•	 BMW	320d High Exe aut.,  electr. trekhaak, 2006
•	 Fiat	Punto	1.4,  16v, airco, clima, 5-drs., 
 144.000 km, 2007
•	 Ford	C-Max	1.6I 125 PK Titanium, navi, Clima, 

PDC v + a 77.000 km 2011
•	 Kia	Piccanto 1.1I airco, centr. vergr. sportvelgen 

stuurbekr. 2008
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010

•	 Peugeot	 406, radio-cd, HDI 2.0, airco, 2002
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Caddy	 TDI, rood, airco, 2009
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	Golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011

www.autobedrijflangens.nl

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

AIRCOCHECK
• Onderhoud   • Service

verkocht

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch 
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

auto’s

www.5384sEautos.nl

zuiniG autoriJden betekent anticiperen:

•	 Verkeerslichten	rood:	gas	loslaten	en	uitrollen.
•	 Bochten:	Rol	op	de	bocht	af,	en	rem	niet.
•	 Remlichten	voor	je,	laat	het	gas	tijdig	los.
•	 Voorbij	een	bocht	kijken	betekent	tijdig	gas	loslaten	en	de	ideale	lijn	

aanhouden om onnodige slijtage of onnodig gas geven te voorkomen.
•	 In	de	file	is	het	zaak	te	blijven	rollen. Kaashandel Cilius Duijster

Extra 
belegen
9 maanden oud

1 kilo

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Bernhezer SALADE
€ 0,59100 gram

1 pond Kibbeling
Gratis saus

Fritto Misto 100 gram € 2,-

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

600 gram 

€ 10,-

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
8 mei 2015

€ 7,50

7.95957.

Reclame is ook geldig in de winkel

een zak afbakbroodjes gratis€ 3,50

€ 10,0020 voor

LEKKER ROOM-
BOTER APPELTAART

WORSTENBROODJES

BIJ BESTEDING VANAF € 5,-

MOEDERDAGAANBIEDING

Stompetoren
35+ kaas
jong belegen

1 kilo 10.959510.

Hollandse BLOEMKOOL
€ 1,49per stuk

TOE AAN NIEUWE 
ZOMERBANDEN?

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

BANDEN
ACCU’S
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Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

Door de juiste keuzes te maken bij de tuin-
inrichting of een beplantingsplan kan 
het onderhoud beperkt worden. Op termijn 
kunt u ook kosten besparen doordat er niet elk 
jaar verplant of verandert hoeft te worden.

Anja van den Heiligenberg
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14.95
Zomerbloeiers in hengselmand
Diverse kleuren, hoogte 55 cm, 

halfschaduw, volle zon, 
potmaat 35 cm. 24.95

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
0413-350816 
Vrijdag koopavond 
www.intratuin.nl

vogelwacht uden organiseert vogelvierdaagse in de Maashorst

De Udense Vogelwacht houdt in 
dat kader een Vogelvierdaagse 
waarbij, gedurende vier avonden, 
een wandeling in De Maashorst 
wordt gehouden. het vertrek voor 
de wandelingen (18 t/m 21 mei) is 
iedere avond om 19.00 uur vanaf 
het grote parkeerterrein van het 
natuurcentrum de Maashorst aan 
de erenakkerstraat 5 in nistel-
rode. De deelnemers aan deze 
vogelvierdaagse ontvangen een 
overzichtskaart waarop de meest 
voorkomende vogelsoorten staan 

vermeld. Daarnaast wordt op spe-
ciale tellijsten bijgehouden welke 
vogels men gespot heeft. De on-
geveer twee uur durende tochten 
zijn geschikt voor zowel volwas-
senen als kinderen. Iedere avond 
wordt er voor een andere wandel-
route gekozen.

het doel van deze wandelingen 
is om zelf de vogels te ontdekken 
en te horen. De verwachting is om 
zo’n veertig verschillende vogel-
soorten te kunnen spotten, waar-

onder zang- en roofvogels, spech-
ten en misschien wel de zeldzame 
grauwe klauwier. ervaren gidsen 
van Vogelwacht Uden wijzen de 
wandelaars op de verschillende 
kenmerken. Deelnemers, die aan 
alle wandelingen hebben deelge-
nomen, ontvangen een leuke her-
innering. 

Voor meer informatie en aanmel-
den, kijk op www.vogelweek.nl of 
neem contact op met José escher, 
telefoon 0412-650180.

MAAshOrst - Van 16 t/m 24 mei barst de Nationale Vogelweek weer los. De Nederlandse natuur is dan 
op zijn mooist en door het hele land worden vogelexcursies en activiteiten gehouden. Vogelbescherming 
Nederland en Sovon Vogelonderzoek organiseren de Vogelweek om zoveel mogelijk mensen te stimuleren 
er op uit te trekken en samen met kenners vogels te ontdekken. Ook in natuurpark de Maashorst kunt u met 
ervaren gidsen van Vogelwacht Uden op pad om vogels te ontdekken. Doe mee en reserveer uw plek op 
www.vogelweek.nl. De deelname aan de wandelingen is gratis.

bestrijding eikenprocessierups 
in bernheze

Inlandse eiken
De nesten ven de eikenprocessie-
rups komen voor in inlandse eiken. 
U herkent ze aan het grijze spinsel 
dat eromheen zit. De nesten zijn 
meestal zo groot als een handbal.

Bestrijding
De bestrijding gebeurt in een zo 
vroeg mogelijk stadium. Op loca-
ties langs doorgaande wegen spuit 
de gemeente een biologisch bacte-

riepreparaat op de bomen waarin 
ze voorkomen. het middel is alleen 
schadelijk voor rupsen, niet voor 
mensen of andere dieren. Daar 
waar beschermde vlinders voorko-
men, wordt niet gespoten. Waar 
nodig zuigt de gemeente de rupsen 
op met behulp van een vacuüm-
ton, die voor de helft is gevuld met 
water. In het water zijn de brand-
haren van de rupsen ongevaarlijk.

Overlast op uw terrein?
Ook in eiken die geen eigendom 
zijn van de gemeente bernheze 
komen rupsen voor. De aannemer 
die in opdracht van de gemeente 
werkt, kan deze ook bij u verwij-
deren. Omdat het hier om uw bo-
men gaat, zijn de kosten voor uw 
rekening. U kunt de overlast mel-
den via telefoonnummer 14 0412. 
De gemeente bernheze geeft uw 
adres door aan de aannemer, zo-

dat deze de rupsen dan bij u uit de 
bomen kan verwijderen.
hiervoor geldt een starttarief van  
€ 90-. De aannemer bestrijdt de 
rupsen maximaal 1 uur lang, in-
clusief de reistijd naar uw adres 
van een ander adres in bernheze. 
Mocht deze tijd niet voldoende 
zijn, dan wordt er voor € 90,-per 
uur verder bestreden. U moet zelf 
thuis zijn tijdens de bestrijding, 
omdat u de aannemer contant 

moet betalen. De genoemde be-
dragen zijn exclusief btw.

Wat kunt u doen?
bestrijd nooit zelf de rupsen. Wan-
neer u de eikenprocessierups sig-
naleert, geef dit dan door aan de 
gemeente, telefoon 14 0412. Met 
vragen of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met de heer G. 
de bekker van de gemeente, tele-
foon 14 0412.

De bomen in de volgende straten 
worden bespoten
Heesch: Dommelstraat, 
Groldersedijk, Grolderseweg, 
Nieuwe Erven, Venhofstraat, 
Vinkelsestraat, Vosbergstraat, 
Wijststraat, Zoggelsestraat

Heeswijk-Dinther: Dopheiweg, 
Dintherseweg, Fokkershoek, 
Gouverneursweg, Groenstraat, 

Hoge Broekstraat, Hogeweg, 
Hoog-Beugt, Hommelsedijk, 
Hommelsehoeve, Justitieweg, 
Kaathovensedijk, Kameren, 
Koffiestraat, Krommertseweg, 
Laag-Beugt, Laageindsedijk, 
Lariestraat, Meerstraat, Rukven, 
Schanseweg, Vorstenbosseweg, 
Zandstraat, Herpersteeg, Oude 
Beemdseweg.

Loosbroek: Hanenbergsestraat, 
Heideweweg, Heisewal, 
Hoogeindsestraat, Koningsstraat, 
Schaapsdijk, Dorpsstraat, 
Jonkerstraat.

Nistelrode: Delst, Dintherseweg, 
Koudenoord, Molenhoeve, 
Udenseweg

Vorstenbosch: Akkerweg, 
Brakkensedijk, Derpt, 
Derptweg, Kampweg, 
Langenbergsestraat, Lendersgat, 
Meuwelweg, Nistelrodesedijk, 
Roestenburgseweg

bernheze - Ook dit jaar verwachten we overlast van de eikenproces-
sierups. De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De 
haren van de rupsen kunnen voor mens en dier overlast (huidirritatie, 
ontstekingen van luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat 
de gemeente in de komende weken tot bestrijding over.

Buiten • Binnen • Leef • LenteBuiten • Binnen • Leef • Lente

Buitentip 
Voor vetplanten begint nu de rustperiode. 

Geef deze daarom weinig water. 
Dit zorgt ervoor dat de grond droog en los blijft.

u herkent de nesten van de 
eikenprocessierups aan het Grijze 

spinsel dat eromheen zit
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Buiten • Binnen • Leef • LenteBuiten • Binnen • Leef • Lente

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

ALTIJD DE 
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ALTIJD DE 

GOEDKOOPSTE!
ALTIJD DE 

GOEDKOOPSTE!
ALTIJD DE 

GOEDKOOPSTE!
ALTIJD DE 

GOEDKOOPSTE!

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Groot 
assortiment 
van prachtige perkplanten, 

hang- en kuipplanten.

Zeer ruime 
keuze in vaste 
planten,
heesters, klimplanten, 
kruiden, enz.

nieuwe bewoner kinderboerderij nissebisjes
nIsteLrODe - Vorige week maandagochtend, tijdens het openen van 
de kinderboerderij, ontdekten Chris-Jan en Rosa van Kessel dat er een 
lammetje was geboren bij kinderboerderij de Nissebisjes. Een mooi, 
klein, zwart lammetje wat nog erg gehecht was aan haar moeder.

Mirthe van de Kerkhof ging samen met Inez naar het lammetje kijken en 
was zelf zo stoer dat ze het lammetje wilde vasthouden.

Wilt u mee de naam bedenken?
het lammetje heeft nog geen naam. Weet jij een leuke naam, dan mag 
je deze mailen aan info@debenjamin.com t.a.v. Inez. Dit kan tot 10 mei, 
hierna wordt er een naam gekozen.
Wil je het lammetje komen bewonderen? Kom gerust een kijkje nemen 
op Maxend 6, links naast brede school de Kanz!

lente op de boerderij

bernheze - Na het succes van 
vorig jaar heeft de PR Commis-
sie van ZLTO Bernheze op 29 april 
bij Ton en Judith van de Broek de 
Lentedag weer georganiseerd.

Op deze frisse maar droge dag in 
de voorjaarsvakantie waren zo’n 
kleine 700 kinderen met hun pa-
pa’s, mama’s, opa’s en/of oma’s 
naar ‘t broek in nistelrode geko-
men om er een kijkje te nemen. 
Aangekomen kon men kennisma-
ken met kinderopvang op de boer-

derij. De uitstraling van ‘de Dieren-
vriendjes’ mocht zeer zeker gezien 
worden in deze mooie en rustige 
omgeving van bernheze.

Op het melkveebedrijf lag in de 
jongveestal klein gereedschap 
klaar waarmee de kinderen de 
pinken konden voederen. buiten 
zorgde een hoop wit zand voor 
veel vertier, een paar springkus-
sens waren druk bezet en voor een 
ritje met een van de pony’s moest 
wel even in de rij gestaan worden.

In diverse tentjes waren knuffel-
hoeken van stro ingericht met big-
getjes, lammetjes, kuikentjes en 
ander knuffelspul. Menige iphone 
werd voor de dag gehaald om leu-
ke kiekjes te maken. Voor de ou-
deren was er koffie en voor de kin-
deren was er een ranja-automaat. 
Van diverse zijden waren er com-
plimenten aan de organisatie. Die 
kan ook terugkijken op een ge-
slaagde middag.

Buitentip 
Groenblijvende hagen, 

zoals buxus, hulst, liguster 
en coniferen, kunnen in de 
meimaand prima gesnoeid 
worden. Het snoeien van 
deze hagen kan nog tot in 
augustus, maar nu zullen 
de jonge scheuten zich 

beter ontwikkelen.

Foto’s: Tinie van Nistelrooij
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Mini broodjes
pikant, ragout of worst
zak à 10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Garnalenspies
schaal à 3x70 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 3.19

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 6 mei t/m dinsdag 12 mei 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Croissants 
10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Sorbetijs bosvruchten, 
citroen of passie fruit
500 ml.
Tonitto
Normaal 1.79

Frites 
dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Hamburger 
bistrokwaliteit
doos à 12 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.99

Boerenroomijs
2,5 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

IJs pralines 
of chocolates
9 stuks
Glacio
Normaal 1.99

Mini kipspiesjes
400 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

1.99

1.993.99

7.89

2.49

3.991.39

1.99

Gratis tegen 
inlevering van 
10 spaarpunten

Spaar-
kaart

Worstenbroodjes
30 stuks
Beckers
Normaal 11.79

4.49

33%
korting

zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

99

Moeder-
dag tip

we kunnen starten met tipMooibernheze

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

LOOSBROEK – ‘Schrijf je in voor het burgerpanel van 
TipMooiBernheze - in drie minuten geregistreerd, gratis 
en anoniem -, we hebben nog enkele deelnemers nodig 
en dan kunnen we aan de slag’, dat was de meest uit-
gesproken zin voor het team van DeMooiBernhezeKrant 
deze avond. Zij waren aanwezig op het Lente Event in 
Loosbroek om de mensen wonend of werkend in Bern-
heze  enthousiast te maken voor dit burgerpanel. “Ver-
rassend genoeg waren er veel jonge mensen die achter 
de laptop schoven. Uiteindelijk behaalden we ons vooraf 
gestelde doel van 100 inschrijvers deze avond. 

Dit brengt het aantal op 261 personen en kunnen we 
aan de slag met vragen te sturen. Wij zijn er van over-
tuigd dat, als de lezers van DeMooiBernhezeKrant zien 
wat we er mee kunnen doen, dat er nog meer enthou-
siast gaan worden en we er echt serieuze zaken mee aan 
de kaak kunnen stellen”, besluit Rian van Schijndel van 
DeMooiBernhezeKrant. 

Heb je interesse of wil je eens kijken wat het is? 
Geef ongeveer een keer per maand je mening en beant-
woord de vragen die we je sturen. Dit zal gaan over al-
gemene onderwerpen, gemeentebrede onderwerpen of 
actuele zaken die spelen in de gemeente Bernheze. De 
antwoorden zorgen voor onderwerpen in de krant en de 
resultaten zullen gepubliceerd worden. 
Dat moet toch uitdaging genoeg zijn om je aan te melden 
op www.tipmooibernheze.nl.
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pip animal op tv bij schoner nederland
Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar, absoluut veilig voor mens en dier

bacteriebeheersing in de veehoude-
rij op een milieuvriendelijke manier 
is vooruitstrevend. zelfs al wordt in 
deze tijd zoveel mogelijk duurzaam 
en biologisch georganiseerd. eric 
van den heuvel werd min of meer 
gedwongen na te denken over zijn 
manier van werken. De MsrA-
bacterie is een bacterie die zorgt 

dat je resistent bent tegen antibio-
tica. Gezonde mensen worden hier 
niet ziek van, maar bij mensen met 
een verminderde weerstand kan 
deze infecties veroorzaken. Door 
de MsrA-bacterie die gevonden 
werd bij zijn gezinsleden, werd er 
een nieuwe manier van denken ge-
introduceerd. 

Probiotica
Koert-Jan, van schoner nederland, 
ging de stallen mee in en kreeg 
daarmee een reëel beeld van de 
werkzaamheden, die de kijkers van 
schoner nederland ook allemaal 
gaan zien. Met het geknor van de 
varkens op de achtergrond zal eric 
vertellen waar zijn passie vandaan 

komt en hoe hij die in zijn bedrijf 
van PIP Animal bV heeft uitgewerkt; 
milieuvriendelijk, biologisch afbreek-
baar, absoluut veilig voor mens en 
dier, stabiel en langdurig werkzaam.

www.mooinisseroi.nl houdt u op 
de hoogte van de datum waarop 
schoner nederland uitgezonden 
wordt. 

nIsteLrODe - Op de Grote Heide in Nistelrode was er bijzonder bezoek op donderdag 30 april. Varkens-
houder Eric van den Heuvel, groot voorstander van probiotica, houdt zijn varkens en hun omgeving op een 
natuurlijke manier schoon en ‘Schoner Nederland’ kwam bij hem op bezoek om er een item over te maken. 
Wanneer de uitzending is, is nog niet duidelijk. 

heesWIJK-DInther - 25 Jaar ge-
leden namen Henk van de Pas, Jo 
van Schijndel en Rien Strik het ini-
tiatief om een buurtvereniging op 
te richten voor de straten rondom 
het kasteel in Heeswijk. 

na de oprichtingsvergadering was 
de buurtvereniging een feit. een 
naam moest nog bedacht wor-
den. Frans van de boom bedacht 
‘Kasteelzicht’ en dat is het nog 
steeds. er zijn in de loop der ja-
ren vele activiteiten georganiseerd 
voor zowel jong als oud. Ook is er 
door de jaren heen actief meege-
daan aan nevenactiviteiten zoals 
de dorpszeskamp, de lotto, parke-
ren voor De Kersouwe, nationale 
schoonmaakdag en de carnavals-
optocht. 

Uitnodiging 
Op zondag 31 mei wordt er voor 

de leden en oud-leden een feest 
gehouden. Omdat de huidige 
adressen van oud-leden niet al-
lemaal te achterhalen zijn, wil het 
bestuur via deze weg iedereen van 
harte uitnodigen van 14.00 uur tot 
19.00 uur in en bij het Gildehuis 
aan de Fokkershoek in heeswijk. 
het bestuur hoopt op een grote 
opkomst, want dan wordt het een 
geslaagd feestje, met nieuwe en 
hernieuwde kennismakingen.
Voor de kinderen komt er een 
springkussen en voor de lekkere 
trek zal er een frietwagen aanwe-
zig zijn.

buurtvereniging kasteel-
zicht bestaat 25 jaar

 

 

 

                                               

 

                                                 

kasteel heeswijk doet mee 
met landelijke Museumactie

heesWIJK-DInther - Kasteel Heeswijk is één van de 26 toonaangevende landelijke musea die meedoen 
met de Lidl Museumactie. De supermarktketen stimuleert alweer voor het derde jaar op rij het museumbe-
zoek in Nederland. In de meimaand kunnen klanten profiteren van een voordelig en educatief uitje met het 
hele gezin. Onder het motto ‘kijken, denken, doen’, zijn ook spannende speurtochten voor kinderen uitgezet.

Klanten van de supermarkt krijgen bij een bepaalde besteding een voucher waarmee ze in de maand mei voor 
slechts € 1,- naar binnen mogen. Vorig jaar deed Kasteel heeswijk ook al mee met deze actie. toen hebben 
een kleine duizend mensen hiervan gebruik gemaakt. Meer info: www.kasteelheeswijk.nl.

Eric in gesprek met de mensen van Schoner Nederland Foto’s: Ad Ploegmakers

De biggen worden goed verzorgd
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen en 
het assortiment van BBQenzo meldt u zich dan aan 
voor onze nieuwsbrief via www.BBQenzo.nl

‘t Is weer tijd voor BBQ!

Wat is er nou lekkerder dan aan het eind van een zonnige dag de 
barbecue aansteken? Een goed glas wijn of een biertje erbij en tot 
in de late uurtjes bijpraten met vrienden of familie. Natuurlijk onder 
het genot van een goed stuk gegrild vlees of een mooi visje.

DE VOORDELEN
ZORGELOOS GENIETEN • GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN 
GELEVERD • ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S 
MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF
serviesgoed, barbecue/gourmet/pizzarette + toebehoren, salades, sauzen en 
stokbrood met kruidenboter.

BARBECUE  GOURMET  TAPAS  PIZZARETTE

Geniet van ons nieuwe 
zomerassortiment

Vind de lekkerste gerechten 
voor elk moment

BARBECUE GROEP VLEES 

5 stuks p.p. (vanaf 25 personen)

Kipsaté
BBQ-worst
Varkenshaasspies 
Runderhamburger
Speklap
Varkensfilet
Kipfilet

€ 12,50
per persoon

Geniet van ons nieuwe 

Voor 
zowel 

particulieren 
als 

bedrijven
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bernheze sportief

Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51

Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

BOOTCAMPTRAINER

ZELFVERDEDIGINGSINSTRUCTEUR

bernhoven loopt warm op 10 juni 
voor de vrienden van bernhoven!

Afstanden
het parcours start en eindigt bij 
het ziekenhuis en loopt door na-
tuurgebied De Maashorst. De af-
standen van 5, 6 en 11,2 kilome-
ter kunnen zowel individueel als 
in teamverband afgelegd worden. 
Individuele deelnemers betalen 
€ 7,50 inschrijfkosten, tot 16 jaar 
€ 3,50. Inschrijfkosten voor een 
team bedragen € 100,- per team 
van vier personen. Deelnemers 
kunnen hardlopen of wandelen.

Opbrengst 
Met het opgehaalde geld wil de 
stichting Vrienden van bernhoven 
de bewegingsvrijheid van de ou-
dere patiënt vergroten. 
Dit door het aanschaffen van ca-
merabeveiliging op de kamers in 
bernhoven waar verwarde oudere 
patiënten zijn opgenomen. Deze 
camera’s vergroten de veiligheid, 
omdat de verpleegkundige een 

signaal krijgt als de patiënt pro-
beert uit bed te komen. Dit voor-
komt veel valincidenten. 

Inschrijven
belangstellenden kunnen zich in-
schrijven via www.inschrijven.nl. 

bernheze - Het loopevenement ‘Bernhoven loopt warm’ vindt plaats op woensdag 10 juni. Van de op-
brengst schaffen we middelen aan die de veiligheid van verwarde oudere patiënten verbeteren. De afdeling 
communicatie & patiëntenvoorlichting organiseert het evenement, samen met atletiekvereniging de Keien 
en Lionsclub Uden/Veghel. 

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

w w w . h e e s c h k o i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

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

Jeu de boulesclub die lé 
bezoekt bierbrouwerij oijen

De activiteitencommissie van jeu 
de boulesclub Die Lé had eind vo-
rig jaar bedacht om eens iets an-
ders te organiseren. zodoende ver-
zamelden op zondag 3 mei zich 36 
leden bij De Gildenhof om op de 
fiets bierbrouwerij Oijen te bezoe-
ken. In Oss – bij het Jan Cunencen-
trum – was de eerste tussenstop. 

hier werd een eerste ronde ge-jeu-
de-bouled en was er vervolgens 
na afloop een kop koffie en thee. 
hierna ging het verder richting 
Oijen. bij de bierbrouwerij aange-
komen, werd er een tweede ronde 
gebouled en werd er daarna door 
de meesten genoten van een kop 
soep. Aansluitend was het tijd voor 
de uitleg over de bierbrouwerij 
en kon genoten worden van een 
heerlijk en eerlijk gebrouwen spe-
ciaal biertje.

Terugreis
Omdat het was gaan regenen, werd 
met regenkleding aan vol goede 
moed de terugreis ingezet. bij zus-
tervereniging ‘boules De boeuf’ in 
Oss werd gestopt om daar in de 
jeu de bouleshal de derde ronde te 
spelen. hierna kon - onder het ge-
not van een lekker afzakkertje - de 
eindstand worden opgemaakt. 
Vier leden, Jo van breemaat, bert 
van bergen, Fien van der heijden 
en Lucy van Geffen, hadden drie 
wedstrijden weten te winnen. Jo 
van breemaat mocht uiteindelijk 
met het beste doelsaldo de eerste 
prijs – een bierpakket met speciaal 
bier – in ontvangst nemen. hierna 
werd afscheid genomen van de jeu 
de boulesvrienden uit Oss en kon 
de terugreis naar nistelrode begin-
nen. Al met al kan teruggekeken 
worden op een hele gezellige dag.

WhV begon uitstekend aan de 
wedstrijd en wist in de derde mi-
nuut al de score te openen. een 
goed lopende aanval werd uitein-
delijk afgerond door harold Lu-
nenburg: 0-1 voor WhV. tegen-
stander ruwaard was verzwakt 
door schorsingen en het was niet 
bij machte om het WhV moeilijk te 
maken. WhV was een klasse beter, 
maar het vergat goed te voetbal-
len. Wellicht door het vroege doel-
punt kwam de ploeg niet in het 
normale spel. er werd te haastig 
gevoetbald en de kansen werden 
niet benut. In de 35e minuut was 
het roel Lunenburg die WhV in 
rustig vaarwater bracht door de 
0-2 te scoren, tevens de ruststand.

Meteen na rust werd de wed-
strijd beslist door wederom harold 
Lunenburg, die in de 48e minuut 
met een bekeken schuiver de 0-3 
scoorde. hierna geloofde WhV het 
wel en werden de mooiste kansen 
gemist, mede door toedoen van 

de goed keepende doelman van 
ruwaard. In de 65e minuut kon 
ruwaard zelfs tegen scoren na een 
misverstand bij WhV achterin. De 
rest van de tweede helft was net 
als het weer: slecht. Maar het mag 
de pret niet drukken voor WhV 
want promotie naar de 4e klasse is 
een feit. een keurig resultaat voor 
de groep van Leon van Wanrooij. 

Vooraf had WhV, er niet op ge-
hoopt om rechtstreeks te promo-
veren, maar gezien de resultaten 
en het vertoonde spel was de 
ploeg uit Loosbroek de verdiende 
nummer 3 in de competitie.

whv promoveert naar 
4e klasse 
Oss/LOOsbrOeK - In de laatste wedstrijd van het seizoen is WHV ge-
promoveerd naar de 4e klasse. Het hele seizoen heeft WHV gestreden 
voor een promotieplaats en in de laatste wedstrijd van het seizoen is 
dit gelukt. In een zeer matige wedstrijd werd Ruwaard in Oss verslagen 
met 1 -3. 

nieuwe clubkleding voor twc vorstenbosch 

tWC bedankt de volgende sponso-
ren voor hun bijdrage: Ad Donkers
Machinaal timmerbedrijf, Aan-
nemersbedrijf P. van Driel, Aan-
nemersbedrijf P.A.M. van Kessel, 
Dutch rail Control, Info2All en 
slagerij van de tillart.

TWC Vorstenbosch
toerWielerClub bestaat uit 37 le-
den. Van jong tot oud, van dame 
tot heer, met één gezamenlijke 
hobby: wielrennen of mountainbi-
ken in groepsverband. er wordt re-
gelmatig meegedaan aan toertoch-
ten door heel nederland. tevens 
vindt één keer per jaar een gezel-

lige clubdag plaats. tWC verwel-
komt graag nieuwe leden die de 
passie voor het fietsen delen. Uiter-
aard is het mogelijk om een keer als 
gast mee te fietsen en tWC Vor-
stenbosch beter te leren kennen. 
Kijk voor meer informatie op de 
Facebookpagina: 
www.facebook.com/twcvorstenbosch.

VOrstenbOsCh - Onlangs zijn alle leden van ToerWielerClub (TWC) Vorstenbosch in een nieuw jasje ge-
stoken. Mede door de bijdrage van een groot aantal sponsoren, is het gelukt om een tenue te ontwikkelen 
waarin de komende jaren gefietst kan worden. Voorzitter Jan Dortmans is erg trots: “Inmiddels bestaat onze 
vereniging negen jaar en hebben we 37 leden. Met deze nieuwe kleding presenteren we ons als één groep 
en zijn we goed herkenbaar in de straten van Vorstenbosch en omstreken.” 

nIsteLrODe – De weersverwachtingen waren op zondag 3 mei niet 
ideaal, maar dat was geen reden voor 36 leden van jeu de boulesclub 
Die Lé om niet op de fiets naar bierbrouwerij Oijen te gaan. 

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Kampioenen in Bernheze

prinses irene f5 - nistelrode vv heeswiJk c2 - heeswiJk-dinther Foto: Hans Heesakkers

vorstenbossche boYs 3 - vorstenbosch vv heeswiJk f5 - heeswiJk-dinther Foto: Hans Heesakkers

evvc en prinses irene scoren niet

het was niet echt een boeiende 
partij voetbal die de ploegen zo-
wel in het 1e als 2e bedrijf op het 
erbarmelijke veld legden. tim v.d. 
brand en tim v.d. heijden gingen 
namens Prinses Irene op voor die 
kwalificatie, maar scoorden niet. 
De enige echte kans was voor eV-
VC’er roel v.d. heijden. Joris Pen-
nings was echter op zijn post.

In het tweede deel was het initiatief 
iets meer bij Prinses Irene. nadat in 
de 70e minuut namens eVVC ron 
v.d. berg doelman Pennings testte, 
was het tim v.d. heijden die eVVC 
doelman Van Aalst met een reflex 
zag redden op een inzet. nadat in 
de slotminuut tim v.d. brand de 
onderkant van de lat trof, was het 
amper een minuut later doelman 
Pennings die goed ingreep op een 
geplaatste kopbal. De soeverein 
leidende v.d. Geet floot na 90 mi-
nuten af. het gelijkspel was al met 

al een terechte afspiegeling van de 
veldverhoudingen. 
Prinses Irene is nog steeds niet 
vrij van nacompetitievoetbal en 

zal volgende week vol aan de bak 
moeten tegen rKJVV, dat ook nog 
niet vrij is. 

voetbal

VInKeL/nIsteLrODe - Het thuisspelende EVVC en Prinses Irene speelden een derby waarbij de kansen 
schaars waren. De Vinkelnaren, die onbevangen konden spelen, waren in de 1e helft iets gevaarlijker, maar 
het werd al snel duidelijk dat de ploeg die een doelpunt zou maken op deze regenachtige zondagmiddag 
spekkoper zou zijn. In de 89e minuut was Prinses Irene dicht bij een overwinning. Tim v.d. Brand zag zijn 
vrije trap via de onderkant van de lat weer in het veld springen. De Vinkelse verdediging wist te ontzetten 
voor de aanstormende Hein Langens. 

rhode had wat personele proble-
men maar iedereen weet het, uit-
eindelijk gaat het om de 11 spelers 
die er wel staan. De wedstrijd was 
niet best! rhode gaf niets prijs en 
Avesteyn bleek niet bij machte om 
echt door te drukken. een feit is 
dat Avesteyn 3 keer te laat raakte 
en dat op die momenten heel Din-

ther dacht dat het zou gaan luk-
ken en dat de bevrijdende treffer 
zou vallen. het mocht niet zo zijn. 
Avesteyn bleef op een 0-0 steken. 
DAW deed goede zaken door te 
winnen. Avesteyn gaat voor de na-
competitie die op 25 mei start. Via 
de website wordt het programma 
kenbaar gemaakt.

avesteyn op herhaling!

heesWIJK-DInther - Avesteyn had de kans om zich direct te hand-
haven door van Rhode te winnen. In de knotsgekke competitie in de 
klasse 3D kon het alle kanten op, nacompetitie na een periodekampi-
oenschap of nacompetitie tegen degradatie. 

voetbal

bernheze sportief
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raivo dankers 
houdt de schade beperkt 

heesCh - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport Team heeft in 
de tweede wedstrijd om de ADAC Junior Cup in Jauer de schade beperkt 
weten te houden. Ondanks een enkelblessure, die hij vorige week tijdens 
het EK in Slowakije op had gelopen, kwam hij na een slechte start - in 
beide manches - terug naar voren. In de eerste manche werd hij nog 
tiende en in de tweede manche kwam hij als twaalfde over de finish.

In de tussenstand om de ADAC Junior Cup staat de rijder uit heesch 
na twee wedstrijden op een vijfde plaats. Volgend weekend staat voor 
raivo de vierde wedstrijd om het europees Kampioenschap 85cc noord/
West op het programma in het Duitse Culitsch.

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

prinses irene vrouwen blijven 
in landelijke hoofdklasse 

De Prinses Irene 
vrouwen hand-
haven zich in 
de hoofdklasse, 

gezien het hoog-
staande spel in deze 

wedstrijd, maar ook in 
een aantal andere meer dan te-
recht. 

Kolping boys en Venray degrade-
ren. someren en FC Gelre spelen 
nacompetitie om niet te degrade-
ren. edenia, Dse en Woezik spelen 
nacompetitie voor promotie.

voetbal

nIsteLrODe - De vrouwen van Prinses Irene speelden zondagmiddag, op een druilerig sportpark De Schel-
len, tegen de nummer 3 van de ranglijst DSE. Doel van de piepjonge Oranjes was het ontlopen van nacompe-
titievoetbal. Dat lukte, met een 3-1 overwinning, door doelpunten van Sharron van Os en Ilona den Dunnen. 
Elise Tak scoorde bij een 1-0 stand de gelijkmaker.

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

bernheze sportief

Vera Oomen 2e Vice europees kampioen
Demi Gabriël  3e beste van europa
Marlon v.d. Berg 9e beste van europa
Guusje van Thiel 11e beste van europa

GWEN OPSTAL 
1e  en EUROPEES KAMPIOEN

KIMBERLEY XHOFLEER 
1e en EUROPEES KAMPIOEN

MIRACLE 
1e EUROPEES KAMPIOEN

Untouched  2e Vice europees kampioen
Touch 3e beste van europa
Inspiration 3e beste van europa
Spirit 5e beste van europa
Marshmallows 5e beste van europa
Euphoria 6e beste van europa
Diamonds 7e beste van europa

EURODANCE 2015 HANAU-NISTELRODE

Europees kampioenen
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heesCh/VInKeL - Hengelsport-
vereniging de Bleeken Heesch/
Vinkel is op zoek naar meer jeugd-
vissers.

“We zien dat steeds meer men-
sen jong en oud gaan vissen. Lek-
ker genieten van de natuur en de 
rust in combinatie met vissen. nou 
heeft onze visclub al jaren een 
competitie voor jongeren en vol-
wassenen en niet zonder succes. 
Genoemde competitie loopt elk 
jaar van eind april t/m juni, waar-
bij elke donderdag gevist wordt op 
het Langven te heesch en op de 
Wetering in Vinkel. elk jaar kun je 
je ook opgeven voor de brabantse 
Kampioenschappen en van daaruit 
mag je eventueel naar de neder-
landse of zelfs de Wereldkampi-
oenschappen”, zegt Frans Wijnen 
van de hengelsportvereniging. 
Al diverse jaren op rij mogen ook 
enkele leden van de club naar de 
nederlandse- en wereldkampioen-
schappen. “nou hoor ik je al den-
ken ‘Leuk maar kan ik wel vissen?’, 

nou daar hoef je niet bang voor te 
zijn”, zegt Frans, “want dat leren 
wij je. elke donderdag zijn er mi-
nimaal twee volwassen, ervaren 
vissers aanwezig (meestal Jo Lan-
gens uit Vinkel en Jan Oliemeulen 
uit heesch) die je de kneepjes van 
het vak leren op een heel leuke 
manier.”

Als voorloper op het visseizoen 
wil De bleeken op maandag 18 

mei in de kantine van de familie  
savelkouls brugstraat 73 in Vinkel, 
tel. 073-5324258 bij de slothoeve-
vijver, vanaf 18.30 uur tot onge-
veer 20.30 uur uitleg geven welke 
vishaakjes je het beste kunt gebrui-
ken, hoe je tuigjes maakt, etc. 
Iedereen is welkom vrijblijvend een 
kijkje te komen nemen, vriendjes 
of vriendinnetjes mogen ook mee.
Info: Frans Wijnen, tel. 0412-
454477 of 06-14898340.

bernheze sportief

de oplossinG

na een gezellig feestje keerden 
de nieuwbakken kampioenen he-
lemaal gelukkig en voldaan huis-
waarts met ieder in het trotse bezit 
van een mooi kampioensshirt en 
een beker!
De F13 van hVCh is het afgelo-
pen seizoen als eerste F-team (van 
hVCh) begonnen met de zoge-
naamde Fair Play wedstrijden; dit 
houdt in dat de wedstrijden niet 
meer begeleid worden door een 
scheidsrechter, maar dat de spe-
lertjes zelf de spelregels toepassen. 

Daarnaast is de grootte van het 
speelveld aangepast en de ouders 
en toeschouwers blijven op een re-
delijke afstand van het veld.
De wedstrijden worden wel bege-
leid door een trainer en/of coach, 
maar de bedoeling is dat de spelers 
zelf weer het spel in eigen hand 
krijgen. In het nieuwe seizoen, na 
de zomerstop, gaan de F-teams 
van hVCh die in de tweede en 
derde klasse zijn ingedeeld, alle-
maal spelen volgens de methode 
van ‘Fair Play’.

f13 hvch 
wint ‘fair play-competitie’ 

heesCh – Vorig weekend was het dan echt definitief; de F13 van voet-
balclub HVCH uit Heesch mocht zich kampioen noemen van de ‘Fair 
Play-competitie’ voorjaar 2015. Na een zege op Volkel F3 keerden de 
spelertjes supertrots terug naar hun thuisbasis HVCH, waar ze onder 
luid applaus en ‘We are the champions’ van Queen ontvangen werden 
in de kantine.

voetbal

heesWIJK-DInther - Wat was 
het spannend! Maar wat een ge-
weldige mooie wedstrijd was het 
door deze spanning! 

er is hard gewerkt door de mei-
den onder de 16 jaar om de op-
gebouwde winst ook in het vierde 
kwart van de wedstrijd te behou-
den. Met goede aanwijzingen van 
coach Pim broeren en het mooie 
samenspel van de meiden is het 
ze gelukt: de meiden onder de 
16 jaar van basketbalvereniging  
tenderfeet uit heeswijk-Dinther 

zijn kampioen! het bestuur en heel 
b.C. tenderfeet feliciteert het hele 
MU16 team en coach van harte 
met deze geweldig mooie over-
winning!

Meiden Mu16 tenderfeet 
kampioen

de bleeken zoekt jeugdvissers 

extra altior nieuws: spannende zondag
heesWIJK-DInther - Voor korf-
balvereniging Altior uit Heeswijk-
Dinther staat er een spannende 
zondag op het programma. 

het eerste team van Altior heeft 
zondag 26 april een heel belang-
rijke stap gezet richting het kam-
pioenschap. nadat in de zaal een 
plek in de topklasse is bemachtigd, 
gaan de dames ook op het veld 
een gooi doen naar deze plek. Op 
zondag 10 mei kan het kampioen-
schap behaald worden. Om 14.30 
uur is de wedstrijd tegen sVsh. Dit 
is tevens de laatste thuiswedstrijd 
met Jan van der Pas in de begelei-
dende rol. Jan zal op het einde van 
het seizoen afscheid nemen van 
het dameskorfbal. 
Altior 2 is al in veilige haven in de 
reserve topklasse, waardoor vol-
gend seizoen veel wedstrijden met 

het eerste gekoppeld gespeeld 
kunnen worden. Ook Altior 4 kan 
kampioen worden, maar heeft nog 
een zege nodig. 

Alico MW 1 - Altior MW 1
Met drie doelpunten tegen ston-
den de meiden toch maar met één 
puntje achter. er waren namelijk 2 
doelpunten afgekeurd. Met een 
doorloopbal kon Altior de stand 
gelijk trekken. Voor de rust kreeg 
de ploeg nog een afstandsschot 
tegen. na de rust ging de strijd 
wederom gelijk op en na de stand 
van 4-3, kroop Altior langzaam 
langszij. Altior streed ervoor om 
deze partij naar de hand te zet-
ten en met een afstandsschot van 
beide teams werd de eindstand in 
het voordeel van Altior beslist: 5-6. 
Inge, Martine en Jessica worden 
bedankt voor hun invalbeurten. 

De jeugd van Altior is afgelopen 
weekeinde weer op kamp ge-
weest. het was een waanzinnig 
weekendje met 97 deelneemsters 
en zo’n 23 volwassenen in de lei-
ding. er werd gestreden in doe-
groepen om de eer en dit waren 
niet alleen sportieve uitdagingen, 
ook denkwerk werd verricht.

hvch maakt ritje naar nuenen 
de moeite waard

nuenen begon de wedstrijd sterk 
en maakte het hVCh best las-

tig. Dat veranderde toen Gijs van 
de Voort de 0-1 maakte. Daarna 

kwam er meer ruimte voor hVCh, 
maar dat leidde niet tot een gro-
tere voorsprong. sterker nog,  
nuenen wist in het eerste bedrijf 
gelijk te maken en daarna werd de 
eerste helft een beetje saai. 
In de tweede helft begon nuenen 
wederom aanvallend en de thuis-
ploeg kreeg ook de eerste kan-
sen. hVCh-middenvelder Van de 
Voort liep zich op het middenveld 
weer een slag in de rondte. Daarin 
stond hij wel vaak alleen. na een 
kwartier in de tweede helft viel 
tom hekerman geblesseerd uit en 
Joey Vissers was zijn vervanger. 
hVCh ging naarmate de tweede 
helft vorderde steeds beter spe-
len en in de 71e minuut betaalde 
dat zich uit. De assist was van rik 
Korsten en Freek van eembergen 
kopte de bal voor de 1-2 binnen. 
een paar minuten later was er de 
assist van Joey Vissers en ook nu 
liet Van eembergen de nuenen-
doelman kansloos: 1-3. zo heeft 
hVCh deze competitie zes punten 
van nuenen afgesnoept.

voetbal

heesCh – Voor HVCH was zondag het ritje naar Nuenen de moeite 
waard. De eerste helft was nog een saaie bedoening, die toch nog een 
1-1 ruststand opleverde. In de tweede helft wilde Nuenen de wedstrijd 
forceren. Dat liep echter anders. HVCH nam het initiatief over en wist 
via de tweemaal scorende Freek van Eembergen uit te lopen tot een 
mooie 1-3 overwinning. 
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AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bart Strijbosch BV.
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Conscius Sports
Creatief & Lekker
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Karwei
Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV 

Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Moringa3 - praktijk voor welzijn
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
UCE Computers
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooIbernheze

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

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

clubvoetbaldagen in de zomervakantie 
nIsteLrODe - De drie leukste 
dagen van de zomervakantie voor 
kinderen van 6 t/m 13 jaar vinden 
op 19, 20 en 21 augustus plaats 
bij Prinses Irene in Nistelrode, tij-
dens de Clubvoetbaldagen. 

tijdens dit gave voetbalevenement 
zijn niet alleen de leden van Prin-
ses Irene welkom, iedereen mag 
meedoen! Kinderen worden uit-
gedaagd met afwisselende voet-
baloefeningen onder leiding van 
ervaren jeugdtrainers.
De inschrijving is nu geopend op 
www.clubvoetbaldagen.nl/voet-
baldagen-prinsesirene/

Mix
De deelnemers zijn sportief bezig 
in hun lange zomervakantie en 
maken nieuwe vriendjes en vrien-
dinnetjes. Afwisselende animatie, 
zoals een voetbalquiz met vragen 
van profspelers en een penaltybo-
kaal zorgen voor een mooie mix 

tussen voetbal en plezier. Kortom 
drie dagen voetbalfeest met eten 
en drinken tussen 9.00 en 17.00 
uur. Ouders kunnen met een ge-
rust hart hun kinderen mee laten 
doen, omdat ze weten dat ze op 
een veilige plaats sportief worden 
beziggehouden. 

Dit zeker ook door de aantrekke-
lijke prijs van € 99,- inclusief com-
pleet voetbaltenue t.w.v. € 45,-!

Plezier
Prinses Irene organiseert deze 
voetbaldagen samen met de Club-
voetbaldagen. Deze organisatie 
heeft jarenlange ervaring en orga-
niseert deze dagen voor meer dan 
60 clubs in het land. zo worden 
deze dagen professioneel georga-
niseerd maar blijven deze, gezien 
de prijs, laagdrempelig. Meld je 
nu aan voor deze topdagen in je 
vakantie via www.clubvoetbalda-
gen.nl/voetbaldagen-prinsesirene.

schrijf snel in, want VOL is echt 
VOL! 

Voor € 99,- is alles inclusief! 
•	 3	dagen	voetbaltraining	
•	 3	dagen	 lunch,	drinken	en	ani-

matie 
•	 opvang	tussen	9.00	-	17.00	uur
•	 lekker	 voetballen	 met	 voetbal-

vrienden 
•	 afwisselende	 en	 uitdagende	

training waar je veel van leert 
•	 een	vaantje	en	certificaat	
•	 je	 krijgt	 een	 compleet	 tenue	

t.w.v. € 45,-.

Gacom nieuwe sponsor whv c1
LOOsbrOeK - WHV C1 heeft 
een nieuwe sponsor gevonden in  
Gacom BV. Gacom BV is een 
onderdeel van Gabriels Totaal 
Techniek uit Veghel en is gespe-
cialiseerd in data- en telecomop-
lossingen, brandmeldinstallaties, 
CCTV systemen en inbraakbevei-
liging.

Gabriels totaal techniek is een 
sponsor die al jarenlang verbonden 
is aan WhV met vele sponsoracti-
viteiten. bij WhV C1 staan tech-
niek en ontwikkeling ook hoog in 
het vaandel. Daarom past deze 
sponsor goed bij dit team, dat heel 

blij is dat trainer en mede-eigenaar 
van Gacom bV, Patrick de Mol, dit 
voor het team geregeld heeft. spe-

lers en trainer van WhV C1 willen 
hierbij Gacom, Gabriëls sportfoto-
grafie (foto) en WhV bedanken. 

heeswijk behaalt stiekeme zege bij rkJvv
Den bOsCh/heesWIJK-DInther 
- Heeswijk behaalde in de uitwed-
strijd tegen RKJVV een ‘stiekeme’ 
zege en won hiermee voor de der-
de wedstrijd op rij.

Met het oog op de nacompetitie 
startte trainer Marc van de Ven 
in een iets andere opstelling dan 
gebruikelijk. De thuisploeg begon 
gedreven aan de wedstrijd, die 
door de uitstekende scheidsrechter  
Uitterhoeve op gang werd geflo-
ten. Al snel werden de bossche-
naren gevaarlijk, want binnen het 
kwartier hadden zij al twee keer de 
buitenkant van de paal geraakt. 

nadat stef Adank met een vlam-
mend afstandsschot voor het eer-
ste gevaar namens heeswijk had 
gezorgd, werd het in de 20e mi-
nuut 0-1 voor de gasten. Michel 
van Druenen zette in zijn nieuwe 
rol als rechtsbuiten goed druk op 
de bossche verdediging, waar-
door een terugspeelbal op keeper 
bouchti de enig resterende optie 
was. 

Onder druk van Wouter van Dijke 
en dankzij het hobbelige en natte 
veld, maaide de doelman langs de 
bal. Van Dijke pikte het speeltuig 
op en gunde de doorgelopen Van 
Druenen een doelpunt, 0-1. 

Voorsprong
na de pauze duurde het niet lang 
totdat de gastheren het verdiende 
doelpunt dan toch achter Patrick 
Lunenburg wisten te schieten. een 
voorzet van rechts werd keurig 
teruggelegd door invaller eerhart 
en Martien de bekker wist de 1-1 
binnen te schuiven. Met nog een 
kwartier te spelen kwam heeswijk 
toch weer op voorsprong. Inval-
ler Jules heerkens verdiende een 
corner en Çetin Alpdogu draaide 
de bal strak voor het doel van 

Fahd bouchti. sten van de berg 
torende hoog boven iedereen uit 
en kopte hard in. Doelman bouchti 
redde deze inzet met een uiterste 
krachtsinspanning, maar volgens 
de goed gepositioneerde leidsman 
Uitterhoeve deed hij dit achter de 
doellijn. 

De 1-2 stand kwam - ondanks de 
aanhoudende druk van rKJVV - 
niet meer in gevaar en daardoor 
won heeswijk de derde wedstrijd 
op rij.

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
7 meI 

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

meidendag
Locatie: Jongerencentrum 
Checkpoint Heesch
Pagina 17

boodschappenbus 
naar berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

oud papier
Locatie: Vorstenbosch

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

8 meI 

Hullie ballonnenclown
Locatie: Hullie Uden

reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

talententraining 
voor meiden voetbal
Locatie: Sportpark de Schellen 
Nistelrode

I-meet schuimparty 
voor 11 t/m 16 jaar
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

9 meI 

World fairtrade Day
Pagina 23

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

Golden earring in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

muzikale ontmoeting 
bso en oDe
Locatie: Aula Gymnasium 
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

rommelmarkt 
protestantse kerk
Locatie: Kerkstraat 2 
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

10 meI

moederdag
Pagina 12, 13, 14, 15

Hullie moeder verwendag
Locatie: Hullie Uden

expositie fotoclub bernheze
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert: Hanneke & 
mieke van nistelrooij
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 10

Wegwerkzaamheden laar 
Locatie: Nistelrode 
Pagina 20

11 meI 

Inloopavond: 
Inrichting- en beheerplan 
van De maashorst
Locatie: Slabroekseweg 5 
Nistelrode
Pagina 20

Workshop: 
asperge gerechten
Locatie: De Eijnderic Heesch

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
Pagina 4

Wijziging oud papier
Locatie: Kern en buitengebied 
Heeswijk-Dinther

12 meI 

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Inloopavond: 
Inrichting- en beheerplan 
van De maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 20

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Inschrijfavond losbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek

symposium: 
Wat is naH / CVa
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

13 meI 

labyrint lopen, 
reiki-oefenavond en open 
huis bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus snel leren=leuk leren 
door klasse-rt
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

‘Vorstenbosch pakt uit’ 
en kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 16

14 meI 

Hemelvaartsdag

zeskamp bij prinses Irene
Locatie: Sportpark de Schellen 
Nistelrode

‘Vorstenbosch pakt uit’ 
en kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 16

15 meI 

teenage 12+ party
Locatie: Lunenburg Loosbroek

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

‘Vorstenbosch pakt uit’ 
en kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 16

expositie & kinderatelier
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 15

16 meI 

banDintheroom
Locatie: Aakantstraat 
Heeswijk-Dinther

bavaria summer breeze
Locatie: Sportpark De Hoef 
Loosbroek

‘Vorstenbosch pakt uit’ 
en kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 16

17 meI 

Voettocht naar de sint-jan
Locatie: Startpunt Kerk Heesch
Pagina 9

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

H.b.V. open senioren 
toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

open jeu de boules toernooi
Locatie: Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

‘Vorstenbosch pakt uit’ 
en kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 16

expositie: Verrassing
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

18 meI 

Inloopavond: 
Inrichting- en beheerplan 
van De maashorst
Locatie: Slabroekseweg 5 
Nistelrode
Pagina 20

uitleg voor jeugdvissers
Locatie: Brugstraat 73 Vinkel
Pagina 38

Vogelvierdaagse
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Pagina 30

19 meI 

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Vogelvierdaagse
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Pagina 30

20 meI 

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

openbare bijeenkomst: 
nistelrode 2020
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 20

Inschrijven 
kinderVakantieWeek
Locatie: Vorstenbosch

Vogelvierdaagse
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Pagina 30

21 meI 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

basiscursus Dierencommuni-
catie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bingo voor stg. tess
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Informatiebijeenkomst 
Gordelroos
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel
Pagina 4

Vogelvierdaagse
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Pagina 30

22 meI 

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

kbo dagreis
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

24 meI 

1e pinksterdag

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

25 meI 

2e pinksterdag

Vormsel
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther


