
Bijna vier jaar geleden sprongen 
Rian van Schijndel en Heidi Ver-
wijst in het diepe en begonnen 
met in hun kielzog, zoals ze zelf 
melden: ‘goeie mensen die ook 
hard werken’ aan het avontuur 
van DeMooiBernhezeKrant. Media 
die, door de gezamenlijke inzet en 
inspanningen, intussen staan als 
een huis. 

Jan en Jan media
Recent namen Jan Forman en Jan 
van de Vossenberg de weekbla-
den Brug, Bernhezer, Streekwijzer, 

Rosbode en Schijndels Nieuwsblad 
over van A&C Media. De twee he-
ren waren tot voor kort verkopers 
van deze bladen en waren in één 
pennenstreek geen werknemers 
meer, maar werkgevers. Jan en Jan 
Media gaan vol enthousiasme de 
uitdaging aan om hun titels te ver-
sterken. 

Omdat DeMooiBernhezeKrant 
en Bernhezer elkaar qua versprei-
dingsgebied overlappen en om 
rust te creëren op deze markt, 
zochten de heren contact met de 

dames. Mede, zoals zij zelf stellen: 
‘een goede samenwerking is beter 
dan elkaar kapot concurreren’. Na 
een aantal in goede sfeer verlopen 
gesprekken bleek er een klik tussen 
het viertal. Er is een basis gelegd 
voor een goede samenwerking om 
elkaars kranten te versterken en 
gelijktijdig te zorgen dat iedereen 
niet doorlopend hetzelfde leest. 
Iets wat uiteraard gepaard gaat 
met enige veranderingen. 

“We halen De Bernhezer uit de 
markt. De laatste valt op 24 juni 

op de mat. Het nieuws uit HDL 
zal gewoon opgenomen worden 
in DeMooiBernhezekrant en in 
goed overleg ook in De Brug”, la-
ten beide Jannen weten terwijl de 
dames instemmend knikken. Rian 
en Heidi vullen aan; “Indien een 
onderwerp uit Heeswijk-Dinther in 
beide kranten komt, gaat er voort-
aan één correspondent mee aan 
de slag. Mensen hoeven niet twee 
keer tijd te maken of hun verhaal 
dubbel te doen. De onderwerpen 
zullen nog wel eens hetzelfde zijn, 
maar wel altijd verpakt in een an-
der leesbaar jasje”. 

Daarmee is het, volgens Rian, Hei-
di, Jan en Jan, een win/win situatie 
voor iedereen. Zowel voor hen, als 
voor iedereen die nieuws wil de-
len. Zij spreken dan ook de wens 
uit dat HDL items zoals vanouds 
doorgegeven blijven worden aan 
de redacties die in goed onderling 
overleg zullen zorgen dat het een 
mooi plaatsje krijgen in de kranten. 

In een relaxte sfeer werd afgelo-
pen week met elkaar het glas ge-
heven op de goede samenwerking 
en het vertrouwen in de toekomst 
uitgesproken. Tot slot willen bei-
de Jannen iedereen danken voor 
het jarenlange vertrouwen in de 
Bernhezer en melden aansluitend 
te hopen dat deze ook in de toe-
komst behouden blijft.
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Aspergefietstocht
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Rondje Bernheze

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren 

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

sWiFtboYs 8 wint loosbroekse quiz

LOOSBROEK - Swiftboys 8 is de 
winnaar geworden van de eerste 
Loosbroekse quiz. Het team kreeg 
zaterdag in een bomvolle zaal 
Kerkzicht de eerste prijs uitgereikt. 

In navolging van bijna alle dorpen 
in deze regio, kreeg ook Loosbroek 

een dorpsquiz. “Het dorpsgevoel 
leeft hier nog volop”, vertelt Rick 
Dekkers namens de organisatie. 
“Daar past zo’n quiz natuurlijk per-
fect bij. Op zaterdag 30 mei gingen 
ruim 500 inwoners aan de slag om 
de klus van ‘Losbroekwist’ te kla-
ren. Het hele dorp stond op zijn 

kop en iedereen was enthousiast. 
Ook de prijsuitreiking is een groot 
dorpsfeest.” Burgemeester Marieke 
Moorman was als winnaar van de 
Hisse Kwis, als ervaringsdeskundi-
ge, in een bomvolle zaal Kerkzicht 
aanwezig om de prijzen uit te de-
len en de winnaars te feliciteren. De 
grote en felbegeerde beker kwam in 
handen van ‘Swiftboys 8’. Het team 
won een bbq-pakket en € 250,-. De 
tweede prijs - ook een bbq-pakket 
- was voor ‘Jannopedia’. De derde 
prijs, twee meter bier, was voor 
‘Back to Victory’. De quiz leverde 
ook nog een aanzienlijk bedrag op 
voor het goede doel in het dorp. 
De Loosbroekse Kerncommissie 
kreeg een cheque aangeboden van 
€ 250,- voor de dagbesteding van 
senioren in De Wis op woensdag-
middag. Het bestuur van Stal Ber-
tus, het dierentuintje bij de Loos-
broekse basisschool, kreeg een 
cheque van  € 750,-.

Team van Swiftboys Foto: Jan Gabriëls

Jan van de Vossenberg, Heidi Verwijst, Rian van Schijndel en Jan Forman 
 Tekst: Wendy van Lijssel  Foto: Marcel van der Steen

bernheZe media en Jan & Jan media slaan handen ineen

Samenwerken en elkaars kranten versterken

BERNHEZE - Samenwerken en versterken is de basis van de nieuwe samenwerking die de eigenaren van 
DeMooiBernhezeKrant en de Bernhezer aangaan. De Bernhezer valt op 24 juni voor het laatst op de mat. 
Deze krant verdwijnt, het nieuws blijft. Goed vertaald en verspreid over een groot gebied, waarbij het nieuws 
uit de kernen Heeswijk, Dinther en Loosbroek, zowel in de DeMooiBernhezeKrant als ook in de Brug en - 
indien relevant - in andere Jan & Jan Media te lezen is.

Een krant 
verdwijnt,

het nieuws blijft

Groen liCht voor 
brandWeerrood 
in heesCh Zie pagina 25
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

‘Summertime- 
tapaSbroden 
time’ 

Als het ook maar een beetje 
mooi weer wordt, gaan we bijna 
massaal onze eetgewoonten 
omgooien.
YES!! Zet de BBQ maar aan... Of 
we gaan lekker makkelijk voor een 

zelfgemaakte salade met brood of een gevuld brood. Daar is mijn 
schoonzus Ilse goed in. Onze tapasbroden vullen of beleggen. 
Vorige week heb ik het lekkerste broodje shoarma ooit gegeten. Ik 
licht een tip van de sluier op. 
Neem een focaccia tomaat en snijd die dwars door. Daarna 5-7 
minuten warm maken in een oven van 180 °C zodat die lekker 
krokant is. 

Besmeer ‘t onderste deel met currysaus. Beleg met shoarma 
vlees (met kip of gehakt kan ook). Daarop een laagje rucola sla. 
Besmeer het bovenste deel van de focaccia met knoflooksaus.
Ons stokbrood is er echt één die iedereen lekker vindt. 
Maar onze tapasbroden en grand cru broden met desem bereid, 
daar gooien wij hoge ogen mee. Ze zijn ook al echt ontdekt 
door veel inwoners van Bernheze en Oss. Mijn broer Harm is 
altijd bezig met try-outs van nieuwe variaties, bijzondere smaken 
combineren en werken met producten van het seizoen. Tot eind 
juni hebben we het ’asperge-ham brood’ en daarna komt er weer 
een nieuwe variant. Elke maand een andere, onder de noemer  
‘primeur tapasbrood’.
Broer Bart houdt zich bezig met wat wij noemen ‘groot brood’ en 
in het kader van vaderdag heeft hij - samen met Fokke Roeland 
van Bierbrouwerij Oijen - een ‘stoer brood voor stoere papa’s’ 
ontwikkeld: Bierbrood bereid met ‘Oijens donker’. Robuust, vol 
van smaak, krokante korst; een echt brood met de smaak van 
vroeger. Die liggen vanaf donderdag in de winkel en - samen met 
een fles Oijens donker - een smakelijk cadeautje voor vaderdag. 
Natuurlijk verrassend verpakt.
Alle vaders een fijne vaderdag gewenst !

Lizzy Lamers-Green, de bakkers Lamers

bakkerij
Column

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

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

LAATSTE WEEK ASPERGES!

Liefhebbers kunnen hier genieten 
van bijzondere films, die met zorg 
zijn uitgekozen. Wie tijdig achter-
grondinformatie over de eerstvol-

gende film wil ontvangen, kan zich 
aanmelden voor een nieuwsbrief 
via  beheerder@nesterle.nl, onder 
vermelding van filmmail.

De eerstvolgende filmavond op 
donderdag 25 juni begint om 
20.15 uur. Kaartjes à € 5,- zijn voor 
aanvang verkrijgbaar aan de kassa 

vanaf 19.30 uur.  Achteraf is er ge-
legenheid om de film onder het ge-
not van een drankje na te bespre-
ken  in de sfeervolle foyer.

Filmavond in nesterlé 
NISTELRODE - CC  Nesterlé in Nistelrode vertoont elke laatste donderdag van de maand een film in de thea-
terzaal om 20.15 uur. De eerstvolgende filmavond vindt plaats op donderdag 25 juni.

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’

Op het podium in het bos
Weinigen boekten de laatste jaren 
zo’n succes als Caro Emerald. Haar 
debuut ‘Deleted Scenes From The 
Cutting Room Floor’ werd vijfmaal 
platina en het album bleef maar 
liefst dertig weken op nummer 1 
staan in de album top 100. Dat le-
verde drie uitverkochte concerten 
in de Heineken Music Hall op. En 

na Nederland ging het vervolgens 
ook in het buitenland hard met de 
zangeres. 
Na twee  jaar voornamelijk te heb-
ben getourd in Europa, keerde 
Caro Emerald eind vorig jaar terug 

naar Nederland, waar ze aan een 
uitgebreide tour langs de Neder-
landse podia begon. 

Tijdens deze concerten speelt Caro 
Emerald met haar band nummers 
van haar laatste cd ‘The Shocking 
Miss Emerald’, maar ook hits van 
haar eerste album ‘Deleted Scenes 
From The Cutting Room Floor’.

Caro emerald in natuur-
theater de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER  - Caro Emerald, een wereldster van Hollandse bo-
dem, komt naar De Kersouwe! Met hits als ‘Back it up’ and ‘Night like 
this’, ‘Tangled up’, ‘Liquid Lunch’ en vele andere is het maar goed dat 
De Kersouwe geen dak heeft.  Er zijn nog kaarten voor Caro Emerald 
in De Kersouwe. Te bestellen op ww.kersouwe.nl, bij VVV heeswijk en 
uitpunt Veghel. Vrijdag 19 juni, aanvang 21.00 uur, entree € 40,50.

kooktips  Bloemkool
– Giet bij het koken van bloemkool een scheutje azijn in het water. De bloemkool blijft dan 

hagelwit. Een schepje suiker geeft hetzelfde resultaat.

– Wilt u de nare lucht voorkomen bij het koken van bloemkool, leg dan een sneetje oud brood 

op de kool.

een wereldster 
komt naar de 
kersouwe

een stoer brood voor stoere papa’s

de eerstvolgende 
filmavond is 
donderdag 25 juni
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Het gebouw van de schietvereniging 
ligt licht verscholen aan de Zwarte 
Molenweg. Het pand is eigendom 
van de vereniging. Een mooie kans 
voor het houden van een vrien-
denuitje, familie-uitje, buurtvereni-
ging- of een sportclubbijeenkomst. 
Doordat het gebouw eigendom is, 
kunnen de kosten voor een avondje 
schieten en een borreltje aan de bar 
binnen de perken blijven.
 
Onder begeleiding
Het schieten met de buksen van de 
vereniging is altijd onder begelei-
ding van een van de leden. Veilig-
heid staat voorop, ook al schiet je 
met een luchtbuks. Elke dinsdag 
wordt er vanaf 19.30 uur gescho-
ten door de leden van de club, 
maar je kunt ook een eigen club op 
een andere avond oprichten. Na-
tuurlijk gelden daarvoor wel voor-
waarden, maar vanaf 12 jaar kun 
je lid worden van de club of met 

vrienden een eigen club oprichten, 
onder toezicht van de ervaren le-
den. Alcoholische dranken worden 
vanaf 18 jaar geschonken.
 
Leren schieten
Vanaf 12 jaar kun je leren schie-
ten met de bij de vereniging aan-
wezige buksen. Je kunt – na aan-
melding - enkele weken komen 
proefschieten voordat je een lid-
maatschap aangaat. De eerste be-
ginselen worden je door leden van 
de huidige schietvereniging bijge-
bracht. Voor de regels en de ver-
dere verfijning van techniek, zijn er 
mogelijkheden om van een trainer 
les te krijgen.
 
Avondje uit
Een avondje uit wordt heel speci-
aal als je dat doet met schieten in 
wedstrijdverband met je buren of 
vrienden. Helemaal gezellig wordt 
het als je daarna een borreltje aan 

de toog drinkt op de winnaar of 
verliezer, net als in ’t Wilde Wes-
ten, is dat vast en zeker een succes. 
Zeker als je zelf zorgt voor de bij-
passende cowboyhoed en laarzen. 
Voor meer informatie: Piet van 
Hinthum, Maxend 50A, tel. 0412-
611168.

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

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

bbQ

Barbecue. Als de temperatuur boven de twintig graden komt, is het 
ongeveer het eerste woord wat je hoort. Je ruikt als je door de straten 
loopt en in de winkel zijn de kolen niet aan te slepen. Iedereen lijkt 
zich te vullen met grote hompen vlees en kilo’s koude schotel alsof ze 
jaren niet gegeten hebben. Normaal is er geen mens dat reikhalzend 
uit kijkt naar een zwartgeblakerd speklapje op het bord, behalve als het 
gebakken is in de buitenlucht op een apparaat wat de hele winter in de 
schuur heeft gestaan. 

Ik ben zelf niet zo’n vleesliefhebber. Vooral het soort vlees waar ik mijn 
best voor moet doen om er nog iets van mijn gading af te kluiven, laat 
ik graag links liggen. Vetranden en schelpen zijn niet aan me besteed. 
Panklaar netjes gesorteerd op mijn bordje wil ik er best aan beginnen, 
maar ga niet aan me vragen mijn gebakken varkensribben te ontleden 
met mijn gebit, want dat gaat me net iets te ver. Gamba’s waar ik 
zonder pardon de kop af moet rukken om daarna zijn arme lijfje naar 
binnen te slurpen, doe ik ook niet aan. Te vies en ik heb er echt geen 
geduld voor. 

Ik sta er ook altijd versteld van hoeveel vlees mensen naar binnen 
kunnen werken als het BBQ-seizoen weer is begonnen. Net of ze 
de hele winter op vleesrantsoen hebben geleefd en dan de verloren 
schade weer moeten inhalen. Laat staan de bakken huzarensalade 
die soldaat worden gemaakt tijdens zo’n buitenvreetfestijn. Normaal 
zetten ze het de hond niet eens voor, nu eten ze - bij wijze van spreken 
- rechtstreeks uit de bak. 
Het is overigens niet zo dat ik uitnodigingen voor een barbecue 
daarmee stelselmatig afsla, integendeel. Het is het perfecte excuus om 
zelf niet te koken en daarbij gewoon heel gezellig. En er is altijd wel 
iemand die zich geroepen voelt om al dat vlees te bereiden en aan de 
gasten op te dienen. Zonder vetrandje graag!

Column
d’n blieker

Antoon Timmers, voorzitter ’t Kos Kôjjer in opperste concentratie  Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

schieten als buurtfeest of het 
afsluiten van een verenigingsjaar
’t Kos Kôjjer heeft alles in huis voor een knallende afsluiting

‘Schieten als uitje met buren, 
vrienden, familie of vereniging’

NISTELRODE – Schieten met luchtbuksen werd vroeger veel gedaan om vogels en muizen te verjagen. Nu 
wordt in verenigingsverband geschoten, puur voor het oefenen van het oog en de concentratie. De schiet-
vereniging ’t Kos Kôjjer uit Nistelrode heeft in haar bijna 50-jarig bestaan al heel wat schutters voortge-
bracht, getuige de rijk gevulde prijzenkast.

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

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

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

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

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

normaal zetten ze het de hond niet 
eens voor, nu eten ze - bij wijze van 
spreken - rechtstreeks uit de bak
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de dagbesteding bij laverhof voelt 
betrokken en zorgzaam!

Voor mij is de Parkinsongroep die 
Laverhof geïnitieerd heeft heel 
waardevol. Ik vond het lastig te 
accepteren dat ik geen baas meer 
was over mijn eigen lichaam. An-
dere mensen kunnen dat niet be-
grijpen, maar als ik mijn gevoel 
in de Parkinsongroep ter sprake 
breng, is er naast begrip voor de 
fysieke beperkingen, ook mede-
gevoel voor wat het geestelijk met 
mij doet. 
Natuurlijk voel ik de bezuinigin-
gen in de zorg, maar ik vind dat 
Laverhof dat heel goed oplost. 
Medewerkers blijven betrokken, 
zorgzaam en vriendelijk, ondanks 
de tijdsdruk.”

ParKinsonGroeP: 
een UnieKe eXPertise 
Teammanager voor onder andere 
de dagbesteding bij Laverhof, El-
len van der Heijden: “Dat wat 
vandaag verandert in de zorg, kan 
- bij wijze van spreken - morgen 
alweer anders zijn. Dat vraagt up-
to-date blijven en de veranderin-
gen begrijpbaar vertalen naar onze 
cliënten. Dit behoort onder andere 
tot mijn taken. Ik ben trots op de 
Parkinsongroep, omdat het een 
unieke expertise van Laverhof is. 

De specifiek geschoolde behan-
delaren van Laverhof kunnen we 
nu inzetten voor deze specifieke 

groep cliënten, omdat we merk-
ten dat er behoefte aan was. Het 
is een waardevolle aanvulling op 
de andere vormen van onze be-
handelingstrajecten, bijvoorbeeld 
dagbehandeling na een revalida-
tietraject.”

mét en Zonder theraPie
In overleg met cliënt en familie/
mantelzorgers wordt voor de dag-
besteding mét behandeling een 
behandel- en zorgplan opgesteld. 
De therapie wordt individueel op 
maat aangeboden. Voor de dag-
besteding zonder behandeling ligt 
een zorgplan aan de basis. “Ons 
dagbestedingsteam zorgt voor een 

zinvolle dagvulling, waarbij be-
houd van fysiek en geestelijk ver-
mogen centraal staat. Dat kan be-
wegingsgericht zijn en/of gericht 
zijn op begeleiding, variërend van 
geheugentraining tot het praktisch 
omgaan met de aandoening in het 
dagelijks leven. 

Deze vorm van dagbesteding kan, 
naar behoefte, één tot vijf dagen 
worden ingezet en is bedoeld om 
familie/mantelzorgers te ontlasten. 

Er wordt een groepsprogramma 
aangeboden, waar mensen vrij-
blijvend aan mee kunnen doen. 
Natuurlijk stimuleren we hen om 
actief mee te doen, maar er plezier 
in hebben blijft voorop staan!”    

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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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

HEESWIJK-DINTHER - Laverhof heeft twee vormen van dagbesteding voor verschillende doelgroepen. De 
dagbesteding zonder behandeling, met als doel een zinvolle invulling te geven aan de dag. En de dagbeste-
ding met behandeling. Voor beide vormen heeft u een indicatie nodig van het Wmo-loket van de gemeente 
of via het CIZ. Mevrouw Van der Steen maakt gebruik van de laatstgenoemde bij St. Barbara in Wijbosch: 
“Dat doe ik al negen jaar en ik vind het nog steeds fijn om twee keer per week te gaan. Zéker nu er een spe-
ciale Parkinsongroep is, want nu kan ik mijn ervaringen delen met mensen die mij écht begrijpen.

Ellen van der Heijden en  mevrouw Van der Steen Tekst en foto: Hieke Stek

ellen: ‘Dat wat vandaag verandert in de zorg, kan - bij wijze van spreken - morgen alweer anders zijn’

‘Medewerkers 
blijven betrokken,
zorgzaam en 
vriendelijk, 
ondanks
de tijdsdruk’

Je zult nooit gelukkiger zijn dan je 
verwacht te worden. Gelukkig zijn is

een kwestie van je verwachtingen aanpassen.
–Bette Davis–
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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!

Oijens Donker brood

SUPERFOOD VOOR MANNEN
Samen met Bierbrouwerij Oijens heeft Bart ’n 
heerlijk robuust brood ontwikkeld. Een stoer 
brood met een knapperige korst en het graan 
geweekt in Oijens Donker. Het bier geeft een 
heerlijke authentieke smaak aan het brood. 
Iedereen kan het eten, dronken word je er niet 
van. TIP: heerlijk brood bij de BBQ!

SUPERKADO 

VOOR STOERE PAPA’S

Oijens donker brood

(600 gram)

+ ’n fl es Papa Bier 

van Bierbrouwerij Oijens

Samen verpakt in ’n zwarte boerenzakdoek.

2,95

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449

U kunt ook bestellen in onze webshop! SUPERKADO 

VOOR STOERE PAPA’S

Oijens donker brood

(600 gram)

+ ’n fl es Papa Bier 

van Bierbrouwerij Oijens

Samen verpakt in ’n zwarte boerenzakdoek.

2,95

  

tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

4 harde broodjes
naar keuze 

1,00
geldig t/m 24-6-2015 Brouwerij Oijen brouwt ’n heerlijk bier…       wij bakken er ’n stoer brood mee…           jij verrast papa met ’n super kado

de fietser centraal

In 2013 is onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden en pluspunten van 
een snelfietsroute tussen Bernheze, 
Uden en Veghel en in 2014 werd 
een mobiliteitsvisie vastgesteld. 

Daarin zijn de routes opgenomen 
die een verbinding moeten vormen 
tussen stad en platteland. Toen is 
ook vastgesteld dat een fietsroute 
een grote bijdrage kan leveren in 
de bewegingen tussen Oss – Uden 
- Veghel en de kernen die aan de 
fietsroute liggen. 

Voorkeur route
Het doel is om de fietsroute uiterlijk 
in 2020  klaar te hebben. Onlangs 
is onderzocht wat de beste route 
is. En de gemeente heeft in Nistel-
rode gesproken met de dorpsraad, 

ondernemers, onderwijs en ver-
tegenwoordigers van milieu over 
het voorkeurstraject dat de fiets-
route zou moeten volgen en of er 
voldoende fietspotentie aanwezig 
is om de snelfietsroute te ontwik-
kelen. Uit het onderzoek en de 
gesprekken blijkt dat de snelfiets-
route van Nistelrode naar Uden bij 
voorkeur via Kleinwijk, Kerkveld 
en Hoogstraat richting Uden zal 
lopen. Voor de plannen blijken een 
breed draagvlak en voldoende po-
tentiële gebruikers te zijn. 

Vooruit kijken
Nu de wens is uitgesproken om 
een snelfietsroute aan te leggen en 
bekend is waar deze moet komen, 
wordt gekeken hoe de route gefi-
nancierd moet worden. Dit wordt 

in 2016 vastgelegd in het nieuwe 
verkeers- en vervoersbeleid. Hierin 
komt ook te staan wanneer gestart 
wordt met de aanleg. Voordat ge-
start wordt met de uitvoering, be-
trekt de gemeente bewoners en 
anderen bij de plannen, zoals hoe 
de route eruit gaat zien. 

De snelfietsroute zal aangelegd 
worden met een capaciteit voor 
tweerichtingsverkeer, hetgeen in-
houdt dat de minimale breedte 3,5 
meter is en dat de fietser voorrang 
krijgt. Dit zal hier en daar ongelijk-
vloerse kruisingen tot gevolg heb-
ben. 

Voor meer informatie: 
www.bernheze.org.

BERNHEZE – Een snelle en veilige verbinding voor fietsers tussen Oss – Uden – Veghel is een speerpunt voor 
Agrifood Capital (waarbinnen ondernemers, overheden en onderwijs samenwerken om in 2020 Noordoost-
Brabant top regio in landbouw en voeding te maken) en voor de gemeenten Bernheze, Uden en Veghel. 
Deze  directe fietsverbinding met weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, weinig hinder 
van ander verkeer en glad asfalt zorgt voor verbetering van woon-, werk- en leefklimaat. 

winnaar� etstest9,7

BSP METROPOLIS

AD TEST WINNAAR

BSP METROPOLIS

test de winnaar hier!

De Task Force Kinderveiligheid 
roept alle ouders op de Veilig-op-
de-fiets check te doen. Zo weet je 
zeker of samen fietsen met je kind 
zo veilig is als je denkt!

Check de volgende punten:
1. Heb je het juiste fietsstoeltje?
2. Is het stoeltje juist gemonteerd?
3. Heb je goede spaakafscher-

ming? (een jasbeschermer is 
niet voldoende!)

4. Heb je bij elke fietsrit de gordel 
en voetriempjes goed vastge-
maakt?

Uiteraard kunnen ouders hun fiets 
ook laten nakijken in de fietsen-
winkel.

veilig-op-de-fiets check!
Veilig Verkeer Nederland 
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KBO Bernheze
Kbo heesCh
Vrijwilligers meld u aan

Kbo heesch - 
vrijwilligers 
gezocht

HEESCH - Met de KBO Heesch 
gaat het goed, maar het gaat niet 
vanzelf! Daarom is KBO Heesch 
op zoek naar vrijwilligers. 

Er is een vacature in het bestuur. 
Gezocht wordt een secretaris die 
de vergaderingen mee voorbereid, 
de verslaglegging doet en graag de 
administratieve spin in het web wil 
zijn.
De KBO is een vereniging met circa 
1200 leden en met ongeveer 150 
vrijwilligers. De organisatie wil nog 
meer werk gaan maken van het 
vrijwilligersbeleid. Daarom is zij op 
zoek naar een vrijwilligerscoördi-
nator die daaraan wil gaan mee-
werken.
Een grote vereniging dient te wer-
ken aan een goede communicatie. 
KBO Heesch is het maandblad en 
de website aan het verbeteren 
en wil werken aan het versterken 
van haar imago. Hiervoor zijn wij 
op zoek naar een extra redacteur. 
Altijd al een artikeltje willen schrij-
ven? Hier is je kans.

In ontwikkeling is CUBIGO, een 
digitaal platform dat voor de leden 
een zeer laagdrempelige entree zal 
betekenen voor zorgdiensten, af-
spraken maken en onderling con-
tact onderhouden. Dit project ver-
keert in de opstartfase. Wanneer 
je enige kennis hebt van ICT en 

belangstelling hebt voor dergelijke 
werkzaamheden, is dit een mooie 
kans om vanaf het begin mee te 
draaien.
Wie belangstelling heeft voor een 
van de bovengenoemde werk-
zaamheden en/of meer informatie 
wil hebben over het soort werk of 
het tijdsbeslag, kan een e-mail stu-
ren naar 
communicatie@kboheesch.nl. 
Er wordt dan contact opgenomen. 

Ledenadministratie
Van veel leden heeft KBO Heesch 
een e-mailadres, maar nog lang niet 
van iedereen. Wie ook zijn email-
adres wil doorgeven, kan dat doen 
via communicatie@kboheesch.nl.

dagtocht Kbo 
heeswijk naar 
Utrechtse heuvelrug

HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse dagtocht van KBO Heeswijk 
ging deze keer naar Maarsbergen, 
waar het gezelschap bij Kaasmu-
seum de Weistaar werd ontvan-

gen met koffie en gebak.  Na deze 
traktatie werd een film getoond 
over het maken van kaas en boter. 
Natuurlijk hoorde daar ook proe-
ven bij. In het museum werden 
vele herinneringen opgehaald aan 
hoe het vroeger was. 

Na de lunch was er een rondrit 
door verschillende dorpen van de 
Utrechtse Heuvelrug, die zeer in-
teressant werd omdat een plaat-
selijke gids er heel leuk over kon 
vertellen.  Deze rondrit werd on-
derbroken door een bezoek aan 
het Kijk- en Luistermuseum in Ben-
nekom. 
Dit museum bezit een rijke collec-
tie aan bewegende en muziekma-
kende figuren uit het verleden. Een 
enthousiaste vrijwilliger vertelde 
honderduit over straatpiano’s en 
pijporgels. De dag werd afgesloten 
met een goed diner bij restaurant 
Het Witte Huis in Zeeland, waarna 
iedereen voldaan naar huis ging.

Kbo heesch - 
burgerinitiatief 
Zorg in heesch
HEESCH - Een aantal mensen, ver-
tegenwoordigers van alle instan-
ties die iets met zorg van doen 
hebben, neemt het initiatief om te 
onderzoeken of een burgerinitia-
tief ZORG haalbaar is. Natuurlijk 
is de KBO ook van de partij. 

Voor de leden zijn alle veranderin-
gen in de zorg moeilijk te volgen. 

Het bestuur wil bereiken dat de le-
den met vragen altijd op een vast 
punt terecht kunnen, waar zij door 
deskundigen geholpen of doorver-
wezen kunnen worden. Twee be-
stuursleden gaan deelnemen aan 
het initiatief om een centraal loket 
in De Pas in Heesch op te zetten, 
waar iedereen straks terecht kan 
met vragen.

Kbo-brabant: pak 
de werkloosheid 
onder senioren 
aan en niet de 
werklozen

BRABANT -  Het Centraal Planbu-
reau (CPB) bracht een beleidsrap-
port uit waarin bepleit wordt om 
de langdurige werkloosheid on-
der ouderen aan te pakken door 
de WW-uitkering van ouderen in 
stapjes te verlagen naarmate men 
langer werkloos is. 

Zo zouden zij eerder geprikkeld 
worden om een nieuwe baan te 
accepteren. Het CPB schoffeert 
hiermee de grote groep 50-plus-
sers die nu al met een fors inko-
mensverlies kampt als gevolg van 
werkloosheid. 

Hoewel het kabinet en daaraan ge-
lieerde instituten als DNB, CPB en 
CBS wijzen op signalen van econo-
misch herstel, leiden deze signalen 
vooralsnog niet tot een aanmerke-
lijke verlaging van de werkloosheid 
onder senioren. Dit ligt echter niet 
aan de hoogte van de uitkering, 
zoals het CPB wil doen geloven. 
Integendeel, de motivatie onder 
oudere werkzoekenden om aan de 
slag te gaan en te blijven, is zeer 
hoog. 

De werkloosheid daalt onder jon-
geren weliswaar harder dan onder 
ouderen, maar dit ligt niet aan de 
hoge eisen die werkloze ouderen 
volgens het CPB zouden stellen, 
maar aan de voorkeur van werk-
gevers voor jonge werknemers.
 
Nog steeds lopen werkloze 
50-plussers tegen vooroordelen 
van werkgevers aan: ze zouden 
duur zijn en/of meer verzuimen. 
Het tegendeel blijkt waar. Werk-
gevers die wel werkzoekenden uit 
deze groep aannemen, zijn onver-
minderd positief over de motivatie, 
flexibiliteit en inzet die 50-plussers 
tonen.

Het voorstel van het CPB om de 
WW-uitkering van oudere werklo-
zen te verlagen, is vooral een klap 
in het gezicht van een grote groep 
mensen, die tijdens een extreem 
lange economische crisis en ver-
gaande overheidsbezuinigingen, 
ongewild werkloos is geworden.

Midden in het leven en dan dat ene moment…

Na een korte periode van ziekte, waarin wij hoopten op herstel, 
is nu toch tot ons groot verdriet overleden

mijn lieve man, onze fantastische vader en mijn geweldige opa

Piet van Schaik
echtgenoot van

Flora van Schaik-Beijen
* Utrecht, 29 januari 1947       † Uden, 11 juni 2015

 
 Nistelrode: Flora
 Nistelrode: Sandra
    Sjoerd
 Uden: Paul en Anouk
    Kaj

Kromstraat 26
5388 ET Nistelrode

De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 20 juni om 
11.00 uur in de aula van crematorium ”Rijk van Nijmegen”, 
Schoenaker 12 te Beuningen.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren.

Piet is thuis.
U kunt afscheid van hem nemen op woensdag of donderdag 
tussen 19.00 en 20.30 uur.

Na de dienst willen wij u graag ontmoeten voor een informeel
samenzijn in bar-zaal ’t Maxend, Maxend 22, 5388 TX te 
Nistelrode.

BernhezefamilieBerichten

een top agent die het respect 
verdiende, dat hij kreeg

Piet van Schaik werd 68 jaar en 
veel te vroeg moest zijn familie 
afscheid nemen. Op 11 juni 2015, 
na een korte periode van ziekte, 
waarin ze hoopten op herstel, ne-
men zijn vrouw Flora, dochter San-
dra en kleinzoon Sjoerd, zoon Paul 
en schoondochter Anouk voor-
goed afscheid. 

Piet, geboren in Utrecht, doorliep 
de politieschool en zijn diensttijd 
diende hij bij de marechaussee. In 
1971 begon hij bij het Korps Rijks-
politie en werd meteen ingezet in 
Nistelrode. Opperwachtmeester, 
postcommandant, wijkagent; ver-
schillende titels kwamen langs, 
maar Piet bleef gewoon Piet. Een 
man die het respect dat hij kreeg 

verdiende, door met respect met 
de medemens om te gaan.  

Een van de condoleancekaartjes 
geeft het treffend weer: “Piet was 
een fijne man, die zijn politievak 
verstond en je liever overtuigde 
van een misstap die je niet meer 
moest maken, dan met het bon-
nenboekje te zwaaien.” 
Piet was er voor de bevolking van 
Nistelrode, een echte mensen-
mens. Kende alle auto’s en verha-
len; kende Nistelrode. Hij wist; er 
zijn twee kanten aan het verhaal 
en oordeelde nooit meteen. Men-
sen kwamen dag en nacht thuis 
aan de deur met iets of wat ze 
dwars zat en konden altijd terecht. 
Piet was ‘bromsnor’, maar nooit 
brommerig, daardoor had hij een 
enorm netwerk. 
Toen hij kansen kreeg om verder te 
groeien, wilde hij dit niet en koos 
voor ‘zijn’ Nistelrode. Ondanks dat 
er veranderingen in zijn werk wa-
ren door reorganisaties en dit was 
zeker wennen voor hem, bleef hij 
een betrokken man. 
Bij “Zaal De Harmonie” kreeg hij 
op 58-jarige leeftijd een afscheid 
zoals hij verdiende, aangeboden 
door de bevolking van Nistelro-
de. De gemeente bedankte hem 
daarnaast voor zijn inzet met een 

speldje. Kerngezond kon hij gaan 
genieten van zijn welverdiende 
pensioen.
Met zijn advies en kennis van za-
ken bleef hij klaarstaan voor men-
sen.  Het huis werd levensloop-
bestendig gemaakt en hij ging er 
vanuit 103 jaar oud te worden. Hij 
verveelde zich nooit. Bijna dage-
lijks tenniste hij, iedere woensdag 
op de fiets met Jong Oranje, 50 km 
fietsen en natuurlijk, met Flora, ge-
nieten van het goede leven en de 
vrije tijd. Samen een eindje fietsen, 
op pad met de caravan of gezellig 
buurten met vrienden, kennissen 
of familie. Daarnaast stond hij al-
tijd voor de kinderen en kleinkind 
Sjoerd klaar. Ze hoefden maar te 
vragen en hij was er. 
Toen werd hij plotseling ziek en 
moest steeds verder kwaliteit van 
leven inleveren. Het enorme me-
deleven was ‘Piet zijn eigen ver-
dienste’, de kaartjes stroomden 
binnen. 
‘Hij heeft altijd heel goed voor ons 
gezorgd’, vertelt Flora, een op-
merking met een enorme lading, 
die de bewoners van Nistelrode in 
groten getale onderstrepen.
De familie van Schaik bedankt ie-
dereen van harte voor de enorme 
belangstelling tijdens het ziekbed 
van Piet en nu na zijn overlijden. 

in memoriam
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 juni 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

30 jaar slagerij
30 dagen aanbiedingen in verband met

beëindigen bedrijf over 30 dagen.
 

Na 30 jaar met voldoening te hebben gewerkt, 

willen we dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Dankbaar kijken we terug op deze tijd waarin we, 

mede dank zij u onze zaak en ons gezin 

hebben kunnen opbouwen.

21 mei 1985 21 mei 2015

Uw kwaliteitsslager

Dit willen we feestelijk afsluiten met iedere dag een andere aanbieding.

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 mini 
croissants

1,00

Pomodorie
desem

Lekker bij BBQ, soep 
en borrel

2,00

Monchoutaart 
met verse aardbeien

6-8 personen
Bodem van biscuit gevuld met  
monchou, slagroom en  verse 

aardbeien uit de streek

9,95

Verras je vader met een originele vadertaart met tekening, zie www.vanmook.echtebakker.nl  

2 Waldcorn-
bollen GRATIS

bij aankoop 
van 4 zachte 
melkbollen 

Volop zomerfruit

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

info@ceelengroentefruit.nl

Nog 1 week de lekkerste asperges

IJsbergsla per stuk € 0,75
Tros cherrytomaten 500 gram € 1,95
Salade v/d week 200 gram € 1,50

voorbereidingen hisse Kwis 
2015 in volle gang

Deze uitbreiding van de commis-
sie zorgt voor een frisse wind. Vol 
enthousiasme gaat de organisatie 
er weer tegenaan en ook dit jaar 
belooft er op 29 december een pit-
tige, maar vooral ook hele leuke 
kwis klaar te liggen. 

Benieuwd naar de vorderingen, 
nieuwtjes en misschien wel hints? 
Houd dan de website in de gaten: 

www.dehissekwis.nl en volg ons 
op Facebook 
www.facebook.nl/dehissekwis 
en Twitter 
www.twitter.com/dehissekwis.
 
Wij hebben er weer ontzettend 
veel zin in en hopen ook dit jaar 
weer op een groot aantal aanmel-
dingen!

HEESCH - Al enkele weken is de commissie druk in de weer met de voorbereidingen van De Hisse Kwis 2015. 
Elk jaar is het weer een grote uitdaging om vernieuwend te zijn in het type vragen en de geheime proef. Dit 
jaar verwelkomt de organisatie drie nieuwe commissieleden: Joop van Uden, Kelly Verstegen en Bo Coufreur. 

V.l.n.r. Joop van Uden, Bo Coufreur, Hans Verstegen, Laurens Menkveld, Kelly Verstegen, Corien Vos, Stan Jaspers en 
Emmy Wijnen 

SAMEN STERK IN BERNHEZE
Elkaar versterken, dat bereik je door samen te  
werken.  “We halen ‘de Bernhezer’ uit de markt.  
Het nieuws uit HDL zal opgenomen worden in 
DeMooiBernhezeKrant en in goed overleg ook 
in ‘de Brug’. Een win-winsituatie voor alle partij-
en, aldus Rian, Heidi, Jan en Jan. Zowel  voor ie-
dereen die nieuws wil delen als voor henzelf.  
Een prachtig voorbeeld van een samenwerkingsver-
band binnen Bernheze.

Ontmoet en inspireer elkaar tijdens het 
Bernhezer Business Event op 21 november 2015.

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   15
LOCATIE: LANGENHUIZEN 

AGRARISCH LOON- EN 
GRONDVERZETBEDRIJF

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent   twitter.com/BernhezerBE2015  www.bernhezerbusinessevent.nl

foto M
arce
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een wereldreis in dinther

Aan het begin van de vakantie-
periode neemt Ad Bierman de 
bezoekers mee op een reis over 
de wereld. Aan de hand van een 
fotopresentatie vertelt hij over 
veel bekende en beroemde plek-
ken op onze aardbol. Zonder van 

hun stoel te komen, beklimmen de 
bezoekers de Eiffeltoren, lopen ze 
over de Chinese muur, vliegen ze 
over de Grand Canyon en verga-
pen ze zich aan de pracht van de 
Taj Mahal. De toegang is gratis, de 
consumpties niet.

op leeftijd

HEESWIJK-DINTHER - Elke tweede en vierde donderdag zijn alle 
55-plussers uit Dinther van 10.00 tot 11.00 uur van harte welkom in CC 
Servaes. Daar is dan gelegenheid om - onder het genot van een kopje 
koffie - een boeiend gesprek met elkaar te hebben. Op 25 juni is tijdens 
dit Onderonsje, waar enkele vrijwilligers de gesprekken in goede banen 
leiden, een heel toepasselijke gast aanwezig. 

WOENSDAG 17 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30 15:45

De Boskampi’s: 13:30

Home 2D NL: 
15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

Spy: 
19:45

DONDERDAG 18 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

VRIJDAG 19 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 16:00

De Boskampi’s: 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:45

ZATERDAG 20 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:15 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 16:00 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:45

ZONDAG 21 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
15:45

De Boskampi’s: 13:30

Jurassic World 3D: 13:15 16:00 19:30

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 19:30

MAANDAG 22 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Pitch Perfect 2: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

DINSDAG 23 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Pitch Perfect 2: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

WOENSDAG 24 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRybIOScOOp.Nl  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a, Veghel

p

DE VETSTE bIOScOOp  

VAN NEDERlAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

theaterwandeling efkes anders 
NISTELRODE - Efkes Anders brengt op zaterdag 20 juni weer 
een theaterwandeling, om 14.30 en 19.00 uur.

Het is een wandeling door Nisseroi, waarbij deelnemers on-
derweg op verschillende locaties worden verrast door leuke 
optredens. De voorverkoop is al geweest, maar wie er nog bij 
wil zijn, kan een privébericht sturen naar de Facebook-pagina   
www.facebook.com/efkes.anders.9. Of via Simone van der 
Heijden: 06-20091428. Sms aantal kaarten, tijd en naam.
Kaarten zijn € 6,- per stuk incl. koffie/thee. De kaarten liggen 
bij aanvang klaar.

Vrijwilligerspunt Bernheze
Zorgcentrum Laarstede in Nistelrode zoekt een 

vrijwilliger die wekelijks wil gaan wandelen 
met een rolstoel afhankelijke cliënt.

Indien door slechte weersomstandigheden het wandelen 
niet door kan gaan zou het fijn zijn om een spelactiviteit te 

begeleiden of even gezellig wil ‘buurten’. 
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zaterdag 20 juni 
theaterwandeling, 

om 14.30 en 19.00 uur
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Ik ben op vakantie in Turkije en heb nog wat achterstallig leeswerk. In 
kranten en tijdschriften wordt continu mijn aandacht gevraagd voor het 
vluchtelingenprobleem rond de Middellandse zee. En als ik nu dan zelf 
over die zee uitkijk, dan gaan mijn gedachten naar de vluchtelingen in 
de gammele bootjes. Zij verlaten huis en haard, familie, vrienden en 
kennissen, in de hoop op een beter leven. En de kans dat zij kunnen 
verdrinken bij hun vlucht, houdt hen niet tegen om te gaan. Wat een 
verschil met ons. Wij pakken het vliegtuig om een weekje vakantie te 
vieren in Turkije. En dan besef je dat je geluk hebt gehad, dat je wieg in 
Nederland stond. We zijn bevoorrecht.

En als deze vluchtelingen dan na maanden 
in een opvang een woning toegewezen 
krijgen, in bijvoorbeeld Bernheze, begint 
er een nieuw leven. Een leven waarin alles 
anders is, waar een andere taal gesproken 
wordt, waar andere gebruiken zijn en andere 
normen en waarden heersen. Vervolgens start 
dan de grote bureaucratie, de ontzettende 
papierwinkel en de grote onzekerheid.

Gelukkig hebben we in onze gemeente de Stichting VluchtelingenWerk 
waarbij vele vrijwilligers een hulp zijn voor de vluchtelingen. Met niet 
aflatende ijver en inzet en een grote portie engelengeduld, worden 
vluchtelingen wegwijs gemaakt in onze wereld.

Mijn petje af voor deze mensen.

Rein van Moorselaar
Wethouder sociale zaken

Cultuur proeven in de eijnderic
Kookbedankochtend voor taalcoaches smaakt naar meer

Zeg het met eten
Het kookuitje werd dit jaar voor de 
derde keer georganiseerd, als een 
bedankochtend van de taalmaatjes 
voor de taalcoaches. Het samen 
koken was zo gezellig en leerzaam, 
dat iedereen graag een herhaling 

wilde. Het aantal nieuwe vluchte-
lingen in Bernheze is gestegen van 
28 in 2014 tot 54 in 2015. Geluk-
kig is het aantal taalcoaches ver-
dubbeld door de nieuwe aanmel-
dingen en door de samenwerking 
van de taalcoaches uit Bernheze en 
Landerd. De keuken van De Eijn-
deric was te klein en er was een 
partytent opgezet, versierd met 
een spandoek en vlaggetjes van 
VluchtelingenWerk. 
Bij binnenkomst was er een kopje 

koffie of thee. Sommigen konden 
niet wachten en zetten grote pan-
nen op het vuur. Na de traditionele 
groepsfoto ging iedereen aan de 
slag en om half één was het heer-
lijke buffet gereed. 

Smaken verschillen
Op de tafels stonden twaalf ge-
rechten: kip met banaan uit Sierra 
Leone, griesmeeltoetjes uit Iran en 
Syrië, sambusa’s (gebakken drie-
hoekjes gevuld met vis, vlees of 
groente) uit Somalië, tabouleh uit 
Iran, pannenkoekjes met noten uit 
Syrië, kip met chilisaus uit Jemen, 
vis met banaan uit Congo en Hol-
landse witlofsalade. De meeste 
mede-Nederlanders hebben een 
islamitische achtergrond en eten 
geen varkensvlees. Aangezien de 
ramadan op 17 juni begint, kon 
het kookbedankuitje niet wachten 
tot het einde van het schooljaar. 

Taalcoach Marion Herckenrath: 
“Het samen met elkaar eten ver-
liep zo hartelijk. Je kon zien dat 
de vrouwen gewend zijn om voor 
grote groepen te koken. Ze hou-
den van aanpakken en de keuken 
was zo weer opgeruimd.”

Nieuwe toekomst
Annemieke Kuijpers, coördinator 
VluchtelingenWerk: “Ik heb ge-
zichten zien opfleuren. Mensen die 
ik thuis nooit zie lachen. Een gezin 
uit Jemen heeft pas vijf familiele-
den verloren bij een bombarde-
ment. Het is fijn dat ze zich hier 
kunnen ontspannen.”

Dian Langenhuijzen, coördinator 
taalcoaches: “Er komen veel vluch-
telingen binnen uit Syrië en Eritrea. 
Het zijn vaak jonge mensen, die 
Engels spreken. Ze willen vooruit, 
de taal leren en een toekomst op-
bouwen. Sommigen gaan naar de 
universiteit. Hier ligt een mooie 
taak voor nieuwe vrijwilligers. Ze 
kunnen informatie vinden over wat 
een taalcoach doet bij het Vrijwilli-
gerspunt van Vivaan in Heesch.”

Roefeldag
De kinderen van de Roefeldag 
leerden over beroepen als taal-
coach, maatschappelijke begelei-
der, psycholoog en job coach. Veel 
vluchtelingen zijn doorzetters. Hun 
diploma’s worden niet erkend en 
ze kunnen geen betaalde baan vin-
den. Door gratis ergens te werken 
en ervaring op te doen, bijvoor-
beeld als overblijfouder of bij een 
bakker, lukt het wel. 

De kinderen roken op de zolder de 
geur van de koriander en de vis. 
Ze mochten na afloop komen 
proeven. Ieder kind had een kaart 
geschreven voor een vluchteling. 
Een Syrische man achter het for-
nuis bedankte met een glimlach 
en stopte de tekst ‘Beste meneer 
of mevrouw, het eten ruikt lekker. 
Ik wens u veel geluk in Bernheze. 
Groetjes, Fleur’ onder zijn T-shirt 
op zijn hart. 

Liesbeth Dalderop
Vrijwilliger VluchtelingenWerk 
Bernheze

BERNHEZE - VluchtelingenWerk Bernheze beleefde een drukke dag in De Eijnderic op zaterdag 7 juni. De 
taalcoaches en taalmaatjes kookten een internationaal buffet in de keuken. De kinderen die meededen aan 
de Roefeldag, snuffelden op de zolder aan de beroepen bij VluchtelingenWerk. Een unieke kans om met 
elkaar in contact te komen.

Tekst?

20 JUni: WereldvlUChtelinGendaG Zie oplossing pagina 38

Een gemêleerd gezelschap met als thema ‘samen’ Foto’s: Ad Ploegmakers

Column wereldvluchtelingendag

We zijn
bevoo � echt

Wereld
vlUChtelinGen
daG
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ACTIVITEITENAGENDA
Een greep uit ons nieuwe 

theaterprogramma. MUZIEK

MUZIEK: GERARD VAN 
MAASAKKERS EN 
FRANK COOLS
‘MAAR LIEFJE, NU HEB 
JE GEEN VOETJES’

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 17,00
Een heer uit Noord-Brabant en een heer uit Gent. Als die twee 
samen zingen, gebeurt er wat!  Er zijn zo van die liedjes die ze 
graag zelf hadden geschreven. Dan maar een programma om 
ze zelf te zingen o.a. Ramses Sha� y, Bram Vermeulen, Cornelis 
Vreeswijk, Willem Vermandere en Louis Neefs komen voorbij 
in een avond van het verrukkelijkste soort.

MUZIEK: 
ANDERMANS VEREN LIVE
‘ER IS ALTIJD EEN DERDE’

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 18,50
‘Andermans Veren Live!’ poetst in deze voorstelling juweeltjes 
van het Nederlandse theaterlied op en laat een frisse wind 
waaien door de prachtigste melodieën. Liedjes van o.a. 
Boudewijn de Groot, Herman van Veen, Ivo de Wijs, Ramses 
Sha� y, Liesbeth List en het Goede Doel staan garant voor een 
avond topamusement.

MUZIEK: 
MARIJ VAN DEN BOOM
‘DOOR DE STRATEN’

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 12,50
Marij is een theatermaakster in hart en nieren. In het theater 
ligt haar passie. Voor haar vierde soloprogramma is Marij 
geïnspireerd door de verhalen die ze hoort terwijl ze ‘door de 
straten’ loopt.  Deze juweeltjes van verhalen en belevenissen zijn 
door Marij en haar combo omgezet in pure en integere liedjes.   

MUZIKAAL CABARET: 
ENGE BUREN
‘RUK’

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 17,00
In hun nieuwe muzikale cabaretprogramma rocken de Enge 
Buren als vanouds. Op anarchistische wijze worden acts, 
sketches en muzikale stijlen door elkaar verweven tot een 
zinderende show waarbij het publiek wordt meegezogen. 
Riemen vast: Enge Buren rukt uit!

MUZIEK: SUSAN SEEGERS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: €15,00

Een kleine vrouw met een grote stem en warm geluid. 
Afgelopen jaar bracht ze een alom geprezen eerbetoon aan 
Toon Hermans. Nu is het de beurt aan een andere tekstdichter: 
Annie MG Schmidt. In dit intieme en liefdevolle theaterconcert 
gaat Suzan, begeleid door haar vaste pianist Marc-Peter van 
Dijk, op zoek naar de vrouw achter het repertoire.

ACTIVITEITENAGENDA

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

VR. 11 
maart 2016

DO. 8
oktober 

VR. 13
november

VR. 1
april 2016

DO. 14
april 2016

Fluisterboot van molen tot kasteel

Met dit initiatief wil Stichting de 
Kilsdonkse Molen extra bezoe-
kers trekken en de recreatie in 
Heeswijk-Dinther in het algemeen 
bevorderen. Daarom wordt ook 
de samenwerking gezocht met 
onder meer kasteel Heeswijk, IVN 
afd. Bernheze, heemkundekring 

De Wojstap en andere recreatieve 
instellingen en bedrijven, om zo 
nog meer gebruik te kunnen ma-
ken van elkaars vermogen om be-
zoekers naar Heeswijk-Dinther te 
trekken. Als alles volgens plan ver-
loopt, zal de fluisterboot vanaf het 
nieuwe seizoen 2016 gaan varen.

Om de nodige investeringen te 
kunnen doen, wil stichting De Kils-
donkse Molen € 30.000,- financie-
ren door middel van crowdfunding 
en wel door het uitgeven van een 
obligatielening. Het betreft een le-
ning van maximaal € 30.000,- in 
coupures van € 500,- nominaal en 
een looptijd van zeven jaar. De uit-
loting  geschiedt volgens een voor-
af opgesteld schema. Bij uitloting 
wordt altijd € 550,- per coupure 
uitbetaald. 

Aan het einde van ieder seizoen, te 
beginnen op 1 november 2016, zal 
notaris Dielissen van Wedemeijer 
& Dielissen Notarissen uit Hees-
wijk-Dinther, de coupures trekken 
die uitgeloot worden. 

De kosten zijn € 500,- per coupu-
re. Stichting De Kilsdonkse Molen 
staat garant  voor het terugbetalen 
van de gehele lening en - als blijk 
van waardering - zullen alle deel-
nemers nog dit jaar voor een eerste 
proefvaart worden uitgenodigd. 

Voor meer informatie, bel 
06-10515473 of mail naar 
boekingen@kilsdonksemolen.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Met een fluisterboot varen op de Aa van de Kilsdonkse Molen tot kasteel Heeswijk, 
vice versa en onderweg door een gids bijgepraat worden over de flora en fauna van het Aa-dal en de histo-
rische betekenis van de Aa in vroeger tijden.

Uitloting obligaties st. servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - In 2009 
heeft het parochiebestuur van de 
St. Servatiusparochie in Dinther 
een obligatielening uitgegeven. 
Notariskantoor Wedemeijer &  
Dielissen heeft in mei 2015 de 
volgende obligatienummers uitge-
loot: 

19 - 21 - 53 - 67 - 83 - 93 - 95 - 
101 - 104 - 108 - 109 - 148 - 150 
- 153 - 155 - 158 - 172 - 190 - 211 
- 217 - 221 - 223 - 228 - 230 - 231 
- 245 - 254 - 264 - 270 - 279 - 294 
- 327 - 330 - 332 - 350 - 378 - 381 
- 389 - 423 - 427 - 431 - 435 - 438 
- 445 - 458 - 460 - 468 - 473 - 483 
- 493 - 535 - 543 - 548 - 556 - 564 
- 567 - 576 - 589 - 598 

Als een obligatie uitgeloot is, betekent dit, dat diegene € 50,- terugkrijgt als de obligatie binnen vier maanden 
wordt ingeleverd bij Jo van Hemmen, Julianastraat 7 in Dinther tot en met 15 oktober 2015. Hierna is het niet 
meer mogelijk om de uitgelote obligaties in te leveren.
Een andere mogelijkheid is om dit geld te schenken aan ‘Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius Dinther’. 
Het geld wordt dan besteed aan het onderhoud van dit monument.

Als alles volgens plan 
verloopt, zal de fluisterboot 
vanaf 2016 gaan varen

Bron: www.parochiedinther.nl
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activiteiten bij sterrenwacht halley
Maan en planeten bij Sterrenwacht Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley in 
Heesch is op vriJdaGavond 
19 JUni voor publiek geopend. 
Het programma begint om 21.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 
Het is voor alle leeftijden geschikt.

Op deze avond staan de Maan en 
drie heldere planeten aan de ster-
renhemel.  Door een telescoop 
zien we Venus als een klein, half 
maantje en rond Jupiter ontwaren 
we zijn grootste vier manen. Van 
de andere reuzenplaneet, Satur-
nus zijn de opvallende ringen heel 
goed te zien. En de maansikkel is 
nu op zijn mooist, want zijn ber-
gen en kraters in de door zon be-
schenen gebieden, werpen lange 
schaduwen, waardoor ze duidelijk 
te onderscheiden zijn.

Tegen het einde van deze publieks-
avond lichten in de schemering de 
eerste heldere sterren op, zoals 
Wega, Deneb en Arcturus en wat 
later ook de Poolster en de sterren 
van onder meer de Grote Beer. Het 
moet wel onbewolkt zijn om dat 
alles te zien. 
Entree voor deze publieksavond: 
€ 5,- (kinderen t/m 12 jaar € 3,-).

Op ZondaG 21 JUni, de lang-
ste dag, doet Sterrenwacht Halley 
mee aan de ‘International SUN-
day’: een dag waarop sterrenkun-
digen wereldwijd evenementen 
organiseren waarbij onze dichtst-
bijzijnde ster centraal staat. De 
sterrenwacht is van 13.00-16.00 
uur voor publiek geopend. 

Als het niet bewolkt is, worden 
grote en kleine telescopen op 

de Zon gericht. Die zijn voorzien 
van speciale filters tegen het felle 

zonlicht. Dankzij die filters zie je 
donkere zonnevlekken en indruk-
wekkende zonnevlammen en pro-
tuberansen op de Zon en aan de 

rand de Zon. Leden geven daarbij 
tekst en uitleg, evenals bij de ra-
diotelescoop en de zonnewijzer 
op het voorplein. De dagen van 
dit weekeinde zijn de langste van 
het jaar en als de Zon midden op 
de dag zijn hoogste punt aan de 
hemel heeft bereikt, zijn de scha-
duwen het kortst. Dat is om 13.41 
uur, om precies te zijn; daar wordt 
ook aandacht aan besteed. 
In het auditorium worden verschil-

lende publiekspresentaties over de 
Zon gegeven, boeiend voor jong 
en oud. 

Entree deze zondag is € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch/Vinkel 
www.sterrenwachthalley.nl.

Zet 27 juni en 4 juli maar in uw agenda. Want dan organiseren Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, LipsGroen en 
Strijbosch Store het Buiten Wonen Festival. Alles staat in het teken van het goede buitengevoel.  Met gratis professio-
neel tuinadvies, praktische horren en zonweringen, korting op binnen- en buitenproducten, het mooiste tuinmeubilair 
en sfeervolle accessoires. Ook voor de inwendige mens is het feest; kom een drankje doen, geniet van fingerfood 
en natuurlijk staat de barbecue aan voor een heerlijke versnapering. Bij besteding vanaf e 1.000,- bij Jacobs &  
Jacobs ontvangt u een barbecue cadeaubon t.w.v. e 100,- van Strijbosch. En andersom; besteedt u voor e 1.000,- bij  
Strijbosch dan ontvangt u een zonwering cadeaubon t.w.v. e 100,- van Jacobs & Jacobs. In beide gevallen geldt; 
minimaal te besteden bedrag is e 1.000,-. Daarnaast maakt u kans op een compleet tuinontwerp van LipsGroen!  
We zien u heel graag op zaterdag 27 juni en 4 juli bij Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers!

Heerlijk & voordelig buiten genieten...
Kom naar het Buiten Wonen Festival! 

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  
w w w. jacobsenjacobs.nL

barbecue
cadeaubon

t.w.v.
e100,-

GRATIS
tuinadvies
aan de hand van foto’s

van uw eigen tuin

WIN!
een compleet
tuinontwerp

t.w.v.
e500,-

buiten 
wonen
FESTIVAL
zATeRdAG 27 juNI 
zATeRdAG 4 julI

zonwering
cadeaubon

t.w.v.
e100,-

international 
sundaY met de 
diCHtstbij zij nde ster

Laat de zomer maar komen
Drie bedrijven uit Nistelrode vin-
den het tijd dat de zomerse dagen 
nu echt gaan doorzetten. Om u 
helemaal in de stemming van het 
lekkere seizoen te brengen heb-
ben Jacobs & Jacobs Woonsfeer-
makers, LipsGroen en Strijbosch 
Store ‘de koppen bij elkaar gesto-
ken’. Een inspirerende en gezellige 
activiteit  in hartje Nistelrode, op 
twee opeenvolgende zaterdagen. 
Wie toe is aan gezelligheid, die laat 
dan zeker haar of zijn gezicht even 
zien. 

Gratis tuinadvies en cadeaubonnen
Het Buiten Wonen Festival staat 
garant voor nieuwe buitenideeën, 
extra aantrekkelijke aankopen en 
geheel – aan de hand van uw tuin-
foto’s - gratis tuinadvies van de 

tuinexpert. U kunt extra prettige 
geprijsde barbecues en andere bui-
ten- en binnenproducten inkopen. 
Bij besteding vanaf € 1.000,- bij 
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers 
ontvangt u een barbecue cadeau-
bon t.w.v. € 100,- van Strijbosch. 
En andersom; besteedt u voor 
€ 1.000,- aan producten bij Strij-
bosch dan ontvangt u een zonwe-
ring cadeaubon t.w.v. € 100,- van 
Jacobs & Jacobs. 

Daarnaast maakt u kans op een 
compleet tuinontwerp t.w.v. 
€ 500,- van LipsGroen. Er valt dus 
veel te zien, veel te beleven én veel 
te verdienen op 27 juni en 4 juli 
aanstaande.

Gratis parkeren. 
Laar 1 in Nistelrode.

drie bedrijven laten u heerlijk 
en voordelig buiten genieten
Kom gezellig naar het Buiten Wonen Festival

NISTELRODE – Met gratis professioneel tuinadvies, praktische horren 
en zonwering, korting op binnen- en buitenproducten, het grootste 
tuinmeubilair, sfeervolle accessoires en nog heel veel meer. Op zater-
dag 27 juni en 4 juli vindt het Buiten Wonen Festival plaats. Dagen 
waarbij alles in het teken staat van het goede buitengevoel.
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mooi & duurzaam

en duurzaam

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

beCo energiecafé: Gevelisolatie terugverdiend op topsnelheid
In gemeenschapshuis De Stuik in 
Vorstenbosch zal Rob de Jong, 
directeur van STO Isoned, een 
presentatie geven tijdens het 
Energiecafé van BECO. De Jong 
kan goed en eenvoudig uitleg-
gen wat het achteraf isoleren 
van buitengevels van woningen 
betekent. Daarnaast kan hij alle 
bijkomende zaken die hiermee 

gemoeid zijn toelichten. 
In Nederland wordt de laatste 
tijd weer met grote regelmaat 
de spouwmuur achteraf gevuld. 
BECO zal hier een andere moge-
lijkheid belichten, die grotere be-
sparingen realiseert en als duur-
zamer bekend staat. 
 
Metamorfose 
Op de foto staat een voorbeeld 
van een vrijstaande woning die 

van Energielabel E (oud) naar 
A+ (nieuw) is teruggebracht. 
Dat betekent een maandelijkse 
besparing van € 250,- op de 
energierekening. Deze woning is 

voor uitvoering en na uitvoering 
getaxeerd. Na revitalisatie heeft 
de woning een hogere taxatie-
waarde gekregen.
 
Het BECO energiecafé start don-
derdag 18 juni om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis De Stuik aan 
de Schoolstraat 14 in Vorsten-
bosch. De toegang is gratis. Voor 
verse koffie wordt gezorgd!

BERNHEZE - Vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen zijn vaak energieslurpers. Zeker als ze wat 
ouder zijn, moet er vaak flink worden gestookt om het behaaglijk te maken in huis. Gelukkig zijn zulke 
huizen ook heel goed te isoleren; met buitengevelisolatie. Naast een aanzienlijke kostenreductie levert 
zo’n ingreep ook nog eens een metamorfose én een waardevermeerdering van het pand op.

naast een aanzienlij Ke Kosten-
reductie levert zo’n ingreep ook nog 
eens een metamorfose op

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

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

• We met z’n allen zo’n 1,8 
miljoen ton papier en karton 
per jaar gebruiken

• Nieuw papier vooral ge-
maakt wordt van… oud pa-
pier

• Nederland tot de beste re-
cyclers ter wereld behoort 
op het gebied van papier en 
karton

 
• Een Nederlandse consument 

per jaar gemiddeld 300 plas-
tic tasjes verbruikt. En dat 
tasje gemiddeld 12 tot 20 
minuten gebruikt voordat ze 
weggegooid worden

• Het strafbaar is om glas bij 
het restafval te doen

• De eerste glasbak al 34 jaar 
geleden werd geplaatst in 
Den Bosch  

• Textiel maar liefst 5 keer kan 
worden hergebruikt 

• Groente-, fruit- en tuinafval 
niet alleen verwerkt wordt 
tot compost, maar ook tot 
biogas. Deze groene energie 
zorgt ervoor dat het gebruik 
van fossiele brandstoffen 
minder wordt

• Elk huishouden gemiddeld 
meer dan 50 elektrische ap-
paraten heeft.

Wist je dat: 
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Graskaas
Voorjaar 2015

          1 kilo 6.506.50

Kaashandel Cilius Duijster

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Hollandse bloemkool

€ 0,99

1 pond Kibbeling

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
19 juni 2015

€ 7,50

Reclame is ook geldig in de winkel

2 + 1 GRATIS. Nu€ 3,75

€ 5,003 voor

WALDMIK

PAKKEN BOLLEN WIT/BRUIN

BROOD VAN DE WEEK

ROOMBOTER 
SUIKERBROOD
‘als beste getest’

€ 2,50

per stuk

Ze zijn er weer - vers van het mes -
‘Hollandse Nieuwe’

Gratis
saus

vijf sterren label voor 
Fysiotherapie hoogstraat 

Het team van Fysiotherapie 
Hoogstraat is trots dat het bij deze 
500 praktijken hoort en we zullen 
er dan ook in de toekomst zorg 
voor blijven dragen dat u bij ons de 
beste kwaliteit fysiotherapie krijgt 
die er in fysioland te vinden is, zon-
der in te leveren op de voor ons zo 
belangrijke persoonlijke aandacht 
voor u als onze cliënt. Zo hebben 
we ons weer extra bijgeschoold en 

hebben we extra geïnvesteerd in 
nieuwe behandelprincipes en -me-
thoden.

Wat is het voordeel van een 
PLUSpraktijk voor u als klant?
We hebben ruime openingstijden; 
maandag t/m donderdag  zijn we 
open van 8.00 tot 21.00 uur en 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Wij 
kennen geen vakantiesluiting, zo-
dat uw fysiotherapeutische behan-
deling kan doorgaan. 
Wij  hebben de mogelijkheid om 
beweegprogramma’s te verzor-

gen voor diverse aandoeningen. 
Vraag uw zorgverzekeraar naar de 
voorwaarden hiervan. Bent u bij 
Achmea verzekerd, dan is de eer-
ste screening bij ons gratis.
Chronische pijn patiënten zijn bij 
ons welkom.
Bij ons bent u aan het juiste adres 
voor zowel algemene fysiotherapie 
als voor specialistische fysiothera-
pie.
Voor vragen, zie onze website 
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl 
of neem telefonisch contact op via 
0412-453608.

HEESCH - Op 30 mei heeft Fysiotherapie Hoogstraat uit Heesch voor de derde maal op rij haar vijf sterren 
label weten te behalen. Hiervoor worden we middels een audit door de HCA, ‘Health Care Auditing’ gecon-
troleerd op diverse onderdelen binnen de praktijk. In Nederland zijn er ongeveer 8000 fysiotherapiepraktij-
ken, maar er zijn maar 500 praktijken die het plus***** label mogen dragen.

Team Fysiotherapie Hoogstraat v.l.n.r.: Raoul, Inge, Amoy, Mariken, Gerda en Nana

Kom met je TWEET in de krant!
De zomer komt er weer aan en de 
winterdepressie is voorbij. 
Het fijne zomer- en vakantiegevoel zit in onze buik. 
Wil jij deze gevoelens met ons delen? Maak je iets 

leuks mee, zie je iets moois of hoor je iets grappigs? 
Volg ons via twitter @DMBKrant en twitter mee met 

#MooiBernheze en laat het ons weten! Wie weet komt 
jouw tweet dan in DeMooiBernhezeKrant. Iedere week 

kiezen we namelijk de leukste tweet uit. 

De zomer komt er weer aan en de 
winterdepressie is voorbij. 
Het fijne zomer- en vakantiegevoel zit in onze buik. 
Wil jij deze gevoelens met ons delen? Maak je iets 

leuks mee, zie je iets moois of hoor je iets grappigs? 
Volg ons via twitter @DMBKrant en twitter mee met 

#MooiBernheze en laat het ons weten! Wie weet komt 
jouw tweet dan in DeMooiBernhezeKrant. Iedere week 

kiezen we namelijk de leukste tweet uit. 

Kom met je 
De zomer komt er weer aan en de 
winterdepressie is voorbij. 
Het fijne zomer- en vakantiegevoel zit in onze buik. 
Wil jij deze gevoelens met ons delen? Maak je iets 

leuks mee, zie je iets moois of hoor je iets grappigs? 
Volg ons via twitter @DMBKrant en twitter mee met 

#MooiBernheze en laat het ons weten! Wie weet komt 
jouw tweet dan in DeMooiBernhezeKrant. Iedere week 

kiezen we namelijk de leukste tweet uit. 

Twitteren
maar!
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

Truus der Kinderen-Van Lith was bijzonder blij met de mooi damesfi ets Door: Evert Tjepkema

Kleinwijk 24a

5388 PR  Nistelrode

KEUKENWERKBLADEN VAN 
12 MM TOT 12 CM DIK 
UIT EIGEN CNC INGERICHTE 
WERKPLAATS.

T (0412) 611169

F (0412) 611189

www.timmersnatuursteen.nl

E info@timmersnatuursteen.nl

MAATWERK 
IN GRANIET EN COMPOSIET

Fietswinnaar
NISTELRODE - Fietsplus Rini aan Laar 63 in Nistelrode reikte vrijdag 12 juni de hoofdprijs 
uit van de Pinksterfeesten-actie. De gelukkige winnares Truus der Kinderen - van Lith was 
bijzonder verheugd en nam een mooie damesfiets in ontvangst.

Er waren, naast de hoofdprijs, nog drie prijzen beschikbaar gesteld, in de vorm van twee tassen 
en een step.

Winnaar loterij dorps-
zeskamp hdl
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Mevrouw Kroon uit Heeswijk-Din-
ther is de winnaar geworden van de hoofdprijs van de loterij van de 30e 
Dorpszeskamp HDL. Zij nam afgelopen week de gewonnen een fiets - 
van Van Beek Tweewielerservice Dinther - in ontvangst.

Peter van Beek overhandigt de nieuwe fi ets aan mevrouw Kroon
Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938

info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl
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meat storY: eens een slager, altijd een slager
the storY oF...

Altijd slager
Henk Story is slager in hart en 
nieren. Al van jongs af aan zit hij 
in het vak. Jarenlang runde hij 
zijn goedlopende slagerij in Ros-
malen. Vanuit een brede regio 
wisten klanten hem te vinden; 
vanwege zijn kwaliteitsvlees en 
vakmanschap. Echtgenote Ceci-
lia stond in de winkel en doch-
ter Mireille verrichtte hand- en 
spandiensten. En toen kwamen 

voor Henk de 65 en het pensi-
oen in beeld. Hij besloot zijn sla-
gerij van de hand te doen. Maar 
het duurde niet lang of Henk 
ontdekte de betekenis van ‘eens 
een slager, altijd een slager’. 

Hij kon niet zonder zijn vak en 
hij miste het contact met zijn 
klanten. Die geraniums konden 
‘m gestolen worden. Henk wilde 
weer slager zijn.

Meat Story Heeswijk-Dinther
Nou wilde het toeval dat in 
Heeswijk een slagerij leeg stond. 
Henk zag zijn kans schoon. En 
binnen een half jaar was hij te-
rug bij zijn roots: de werkbank in 
de slagerij. Enthousiast en boor-
devol ambities gingen Henk, Ce-
cilia, Mireille en hun team aan de 
slag met slagerij Meat Story. En 
met succes.  

Kwaliteit
Henk verwerkt alleen vrouwe-
lijke dieren en alleen gecontro-
leerd vlees; varkens en runderen 
met het Pork Best en Beef Best-

certificaat, met aandacht voor 
dierenwelzijn, duurzaamheid en 
verantwoord voer. Henk weet 

precies waar zijn vlees vandaan 
komt en verwerkt het zelf tot 
unieke kwaliteitsproducten. Zo 
maakt hij zijn speciale kalfs-var-
kensvleesgehakt, diverse soor-
ten grillworsten en talloze an-
dere specialiteiten in vleeswaren 
en vleesproducten. Daarnaast 
worden er door het hele team 
continu recepten bedacht en 
gemaakt: salades, pastaschotels, 
soepen, complete barbecuepak-
ketten en nog veel meer. 

Huisgemaakt waar je bij staat
Stap je de winkel in, dan valt 

het uitgebreide assortiment aan 
huisgemaakte producten met-
een op. Bijzonder is de keuken, 
gewoon achter de toonbank. De 
verse asperges liggen klaar, aard-
appeltjes staan zachtjes te garen 
op het vuur. Het stoofpotje prut-
telt. Meat Story blijft die toegan-
kelijke slager om de hoek, maar 
dan in een eigentijds jasje. Vers, 
authentiek, ambachtelijk en al-
tijd weer verrassend bijzonder, 
dát is de  story van Meat Story. 

Kom langs en neem de 
waardebon mee. Voor een 
smakelijke maaltijd! 

slaGeriJ meat storY
Raadhuisplaza 8
Heeswijk-Dinther
0413-289350

Henk en dochter Mireille Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls 

HEESWIJK-DINTHER - Je hebt slagers en slagers én je hebt Meat 
Story, het familiebedrijf van Henk, Cecilia en dochter Mireille 
Story. Als je achternaam Story is en je bedrijfsnaam Meat Story, 
dan is er vast ook wel een story. En dat blijkt te kloppen.

Bij aankoop van € 10,- aan vlees 
of vleeswaren en bij inlevering 

van deze bon: 
GRATIS BAKJE SALADE 

NAAR KEUZE

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

www.humstijl.nl

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten
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BS Albertus heeft geen mannelijke 
leerkrachten en er werd wel tech-
niek gegeven, maar de werkelijke 
onderdelen komen eerst nu aan 
bod. Dat spreekt iedereen natuur-
lijk aan. 

Lieke Jacobs en Claudy Roefs, leer-
krachten aan de school, besloten 
namelijk een training te volgen in 
het lesgeven pneumatechniek en 
elektrotechniek bij Jeroen Buné, 
docent van ROC de Leijgraaf. 
Techniek zoals in het bedrijfsleven 
wordt toegepast. Ondertussen 
zijn er techniektafels op school en 
werken de jongens en meisjes vol 
enthousiasme aan de techniekop-
drachten, zoals het uitvoeren met 
de juiste benamingen van de tech-
niekonderdelen. 

Techniektafel
De techniektafel is in de zogenaam-
de werkwinkels geïntegreerd. Daar 

krijgen kinderen vanaf groep 6 tot 
en met groep 8 opdrachten om 
kennis te maken met verschillende 
speciale SLO-technieken (Stichting 
Leerplan Ontwikkeling). Kinderen 
ervaren zo pneumatiek en elektro-
techniek zelf. Kinderen uit groep 8 
gaan op bezoek bij de Marsfabriek 
en zien daar hoe het werkt in het 
echte bedrijfsleven. Ook maken ze 
een dagdeel bij ROC de Leijgraaf 
in een groot practica-lokaal elek-
tro- pneumatische opdrachten 
vanuit besturingstekeningen. 

Samenwerking
Door de samenwerking met ROC 
en vele sponsoren is de pneuma- 
en elektrotechniektafel mogelijk 
gemaakt. Veel techniekbedrijven, 
die zich realiseren dat enthousi-
asme voor techniek door de jeugd 
een startpunt is voor technisch ge-
schoold personeel in de toekomst, 
stonden open voor dit initiatief. Zij 

maakten de techniektafel en het 
ontwerpen van de lessen mogelijk. 

De school, de leerlingen, de ou-
ders, Lieke en Claudy zijn enthou-
siast en willen op de ingeslagen 
weg verder. 

De meest populaire keuze was die 
van banketbakker. Want, wat is er 
nu leuker dan lekkere dingen ma-
ken en af en toe daarvan snoepen? 
De Bakkers Lamers zorgde voor 
een goede voorraad heerlijkheden, 
naast een les over bakken en gar-
neren. Ook de mensen van NOS 
Jeugdjournaal snoepten vrolijk mee.

Regeren en bewaken
De lessen waren divers en steeds 

werd ook de kennis van de kinde-
ren getest. Zo hield burgemeester 
Moorman met de kinderen van 
groep 6 in hun lokaal onder andere 
de quiz ‘lampje aan, lampje uit’, met 
vragen over het aantal burgemees-
ters, de gemiddelde leeftijd en het 
aantal vrouwelijke burgemeesters.
 
De politie vertelde over veilig inter-
net en wat er gebeurt met hacking 
en oplichting via internet. Vragen 

als: ‘Hoe speur je internetcrimine-
len op en heb je het weleens mis 
gehad?’, werden met grote zorg-
vuldigheid beantwoord.

Water en yoga
Martin Hogen van Brabant Water 
kreeg veel vragen over water en 
het gebrek daaraan. Om de kinde-
ren te leren aandachtig met water 
om te gaan, mogen ze vanaf nu 
douchen met een zandloper die ze 

kregen. Bij yoga gaat het natuur-
lijk ook om aandacht. Daar werd 
gewerkt met de kinderzonnegroet. 
De bewegingen werden met grote 
aandacht uitgevoerd. 

Op reis
De leerlingen van de groepen 7 en 
8 gingen op reis door het gebouw 
om naar het beroep van hun keuze 
te gaan. Of, zoals Mohammed ver-
telde: “ik heb gekozen voor veilig 
internet, geloof & wetenschap en 
bankier, omdat je dan leert hoe an-
dere mensen werken, bijvoorbeeld 
bij de politie.”
De wereldreizigster gaat écht op 
pad. Het reizen levert veel kennis 
op, maar er zijn ook gevaren. Als je 
reist, doe dat dan bewust, was haar 

advies. Na haar les wilde iedereen 
wel wereldreiziger worden.

Organisatie
De college tour is een initiatief dat 

herhaling verdient, volgens initia-
tiefnemer Ricco Kokshoorn, die met 
de andere leden van de ouderver-
eniging en leraren heel wat uurtjes 
aan voorbereiding heeft geïnves-
teerd. 
Directeur Joris Dekker vond het een 
openbaring een les over zijn eigen 
beroep te geven. Hij is zeer ingeno-
men over de chemie die ontstond 
tussen de organisatie en leerkrach-
ten. Het eindresultaat was een 10 
met een griffel! 
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl.

KINDERPAGINA

succesvolle kunstexpositie bs delta

Groep 6: ‘lampje aan, lampje uit’ met burgemeester Moorman Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Opdrachten aan de techniektafel Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

College tour emmaus verrassend en leerzaam

HEESCH – Leerlingen van basisschool Emmaus uit Heesch kregen op 12 juni les over beroepen die ze zouden 
kunnen kiezen. Elk kind mocht vijf beroepen uitkiezen waarover het meer wilde weten. De keuze was om-
vangrijk. Maar liefst 26 professionals en mensen met een passie bezochten de school. 

‘hoe speur je internetcriminelen op’

bassischool st. albertus en de techniek trofee
LOOSBROEK - De Techniek Trofee bestaat uit een oorkonde met een 
penning en een geldbedrag van € 3.500,-. Basisschool St. Albertus uit 
Loosbroek is dit jaar gestart met techniekonderwijs en heeft meegedon-
gen naar de Techniek Trofee. De Techniek Trofee mochten ze niet in ont-
vangst nemen, maar de waardering van de jury voor het initiatief heeft 
geleid tot een extra prijs, die op 17 juni op BS Albertus wordt uitgereikt. ‘Kinderen zien bij 

de Marsfabriek 
hoe het werkt 
in het echte 
bedrijfsleven’

HEESCH - Werkstukken van de kinderen van basisschool Delta uit Heesch zijn afgelopen week tentoongesteld in het winkelpand Het Dorp 60a in Heesch. De werkstukken die te zien 
waren, zijn gemaakt tijdens de lessen creativiteitsontwikkeling. De kinderen gaven op woensdag 10 juni voor de kunstwinkel een korte demonstratie percussie. 
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl.
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Voorafgaand aan de officiële ope-
ning hield wethouder Glastra van 
Loon een toespraak en sprak daarbij 
zijn complimenten uit over de leu-
ke samenwerking. Namens de ge-
meente overhandigde hij de de leer-
lingen van groep 8 een bedrag van  
€ 15,-.  
Freek Spits van Stichting FreeKenia 
vertelde tijdens de opening uitge-
breid over zijn werk in Kenia. Een 
deel van de omzet van Wereldwin-
kel op School is voor FreeKenia be-
stemd. De wereldwinkel werd of-
ficieel geopend door de wethouder 
en Freek Spits.

De winkel bij BS De Beekgraaf was 
een hele week geopend. In de mid-
dagpauze en na school runden de 
kinderen van groep 7 en 8 het win-
keltje. De artikelen waren door de 
kinderen zelf uitgezocht in de We-
reldwinkel aan het Raadhuisplein. 
Met het project Wereldwinkel op 
School leren de kinderen wat het is 
om een winkel te runnen en zetten 
zij zich in voor de Derde Wereld. 

Afgelopen vrijdag is het be-
drag van de omzet bekendge-
maakt.  De omzet bedroeg dit jaar  
€ 1.062,50. Vrijdagmiddag is aan 

Ans Spits - moeder van Freek Spits  
- een cheque van € 125,- aange-
boden t.b.v. FreeKenia.

Het bedrag dat wethouder Glastra 
van Loon gaf, is besteed aan twee 
geluksvogels uit de groepen 8. 
Het bestuurtje verwoordde het zo: 
“We voelen ons geluksvogels, om-
dat de kinderen in Kenia het lang 
niet zo goed hebben als wij.”

Het jeugdbestuur bestond uit: 
Sofie – Karlijn – Tieme – Aileen – 
Tom.

Gerard van Bergen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum toekomstbestendig
‘ONDERWIJS VANUIT HET KIND’

BERNHEZE – De scholen van SKPO 
Novum in Bernheze hebben – net 
als alle scholen – te maken met 
een dalend aantal leerlingen, be-
zuinigingen en de wet op passend 
onderwijs. 

De stichting wil zelfstandig blijven 
en in de afzonderlijke dorpskernen 

kwalitatief goed onderwijs blijven 
geven. Om dat mogelijk te ma-
ken, kiezen de scholen van SKPO 
Novum voor verdergaande sa-
menwerking, werkend vanuit een 
gezamenlijke visie en een uniform 
plan. De uitwerking van dat plan 
zal per school naar behoefte zijn. 
De scholen behouden hun eigen 

identiteit en werken vanuit de ei-
gen omgeving. Leraren moeten 
zich zoveel mogelijk kunnen rich-
ten op het werken met kinderen 
en zo worden bijvoorbeeld tijdro-
vende organisatorische en admi-
nistratieve zaken - waar mogelijk 
- uitgevoerd door administratief 
medewerkers.

SKPO Novum heeft ook samen-
werking gezocht met andere stich-
tingen, zoals Kiem Kind en Op-
vang uit Uden.
Het afgelopen jaar is door project-
groepen intern en extern onder-
zoek verricht. Veel en heel nuttig 
werk is verzet, volgens directeur 
SKPO Novum Gerard van Bergen. 

‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil 
je even helpen?’ 
Voorop staat dat het onderwijs 
wordt gegeven vanuit de behoefte 

van kind en toekomst. Dat vraagt 
van kinderen vaardigheden als 
samenwerken, ICT-geletterdheid, 
eigenaarschap probleemoplossend 
vermogen en creativiteit. Kinde-
ren worden gestimuleerd zelf ver-
antwoordelijkheid te nemen voor 
hun leren en ontwikkeling. Hoe? 
Dat wordt duidelijk in de kind/
leergesprekken. Ervaring leert dat 
een kind dat verantwoordelijkheid 
krijgt, meer betrokken is. 
Ook de ouders worden gevraagd 
mee te denken en te helpen. Kin-
deren vertellen de ouders hoe ge-

werkt wordt en wat zij nodig heb-
ben. De behoefte van het kind is 
leidend en de leerkracht is onder-
steunend. ICT wordt benut voor 
individueel werken en tegelijkertijd 
om de voortgang te bewaken. 

Wat blijft
De kerndoelen en leerlijnen zijn 
leidend voor het beheersen van 
taal, lezen, rekenen en spelling. Er 
wordt op drie niveaus gewerkt. Zo 
werken kinderen volgens een ba-
sis, verdiept of intensief program-
ma. Afhankelijk van de hoeveel-

heid begeleiding die het kind nodig 
heeft. De leraar houdt het einddoel 
in het oog en stemt de invulling af 
op de behoefte van het kind. 

Gerard van Bergen ziet de toe-
komst met vertrouwen tegemoet. 
De plannen zijn tot stand gekomen 
in samenwerking met de mede-
werkers. De invoering zal gebeu-
ren via de weg van geleidelijkheid. 
Zelf gaat hij verhuizen naar een 
plek dichterbij de kinderen waar 
het om gaat. Vanaf 1 september 
vindt u hem aan ’t Maxend in de 

‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil 
je even helpen’ 

Wethouder Jan Glastra van Loon met Thelma en Freek Spits 
 

Wereldwinkel te gast bij basisschool de beekgraaf

Het jeugdbestuur hard aan het werk Tekst en foto’s: Evert Tjepkema

NISTELRODE - Basisschool De Beekgraaf in Nistelrode opende maan-
dag 8 juni haar deuren voor de ‘Wereldwinkel op School’. De Wereld-
winkel is alweer voor de dertiende keer te gast op school.
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het hooGhUis loCatie heesCh 

vmbo Gl 
Vorstenbosch   
Jessie Hoogers
Iris van Gemert

Nistelrode   
Jamilla van Hemert
Nienke  Willemse

Heesch   
Charity van de Wetering  
  
vmbo tl  
Heesch   
Willem van den Akker
Arianne van den Berg
Alyssa  Geurts
Bjorn van Hintum
Kelly van Hoek
Djenna Kennis
Bram van Lith
Emma van Oort
Wesley van Osch
Mirte Rovers
Juul van Schaijk
Maddy Verstegen
Anne Verweij
Dominique van de Vorst

Nistelrode
Erwin Bosch
Mathijs  Breedveld
Han van Dijk
Miguel Oliveira Fernandes
Maud Pittens
Ralph Smits
Lieke van de Ven
Rick Verkuijlen

het hooGhUis, loCatie 
titUs brandsmalYCeUm oss

havo 
Heesch
Otto van den Boom
Evan Broesder
Roeland Elema
Cecilia van den Hout
Anthony van de Laar 
Maikel Nederkoorn
Ankie van Oort
Bibi Pleunis
Steven van de Ven 
Baukje Verwiel
Renske Waalen
Loes Herings

Nistelrode
Jaap de Lorijn  
Natascha Meulendijk
Eefke van de Ven

ZWiJsen ColleGe - veGhel 
atheneum   
 
Heeswijk-Dinther 
Maarten van der Aa  
Daphne Dielissen  
Maartje van Gisbergen
Lieke Goijaarts   
Stijn van Hoof   
Timo van Hout   
Jan van Oorschot  
Max Sluiter   
Nienke Smits   
Thomas van der Ven  
Stan van der Voort  
Maartje van Zutphen

Vorstenbosch
Robin Barten   
Aron Heesakkers   
Eef van der Pas   

havo   
Heeswijk-Dinther 
Maartje van Alebeek
Bram van Beekveld  
Teun van den Boom  
Amy van den Bosch  
Otto van Bouwdijk Bastiaanse 
Pauline van der Geld
Nour Jovanovic   
Marco Kanters   
Sanne van Kessel   
Sharon Ketelaars   
Sanne Korsten   
Meike Langenhuijzen
Demi van de Liefvoort
Lot Mollema   
Jitte Oerlemans   
Thomas Peters   
Aletta Plouvier   
Bart Pouwels   
Tim Rakhorst   
Merel Schoones   
Lotte Schoonus   
Roel Traa   
Thomas Verhoeven   
Manon Verkuijlen   
Jorn Vervoort   

Nick Willems   
Randy Wiltingh   
Lobke van der Zanden
Amber van Zutphen  
 
Loosbroek 
Lucas Dobbelsteen   
Jasmijn Manders   
Gaia Verkuijlen 
  
Nistelrode 
Daan van der Wielen  

Vorstenbosch
Eva Buijs   
Job Lauwen   
Pleun van der Ven

Gouden bruidspaar Frans en lies van 
Gogh - van den akker

Toen het eerste kind, een dochter-
tje, werd geboren, ging het jonge 
gezin terug naar Heesch om daar 
in de Nieuwe Erven opnieuw te be-
ginnen. Na de geboorte van twee 
jongens was het gezin compleet. 
Frans had zijn baan als douanier 
ingeruild voor een baan bij de be-
lastingdienst en is later als adminis-
trateur gaan werken op de nert-
senfarm in Rosmalen.

Omdat de vrouwen in die tijd niet 
meer mochten werken in loon-
dienst als ze waren getrouwd, 
heeft Lies thuis achter de naai-
machine haar vlijtige handen be-
ziggehouden met het maken van 
kleding voor het gezin, familie en 
zelfs buurtgenoten. 

Nadat de kinderen het huis uit wa-
ren gegaan, werden ze al snel opa 

en oma, wat ze de mooiste rol van 
hun leven vonden en nog steeds 
vinden.

Intussen wonen Frans en Lies al-
weer zo’n 12 jaar op De Klokbeker 
35 in Heesch en zijn er zes klein-
kinderen die weten hoe goed oma 

kan koken. Op zon- en feestdagen 
zit de tafel vol met kinderen en 
partners en kleinkinderen. 

Gezelligheid en familie zijn het be-
langrijkste in je leven, is het motto 
van Frans en Lies.

HEESCH - Op 11 juni 2015 waren Frans en Lies van Gogh van den Akker uit Heesch 50 jaar getrouwd. Frans 
was douanier en Lies werkte op het naaiatelier bij Schouten in Geffen. Nadat ze waren getrouwd, ging het 
stel al heel snel verhuizen naar Sittard in Limburg in verband met het werk van Frans aan de Nederlands-
Duitse grens.

 Foto: Ad Ploegmakers

VORSTENBOSCH - Harry Somers 
en Anny Somers - van de Ven uit 
Vorstenbosch hebben zaterdag 13 
juni hun 50-jarig huwelijksfeest 
gevierd. 

Harry, 78 jaar en Anny 73 jaar oud, 
hebben elkaar in 1959 ontmoet in 
een danstent in Mariaheide. Op 
26 april in 1965 zijn ze getrouwd. 
Het paar kreeg vier kinderen en 
vijf kleinkinderen. Samen zijn Har-
ry en Anny na hun huwelijk een 
loonbedrijf  gestart, dat inmiddels 
is overgenomen door hun twee 

zonen, maar Harry is er nog vaak 
te vinden. Hij heeft nog een hob-
by: werken met de dieren op de 
Kampweg. Ze houden van fietsen 
en gaan graag op vakantie, die ze 
boeken bij hun dochter. 
Het feest vond plaats bij De 
Schaapskooi in Vorstenbosch. Het 
feest was uitgesteld tot afgelo-
pen zaterdag 13 juni, vanwege 
de broer van Anny die in Brazilië 
woont. Hij is overgekomen voor 
enkele weken vakantie. Broer Ad 
heeft Harry en Anny 50 jaar gele-
den ook getrouwd.

Gouden bruidspaar 
somers - van de ven 

BernhezefamilieBerichten

de tafel vol met 
kinderen, partners 
en kleinkinderen

Nour Jovanovic   
Marco Kanters   
Sanne van Kessel   
Sharon Ketelaars   
Sanne Korsten   

Lot Mollema   
Jitte Oerlemans   
Thomas Peters   
Aletta Plouvier   
Bart Pouwels   
Tim Rakhorst   
Merel Schoones   
Lotte Schoonus   
Roel Traa   
Thomas Verhoeven   
Manon Verkuijlen   

Geslaagd in Bernheze
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gratis bij een volle
spaarkaart

Bestel, of kijk voor meer informatie en de 
actievoorwaarden op Jumbo.com/detruivantoen

Het Limited Edition Retro shirt is een ode aan 

de trui van wielrenlegende en kampioen Joop 

Zoetemelk.  Van 17 juni t/m 21 juli is dit shirt 

GRATIS bij een volle spaarkaart, zodat ook jij je 

een kampioen kunt voelen...

 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat ,  Jumbo van Bergen, Vierhoeksingel, Oss
 Jumbo van Bergen, Wolfskooi, Oss

Het Limited Edition Retro shirt is een ode aan de trui  
van wielerlegende en kampioen Joop Zoetemelk. 
Van 17 juni t/m 21 juli is dit shirt GRATIS bij een volle  
spaarkaart, zodat ook jij je een kampioen kunt voelen...

Bestel, of kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op Jumbo.com/detruivantoen

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39



Woensdag 17 juni 201520 
  

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

Aanbieden 
U kunt het afval aanbieden in de 
bekende Plastic Heroeszakken. Die 
zamelen we 1x per 3 weken huis 
aan huis in, op de inzameldag van 
plastic verpakkingsafval. Na de zo-
mervakantie komen er stevigere 
inzamelzakken, die dan  weer op 
de gebruikelijke plaatsen gratis 
verkrijgbaar zijn. Tot die tijd moet 
u de doorzichtige Plastic Heroes-
zakken gebruiken. Andere zakken 

nemen we niet mee, omdat niet 
gecontroleerd kan worden wat 
erin zit.  

Voordelen 
Recycling is goed voor het milieu, 
maar heeft ook financiële voor-
delen voor u. Meer recycling be-
tekent minder volume en gewicht 
in uw restafvalcontainer en dus la-
gere kosten. 

verpakkingen van plastic, blik en drankkartons voortaan in één zak

ColleGebeslUiten 9 juni 2015

Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015 
Op 9 juni 2015 heeft het college het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015 vastgesteld. 
In het meerjarenperspectief geeft het college aan hoe het taakveld bouwgrondexploitatie 
ervoor staat. Ook schetst het college de toekomst voor dit taakveld. 

Inkoopplan Inkoopkader jeugdhulp Noordoost-Brabant 2016 
Het college heeft ingestemd met het inkoopplan Inkoopkader jeugdhulp Noordoost-Bra-
bant 2016. De gemeente Bernheze werkt voor de uitvoering van de jeugdhulp samen 

met gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. De gemeente ‘s-Hertogenbosch koopt 
namens de gemeenten in deze regio de jeugdhulp in. Voor de inkoop van jeugdhulp in 
2016 is een inkoopplan opgesteld door de gemeente ‘s-Hertogenbosch waarin zij kaders 
voorstelt. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met dit inkoop-
plan en geeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch de opdracht om namens Bernheze ook voor 
2016 jeugdhulp in te kopen. 

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

Plastic verpakkingen 

Wel:    
 - plastic tasjes en broodzakken  
 - verpakking van vleeswaren en 

kaas
 - folies om tijdschriften en 

reclamefolders 
 - verpakkingen van 

tandenborstels, snoeren en 
schroeven  

 - boterkuipjes, sausbakjes, 
smeerkaas-, paté- of 
koffiemelkkuipjes  

 - groente-, fruit- en 
saladebakjes of -zakjes, 
patatbakjes  

 - bekers voor yoghurt, vla, 
slagroom, ijs

 - deksels van potten pindakaas, 
chocopasta, jam 

 - knijpflessen voor sauzen zoals 
ketchup en mayonaise

 - flacons voor wasmiddelen, 
schoonmaakmiddelen, 

shampoo 
 - flacons voor bijvoorbeeld 

shampoo, douchegel, 
badschuim en zeep  

 - tubes voor bijvoorbeeld 
gel, crème, bodylotion en 
tandpasta 

 - flessen voor olie en azijn  
 - flessen voor frisdrank, water 

en zuivel 
 - potjes voor gel, medicijnen, 

vitamines  
 - plantenpotten (binnenpotten)

Niet:
 - verpakkingen met inhoud, 

verpakkingen van chemisch 
afval, make-upverpakkingen, 
terpentineflessen, kitkokers  

 - piepschuim, 
snackverpakkingen, 
vleesschaaltjes, 
verpakkingsvulmateriaal  
resten papier, karton of 
folie, afdekmaterialen, 

chipsverpakkingen, 
doordrukstrips (pillen of 
kauwgom)  

 - hard kunststof (speelgoed, 
tuinmeubelen) 

 - landbouwfolie

Drankenkartons 

Wel: 
 - Kartonnen pakken voor 

vruchtensappen, water en 
wijn

 - Kartonnen pakken voor 
melk, vla en yoghurt 

 - Kartonnen pakken voor soep 
en pastasaus 

Niet: 
 - Verpakkingen met vla- of 

yoghurtresten 
 - Drankenkartons waarin 

ander materiaal is gestopt 
 - Los karton (doosjes) of ander 

papier 

Blikverpakkingen 

Wel: 
 - Drankblikjes (voor frisdrank, 

bier) 
 - Stalen siroopflessen 
 - Conservenblikken (soep, 

pastasaus) 
 - Aluminium schaaltjes van 

levensmiddelen 

Niet:
 - Verfblikken, spuitbussen 

(deodorant, verf) 
 - Verpakkingen van chemische 

producten

Zorg dat alle verpakkingen leeg 
zijn. Doppen en deksels mogen 
blijven zitten. Bij conservenblik de 
deksel naar binnen buigen. Dran-
kenkartons platvouwen en de dop 
er weer opdraaien. Bedrijfsafval is 
niet toegestaan.

Gemeenteraad - raadsCommissieverGaderinGen

De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen 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. 

Raadscommissie Bestuur en Strategie op 22 juni 2015
 - Presentatie glasvezel Bernheze 
 - Stand van zaken regionale samenwerking 
 - Stand van zaken proces Krachtig Bernheze 
 - Eerste bestuursrapportage 2015 
 - Programmabegroting 2016 en jaarverantwoording 2014 
 - Veiligheidsregio Brabant-Noord
 - Begroting 2016, jaarrekening en jaarverslag 2014 
 - Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 23 juni 2015 
 - Presentatie gevolgen fusie lokale omroep Oss-Bernheze 
 - Stand van zaken transities jeugdzorg, Wmo/AWBZ en Participatiewet 
 - Eerste bestuursrapportage 2015
 - Conceptbegroting 2016 en conceptjaarverslag 2014 

 - Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 
 - Conceptjaarverslag/jaarrekening 2014 en conceptbegroting 2016 intergemeentelijke  

sociale dienst Optimisd 
 - Conceptbegroting 2016 en concept jaarstukken 2014 GGD Hart voor Brabant
 - Concept financieel jaarverslag 2014 en conceptbegroting 2016 RAV 
 - Jaarrekening 2014 en begroting 2016 BHIC 
 - Concept jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 KCV 
 - Concept begroting 2016 en concept jaarrekening 2014 RBL BNO 

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken op 24 juni 2015 
 - Vaststellen bestemmingsplan Ruimte-voor-ruimtewoning Zoggelsestraat ong. Heesch 
 - Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Boterweg ong. 
 - Zonnepanelen op gemeentelijke daken 
 - Parkeernormennota 
 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Heesch West
 - Eerste bestuursrapportage 2015 

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.

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

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

meer recYcling betekent minder volume en gewicht 
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Gemeenteberichten

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats. 
 - V. Kozlovas, 

geboren 16-01-1986 
 - J. Kozlova, 

geboren 28-06-1986 
Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrokke-
nen. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van bovengenoem-
de personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats. 
 - M.S. Klis, 

geboren 20-01-1974 
Besluitdatum: 30-04-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing. 

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
bovengenoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

oFFiCiËle beKendmaKinGen

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan: 
 - Stichting Ranja voor het organi-

seren van een kindervakantie-
week van 24 tot en met 28 au-
gustus 2015 op locaties Schaaps-
dijk / Donatusstraat, 5472 PP 
Loosbroek van 9.00 tot 16.00 
uur en Heibloemsedijk, 5473 TC 
Heeswijk-Dinther van 9.00 uur 
tot 16.00 uur en op 28 augustus 
2015 van 9.00 tot 00.00 uur. De 
Donatusstraat en een gedeelte 
van Schaapsdijk in Loosbroek 
worden voor alle verkeer afge-
sloten, behalve voor voetgan-
gers. Op een gedeelte van Hei-
bloemsedijk (vanaf Zandkant) in 
Heeswijk-Dinther wordt van 24 
tot en met 28 augustus 2015 van 
9.00 tot 10.30 uur en van 15.00 
tot 16.30 een eenrichtingsver-

keer ingesteld. De beschikkingen 
zijn verzonden op 12 juni 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 ge-
daan voor:  
 - gemeente Bernheze voor het or-

ganiseren van een actiedag ‘nul 
verkeersdoden Brabant’ op 17 
juni 2015 van 12.00 tot 17.00 
uur op locatie De Misse 6, 5384 
BZ Heesch. De melding is op 10 
juni 2015 geaccepteerd. 

 - Jasmijnstraat 15, 5384 GV 
Heesch voor het organiseren 
van een besloten feest op 26 
juni 2015 van 20.00 tot 1.00 
uur. De melding is op 10 juni 
2015 geaccepteerd. 

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

Melding verbreden uitwegen 
M. van Zutphen, Lange Kruisdel-
straat 7, 5473 KG Heeswijk-Dinther 

heeft in overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het verbreden van twee 
uitwegen naar Lange Kruisdelstraat 
en Liniedijk. De melding is op 10 
juni 2015 geaccepteerd.  Verzend-
datum: 10 juni 2015. 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing. 

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon 
Wijziging TV. Vorstenbosch’82, 
Tipweg 10, 5476 VA Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met ar-
tikel 2:34B, lid 4 APV melding  ge-
daan van een activiteit op 27 juni 
2015 i.p.v. 28 juni 2015. Van deze 
mogelijkheid mag door de inrich-
ting maximaal zes keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens de 
activiteit gelden er ruimere schenk-
tijden dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die 
te vinden is op www.bernheze.org.  
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Vastgesteld bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze 2012-1
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in 
de gemeenteraadsvergadering van 
28 mei 2015 het bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze 2012-1 is 
vastgesteld. Het besluit volgt op de 
uitspraak van 10 september 2014 
(nr. 201208940/1/R3) van de af-
deling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (ABRvS) over 
het vaststellingsbesluit van 26 juni 
2012 van het bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze. Daarbij 
heeft de ABRvS besloten dat bij de 
voorbereiding van het nieuwe be-
sluit Afdeling 3.4 van de Awb niet 
hoeft te worden toegepast. 
Inhoud: Op 10 september 2014 
besliste de ABRvS in het geding 
tussen meerdere appellanten en 
de gemeente Bernheze inzake het 
vastgestelde bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze. De ABRvS 
heeft de raad van de gemeente 
Bernheze opgedragen om binnen 
26 weken na de verzending van 
deze uitspraak met inachtneming 
van hetgeen daarin is overwogen 
een nieuw besluit te nemen tot 
vaststelling van het plan voor de 
onderdelen genoemd in de uit-
spraak. Voorliggend bestemmings-
plan voorziet in het uitvoeren van 
deze opdracht van de ABRvS. 
Inzage: Het bestemmingsplan (in-
clusief overige relevante stukken) 
ligt met ingang van 18 juni 2015 
gedurende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis 
in Heesch en is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721. BPBuitengebied1-vg01). 
Beroepsmogelijkheid: Belangheb-
benden kunnen tegen het nieuwe 

vaststellingsbesluit binnen de ter-
mijn van terinzagelegging beroep 
instellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Degene die beroep heeft ingesteld 
kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling.  
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van 
toepassing. 

Milieueffectrapportage 
bestemmingsplan 
‘Heeswijkse Aa-Beemden’ 
Momenteel wordt een bestem-
mingsplan voorbereid voor de 
gebiedsontwikkeling Heeswijkse 
Aa-Beemden. Met deze gebieds-
ontwikkeling wordt het natuur-
lijke systeem van de Aa hersteld 
en functioneert het als ecologische 
verbindingszone, bevat het gebied 
extensieve recreatieve mogelijkhe-
den (zoals een ommetje), wordt 
de dorpsrand van Heeswijk opge-
waardeerd door twee nieuwe wo-
ningen en worden als gevolg van 
een interne bedrijfsoptimalisatie 
mogelijkheden gecreëerd voor het 
bedrijf Gebr. Dijkhoff & Zn. bv.
Ten behoeve van dit nieuwe be-
stemmingsplan moet ook een mi-
lieueffectrapport, een zogenaamde 
PlanMER worden opgesteld. Dit is 
nodig omdat het nieuwe bestem-
mingsplan het kader biedt voor 
mogelijke MER-(beoordelings)

plichtige activiteiten.  Dit zijn ac-
tiviteiten waarvoor bij nadere uit-
werking een MER  nodig is of kan 
zijn. Daarnaast zal (indien nodig) 
een passende beoordeling worden 
uitgevoerd. Een passende beoor-
deling is aan de orde indien moge-
lijk signifi cant negatieve effecten 
kunnen optreden op omliggende 
Natura2000 gebieden. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De eerste stap in de PlanMER-
procedure is deze publicatie en 
de terinzagelegging van de notitie 
‘Reikwijdte en Detailniveau MER 
bestemmingsplan Heeswijkse Aa-
Beemden’.  In deze notitie is kort 
beschreven waarom het opstellen 
van een PlanMER noodzakelijk is 
en voor welke activiteit(en) het 
MER wordt opgesteld. Daarnaast is 
in de notitie opgenomen op welke 
wijze de milieueffecten in beginsel 
beschreven worden. De volgende 
stap zal zijn het opstellen van het 
milieueffectrapport (MER). In het 
PlanMER worden de milieueffec-
ten van het bestemmingsplan Bui-
tengebied beschreven. Het rapport 
wordt later, op de gebruikelijke 
wijze, samen met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage gelegd. 
De onafhankelijke commissie voor 
het milieueffectrapport zal op dat 
moment worden gevraagd om het 
PlanMER te toetsen op volledig-
heid en objectiviteit. 
Inzage: Door middel van deze ken-
nisgeving wordt iedereen in de 
gelegenheid gesteld schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het 
voornemen en de notitie Reikwijd-
te en Detailniveau naar voren te 
brengen.  De Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ligt vanaf 18 juni 2015 
tot en met 29 juli 2015 op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 

Heesch en is tevens te raadplegen 
via www.bernheze.org.  U kunt uw 
zienswijze ten aanzien van de NRD 
richten aan het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch.  Rekening hou-
dend met de notitie en mogelijke 
reacties en adviezen zal het MER 
daarna worden opgesteld.
Informatieavond: Gedurende de 
inspraakperiode wordt er een in-
formatieavond georganiseerd. Tij-
dens de informatieavond kan meer 
informatie worden verkregen over 
dit project en over de Notitie Reik-
wijdte en detailniveau. Hierover 
wordt u nog nader geïnformeerd. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer ing. 
E. van Dijk, telefoon 14 0412, 
e-mail gemeente@bernheze.org.
ter attentie van de heer E. van Dijk. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Schaapsdijk-Krommedelseweg, 
Loosbroek 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de terinzagelegging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan Schaapsdijk - Kromme-
delseweg in Loosbroek. 
Inhoud: Aan Schaapsdijk en Krom-
medelseweg, grenzend aan de kern 
Loosbroek, worden direct aanslui-
tend aan de kern negen ruimte-
voor-ruimtekavels gerealiseerd, vijf 
aan Schaapsdijk en vier aan Krom-
medelseweg. Deze kavels kunnen 
hier worden gerealiseerd vanwege 
de ruimte-voor-ruimteregeling. 
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 18 juni 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 

raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPRVRSchaapsdijk-OW01). 
Gedurende de termijn van inzage 
kan iedereen op het ontwerpbe-
stemmingsplan reageren door het 
indienen van een zienswijze. Deze 
kunt u richten aan de gemeente-
raad van Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch. Indien u uw 
zienswijze mondeling wilt geven 
kunt u een afspraak maken met de 
heer E. van Dijk, telefoon 14 0412.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch  
 - Mgr. v.d. Hurklaan ong., sectie 

A nr. 2677 
Bouwen vrijstaande woning 
met bijgebouw 
Datum ontvangst: 05-06-2015 

 - Hoogstraat 5 
Oprichten carport 
Datum ontvangst: 08-06-2015 

 - John F. Kennedystraat 16 
Verwijderen en vervangen dak-
pannen 
Datum ontvangst: 09-06-2015 

 - John F. Kennedystraat 14 
Verwijderen en vervangen dak-
pannen 
Datum ontvangst: 09-06-2015
 

Nistelrode
 - Laar 72 

Veranderen gevel 
Datum ontvangst: 09-06-2015 

 - De Beekgraaf ong. 
Nieuwbouw gezondheidscen-
trum huisartsen en apotheek-
Datum ontvangst: 10-06-2015
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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.

Gemeenteberichten

www.bernheze.org

‘ik wil altijd bereikbaar kunnen zijn’
Uitslagen tweede enquête inwonerspanel over social media

Facebook is het populairst, ge-
volgd door Whatsapp en LinkedIn. 

Van de 21 procent die 

aangaf niet mee te doen met social 
media, kwam onder meer als ant-
woord ‘Omdat er dan te veel privé 

dingen op staan en daar 
doe ik niet aan mee’.

Ook werd gevraagd 
in hoeverre de leden 
van het inwonerspa-
nel een dag zonder 
hun mobiele telefoon 
zouden kunnen. 48 
Procent gaf aan dit 
niet te kunnen.

‘Ik wil altijd bereik-
baar zijn voor als er 
iets met mijn gezins-
leden gebeurt’, maar 

ook andere redenen werden op-
gevoerd, zoals ‘Ik doe veel vrijwil-

ligers werk en als ik dan onderweg 
ben, kan ik altijd bellen als het no-
dig is’. Van de 34 procent die best 
wel een dagje zonder de mobiele 
telefoon kan, werd onder meer ge-
zegd: ‘Als ik mijn telefoon niet bij 
me heb, mis ik hem niet’. 

Voor het panel konden inwoners 
van Bernheze zich inschrijven. Zij 
ontvangen regelmatig een enquê-
te. Door middel hiervan kunnen zij 
meedenken en meepraten over de 
gemeente. De groep ondervraag-

den is een afspiegeling van de ge-
hele bevolking in Bernheze. Dit is 
getoetst op allerlei factoren; zoals 
leeftijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. 

TipMooiBernheze is een initiatief van Bernheze Media in samenwer-
king met onderzoeksbureau TOP-onderzoek, dat inwonerspanels uit-
voert. Wil je meedoen? Anoniem - Gratis - Binnen 3 seconden. 
Ga dan naar www.tipmooibernheze.nl en meld je aan!

 - Hoogbroeksesteeg, Loosbroek-
seweg, Vensteeg ong. 
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 10-06-2015 

Loosbroek 
 - Dorpsstraat 6 

Vervangen dakplaten 
Datum ontvangst: 10-06-2015

Heeswijk-Dinther
 - Kasteel 4 

Plaatsen glazen tochtsluis in de 
vestibule van het kasteel 
Datum ontvangst: 10-06-2015 

 - Meerstraat 46 
Verbouwen woonhuis 
Datum ontvangst: 10-06-2015 

Procedure 6 is van toepassing. 

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking. 
Heesch 
 - Velftstraat 8 

Verbouwen woning 
Verzenddatum: 10-06-2015 

Heeswijk-Dinther 
 - Justitieweg 2 

Oprichten varkensstal 
Verzenddatum: 11-06-2015 

 - Broekstraat 4 
Bouwen garage 
Verzenddatum: 11-06-2015

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

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ning is geweigerd. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking. 
Heesch 
 - Middelste Groes 9 

Weigering gevraagde omge-
vingsvergunning voor plaatsen 
reclamezuil met verlichting (le-
galisatie) 
Verzenddatum: 08-06-2015 

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

Uitgebreide procedure  

De wetgever heeft bepaald dat 

ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publi-
catie van een ontwerpbesluit. 

Ontwerpbesluiten  
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor: 
Heesch 
 - Venhofstraat 3 

Veranderen varkenshouderij en 
bouwen varkensstal (activiteit 
milieu) 
Verzenddatum: 12-06-2015 

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.  

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afl oop 
van de beroepstermijn. 
Heeswijk-Dinther 
 - Oude Beemdseweg 3  

Beperkte milieutoets, wijzigen 
rundveehouderij (incl. VVGB 
Provincie Noord-Brabant) 
Verzenddatum: 12-06-2015 

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

BERNHEZE – De tweede enquête in het inwonerspanel van Bernheze, 
had als onderwerp ‘social media’. Van de ondervraagden gaf ruim drie 
kwart (77 procent) aan gebruik te maken van social media. 

dingen op staan en daar 
doe ik niet aan mee’.

Ook werd gevraagd 
in hoeverre de leden 
van het inwonerspa-
nel een dag zonder 

ook andere redenen werden op-
gevoerd, zoals ‘Ik doe veel vrijwil-

Van de 21 procent die woord ‘Omdat er dan te veel privé 
dingen op staan en daar dingen op staan en daar 
doe ik niet aan mee’.

ook andere redenen werden op-
gevoerd, zoals ‘Ik doe veel vrijwil-

•  een deelnemer per 
emailadres

•  vanaf 16 jaar
•  geef je mening in 
 10 minuten
•  een keer per maand
•  gratis meedoen
•  anoniem
•  aangemeld binnen 
 3 minuten
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informatie
 voor de

KERNEN

Jan van den Broek is werkzaam bij 
het Osse bedrijf Macek Technika, 
als manager P&O/Coach.  Ambas-
sadeurs Brabants Besten  onder-
scheiden zich door de innovatieve 
manier van werkgeverschap. Ze 
geven het personeel bijvoorbeeld 
een opleiding, werken met zelf-
sturende teams of nemen mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt in dienst.
 
Een jaar geleden benoemde ge-
deputeerde Bert Pauli van de pro-
vincie Noord-Brabant de eerste 25 
ambassadeurs  ‘Brabants Besten’. 

Ook toen was Jan van den Broek 
Ambassadeur. De ambassadeurs 
Brabants Besten gingen met grote 
regelmaat op pad om collega-on-
dernemers te inspireren met hun 
verhalen over innovatief werkge-
verschap. Zo vormen ze de voor-
hoede van een meer toekomstbe-
stendige en inclusieve Brabantse 
arbeidsmarkt.
 
Naast ambassadeur Brabants Bes-
ten is Jan van den Broek Commis-
sielid maatschappelijke zaken voor 
de SP en bestuurslid van Stichting 
van Mens tot Mens in Nistelrode. 

ambassadeur brabants 
besten Jan van den broek

HEESCH - Op 11 juni benoemde gedeputeerde Bert Pauli (Economische 
Zaken) de ambassadeurs Brabants Besten voor de periode 2015/2016. 
Deze ambassadeurs zullen een jaar lang innovatief werkgeverschap 
promoten. Een van de ambassadeurs Brabants Besten is Jan van den 
Broek uit Heesch. 

Bert Pauli benoemde Jan in 2014 ook al tot ambassadeur Brabants Besten

Ook in andere gemeenten leidde 
die samenwerking met de ge-
meente al tot mooi en leerzaam 
lesmateriaal voor jong en ouder! 
Het gaat verder dan een hoofdstuk 
in een lesboek en dat maakt het 
juist zo interessant. 

De leerlingen worden actief be-
trokken bij politieke besluitvor-
ming, juist door hen zelf keuzes te 

laten maken. Het project behelst 
verder onder andere een gastles 
door de burgemeester, presenta-
ties op scholen, een bezoek aan 
het gemeentehuis en een slotver-
gadering in de raadszaal. Er kun-
nen verschillende thema’s op de 
agenda staan, zoals duurzaam-
heid, omgaan met een handicap 
en - natuurlijk - Krachtig Bernheze.
Vroeger kregen we catechese op 

school van de pastoor en mochten 
we de kerk bezoeken. In die tijd 
indrukwekkend. Later volgden de 
snuffelstages, waardoor de kinde-
ren al vele enthousiaste bedrijven 
in Bernheze hebben gezien. Nu 
lijkt het me een mooie verrijking 
om kinderen kennis te laten maken 
met en te betrekken bij de politiek. 
Wat D66 betreft een mooi initia-
tief, ook voor Bernheze!

D66: aandacht voor de 
kindergemeenteraad

BERNHEZE - Onze kinderen hebben de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. 
Daarom verdient ook onze jeugd alle aandacht. Onlangs ontvingen wij een brief 
waarin wordt uitgelegd wat het initiatief ‘kindergemeenteraad’ voor leerlingen 
van groep 7 inhoudt. Het is een jaarlijks terugkerend project waarin kinderen 
worden geïnformeerd over democratische besluitvorming binnen een gemeente. 

Marijke van Oorschot, Commissielid maatschappelijke zaken D66

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

In 2012 lag er al zo’n soort plan, 
helemaal compleet, ingepast in de 
omgeving. Het paste binnen de 
gestelde kaders en kon dus door. 
De gemeenteraad heeft 26 juni 
2012 het besluit genomen geen 
bedenkingen te hebben met dat 
plan. Toch is er tot op de dag van 
vandaag nog geen schop in de 
grond gezet, ontzettend jammer, 
alle inspanningen ten spijt. Want 
de inzet en wil zijn er wel.

Hoe nu verder? Met een petitie of 
nog vaker zeggen dat we daar wat 
terug willen, kunnen we niks af-
dwingen. Dat kan überhaupt niet, 
het is particulier eigendom. De 
gemeente is nou eenmaal geen in-
vesteerder, projectontwikkelaar, ei-
genaar of ondernemer. Faciliteren 
en kaders stellen is onze rol. Bin-
nen die kaders kan naar hartenlust 
ondernomen worden en denken 
wij graag mee.

De gemeente moet verantwoord 
te werk gaan. Kijken wat kan, maar 
zeker niet alles kan, daar moeten 
we ook eerlijk in zijn richting de 
omwonenden. 

De ontwikkelaar kan vooruit, mag 
vooruit, maar de wil moet ook daar 
aanwezig zijn. Wij willen in ieder 
geval: Weer leven in de brouwerij!

CDA: leven in de brouwerij!

BERNHEZE - Nou mooi niet dus, al 10 jaar is de voormalige Brouwershoeve een 
open plek aan het mooie plein in ons dorp. Klaar om gevuld te worden, idee-
en en suggesties genoeg van inwoners. Dat bleek maar weer op de speeddate 
avond met de gemeenteraad in Nistelrode. Een restaurant met een bescheiden 
hotelfunctie met seniorenwoningen erachter of juist woningen voor onze jonge-
ren en ga zo maar door.  

Mart Smits, gemeenteraadslid CDA Bernheze

Progressief Bernheze vindt dat de 
gemeenteraad te weinig geld be-
schikbaar stelt voor de snelfiets-
route Oss-Uden-Veghel, het on-
derhoud van wegen, fietspaden en 
bomen. Voor de meeste genoemde 
onderwerpen zijn concrete plannen 
beschikbaar. 

Progressief Bernheze probeert in de 
gemeenteraad meer discussie op 
gang te krijgen over het verdelen 
van de schaarse middelen. Echter, 
de andere partijen gingen de afge-
lopen raadsvergadering de discus-
sie niet aan. 

Prioriteit
De gemeenteraad stelt wel  
€ 500.000,- beschikbaar voor de 
herinrichting van Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther. Progressief Bern-
heze vraagt zich af of een investe-
ring in dit plein op dit moment een 
verstandige keus is. En kan het niet 
met minder geld? De discussie over 
de nieuwe inrichting loopt nog vol-
op.  Er is nog geen concreet plan. Is 
het niet beter om deze € 500.000,- 
nu aan andere zaken te besteden?

Debat
Om de goede keuzes te maken en 

het beschikbare geld op een ver-
antwoorde manier te besteden, 
is discussie nodig. Coalitiepartijen 
staan veelal kritiekloos tegenover 
voorstellen van het college. Maar 
weinig voorstellen van het college 
stelt de gemeenteraad bij. Wij blij-
ven ons positief kritisch opstellen. 
Wij beslissen met onderbouwde 
argumenten. U kunt helpen het 
debat steviger te voeren. Spreek de 
leden van de gemeenteraad vaker 
aan. U kunt de gemeenteraad voe-
den om goede keuzes te maken.
Reageren: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Keuzes maken

BERNHEZE - Er is veel geld nodig voor investeringen in de dorpen de komende 
jaren. Voor de Hoofdstraat en Sint Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther, het Laar 
in Nistelrode, de Kerkstraat in Vorstenbosch en in Heesch voor de herinrichting 
van ’t Dorp.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Brabantse Besten 2015
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Informatie voor de kernen

Kermismunten en 
kleurplaten voor de 
jeugd
www.centrumheesch.nl

BERNHEZE - Mathieu Bosch uit Loosbroek is sinds dag één lid van de 
Bernhezer Energie Coöperatie (BECO). Daarnaast was hij vanaf het begin 
actief als voorzitter van de werkgroep communicatie en bestuurslid.

“Ik ken BECO van binnen en van 
buiten. Er wordt echt heel hard ge-
werkt door heel veel vrijwilligers. 
Stuk voor stuk betrokken inwoners 
uit deze gemeente die zich zorgen 
maken over de ontwikkeling van 
de energiesector. Doel is om heel 

Bernheze te laten besparen op 
energie, op termijn zelfvoorzienend 
te zijn en groene stroom te leveren. 
Dat laatste kan nu al. Ook het be-
sparen werkt echt. Als lid kun je ge-
bruik maken van de energiekoffer. 
Dat heb ik gedaan. Een specialist 

van BECO heeft mijn huis doorge-
meten en met relatief kleine aan-
passingen bespaar ik veel op mijn 
energiekosten. Het werkt dus echt 
en samen kunnen we nog meer be-
reiken. Het grote doel is om zo snel 
mogelijk Bernheze op een eigen en 

duurzame manier energieneutraal 
te laten zijn. 
Duurzaam samenwerken aan een 
betere toekomst voor het milieu. 
Dat het dan ook nog lekker scheelt 
in de portemonnee is mooi meege-
nomen.”

Ik bespaar op mijn energiekosten

meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Gebleken was al dat deze toets in 
90% van de aanvragen overbo-
dig is. In het verleden is maar al te 
vaak gebleken dat deze toets ver-
tragend en  kostenverhogend is en 
lang niet altijd tot kwaliteitsverbe-
tering heeft geleid. 
In een paar gevallen blijft de toets 
bestaan, daar waar cultuurhistorie 
en reclame er bij komen kijken. 

Wij achten het ambtelijk apparaat 
prima in staat deze uit te voeren. 
Voor deze zaken vinden wij een 
beetje extra toezicht ook een goe-
de zaak.
Moeten we nu vrezen voor een 
wildgroei zoals we die van onze 
zuiderburen kennen? Nee, daar-
voor is teveel bepaald in alle rege-
lingen die toch al voor bouwplan-

nen gelden. Maar hopelijk krijgen 
we wat meer diversiteit in de een-
heidsworst waar wij als Nederlan-
ders zo goed in zijn.

De ontwerp welstandsnota is bin-
nenkort beschikbaar en wij zijn 
benieuwd of de uitwerking hiervan 
gaat brengen wat wij voor ogen 
hadden.

Lokaal: eindelijk welstandsvrij

BERNHEZE - De gemeente maakte vorige week bekend eindelijk werk te willen 
maken van het dit jaar nog laten vervallen van de welstandstoets voor (bijna) 
alle bouwplannen. Iets waar wij als Lokaal volledig achter staan en al jaren voor 
gepleit hebben. 

John van den Akker, Lokaal

Energiepark
Heesch West kende een lange 
ontwikkeling. Een idee, geboren 
om de vervroegde aanleg van de 
A-59 te financieren. Het is verwor-
den tot een molensteen. “Waren 
we er maar nooit aan begonnen”, 
verzuchtte voormalig voorzitter 
van de stuurgroep Roel Augustijn 
in januari 2012 al. Wachten tot er 

een paar hectare verkocht kunnen 
worden? Zeer twijfelachtig. De SP 
Bernheze ziet de verliezen alleen 
maar toenemen. Niet handig ook 
om Heesch West te ontwikkelen, 
terwijl er elders leegstaand dreigt. 
Vandaar dat de SP Bernheze al in 
2013 voorstelde om er een ener-
giepark van te maken. Zonnecellen 
en windmolens zorgen voor veel 

schone energie. Zeker 25 jaar is de 
levering van energie gegarandeerd, 
met een eenmalige investering die 
na 7 jaar al is terugverdiend. En, 
de gemeente Bernheze zou zo 
een enorme boost kunnen geven 
aan het energieneutraal worden! 
De investering in de aangekochte  
gronden levert dan rendement op. 
Het mes snijdt aan twee kanten.

SP: toch maar Zonnecellen op Waalboss?

BERNHEZE - Die situatie op Waalboss (Heesch West) verbetert niet 
echt. De behoefte aan bedrijventerreinen neemt alsmaar af. Veel pro-
ductie verdwijnt naar het buitenland. Op bestaande terreinen vallen 
enorme gaten. Zoals bijvoorbeeld langs de Kantsingel in Oss. (Philips 
weg, Ossfloor weg, enz.) Dat, terwijl ook terrein Vorstengrafdonk nog 
lang niet voor 70% vol is. De SP Bernheze pleitte al tijden geleden 
voor een alternatief gebruik van Waalboss. (Heesch West). Maak er een 
energiepark van met zonnecellen en windmolens.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Wordt voor u het huishou-
den steeds lastiger? Wilt u af 
en toe wat extra schoonge-
maakt hebben?
De HHT toelage van de 
gemeente helpt met een 
tegemoetkoming in de 
kosten van € 15,00 per uur. 
U betaalt zelf maar € 7,50 per 
uur. 

Krijgt u geen huishoudelijke 
hulp meer vanuit de WMO,  
moet u veel zelf betalen of 
veel familie inzetten voor uw 
huishouden? 

Met de HHT subsidie is 
huishoudelijke hulp nu 
voor veel mensen bereik-
baar.  

• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te  hoog?
• of gebruikt u  een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering? 
• of bent u mantelzorger?

Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

Feest in heesch!

De kinderen kunnen op deze 
adressen ook een kleurplaat op-
halen en mooi inkleuren. Daarna 
kunnen de kleurplaten ingeleverd 
worden op het kermisterras op za-
terdag 27 juni om 15.00 uur. 
Jumbo Wiegmans en SNS Bank 
Heesch geven alle kinderen die zo 
prachtig gekleurd hebben een ker-
mismunt om direct te besteden op 
de kermis. Aan de kleurplaten zit 
ook nog een prijs verbonden. Wie 
de prijs wint wordt om 16.00 uur 
bekendgemaakt op het kermisterras.

Mooi Heesch
De herinrichting vordert goed. 

De bocht bij de Rabobank is weer 
open en de tweerichtingsstraat aan 
de zuidzijde van het plein krijgt al 

vorm. Als straks het plein onder 
handen genomen is en de fontein 
terug op z’n plek staat, is Heesch’ 
centrum klaar voor de toekomst. 

Toekomst
Misschien heeft u de studenten 
van het NHTV Breda Leisure Ma-
nagement al ontmoet? Zij hebben 

opdracht gekregen van de werk-
groep ‘Ons Centrum van de Toe-
komst’ om mensen in Heesch en 

omgeving te vragen wat ze van 
Heesch vinden. Wat ze missen en 
wat Heesch Heesch maakt.

De werkgroep zet zich ervoor in 
om Heesch veelzijdig, uniek, gezel-
lig en interessant voor bezoekers 
en bedrijven te maken.

HEESCH – Zomer, bijna vakantie en dat betekent kermis. Het laatste weekend van juni is het zover, we gaan 
ons vermaken met de attracties van de kermis. Elders in deze DeMooiBernhezeKrant kun je lezen hoe het zit 
met de uitreiking van kermismunten door ondernemers bij aankopen o.a. bij: SNS Bank Heesch, Hema, Kan-
toorboekhandel Ceelen, Elektrovakman Henk van de Akker, Dressup-Instyle, Sunworks, De Bakkers Lamers 
en Bon Fromage.

‘werkgroep ‘ons centrum van de 
toekomst’ houdt enquête’

doel is om heel bernheze te laten besparen 
op energie, op termijn zelfvoorzienend 
te zijn en groene stroom te leverenwww.mooiheesch.nl

INfoRmEERt, boEIt EN INtEREssEERt
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Groen licht voor 
brandweerrood 
in heesch
Jouw werkzaamheden
Branden blussen is de hoofdtaak 
van een brandweerman/-vrouw. 
Maar daar stopt het niet: Wat dacht 
je van het openknippen van auto’s 
bij ongevallen? Het verrichten van 
metingen bij vrijgekomen gevaar-

lijke stoffen en een helpende hand 
bieden aan dieren die te water zijn 
geraakt? Brandwacht zijn betekent 
veelzijdigheid, acute paraatheid en 
passie om je in te zetten voor mens 
en dier. Geen inzet is hetzelfde!

Ons aanbod
Spannend en uitdagend werk, een 
hechte groep collega’s en de mo-
gelijkheid om je zinvol in te zet-
ten voor je omgeving. Je wordt 
opgeleid tot (rijksgediplomeerde) 
brandwacht. Je werkt met de mo-

dernste brandbestrijdings- en red-
middelen. Voor oefenen, opleiden 
en uitrukken ontvang je een ver-
goeding. De opleiding tot brand-
wacht, een dag- of avondcursus, is 
voor rekening van de brandweer.

Onze organisatie
De post Heesch is onderdeel van 
Brandweer Brabant-Noord en 
wordt nu bemand door 20 vrijwil-
ligers. Jaarlijks worden deze vrij-
willigers ongeveer 75 keer gealar-

meerd. De vaste oefenavond is op 
maandagavond. Ter bevordering 
van de onderlinge binding kent de 
post een actieve personeelsvereni-
ging. Brandweer Brabant-Noord 
is het brandweerkorps voor de 19 
gemeenten in Noordoost Brabant. 
De organisatie omvat ruim 1000 
vrijwilligers en 250 beroepskrach-
ten die werken vanuit 39 brand-
weerposten en een centrale vesti-
ging in ‘s-Hertogenbosch. 

Wie zoeken wij? 
Mannen en vrouwen met lef en 
een ondernemende instelling. Ben 

je flexibel, sportief, houd je van 
werken in teamverband en zet je 
je graag in voor je medemens in 
jouw woonplaats? Dan is vrijwil-
liger bij de brandweer iets voor 
jou! Een spannende bijbaan naast 
je eigen baan. Iedereen vanaf 18 
jaar en in goede lichamelijke condi-
tie kan zich aanmelden. Belangrijk 
is dat iemand snel op de kazerne 
kan zijn. Niemand is honderd pro-
cent beschikbaar, maar de voor-
keur voor de post Heesch gaat uit 
naar mensen die op doordeweekse 
dagen overdag beschikbaar zijn, 
omdat ze bijvoorbeeld in Heesch 
werken en/of wonen.

Belangstelling 
Is je interesse gewekt en lijkt het 
je wat om vrijwilliger te worden, 
neem dan contact op met de post-
commandant; Frank van Hoek via 
telefoonnummer 088 – 020 82 20 
of per e-mail: f.vanhoek@brwbn.nl.
Uiteraard kun je bij hem ook na-
dere informatie krijgen over het 
werk van een brandweervrijwil-
liger, de organisatie, wat wij van 
jou vragen en wat je voor ons kunt 
betekenen. Als je vóór 10 juli rea-
geert kun je nog dit najaar met de 
opleidingen starten.

De brandweer: meer dan alleen sirenes en rode auto’s. Regelmatig worden brandweermedewerkers 
ingezet bij verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade, waterongevallen en 
dieren in nood. Ook de politie of ambulancedienst kan een beroep doen op de brandweer voor assistentie.

Onder het motto Groen licht voor brandweerrood zoekt de brandweer nieuwe collega’s M/V in Heesch. Heb jij het in je om 
vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? 
Kun je overdag snel op de brandweerkazerne zijn? Dan is het brandweervak vast iets voor jou!

Op 8 juli a.s. wordt er op de post een info avond georganiseerd. 
De avond begint om 20.00 uur bij de brandweerkazerne aan de 
De la Sallestraat 1 in Heesch.

inFoavond

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met 

postcommandant Hans van der Heijden

 (t: 06 551 075 81   |   e: h.vanderheijden@brwbn.nl)

BrandweerNistelrode zoektbrandweer-collega’s!

GROEN LICHT
VOOR 

BRANDWEERROOD

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met 

postcommandant Hans van der Heijden

 (t: 06 551 075 81   |   e: h.vanderheijden@brwbn.nl)

Woon en werk je in Nistelrode 
en heb je interesse in een 

BrandweerNistelrode zoektbrandweer-collega’s!

GROEN LICHT
VOOR 

BRANDWEERROOD

Woon en werk je in heesch
en heb je interesse in een

uitdaging bij de brandweer?

Neem contact op met Frank van Hoek 
088 – 020 82 20 of per e-mail: 

f.vanhoek@brwbn.nl

brandweerheesch zoektbrandweer-collega’s!

de vaste oefenavond is maandag, 
Jaarlij Ks wordt ongeveer 

75 keer gealarmeerd
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Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

In september start het nieuwe cur-
susseizoen van De Eijnderic, u heeft 
de keuze uit maar liefst 240 korte en 
lange cursussen in Heesch, Hees-
wijk en Nistelrode.

Wat staat er op het programma?
Zomaar wat ideeën:
Onze keukens in Heesch en Hees-
wijk bieden veel inspiratie voor de-
genen die houden van lekker koken 
én gezellig tafelen. Van barbecue tot 
Japanse hapjes; de keuze is enorm.

Op het gebied van creativiteit is 
er volop inspiratie te vinden in de 
cursuscategorieën creatief, kunst, 
bloemschikken en diversen. Altijd 
al willen leren hoe u zelf een houten 
meubel maakt? Dan hebben wij de 
juiste cursus voor u. En wat denkt 
u van interieurstyling en -tekenen?

De computer én tablet bieden ook 

volop mogelijkheden voor een cur-
sus. Zo helpen wij u graag de over-
stap te maken naar Windows 10.

Voor een talencursus bent u bij 
De Eijnderic al jaren aan het juiste 
adres; nieuw dit jaar zijn de cursus-
sen Duits voor beginners en Duits 
conversatie.

En natuurlijk ontbreken de cur-
sussen in de categorie ‘lichaam en 
geest’ niet in ons programma. Naast 
yoga en tai chi is dit jaar chi neng 
qigong toegevoegd en kunt u  ken-
nismaken met homeopathie. 

Voor de jeugd
Ook voor de jeugd is er een gevari-
eerd aanbod:
* koken
* razendsnel leren typen
* een creatieve of kunstcursus 

volgen

* Engels of Spaans leren

Bezoek voor het complete overzicht 
onze website www.eijnderic.nl.

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

Het is zover; de inschrijving voor het nieuwe 
cursusseizoen is geopend!

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:

Karin van de Graaf-
Manders

Winnaar:
Wim van Tilburg

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

mooiBernhezertJeS

wIlt u EEN zoEKERtjE plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aanGeboden

medisCh PediCUre 
nistelrode 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma. 
Tip: verras vader met een 
cadeaubon voor vaderdaG 
voor een pedicurebehandeling.

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.

ZoU U ooK Willen Weten 
WelKe KleUren het best 
biJ U Passen?
In een heldere presentatie, 
maak ik u wegwijs in de 
wereld van kleur. Leuk voor 
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes 
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.
06-51110053.

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

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

te KooP

Toe aan een nieuw horloge, 
kom dan onze trendY ooZoo 
ColleCtie bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

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. 

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.

besPaar ooK oP UW 
enerGiereKeninG, laat ons 
u adviseren. Over de juiste led 
lampen of spaarlampen op de 
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

te hUUr
oPslaGloods 100m2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

oPslaGrUimte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

diversen

Wij zijn aanstaande maandaG 
en dinsdaG  Gesloten.
Vanaf woensdag zijn wij u weer 
graag van dienst!
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GevraaGd

oUde/KaPotte mobieltJes 
voor stG. oPKiKKer.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

GebrUiKte/oUde 
WensKaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

Dit weekend in 
uw brievenbus, 

onze 
DISCUS ZOMERFOLDER

Vol met 
ZOMERSE ACTIES

 voor al uw huisdieren

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl
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buRgEmEEstER maRIEKE mooRmaN KEEK tERug op EEN jaaR collEgE, gEvolgd dooR wEthoudER pEtER 
vaN boEKEl. dEzE wEEK vERtElt wEthoudER RIEN wIjdEvEN ovER zIjN jaaR mEt NIEuwE collEga’s

een jaar college met wethouder rien Wijdeven

Wethouder Wijdeven: “Het was 
even wennen aan twee nieuwe 
partijen in het college. Collega Pe-
ter Van Boekel is na 12 jaar raadslid 
geen onbekende, maar Jan Glastra 
van Loon is nieuw en ook voorzit-

ter Marieke Moorman is vorig jaar 
gestart. In Marieke Moorman heb-
ben we een goeie voorzitter die 
luistert en zorgvuldig afweegt. 

Jan Glastra van Loon doet prima 

werk met de transities van de zorg, 
ondanks alle onvoorziene zaken en 
Peter van Boekel is vol aan de bak 
met de toenemende aanvragen 
voor bouwprojecten.”

Nieuwe taken
De portefeuille voor financiën 
werd door Wijdeven ingewisseld 
voor milieubeleid, afvalstoffen-/
grondstoffenbeleid en duurzame 
energie. Een portefeuille met veel 
nieuwe ontwikkelingen, aldus 
Wijdeven. “De techniek ontwik-
kelt zich razendsnel. Kijk bijvoor-
beeld naar Tesla. Die verkopen 
accu’s aan particulieren overal in 
de wereld. Energie wordt daarmee 
thuis opgeslagen en iedereen kan 
– technisch gezien – zelfvoorzie-
nend worden. Iets vergelijkbaars 

op kleine schaal, maar zeker zo 
belangrijk, is de BECO. Een mooi 
voorbeeld van particulier onder-
nemerschap. Bewoners die een 
eigen energiebedrijf oprichtten in 
Bernheze en tegen lagere prijzen 
dan die van landelijke aanbieders, 
groene stroom en gas leveren aan 
inwoners en ondernemers in de 
gemeente; wat mij betreft de toe-
komst.”  

Gemeentelijke inzet
Wijdeven: “De gemeente heeft 
een voorbeeldfunctie in duur-
zaam ondernemen. We heb-
ben afgesproken als gemeente in 
2030 energieneutraal te zijn. Daar 
werken we hard aan. Binnenkort 

plaatsen we 1400 zonnepanelen; 
op drie sporthallen, het gemeente-
huis en De Pas. 
Ik zou graag zien dat de gemeente 
op termijn stroom en gas inkoopt 
via de BECO. En eind 2015 wordt 
duidelijk wat de mogelijkheden 
voor zonne-energie c.q. windmo-
lens op Heesch-West zijn. Ook het 
wagenpark van de gemeente is 
vergroend.”

Verbinding
Rien vervolgt: “Ook goede com-
municatiemogelijkheden voor bur-

gers en ondernemers is een aan-
dachtspunt. Uitgangspunt is; snel 
internet voor iedereen in Bernheze. 
We onderhandelen met  diverse 
partijen voor breedbandmogelijk-
heden, zodat we in 2016 alle bur-
gers van Bernheze de mogelijkheid 
kunnen geven een eigen pakket te 
kiezen. 
Ik ben trots op de sportverenigin-
gen met hun accommodaties, die 
vaak ook in duurzaamheid hebben 
geïnvesteerd.”

Tien jaar geleden was duurzaam-
heid iets nieuws. Momenteel staat 
het in Bernheze goed op de kaart. 
Het is iets geworden van de hele 
gemeenschap.

BERNHEZE – Wethouder Rien Wijdeven kun je geen beginneling noemen in de gemeentelijke politiek van Bern-
heze. Met ruim 17 jaar ervaring in de politiek van Bernheze, heeft hij met vele collega’s samengewerkt. Toch 
willen we ook zijn ervaringen weten over het afgelopen jaar en spreken af bij de Stichting Duurzaam Landleven, 
een biogasinstallatie voor het opwekken van groene stroom en een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. 

is begonnen!is begonnen!
SALESALE

              de mooiste

is begonnen!
NATUURLIJK.

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

Veel
plezier!

Wethouder Rien Wijdeven bij Stichting Duurzaam Landleven Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Binnenkort 1400 zonnepanelen in Bernheze’
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W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

www. h e e s c h ko i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

bewoners strijden voor behoud monumentale eik

De monumentale boom met een 
stamomtrek van 3,39 m en een 
machtig mooie kruin, zou - gezien 
zijn afmetingen - best al geplant 
kunnen zijn bij de aanleg van de 
oude Rijksweg in 1825. 

Naast het kappen van een zestal 
jongere eiken verderop langs deze 
weg, vinden de omwonenden dat 
het verdwijnen van deze reus toch 
wel een ernstige aanslag zou zijn 

op het historisch erfgoed. Geza-
menlijk en met algemene instem-
ming van vele Heeschenaren die ze 
er over aanspreken, dringen deze 
verontruste bewoners er bij de ge-
meente op aan dit plan niet tot uit-
voering te brengen.

HEESCH - In Heesch, langs de Bosschebaan, ter hoogte van huisnum-
mer 17, staat een zeer oude eik die gekapt dreigt te worden. Een twin-
tigtal omwonenden zet zich, samen met de Stichting Heesch, Historie 
en Toekomst en Heemkundekring De Elf Rotten, in om deze boom te 
behouden.

Met een stamomtrek van 3.39 m en een mooie kruin Foto’s: Marcel van der Steen

De wedstrijden op het schiet-
terrein van het St. Barbaragilde 
Dinther gingen zaterdag van start 
met de jeugdwedstrijd. Gijs van 
den Eertwegh haalde de eerste 
prijs binnen. De titel kampioen 

schutter haalt diegene binnen die 
in de discipline geweer en kruis-
boog gemiddeld de beste schutter 
is. De wedstrijd kruisboog was de 
eerste die van start ging, er stond 
veel wind, hetgeen de schutters 

parten speelde. Peter Nellen wist 
met 13 treffers zich als eerste te 
classificeren, schutters met 9 tref-
fers waren de opvolgers.
Bij de discipline geweer, stond de 
zon recht van voren, hetgeen er 

voor zorgde dat slechts weinig 
schutters door de voorrondes kwa-
men. Patrick van Zutphen wist zich 
als winnaar geweer te plaatsen. 

Ook bij het kruisboogschieten 
had hij een verdienstelijke plaats 
veroverd, wat betekende dat hij 
algemeen winnaar werd. Patrick 
mag zich schietkampioen 2015 
noemen.

Patrick van Zutphen schietkampioen 2015

Patrick van Zutphen Gijs van den Eertwegh Peter Nellen

HEESWIJK-DINTHER - Patrick van Zutphen mag zich schietkampioen 
2015 van het St. Barbaragilde uit Dinther noemen.

weinig schutters 
kwamen door de 
voorrondes

Nieuwe kwismasters
In het voorjaar 2015 voerde de 
Nisseroise Kwis een aantal oriën-
terende gesprekken met de kandi-
daat kwismasters. Hieruit bleek al 
snel de nieuwe energie en goede 
ideeën van de sollicitanten. De 

Nisseroise Kwis organisatie 2016 
bestaat uit:
• Nick Ceelen (voorzitter)
• Jo-Anne van Kreij (secretaris)
• Gwenn van de Bovenkamp 

(penningmeester)
• Inge van der Steen
• Rens van Zeeland
• Niels Koenen
• Priscilla Desserjer
• John Bevers 

Lustrumeditie 
De vijfde (lustrum)editie van de 
Nisseroise Kwis vindt plaats op 
maandag 28 december. De ‘oude’ 
kwismasters bereiden, met behulp 

van de nieuwe kwismasters, op-
nieuw een verrassende, uitdagen-
de kwis voor. 

Stel jullie dreamteam samen, in-
schrijven kan vanaf 1 november.

nieuwe kwismasters voor 
nisseroise Kwis
Editie 5 Nisseroise Kwis in voorbereiding, en zicht op editie 6!

NISTELRODE - Tijdens de uitslagavond van de Nisseroise Kwis 2014 liet voorzitter Geert van Dijk weten 
dat de huidige organisatie in 2015 de laatste uitdaging voorlegt aan Nistelrode. De laatste, tenzij er nieuwe 
organisatoren opstaan. Opnieuw laat Nisseroi zich van zijn sportieve kant zien: zes kersverse kwismasters 
gaan, met een aantal oudgediendenin 2016 de zesde editie van de Nisseroise Kwis organiseren. 

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
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21 juni
Prentenboekentip van de bibliotheek
PaPa is een held! 

Speciaal voor vaderdag een 
vrolijk voorleesboek voor en 
over vaders!
Vrolijke vaders, stoere vaders, vaders die kunstjes doen, 
sterke vaders, zieke vaders, voetbalvaders, berenvaders: in 
dit prachtige voorleesboek komen ze allemaal voorbij.  Er 
staan versjes in dit boek, prentenboeken  maar vooral veel 
prachtige voorleesverhalen.  De vader van Pippi Langkous 
komt op bezoek, de vader van jip en Janneke helpt mee 
in de tuin en de vader van Lars is kapitein van een pira-
tenschip. Of het nu verhalen uit de werkelijkheid of uit 
de fantasie zijn: alle vaders zijn op hun eigen manier een 
echte held. En natuurlijk leest vader/held deze verhalen 
zelf voor aan de kinderen!

Speciaal voor vaderdag een 

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

tuingereed-
schap, 
alles voor 
de tuin

tuingereed-
schap, 
alles voor 
de tuin

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

ZONDAG’S OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

tuinmeubels, barbecues etc.

Voor een actieve vader:
Voor het ontspannen 

van vader: 

tuinmeubels, barbecues etc.tuinmeubels, barbecues etc.tuinmeubels, barbecues etc.

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

Proef de lekkerste gerechten van 
onze nieuwe menukaart

Geniet op ons sfeervolle terras

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

VADERDAG
TIP!

Verras je 
vader met 
een etentje.

kado’s

geur, woon & kadoshop

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther

maandag gesloten

www.thelmakados.nl

Wie is jouw 
superheld?

de leukste kado’s... 
ook voor papa’s.

Zie            onder kops-shoesZie            

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

Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8 - Nistelrode

Schoenreparatie aan huis 
in Heesch en Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 0413-293919
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best of electronics!best of electronics!best of electronics!

SCANPART
USB ADAPTER
USB 12V ADAPTER
ZW LOS 5V-2.1A

REISSTEKKER
2440010026

6,99

Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90 tel: 073-5495427
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TOSHIBA
LED TV/DVD 
COMBI  
24 D 1533

HIGHSCREEN 
DESKTOP
G 1840

* Prijs is na 15,- retour via Philips!399,-

249,-

Met ingebouwde
DVD-speler!

599,- 249,-
PHILIPS
FULL HD LED TV
48 PFK 4100

AEG
WASAUTOMAAT
LAVAMAT 51460 FL

PHILIPS
TONDEUSE
HC5450/80

SENSEO
VIVA CAFE
HD7825/60

SENSEO 
ONTKALKINGS
POEDER
HD7011/00

12
2

89,95

68,95

49,95

24,95*

INCL.GRATISSENSEO BEWAARBLIK
OP=OP

50,-
EUROVOORDEEL

100,-
EUROVOORDEEL

30,-
EUROVOORDEEL

Reinig uw was-
automaat op tijd!

VIVA CAFE

150,-
EUROVOORDEEL

OP = OP!

METGRATISCANON MG2550 PRINTERT.W.V. 49,99!

MET
15,-

CASHBACKVIA PHILIPSPLATIN
16GB
USB OPSLAG

PLATIN
16GB
MICRO-SD-KAART

PLATIN
16GB
SD-KAART

SLECHTS

5,- p/stuk

Ideale opslagmedia 
voor de vakantie! 

249,-
TOSHIBA
LED TV
32 W 1543 DG

Ontkalk uw 
Senseo op tijd!

SCREEN
CLEANER
3990500018

Screen Cleaner: ideaal 
om uw scherm helder 
en schoon te houden!

61

81

399,-
449,- WASMACHINE

REINIGER
1110000010 

FANTASTISCHE
AANBIEDINGEN!

7,99

7,504,99

VOORHEEN
HARENSE SMID

Ga goed
voorbereid op reis!

9,95
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“Weet je nog die ene keer op het 
kamp?’’ Bij de Koninklijke Fan-
fare Sint Willibrord horen ze dat 
vaak. “Het kamp leeft echt bij 
onze jeugdleden”, zegt Stephan 
Megens, al tien jaar medeorgani-
sator, trots. Jeugdleden Pim Lucius 
(8) en Ellen Dobbelsteen (11) zijn 
erg enthousiast over het kamp. 
Pim gaat in juni voor de tweede 
keer mee, voor Ellen wordt het de 
vierde keer. Beiden genieten met 
volle teugen van de vele activitei-
ten. 
“De dropping vind ik het leukst!”, 

roept Pim. “Vorig jaar liepen we 
in het donker door het maïs. Op-
eens vloog er net voor me een vo-
gel weg. Ik schrok echt! We  kro-
pen ook door het prikkeldraad en 
sprongen over de sloot. En tussen 
de brandnetels!” 

Voor Pim en Ellen was de dropping 
erg spannend en mede daardoor  
ook het leukste van het kamp. “Ik 
voel me echt blij op het kamp”, 
zegt Ellen enthousiast. “Het is leuk 
om nieuwe vrienden te maken.”

In de slaapruimtes hebben jeugd-
leden ook de grootste lol. Van sla-
pen komt natuurlijk weinig terecht, 
maar dat vinden Pim en Ellen al-
leen maar leuk. “Dan gaan we ge-
zellig kletsen met de meiden”, zegt 
Ellen.   
Dit jaar gaat de fanfare op kamp 
in Heukelom, vlakbij Oisterwijk. Ie-
der jaar is de locatie ergens anders. 
In grote lijnen is het kamp telkens 
hetzelfde, met een minizeskamp 
op zaterdagmiddag, een dropping 
op zaterdagavond en een concert 
op zondagmiddag.  

Het aantal leden dat meegaat, 
wordt over zes groepen verdeeld, 
die gedurende het hele week-

end punten kunnen scoren met 
activiteiten.”Dit jaar is het wel 
bijzonderder vanwege het tiende 
kamp”, zegt Angela van der Wijst 
van de fanfare. “Op vrijdag heb-
ben we een mooie feestavond.” 

Angela en Stephan zijn erg trots op 
het kamp. Het kamp heeft er echt 
voor gezorgd dat het aantal jeugd-
leden bij de fanfare weer toenam. 
“De eerste keer waren we met 32 
leden en nu met 73. Het kamp is 
echt een groot succes”, besluit 
Stephan trots.

HEESWIJK-DINTHER - Voor 
het tweede jaar op een rij gaat 
smartlappenkoor De Borrelno-
ten uit Heeswijk-Dinther zingen 
in strandpaviljoen Neptunus in 
Zoutelande. 

Dit zal op zondag 21 juni een 
mooi feest worden, zingen aan het 
strand.
En in Grave is op zondag 5 juli een 
smartlappenfestival, waar natuur-
lijk De Borrelnoten niet kunnen 
ontbreken. Met z’n allen in de bus 
naar Grave voor een festival met 
een lach en een traan.

de borrelnoten naar neptunus

Het fanfarekamp, leukste periode van het jaar Tekst: Matthijs van Lierop 

recordaantal leden op tiende 
jeugdkamp Fanfare sint Willibrord

HEESWIJK-DINTHER  - Voor de jeugdleden van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord komt komend week-
end de leukste periode van het jaar er weer aan: het fanfarekamp. Dit jaar alweer voor de tiende keer. En nog 
mooier: 73 jeugdleden gaan mee; een record.

mUZiKaalBERNHEZE

HEESCH - Het groot orkest van 
Fanfare Aurora uit Heesch ver-
zorgt op zaterdagavond 20 juni 
een uitwisselingsconcert met Har-
monie OBK uit Erp in De Pas in 
Heesch. 

De twee orkesten komen beiden 
uit in de hoogste amateurdivisie 
voor blaasorkesten in Nederland. 
Beide orkesten zijn op dit moment 
bezig met de voorbereidingen van 
de concertwedstrijden eind no-

vember, een mooie aanleiding om 
nu alvast samen te concerteren en 
een aantal werken bedoeld voor 
deze wedstrijden ten gehore te 
brengen. 

Voor de pauze staat Fanfare Auro-
ra onder leiding van Hans Pastoor 
gepland, na de pauze is de beurt 
aan harmonie OBK uit Erp onder 
leiding van Sef Pijpers. Het concert 
start om 20.00 uur en de toegang 
is gratis.

Uitwisselingsconcert 
aurora met erpse harmonie 

VORSTENBOSCH – Vorsten-
bosch heeft drie dagen (11-12-
13 juni) genoten van een dave-
rend muziekspektakel.  
‘t Gildebergske was voor deze 
gelegenheid omgebouwd tot een 
muziekpaleis.  

In een drie en een half uur durend 
programma  kreeg het publiek een 
variatie aan muziekstijlen voorge-
schoteld. Jazz en rock, Engels- en 
Nederlandstalig, luisterliedjes en 
meezingers, lekker swingen en in 
de polonaise,  solisten, duetten 
en met zijn allen.  
Als professionele artiesten en 
met het jarige fanfareorkest on-
der leiding van Marc Thijssen, 
wisten Yvonne Kanters, Nicole 
Kanters, Margery Schapendonk, 
Annemieke Dominicus, Dirk 

Timmers, Martien van Gemert, 
Max van den Berg, Reggie van 
Hulten en Ellen van der Ven het 
publiek te entertainen.  Verras-
send waren ook de optredens van 
de slagwerkgroep en  de Gemer-
tse Pipeband.  Een dansgroep be-
geleidde de muziek en het gilde 
verzorgde een opreden met ba-
zuinblazers en tamboers.  Marcel 
Dominicus was niet alleen spreek-
stalmeester, maar ontpopte zich 
ook nog als zanger. Een strakke 
regie, mooi licht en geluid en een 
fraai aangeklede zaal maakten 
dit evenement af.  De organisatie 
was in handen van het gilde Sint 
Antonius Abt en muziekvereni-
ging de Notenkrakers. 

Zie meer foto’s  op 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

daverend muziekspektakel 
vorstenbosch
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A u T o
r U b r i e K

BMW 318 i zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet Matiz 5-drs. 2008 € 4450,-
Citroën C3 Exclusive airco 2003 €  3450,-
Daihatsu Cuore 2005 €  2250,-
Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 €  4900,-
Fiat Punto 1.2-16V Sportsound 2005 €  3999,-
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,-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2499,-
Peugeot 206 1.4 2000 €  1750,-
Peugeot 206 2004 €  2950,-
Peugeot 207 1.6  2007 €  5750,-
Peugeot 307 SW 1.6 HDiF 2006 €  4450,-
Renault Modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Seat Aroza 1.4 Airco 2002 €  2250,-
Toyota Aygo 1.0 zwart 2007 € 3750,-
Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750,-
Volkswagen Golf SDI zwart 2002 €  2450,-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450,-

Inruilers tegen meeneemprijzen
Fiat Punto 1.1                    1997 €  749,-
Peugeot 106 Sketch 1996 € 799,-
Renault Clio 1.2 1998 € 1250,-
Renault Clio blauw 1998 €  1250,-
Renault Laguna grand tour 2000 €  999,-
Renault Megane Classic 1997 €  999,-
Renault Megane Scenic 1999 €  1499,-

Bedrijfswagen:
Renault Megane break 1.9DCi ex btw
 2003 € 1450,- 
Diverse Renault Kangoo  vanaf €  1500,- 
  ex btw

Motoren en scooters:
Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 € 2250,-
Luuko Sports blauw 2009 €  549,-

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 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

JonG en oUd beleeFt de Komende Zomer oP een sCooter 

Voor ieder budget scooter plezier

Veel mensen hebben het idee 
dat rijden op een scooter 
iets is voor jongeren. Vooral 
die jongeren die nog geen 
rijbewijs hebben en die geen 
zin hebben om te fietsen. De 
realiteit blijkt anders; het rijden 
op een scooter is - in ieder 
geval - een stuk goedkoper 
dan het rijden in een auto en 
je ziet tegenwoordig steeds 
meer mensen de overstap 
maken van auto naar scooter. 
Of mensen die het rijden in een 
auto combineren met het rijden 
op een scooter. Voor jongeren 
die scooter willen gaan 
rijden: hieronder wat nuttige 
informatie.

Kosten scooter rijbewijs
Als je 15,5 jaar bent mag je het theorie-examen proberen te halen. Je mag echter pas een scooter rijden als 
je 16 jaar bent. Wanneer je zowel je praktijk-, als je theorie-examen afgerond hebt, heb je je rijbewijs AM. 

Voor het theorie-examen betaal je € 25,55. Gemiddeld heb je ongeveer 4 tot 6 uur aan lessen nodig. 
Daarna moet je nog het praktijkexamen afleggen. De kosten voor het praktijkexamen zijn € 99,-.  Bij veel 
rijscholen wordt er een totaalpakket aangeboden waarin je een aantal lessen hebt en vervolgens kunt 
afrijden en daarvoor een vast bedrag betaalt. 

& motor

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Ford C max 1.8 airco trekhaak 122.000 km 2004
Ford Ka titanium parelmoer spoiler ecc lmv 32.000 km 2012
Hyundai Atos stuurbekrachtiging 62.000 km 2008
Hyundai Sante fe automaat 2.2 crdi 185.000 km 2006
Peugeot 208 1.2vti Airco 5drs 78.000 km 2012
Saab Cabrio 900 s airco 161.000 km 1995
Toyota Corolla verso 1.6 ecc 161.000 km 2003

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

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

Tips voor veilig scooter rijden

• Neem de wegsituatie goed in je op

• Let goed op de verkeersregels 

• Bewaar afstand 

• Houd oogcontact met andere bestuurders

• Draag opvallende kleding

• Bij twijfel liever een keer vaker voorrang  

verlenen dan één keer te weinig!
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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
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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
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Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004

Citroen C1  2011

Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012

Ford Fusion airco 50.000 km 2007

Hyundai i20 8.000 km  2013

Mini Cooper 2007

Opel Astra coupé 1.8  2002

Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007

Opel Agila 1.2  2004

Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012

Peugeot Expert 60.000 km 2008

Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013

Renault Modus 33.000 km 2011

Toyota Corolla verso 1.8 16v 2004

Volkswagen Golf Plus 1.6 clima  2009

Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010

Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

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!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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!
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AANHANGWAGENS

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

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

banden
accu’S

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

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

aUtoWeetJes

Bij de aankoop van een trekhaak heeft u de keuze tussen een 
vast of een afneembaar systeem. Een vaste trekhaak is het meest 
bekend. Het is de eenvoudigste en tevens de goedkoopste 
oplossing voor mensen die de trekhaak vooral willen gebruiken 
voor een fietsendrager of om zo nu en dan een aanhangwagentje 
te trekken.
Laat u adviseren door uw autogarage.

In Europa is afgesproken dat er strengere regels nodig zijn voor 
het vervoer van kinderen in de auto. Die regels hebben maar een 
doel: uw kind beter beschermen. De regels komen er op neer dat 
kinderen kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd kinderzitje 
moeten worden vervoerd.
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Kermis heeswijk-dinther

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: SNS Bank, Hema, 
Kantoorboekhandel Ceelen, Dressup-Instyle, Elektrovakman Henk 
van den Akker, Sun-Works Fasion, Bon Fromage, De Bakkers Lamers 

shoppen en kleuren voor 
gratis kermismunten
HEESCH - Diverse Heesche ondernemers maken het shoppen in Heesch 
al plezierig in de aanloop naar de kermis. Vanaf zaterdag 13 juni ont-
vang je bij bepaalde aankopen een kermismunt, te besteden gedurende 
de hele kermis. Je herkent de deelnemers aan de poster op de deur 
en uiteraard zullen we hen in het zonnetje zetten op onze Facebook-
pagina Centrum Heesch. De kinderen kunnen hier ook een kleurplaat 
ophalen. Deze kan tijdens de feestelijke opening door burgemeester 
Marieke Moorman op zaterdag 27 juni ingeleverd worden op het ker-
misterras, in ruil voor een kermismunt. Om 16.00 uur vindt hier ook de 
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd plaats.

Kermis heeswijk-dinther
Woensdag 17 juni 2015

Foto’s: Lianne Gabriëls
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  TOILETSET

 - GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET INCLUSIEF

 SOFTCLOSE TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET  

299,00
 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 27 juni  2015

 LIGBAD VIRGINIA

180 X 80 CM. NU VOOR            
            

   

180 X 80 CM. NU VOOR

LIGBAD PLAN

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF POTENSET

EN AFVOER.

EXTRA

SCHERPE PRIJZEN

VOOR DIVERSE

WAND- EN

VLOERTEGELS!

259,00

269,00

buitenspeeldag buurtvereniging de samenloop

HEESCH - Buurtvereniging de Samenloop uit Heesch heeft dit jaar de buitenspeeldag in samenwerking met tennisvereniging De Hoef georganiseerd.  Op het tennispark, dat in 
de achtertuin van de wijk ligt, kwamen alle buurtgenoten bijeen om deel te nemen aan het ouder-kindtoernooi, de speciale kennismakingsclinics voor de kinderen en diverse 
spelletjes, zoals tennisracket-estafette en tennisbal poepen, kortom allemaal spelletjes in het teken van het thema tennis.

Met het prachtige weer was het heerlijk buitenspelen voor iedereen. De kleintjes hebben zich prima vermaakt op het luchtkussen en met de tennisspelletjes. De jeugd stond op de 
baan om een balletje te slaan met een van hun ouders. Het was een sportieve, actieve maar zeker ook gezellige dag, die uiteraard werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Voor zowel de buurtvereniging als de tennisvereniging een zeer geslaagde dag om het buitenspelen in de vorm van tennis te stimuleren.

beeldenexpositie bij mrs. bouquet 
HEESWIJK-DINTHER - De ama-
teurbeeldhouwers van De Door-
hakkers houden op zaterdag 20 
en zondag 21 juni een expositie in 
Heeswijk-Dinther. 

De Doorhakkers zijn sinds vorig 
jaar iedere vrijdag actief bezig in 
bloemenpluktuin Mrs. Bouquet 
aan de Heikantsedijk 1a in Hees-
wijk-Dinther. Hier wordt op 20 en 
21 juni van 10.30 tot 16.00 uur de 
expositie gehouden. 

Leden van de beeldhouwgroep De 
Doorhakkers die deelnemen aan 
deze expositie zijn:
1. Nellie van der Burgt
2. Karin van Deutekom
3. Maike van Eindhoven
4. Loes de Groot
5. Johanna Gremmen
6. Toos Geurts
7. Thea van Happen
8. Peter Housmans

9. Anita Jansen.
10. Mieke Jansen
11. Monika Lenkes
12. Berna Masseling
13. Henny Molenaar
14. Riet Nonnenman

15. Marieke Oostenenk
16. Gerry Plugge
17. Toos Schouten
18. Rietje Toonen
19. Jan Voet

HEESWIJK-DINTHER - In D’n 
Eekhoorn in Heeswijk worden op 
zondag 28 juni twee lezingen ge-
geven van 14.00 tot 17.00 uur. De 
entree is gratis.

De eerste lezing is IBBO  (Ik Ben 
Bewust Onderwijs), deze lezing 
wordt gegeven door Gentille 
Boymans.
IBBO is de eerste erkende spirituele 
school in Nederland. Deze school 
draait volledig op vrijwilligers; nie-
mand krijgt betaald en iedereen 
doet zijn werk met heel zijn hart. 
De school is opgezet naar de be-
hoeftes van ieder kind afzonderlijk. 
De bedoeling is om het kind vanuit 
zijn eigen zijn te leren omgaan met 
de maatschappij en zijn rol daarin. 
Dit betekent dat het kind zijn di-
ploma’s kan halen in zijn eigen 
tempo en op zijn eigen manier. Het 
kind verliest zichzelf niet in allerlei 
vormen van moeten en angsten 

om niet te voldoen aan de opge-
legde manier van leren.
 
‘De Aarde in beweging naar een 
gelukkige toekomst’ is de tweede 
lezing. Deze wordt gegeven door 
Jean Freer, een internationaal be-
kend medium.
Alle aardbevingen en overstromin-
gen lijken een ramp. Maar weini-
gen weten dat dit de manier van 
Moeder Aarde is om ons te leiden 
naar een nieuwe manier van le-
ven. Wat lijkt op een ramp, kan de 
mens die het overkomt, terugbren-
gen naar zijn eigen kracht en crea-
tie. De mens kan door zijn angsten 
de oude patronen en manieren van 
leven en denken niet loslaten.
 
De lezingen zijn voor iedereen 
toegankelijk en vinden plaats bij 
D’n Eekhoorn aan Rukven 2A, 
5473 VS, Heeswijk-Dinther, tel. 
06-14149412.

twee lezingen in 
d’n eekhoorn 

ibn nieuwe 
vriend van 
natuur-
centrum de 
maashorst

MAASHORST - Natuurcentrum 
De Maashorst heeft een nieuwe 
vriend toegevoegd aan haar lijst 
met organisaties en bedrijven die 
het centrum steunen. 

Het IBN (Integrale Bedrijven 
Noordoost-Brabant), dat mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt succesvol naar betaald werk 
brengt, vindt de activiteiten van 
het natuurcentrum dermate be-
langrijk, dat het graag de naam 
hieraan verbindt. 
Op 10 juni is een vogel met ‘IBN’ 
erop door Leonard Steetsel, direc-
teur IBN Arbeidsintegratie, onthuld 
op de ‘vriendenwand’ van Natuur-
centrum De Maashorst.
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BERNHEZE - Oefenen voor de 
Vierdaagse? Het kan tijdens het 
elfde Rondje Bernheze op zater-
dag 27 en zondag 28 juni. 

De Vierdaagse van Nijmegen en 
Apeldoorn wandelen vereist de 
nodige trainingskilometers. Daar-
voor is dit weekend met het Rond-
je Bernheze uitermate geschikt.
De start is beide dagen in Loos-
broek op het plein aan de Molen-
hoeven. Wandelaars kunnen kie-
zen uit 50 km, 40 km en 30 km. 
Voor mindergetrainden zijn er rou-
tes van 10 (op zondag 12,5 km) 
en 20 kilometer. Alle routes zijn 
uitgepijld.
Iedereen kan beide dagen deelne-
men voor € 4,- per dag, waarvoor 

men een route en stempelkaart 
ontvangt. 

Starttijden:
50 km van 5.00 tot 6.30 uur
40 km van 6.30 tot 8.00 uur
30 km van 8.00 tot 9.00 uur
20 km van 9.00 tot 10.00 uur
10 km van 10.00 tot 11.00 uur

Sponsoren
Het Rondje Bernheze wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
sponsoren: Intersport Superstore 
Uden, MTC Bernheze, Thuis in het 
Nieuws.nl, Van Tilburg en de ge-
meente Bernheze. 

Meer informatie en inschrijven: 
www.rondjebernheze.nl.

oefenen voor de vierdaagse 
tijdens rondje bernheze 

Het was een spannende strijd. Na 
10 pijlen stonden ze op de derde 
plaats en na 15 pijlen op de twee-
de plaats, met een minimaal ver-
schil van 2 punten. Na 25 pijlen 
stond Ons Genoegen eerste, met 
een kleine voorsprong, die hierna 
verder werd uitgebouwd naar 12 
punten. Na een kleine dip werd het 
team toch Nederlands kampioen,  
met een verschil van 14 punten.

Daarnaast zijn er ook diverse indi-
viduele wedstrijden voor het Ne-
derlands kampioenschap verscho-
ten voor de 25 meter 1 pijl indoor. 
Ook aan deze wedstrijden hebben 
diverse leden van de vereniging 
deelgenomen. 
De resultaten zoals de leden tot nu 
toe hebben behaald zijn:
Aspiranten dames recurve t/m 12 
jaar:
Gabriella van Erp: 6de plaats
  
Aspiranten heren recurve t/m/ 12 
jaar:
Marvin van Lith: 5de plaats
  

Cadetten heren recurve Klasse 1
Richard van Lith: 4de plaats
  
Cadetten heren recurve Klasse 2
Raoul de Wit: 9de plaats
  
NK Heren Veteranen Klasse 2
Toon van Uden: 2de plaats

NK Heren Masters Klasse 3
Carl van Erp: 3de plaats.

Kampioenen 
bij handboogschutterij 
‘ons Genoegen’ 
NISTELRODE - De afgelopen tijd zijn er diverse NK wedstrijden hand-
boogschieten indoor geweest. Hier werd geschoten op een afstand van 
25 meter. Zondag 31 mei was het NK boogschieten voor teams. Ook 
‘Ons Genoegen’ uit Nistelrode heeft hier aan meegedaan en is eerste 
geworden in de A-klasse.

handboogschieten

ZOETERMEER/HEESWIJK-DIN-
THER - Op zaterdag 13 juni 2015 
werd in Zoetermeer de Nederland-
se Kampioenschappen tafeltennis 
SB gehouden. Er werd door 93 
spelers van 31 verschillende ver-
enigingen uit alle windstreken in 
zes verschillende klassen gestre-
den om de titel. 

Anita van der Voort is lid van 
N.O.N. uit Heeswijk-Dinther en 
speelt 4e klas. 

Afgelopen zaterdag won Anita alle 

wedstrijden in de poule (3-1 3-0 
3-0 3-0 3-0 3-0). In de halve finale 
was de tegenstander Paul vd Oord 
uit Amersfoort te sterk. De wed-
strijd om de 3e en 4e plaats won 
ze met 3-0. Ze werd 3e en kreeg 
een bronzen medaille. 

Met dubbelen speelde ze al 3e klas 
omdat haar dubbelpartner 3e klas 
speelt. Daar behaalde ze een 4e 
plaats.
In september promoveert Anita 
naar de 3e klas.

brons voor anita van der 
voort op de nK tafeltennis sb

tafeltennis

beachvolley- voetvolleybaltoernooi deze zomer

Laddertoernooi
De spelregels worden nog opge-
zet, maar de toernooiopbouw is 
bekend. Alle teamnamen wor-
den volgens alfabet gerangschikt 
onder elkaar (laddergewijs) en, 

afhankelijk van het aantal deelne-
mers, zullen er eerst voorrondes 
komen. De bedoeling is dat je tel-
kens iemand uitdaagt die boven 
jou op de ladder staat en bij elk 
gewonnen duel kan je zijn of haar 

plaats innemen. Wie op het einde 
van het spel bovenaan de ladder 
staat, heeft gewonnen. 
Het toernooi duurt van 1 juli tot en 
met 15 september, zodat je rustig 
tussendoor op vakantie kan. Op 
19 september zal, voorafgaand 
aan een afsluitingsavond, de fi-
nale gehouden worden. 

Prijzen
Elke week wordt er gekeken naar 
de weekwinnaar. Dit team ont-
vangt 20 consumptiebonnen van 
Eetcafé ’t Pumpke. De uiteinde-
lijke winnaar ontvangt voor het 
hele team een gezellig avondje 
uit, inclusief eten en drinken bij 
Eetcafé ’t Pumpke. 
Er wordt over een langere peri-
ode gespeeld. Je hebt dus ruim 10 
weken de tijd om te spelen! Door 
het laddersysteem speel je auto-
matisch tegen spelers met gelijk-
waardige sterkte, op een moment 
dat het jullie uitkomt.

Inschrijven 
De inschrijfkosten zijn € 2,50 per 
persoon.  Je kan je team inschrij-
ven tot 30 juni a.s. via 
reserveren@eetcafetpumpke.nl 
en via deze weg zijn ook de toer-
nooiregels te verkrijgen. 

NISTELRODE - De zomer komt eraan en bij Eetcafé ’t Pumpke hebben 
ze zin in het mooie weer. Het terras ligt er strak en het strand ligt er 
uitnodigend bij en de medewerkers hebben het draaiboek klaar. Zij 
nodigen jullie allemaal uit om mee te doen aan het beachvolleybal-
toernooi en voetvolleybaltoernooi op het vaste strand van Nistelrode.

Geslaagd zestiende 
beachhandbaltoernooi dos’80

De teams komen inmiddels uit 
heel Nederland naar Heesch. 
In Lieke Reinders, Nicole Maas, 
Sjoerd Magnus, Frans van 

Nistelrooij en Matthijs Lubbersen 
heeft DOS’80 een sterk organisa-
tieteam! Met zijn vijven klaarden 
zij de klus. Samen met de hulp van 

tientallen vrijwilligers. Ruim 500 
m3 zand werd netjes verdeeld over 
De Misse. Daar werden vijf velden 
op aangelegd. Op vrijdag speelden 
de bedrijven tegen elkaar. Er was 
ook Beachhockey. Zaterdag was de 
jongere jeugd - 8 t/m 16 jaar - aan 
de beurt. Zaterdagavond de vrien-
denteams. Met zelfs deelname van 
de Rugbyende Utrechtse Studen-
ten (RUS). 

De zondag was voor de oudere 
jeugd en de senioren. In alle poules 
waren punten te verdelen voor het 
Nederlands kampioenschap beach-
handbal. De traditionele opening, 
op zaterdag rond het middaguur, 
was spectaculair. Burgermeester 
Marieke Moorman nam vijf straf-
worpen. Op doel stond de keepster 
van de DS-1 selectie van DOS’80, 
Nicole Maas. Het werd 3 – 2 voor 
de burgemeester. Leuke openings-
act! Na drie sportieve dagen werd 
De Misse weer gebruiksklaar op-
geleverd aan de gemeente. Met 
nieuw zand tussen de voegen!

handbal

HEESCH - Op 12, 13 en 14 juni lag De Misse in Heesch vol met zand. 
De zestiende editie van het DOS’80 Beachhandbaltoernooi vond plaats. 
Een zeer geslaagd evenement, met meer dan 1.000 deelnemers over 
drie dagen. 

 

  Live Live
 24 hrs DJ Marathon                                    

  Afrika 
 Bar de Ketel                        Vorstenbosch 

 Binnen en buiten podia                                     Live cover bands                                    

  Wandeltocht (straten tussen 07:00/11:00                                    
 Gezinds fietstocht (starten tussen 11:00/14:00                                    
  Motortoertocht  (starten tussen 09:00/11:00)                                  

 Mountainbikes tocht (starten tussen 08:00/11:00                                   

R Run For Afrika (start 18:00)                                    

  11 & 12 juli 

 Jeugd disco avond                                    

24 hrs DJ Marathon                                   
Binnen en buiten podia                                   

24 hrs DJ Marathon                                   
Live cover bands

 Wat ga jij doen zondag 12 juli                                   
   Zaterdag 11 juli                      

  Dauwtrappen (starten tussen 05:00/06:00                                   

        Sportief For Afrika                                 
              Midnight shoppen - Div. optredens - live muziek                                   

 Gebroeders Ko                                   Gebroeders Ko                                  

Binnen en buiten podia                                   

Run For Afrika
                                   Jeugd disco avond

Sportief For Afrika                                

    Zondag 12 juli  Sportief For Afrika                          

24 hrs DJ Marathon                                   

Afrika
                       Vorstenbosch

           Div. optredens - Live muziek –uitslag aktie                           

  Voor het complete programma                                   
   www .malawi2015.nl                             

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant



Woensdag 17 juni 2015 37
  

Bernheze sportief

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Nadat alle onderdelen waren af-
gerond en de jury de punten had 
opgeteld, begon de prijsuitreiking. 
Alle deelnemers ontvingen een 
medaille, als dank voor hun deel-
name. Alleen voor de beste num-
mers 1, 2 en 3 per niveau, was er 
een gouden, zilveren of bronzen 
medaille.

De medaillewinnaars:
R1: Goud, Fenna van Herpen - Zil-
ver, Luuke van Helvoirt - Brons, 
Lorenzo vd Bogaard.

R2: Goud, Jane Duijs - Zilver, Senne 
Verhoeven - Brons, Lieke Neelen. 
R3: Goud, Loes Verstegen - Zilver, 
Demi Haze - Brons, Roos vd Helm
R4: Goud, Nicole Möller - Zil-
ver, Myrle Rovers - Brons, Jonne  
Brouwer.
R5: Goud, Renske Vermunt - Zil-
ver, Celina vd Cammen - Brons, 
Renee Loeffen.
Springgroep: Goud, Alyssa vd 
Bogaard - Zilver, Marit Tiebosch - 
Brons, Emma Janssen.

onderlinge 
wedstrijden hGC heesch

HEESCH - HGC uit Heesch hield zondag 14 juni haar onderlinge wed-
strijden voor de recreanten. Om 12.00 uur startten de twee wedstrij-
den met de niveaus R1 t/m R5 en de springgroep. De turn(st)ers lieten 
mooie oefeningen zien op de vier toestelonderdelen sprong, brug, balk 
en vloer. Ook de springgroep liet spectaculaire oefeningen zien op de 
toestelonderdelen grote trampoline, mini trampoline, trampolinebaan 
en sprong. 

turnen

Judoka’s van buel 
sports eindigen seizoen spectaculair

Het werd een topdag in Boven-
Leeuwen met de volgende resul-
taten: 
Goud:  Noah Bloemers, Senn van 
Buel, Morris van Perlo, Recay  
Yilmaz, Tom Pijl, Rowan van Leur, 
Macx van Lent, Lars Hoogstraten 
en Jitske Seelen. 
Zilver: Jagger Notenboom,  Lars 
van Nuland, Ruben van Nuland, 
Lester Snellen, Sem van Lent, Dilay 
Yilmaz, Lucas van Dorst, Jesse van 
Buel, Daan van Loon, Niels Wilms 
en Reinhard Janssen. 
Brons: Sies van der Horst, Kenley 
Schoonenberg, Rik Reinders, Max 
van Uden, Jarno Verhagen, Bente 
van Vugt, Sers van den Hout.

HEESCH/OSS - Afgelopen zondag stond het laatste officiële toernooi 
voor de judoka’s van Van Buel Sports op de planning. In Boven-Leeu-
wen werd er gestreden om het eremetaal en dit ging de judoka’s erg 
goed af.

budo

altior goed vertegenwoordigd 
op Jeugd challenge 
HEESWIJK-DINTHER - Korfbal-
vereniging Altior was goed ver-
tegenwoordigd op Jeugd chal-
lenge Dameskorfbal die zondag in  
Overasselt werd gehouden. 

Deze dag was het podium voor 
talentvolle korfbalsters, waarin ze 
onderling hun krachten mochten 
meten en bepalen welke regio 
zich kampioen van Nederland mag 
noemen en door de ‘beste korf-
balster’ uit de Topklasse, Caroline 
Lamers van Spes, de medailles om-
gehangen zou krijgen.

Namens Altior waren er tien mei-
den uitgekozen, die in de diverse 
teams onder de 12 - 14 of 16 jari-
gen spelen. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

 Foto: Ronald van Hastenberg

mini-slotdag e 6-tallen bij 
hockeyclub hdl groot succes

De teams waren verdeeld over 
twee poules, namelijk de Beren- 
en de Apen-poule, passend in het 
thema Dolle Beestenboel. Naast de 
wedstrijden werden de krachten 
gemeten in vier spellen: de Leeu-
wen Shoot Out, de Zeehonden 
Waterrace, de Slangen Hockeys-
lalom en de Mollen Hockeybow-

ling (met verduisterende bril). Ook 
deze krachtmetingen telden mee 
voor de eindstand. 

De uiteindelijke winnaars waren 
Jongens E1 van Hockeyclub HDL 
uit de Beren-poule en E3 van Hoc-
keyclub Rosmalen uit de Apen-
poule. De winnaars werden be-

loond met een heerlijke taart. En 
voor alle deelnemers was er een 
medaille en een leuke teamfoto.

Daarnaast was er ook nog een prijs 
voor het team met de meest ori-
ginele teamuitdossing. Deze prijs 
ging naar naar het Jongens E2 
6-tal van Hockeyclub Geel-Zwart 
uit Veghel. 

Zij hadden shirts aan met op de rug 
een foto van een aap. En in het ge-
zicht van de aap was een foto van 
de desbetreffende speler gedrukt.

hockey

HEESWIJK-DINTHER - Hockeyclub HDL hield zaterdag 13 juni een Mi-
ni-slotdag voor de Jongens E 6-tallen in de regio. De afsluiting van het 
hockeyseizoen werd een Dolle Beestenboel, waarbij 10 teams met 100 
stoere jongens uit Hockeyclub Veghel, Den Bosch, Rosmalen, Uden, 
Bommelerwaard en HDL tegen elkaar streden.

dubbelslag voor raivo 
dankers in het nK 85cc in borculo
HEESCH - Raivo Dankers van het 
HSF Logistics Motorsport Team 
heeft in het Nederlands Kampi-
oenschap 85cc in Borculo beide 
manches op zijn naam weten te 
schrijven. 

De rijder uit Heesch stuurde zijn 
goed geprepareerde JTX Racing 
KTM machine in beide manches als 
eerste door de eerste bocht en zet-
te beide manches naar zijn hand.
 
Aankomende zondag zal Raivo 
starten in het NK Jeugd in Holten 
en een week later staat er voor de 
rijder uit Heesch een wedstrijd om 
de ADAC Junior Cup in Aichwald 
op het programma.

motorsport
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Alle deelnemers werden ingedeeld 
op leeftijd, ervaring en gewicht. 
Op het onderdeel tuls:
3e plek: Esli van Leuken (Heesch), 
Dave Dekkers en Ken Dekkers.
2e plek: Imke van der Zande, Rob 
van Hintum.
1e plek: Stef van Den Berk, Ilse van 
Leuken (Heesch), Jesse Broeren en 
Huberto van de Wetering.
Op het onderdeel sparren:
3e plek: Lieke van den Berk, Toby 
Dominicus.
2e plek: Danique Boelhouwer, 
Imke van der Zande, Wessel 
Gremmen, Vincent van de Vorle, 
Jesse Broeren en Gerben Bels.
1e plek: Niek Landman, Bjorn van 
Krieken (Nistelrode), Stef van den 
Berk, Esli van Leuken, Romy Staal, 
Giovanni Timmers, Daiko Martens, 
Dave Dekkers, Ilse van Leuken 
(Heesch), Mike Bloks (Heesch), 
Huberto van de Wetering en Ken 
Dekkers.

Bij het team onderdeel ‘teamtuls’ 
met het team in de B-klasse, be-
staande uit Wessel Gremmen, Imke 
van der Zande, Stef van den Berk, 
Lieke van den Berk en Bjorn van 
Krieken (Nistelrode) wisten onze 
deelnemers een knappe tweede 

plek te behalen. Het team in de A-
klasse met daarin de Heeschenaren 
Mike Bloks, Esli van Leuken en Ilse 
van Leuken,  wist de titel te pro-
longeren en Nederlands kampioen 
te worden.

Bernheze sportief

de oPlossinG

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

hockeyen in je pyjama

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen seizoen trainden de allerjongste hockeysterren van HDL, de Benjamins en 
de F-jes, elke woensdag. 

Om het seizoen op een leuke manier af te sluiten, bedachten de trainsters Nadine, Alet, Isa en Noreen een 
speciale training: hockeyen in je pyjama! Het hockeyveld zag er geweldig uit met alle gekleurde pyjama’s en 
onesies. Natuurlijk hielp het weer ook een handje! Lijkt het je leuk om ook een keer te komen hockeyen: op 
dinsdag 16 en 23 juni van 17.00-18.00 uur worden er nog twee clinics gegeven waar je gratis aan deel kunt 
nemen. Meer informatie: www.hdlhockey.nl of mail naar tc@hdlhockey.nl.

hockey

Zestien nationale titels voor taekyon berghem 

budo

NIEUWEGEIN/BERGHEM - Taekwondovereniging Taekyon Berghem heeft zaterdag op het Nederlands kam-
pioenschap taekwondo in Nieuwegein goed geboerd. Met 29 individuele prijzen, waarvan 16 Nederlandse 
titels, zijn de coaches trotser dan in woorden te beschrijven is. 

Bij de competitiefinale op 7 juni 
in het turncentrum J&F in Hel-
mond zijn de selectieturnsters van 
het bovenbouwteam divisie 5 be-
kroond tot competitie kampioen. 
Het team wordt gevormd door 
Daineen Davids, Maud van de Laar 
uit Heesch, Janine Robert, Jill van 
Uden uit Heesch, Anne Theunissen 

en Kirsten van Tol. De wisselbeker 
is weer voor een jaar bij de vereni-
ging en de turnsters hebben een 
medaille in ontvangst genomen.
 
Alle uitslagen van turnvereniging 
Sportief zijn te zien op 
www.sportief-oss.nl/uitslagen.html.

turnsters sportief 
met maud en Jill competitie kampioen

HELMOND/OSS – Het competitieteam van turnvereniging Sportief met 
bovenbouwturnsters die uitkomen in divisie 5, sluit het wedstrijdsei-
zoen af als kampioen. Net als de twee voorgaande seizoenen weten de 
turnsters de wisselbeker weer veilig te stellen. 

turnen

Info en inschrijven kan via 
www.stylinda.nl of door te mailen naar info@stylinda.nl

 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - 06-15669024

Zondag 12 juli 13.00 uur 
speciale zomer brocante workshop 

(tijdschrift Libelle schreef hier 
al over afgelopen week)
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FC de optredens wint horizontoernooi

De nummers één uit elke poule 
speelden samen met de beste 
nummers twee de kruisfinales.  Na-
dat Harno van Lokven, lid van één 
van de doelgroepen van Horizon 
Heesch, de aftrap voor de finale 
had gedaan, ontspon er zich een 
spannende eindstrijd tussen FC de 
Optredens en FC de Bierbar. Uit-
eindelijk gingen de spelers van de 
Optredens er met de Jo de Haas 
trofee vandoor en mag de wissel-
beker een jaar lang in hun prijzen-

kast pronken. 

Als goede derde eindigde dit jaar 
Pap en Pudding, dat al vaker aan 
het toernooi deelnam. Swiftboys 
en FC Squirrels eindigden op de 
vierde en vijfde plaats, terwijl de 
Familie Neelen beslag wist te leg-
gen op de zesde plaats. De prijs 
voor de sportiefste deelnemer ging 
dit jaar naar FC Isok. 

De teams hebben weer een gezel-

lige middag meegemaakt en door 
hun deelname een mooie bijdrage 
geleverd aan het goede doel. De 
organisatie is hen daar dankbaar 
voor, maar vindt het jammer dat er 
dit jaar wat minder belangstelling  
voor het toernooi bleek te zijn. 
Immers, de opbrengst komt ten 
goede aan het bekende goede 
doel vlakbij huis, namelijk aan de 
doelgroep van Ziekenvereniging 
Horizon, de langdurig zieken en 
gehandicapten uit Heesch.

HEESCH - Mede dankzij het schitterende weer, is het negenendertigste Horizon voetbaltoernooi een suc-
ces geworden. Ondanks een drietal afmeldingen vlak voor het toernooi, vanwege competitieverplichtingen, 
startten toch nog veertien teams, verdeeld over drie poules, het toernooi dat jaarlijks op het sportpark De 
Braaken van HVCH wordt gehouden.  

voetbal

5A Helma van de Rakt
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Conscius Sports
Creatief & Lekker
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
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
Jumbo Wiegmans Heesch
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

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

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 Oss - Bernheze
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
Tweewielerservice Dinther
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

Altijd goedkoop tanken Hescheweg 223 - Oss

OP BENZINE en DIESEL
10 liter getankt, 2 euro korting op wassen 

16 CENT
KORTING

Station achterzijde16 cent korting; Station voorzijde (bediend): 13,7 cent + 2,3 cent spaarkorting;  
Korting op de DK Adviesprijs; Deze korting vervangt de huidige korting; Tot en met 18 juni 2015

eerste prijs voor team van tilburg sport 
UDEN/NISTELRODE -  Net als 
vorig jaar, won een team van Van 
Tilburg Sport afgelopen woensdag 
een eerste prijs bij ‘Bernhoven 
loopt warm’. Het winnende team 
- dat de 5,6 km liep - bestond uit 
Bart van Dijk (Oss), Geert van 
der Lee (Nistelrode), Gijs Peters 
(Nijmegen) en Tawer Ikanubun 
(Nistelrode). De route liep door de 
Maashorst en eindigde weer bij 
het ziekenhuis.

Nadat Walter Stevens, met 82 jaar 
de oudste deelnemer aan Bern-
hoven loopt warm, samen met 
medisch directeur van Bernhoven 
Roland Koopman, het startschot 
losten, vertrokken ruim 600 hard-
lopers en wandelaars. 

Mede door het prachtige weer en 
de uitstekende organisatie van At-
letiekvereniging de Keien en Ser-
viceclub de Lions Uden/Veghel, 
was het weer een sfeervol evene-
ment.  De opbrengst wordt bin-
nenkort bekendgemaakt. 

Deze gaat in zijn geheel naar Stich-
ting Vrienden van Bernhoven die 
er middelen van aanschaft om de 
veiligheid van verwarde oudere 
patiënten te verbeteren. V.l.n.r.: Bart, Gijs, Tawer en Geert

een sfeervol 
evenement

hardlopen

al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst
info@demooibernhezekrant.nl
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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

EVENEMENTEN
18 juNI 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Energiecafé bEco
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 12

wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

peutermiddag
Locatie: BS Delta Heesch

lezing over pelgrimage 
en bedevaart
Locatie: Heemschuur Heesch

19 juNI 

caro Emerald in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 11

20 juNI 

wereldvluchtelingendag
Pagina 9

huub stapel m/v2
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

single stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Kaartverkoop zomerconcert 
van kinderkoor 
de Nistelnootjes
Locatie: Balletzaal TC Telro 
Nistelrode

theaterwandeling
Locatie: Start CC Nesterlé 
Nistelrode
Pagina 8

fanfare aurora in concert 
met harmonie obK
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 31

tenderfeet feest: 
back to the 80’s
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

unieke beelden Expositie
Locatie: Mrs. Bouquet 
Heeswijk-Dinther
Pagina 35

21 juNI 

vaderdag
Pagina 29

Ruilbeurs vogelvereniging 
de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

sterrenwacht halley: 
International suNday
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 11

unieke beelden Expositie
Locatie: Mrs. Bouquet 
Heeswijk-Dinther
Pagina 35

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

23 juNI 

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

hockeyclinics
Locatie: Steen- en Stokstraat 1 
Heeswijk-Dinther

24 juNI 

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

Klasse-Rt gratis terugkom-
les: snel leren=leuk leren
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

jaarvergadering 
cs de wevers
Locatie: Nistelrode

5a helma van de Rakt: 
frisse Neus wandeling
Locatie: start Kriekeput Schaijk

25 juNI 

filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

onderonsje dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

26 juNI 

wende & het gelders orkest
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

bobzavond disco voor 
groep 6 & 7
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

concert zangleerlingen 
delian
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

27 juNI 

buiten wonen festival
Locatie: Laar 1 Nistelrode
Pagina 11

heemreis naar deurne/asten
Locatie: Heemkamer Nistelrode

Rondje bernheze
Locatie: Start: Loosbroek
Pagina 36

single stilte wandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Reiki 1 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kermis
Locatie: Heesch

oud ijzer ophaaldag 
fanfare aurora
Locatie: Heesch

28 juNI 

Rondje bernheze
Locatie: start Loosbroek
Pagina 36

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

the common linnets
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heesch

open dag hKK de Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

hdl jeu de boules toernooi
Locatie: De Schuttershof 
Heeswijk-Dinther

Innerlijk gevoel: 2 lezingen
Locatie: Rukven 2A 
Heeswijk-Dinther
Pagina 35

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

fietstocht supportersclub 
vorstenbossche boys
Locatie: Vorstenbosch

29 juNI 

Kermis
Locatie: Heesch

ophalen Kermismuntjes
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 34

vrij bridgen bij de Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

30 juNI 

dokter op dinsdag@
bernhoven: steenlijden van 
nier tot blaas
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Kermis
Locatie: Heesch

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

1 julI 

Reiki-oefenavond bij 
centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a helma van de Rakt: 
frisse Neus wandeling
Locatie: start Kriekeput Schaijk

5a helma van de Rakt: 
bosavontuur
Locatie: Schaijk

2 julI 

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

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

3 julI 

mister and mississippi 
in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

4 julI 

tilt 35-jarig jubileumconcert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

buiten wonen festival
Locatie: Laar 1 Nistelrode
Pagina 11

Reiki 2 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5 julI 

zomerconcert van 
kinderkoor de Nistelnootjes
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

6 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

vrij bridgen bij de Klotbeek
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

7 julI 

zomerdagen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

8 julI 

jeugdvoorstelling snorro
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe Heeswijk-Dinther


