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Iedereen kan meedoen!

Op 10 en 11 juni 2017 vindt in Heesch de eerste Samen-
Loop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens 
deze estafette lopen teams hun rondes op een vast parcours 
en vinden er rondom het parcours verschillende activiteiten 
plaats. Alles staat daarbij in het teken van de voortdurende 
strijd tegen kanker.

Een 24-uurs wandelestafette 
om geld in te zamelen voor 

onderzoek naar kanker! 

10 & 11 juni 2017

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

HEESCH – Vrijdag vindt de kick-off plaats voor SamenLoop voor 
Hoop Heesch 2017, precies een jaar voordat het evenement 
daadwerkelijk plaatsvindt.  Voor Ingrid ten Broeke, initiatief-
neemster van het eerste uur, voelt de samenwerking nu al als 
een warme deken.

Ingrid: “Tijdens een Samen-
Loop voor Hoop wandelen 
teams 24 uur lang, waarbij 

de teamleden elkaar steeds 
aflossen. Het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor onderzoek om 
kanker beter onder de knie 
te krijgen. Ik heb de Samen-
Lopen in Oss en Berghem 
van dichtbij meegemaakt en 
dacht: dit is écht iets voor 
Heesch. Samen met Ilse La-
mers heb ik het opgepakt en 
ik ben met het bestuur bij de 
gemeente gaan praten. Toen 
we groen licht hadden, wa-
ren er kippenvel en tranen.”

Survivor
Persoonlijk betekent deze 
SamenLoop ook veel voor 
Ingrid. “Ik ben survivor. Dat 
betekent dat ik kanker over-
leefd heb. Door mijn ziekte 
heb ik regelmatig hulp van 
anderen nodig. De hulp van 
anderen is fijn: het geeft me 
het gevoel dat ik niet alles 
alleen hoef te doen. Met het 
organiseren van de Samen-
Loop in Heesch wil ik graag 
wat voor hen terugdoen. Bij-
komend voordeel van deze 
SamenLoop: mijn eigen we-
reldje wordt groter én ik heb 
iets om naartoe te leven.”

Enorme organisatie
Toch waren er ook wel zor-
gen. “Pfff, waar begin ik 
aan?”, dacht ik na de posi-
tieve reactie van de gemeen-
te. Achter een SamenLoop 
zit namelijk een enorme or-

ganisatie, dat moet je niet 
onderschatten. Gelukkig zit-
ten in de organisatie ervaren 
én professionele mensen die 
hun kennis willen inzetten 
voor deze SamenLoop en de 
genezing van kanker. Wer-
kelijk: Heesch laat zich van 
zijn beste kant zien. Ik weet 
zeker dat we over een jaar 
hartstikke trots zijn op wat 
we hier voor elkaar hebben 
gekregen.”

Alle hulp welkom
Ingrid merkt nu al dat de 
SamenLoop het saamhorig-
heidsgevoel in Heesch ver-
sterkt. “Het is zó bijzonder 
wat er nu al op gang komt 
in Heesch. Mensen willen 
allemaal meehelpen: inwo-
ners en ondernemers, jong 
en oud, ziek en gezond. En 
dat is super, want alle hulp 
is welkom. Dus of je nu mee 
wilt lopen en iets anders te 
bieden hebt, laat het we-
ten.”

Iedereen kan meedoen
“En ook nog belangrijk”, 
besluit Ingrid: “Sommige 
mensen denken dat je ziek 
moet zijn om mee te doen, 
maar dat is niet zo. Je kunt 
sponsoren, ludieke acties 
bedenken of een team bij el-
kaar brengen en met z’n al-

len op 10 juni 2017 je rond-
jes lopen. Kun je niet lopen? 
Je kunt je rondjes ook met 
de rolstoel maken. Écht ie-
dereen kan meedoen!”

OP 10 JUNI 
2016 OM 

19.00 UUR, 
PRECIES EEN 

JAAR VOOR DE 
START, VINDT 
DE KICK-OFF 

PLAATS IN HET 
CENTRUM VAN 
HEESCH MET 

O.A. DE 
KRULKAPEL.
BEN ERBIJ!

Initiatiefneemster Ingrid ten Broeke
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www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Krant niet op 
woensdag 

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

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

In de huid kruipen van een ander

Cas herinnert zich nog een mo-
ment op de middelbare school, 
toen hij auditie deed voor de 
schoolmusical. “Ik was pas 
twaalf en was de jongste die au-
ditie deed”, zegt Cas (19). “Het 
is best raar om echt een goede 
karatetrap te maken, tenminste 
dat vonden de meesten die au-
ditie deden.” 
Zij deden een halve nep-trap, 
maar Cas haalde alles uit de kast 
en kreeg vanwege zijn getoonde 
lef, een rol in de schoolmusical.

Voor Cas begon het toneelspe-
len toen hij acht jaar was. “Ik 
hoorde op school over een to-
neelstuk en heb toen auditie ge-
daan. Ik heb de rol gekregen”, 
zegt de tweedejaars geneeskun-
destudent over het begin. Audi-
tie doen is altijd het lastigst. 

“Als je auditie doet, kijken men-
sen kritisch naar je, terwijl als 
mensen naar een toneelstuk of 
musical komen kijken, komen ze 
voor hun ontspanning.”

In maart speelde Cas de hoofd-
rol in de musical Spring Awa-
kening, die in Eindhoven werd 
uitgevoerd. Die musical ging 
over jongeren die hun seksua-
liteit ontdekken in een omge-
ving waarin ze allesbehalve vrij 
zijn. “Die rol was erg leuk, maar 
emotioneel erg zwaar, omdat 
er van alles in de musical voor-
kwam, zoals verkrachting, abor-
tus en zelfmoord”, zegt Cas. Via 
een vriendin kwam Cas in aan-
raking met de musical en samen 

met haar (Celine Spijkers) mocht 
hij uiteindelijk de hoofdrol doen.

Het leuke aan musicals vindt Cas 
het zingen. “Zingen is ook wel 
mijn sterkste punt. Ik zing ei-
genlijk overal”, zegt hij lachend. 
Het moeilijke is wanneer je op 
het podium staat en geen tekst 
hebt. “Als je op het podium staat 
en even geen tekst hebt, moet je 
doen alsof je ontspannen bent 
en niets te doen hebt, terwijl 
je natuurlijk wel alert blijft. Het 
is moeilijk om te doen alsof je 
rustig een krant leest, terwijl je 
in feite goed oplet wat je me-
despelers op het podium doen”, 
zegt Cas.

Cas heeft toneelspelen altijd ge-
zien als een hobby. “Nu heb ik 
het druk met studeren en ik heb 
ook andere hobby’s”, zegt de 
Heeschenaar. Het toneelspelen 
ligt nu even stil, maar Cas laat 
het toneelspelen niet achter zich.

“Toneel doe ik voor mijn eigen 
plezier en ik kan er altijd mee 
verdergaan. Toneelspelen is ten-
slotte mijn nummer één hobby”, 
besluit Cas.

HEESCH - Het toneelspelen heeft Cas van Cruchten veel gebracht in het leven. Het bleek een zeer 
leerzame hobby. “Ik was vroeger heel verlegen. Door toneelspelen heb ik geleerd om te durven en om 
me te verplaatsen in iemand die ik niet ben.” Afgelopen maart speelde hij de hoofdrol in de musical 
Spring Awakenings.

Cas van Cruchten Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Marcel van der Steen

‘Ik hoorde 
op school 
over een 
toneelstuk 
en heb toen 
auditie gedaan’

Echtpaar Van Wanrooij - Van de 
Wijgert viert 60-jarig huwelijk

Henk werd op 12 mei 85 jaar 
en An is 82. Henk verblijft op 
de Binnenhof van verzorgings-
huis Heelwijk, maar komt elk 
weekend naar huis, waar hij 
door An verwend wordt, want 
‘er kokt gin mens beter dan ons 
An’. Hoewel Henk ook weleens 
gekookt heeft! Hij had immers 
kookles gehad op De Eijnde-
ric. Dat zijn kookkunsten in het 
honderd liepen, doordat An lang 
wegbleef met de boodschappen, 
en de keuken een ravage was, 
deed niets af aan de smaak van 
het eten, zegt An. 

HEESCH – Aan de Vinkelsestraat woonde Henk van Wanrooij en vlakbij An van de Wijgert. Ze hadden 
een oogje op elkaar, maar meer nog niet. Totdat Henk een ongeluk kreeg in 1951 en An hem in het zie-
kenhuis bezocht. Voor henzelf was het toen duidelijk, de buitenwereld wist nog niets. Er werd gefietst 
- over ’t Grolder en uit het zicht - en zoentjes gesteeld. Op 5 juni vierden ze hun 60-jarig huwelijk op 
de Vinkelsestraat.

 Foto: Marcel van der Steen Lees verder op pagina 7

Fiets in estafettevorm 
mee in de strijd tegen 
neuroblastoom, een 
bijzondere vorm van 
kinderkanker, waar Villa 
Joep zich voor inzet. 
Sportieve teams worden 
door de Lions Club 
Bernheze uitgedaagd om 
met de eerste editie van 
Bike my Day mee te fietsen 
op 18 juni. 

Lees meer op pagina 9

Bike my day
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‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Touwtje trekken bij 
aankoop van graskaas

Winnaar origineelste klantenactie 

van de Nationale Kaasweek

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

Reis langs de abdijbieren en hun abdijen in Nederland en België

Smakelijke reisgids langs abdijen en hun bieren. Van Leffe tot Affligem. Van 
Ename tot Maredsous. Van Berne Heeswijk tot Val Dieu. Dit boek is de ideale 
reisgids voor mensen die bierbeleving willen combineren met een bezoek aan 
het monastieke leven, een rustgevende wandeling in de omgeving van de 
abdij en vooral: het proeven van het abdijbier in het belendende 
proeflokaal of café naast de abdij. Prijs € 17,90

Berne Abdijbierpakket met chips en dip van Streekvol
Vaderdag-bier-pakket vol streekproducten van Streekvol.
Met berne abdijbier, een glas, chips en een dip.
Prijs € 17,50

Kom eens kijken in de abdijwinkel en boekhandel van de Abdij van Berne en 
laat je verrassen door de ruime sortering abdij- en streekproducten. Welkom! 

Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk. Tel 0413-291394. www.berneboek.com

Reis langs alle abdijbieren in Nederland en België en hun abdijen

Reis langs de
abdijbieren in  
Nederland en België
en hun abdijen

Frank Stoute 
en
Fedor Vogel

berne media gids

9 789089 721181

Zowel België als Nederland kent meerdere abdijbieren. In het 
katholieke België zijn er 24 ‘erkende abdijbieren’ en ook in het 
conservatieve Nederland groeit het aantal abdijbieren de laat-
ste jaren. In tegenstelling tot trappistenbieren, worden abdij-
bieren niet gebrouwen binnen de muren van de abdij. Maar 
elke abdij achter dat bekende of minder bekende bier heeft wel 
zijn eigen verhaal en unieke omgeving. Frank Stoute en Fedor 
Vogel van Bier! magazine nemen je in deze smakelijke reisgids 
mee langs deze abdijen en hun bieren.

Van Leffe tot Affligem. Van Ename tot Maredsous. Van Berne 
Heeswijk tot Val Dieu. En nog veel meer. Dit boek is de ideale 
reisgids voor mensen die bierbeleving willen combineren met 
een bezoek aan het monastieke leven, een rustgevende wande-
ling in de omgeving van de abdij en vooral: het proeven van 
het abdijbier in het belendende proeflokaal of café naast de 
abdij. Vier het leven, gij zult genieten...

Bijna 30 abdijbieren  
in Nederland en België

‘Beproefde’ tips voor vaderdag:

Bijzonder zijn de theatercolle-
ges met voetballer Wim Kieft en 
oud-wielrenner Eddy Planckaert.
Kieft vertelt over zijn glorieda-
gen als voetballer en over zijn 
turbulente levenswandel. Vla-
ming Planckaert stond in zijn ac-
tieve carrière bekend als een rap-
pe spurter en klassiekerspecialist. 
Hij laat, op veelal humoristische 
wijze, horen hoe hij zijn wielerle-
ven heeft beleefd.
Voor de liefhebbers van stand-
up comedy, komen de bour-
gondische Belgen naar De Pas, 
daarnaast is er een stand-up-
programma samengesteld, met 
de meest talentvolle Nederland-
se stand-uppers. 
Voor de jeugd staat de familie-
musical Bobo op het program-
ma, verder speelt Compagnie 
Haverwerk het verhaal over 
Pien, die op zoek is naar de held 
in zichzelf.
Op vrijdag 9 september krijg je 
een voorproefje van het nieuwe 
theaterprogramma van De Pas.
Met beeldfragmenten en live 

optredens hoor en zie je wat in 
het nieuwe seizoen op het pro-
gramma staat. De bourgondi-
sche Belg Joost van Hyfte, geeft 
je alvast een voorproefje van wat 
je van onze zuiderburen kunt 
verwachten. De lefgozers van 
Lieve Bertha brengen een deel 
uit hun aanstekelijk, vrolijk en 
kritisch liedjesprogramma.
De preview begint om 20.15 uur 
en je meld je aan, voor deze gra-
tis seizoenpresentatie, via 
info@de-pas.nl. 

Theaterprogramma CC 
De Pas staat als een huis
HEESCH - Met cabaretiers als Roué Verveer, Javier Guzman, Mark 
van de Veerdonk en Viggo Waas, heeft De Pas voor het nieuwe 
theaterseizoen een programma met toppers. Daarnaast staan de The 
Dutch Eagles muzikaal hun mannetje als beste vertolkers van de 
onweerstaanbare muziek van The Eagles. 

Een cursus of workshop bij De Eijnderic is leuk, leerzaam én gezellig!

Inschrijven voor het nieuwe seizoen is weer mogelijk op www.eijnderic.nl

Sjaal beschilderen

Pretex diverse objecten

Keramiek

Talencursus

Koken jeugd Glas-in-lood

Tekenen schilderen giraf Vaas van papier

Mannen kokenNamasté hoofd hart handen

kooktip  IJsklontjes
Om mooie ijsblokjes te maken, kook eerst het water 

alvorens in te vriezen.

Heerlijk
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Hoe graag had ik deze keer het beloofde 
sonnet over Steven Kruijswijk geschreven. 
Helaas spatte zijn (en mijn) roze droom twee 
dagen voor het einde van de Giro tegen een 
hoge sneeuwwand uiteen. Op zich zat er in 
de tragiek van dat moment ook genoeg stof 
voor een gedicht, maar ik heb vooralsnog geen 
zin dat te schrijven. 

Ik moest dus op zoek naar een ander onderwerp. Dat onderwerp is 
het sonnet zelf geworden. Dat komt, omdat ik een dezer dagen een 
telefoontje kreeg van een dorpsgenoot, die vroeg of ik ook weleens 
gedichten in opdracht schreef, bij een feestelijke gelegenheid in dit geval. 
Toen ik vroeg wat voor een soort gedicht dat moest worden, was het 
antwoord: “Zo’n gedicht zoals u altijd in de krant schrijft. Een limerick 
heet dat, geloof ik.”

Enerzijds was ik vereerd met de opdracht. Anderzijds was ik ook wel wat 
teleurgesteld dat de naam van mijn favoriete dichtvorm en van verreweg 
mijn meeste bijdragen in DeMooiBernhezeKrant kennelijk nog niet tot 
alle lezers van deze krant was doorgedrongen. 

Vandaar dit keer een mini-cursus over het sonnet uit mijn 
sonnettenbundel ‘Het leven gaat van A tot Z’.

EEN SONNET SCHRIJVEN 
Sonnet komt van het werkwoord ‘sonare’ 
En dat betekent ‘klinken’ in ‘t Latijn
En dus: voldoende klank moet hoorbaar zijn
De regels moeten zingen als het ware

Wil jij de grote dichters evenaren
En geen gedicht van dertien in ‘t dozijn
Dan moet je eerst in tweemaal een kwatrijn
Een beeld bedenken voor de lezersschare 

Vervolgens komt, dat is het int’ressante 
In ‘t tweede deel - dat noemen ze sextet - 
De wending, ofwel volta volgens Dante

De delen samen vormen een duet
Al zijn ze eveneens elkaars pendanten 
Slechts dan verdient een vers de naam sonnet

MOOI VAN hans mandersDe ‘Zandmannen’ van Heesch

De Zandmannen zijn: Wete-
ring, M. Geurts Grondwerken, 
Verstegen Loonbedrijf en Van 
Schaijk Sloop- en grondwerken. 
Als soepel samenwerkend team 
zorgen zij er al jaren voor dat 
De Misse er op donderdag uit 
komt te zien als een strand en 
op maandag weer als De Misse. 
Op zondag zorgt in alle vroegte 
Ton van der Meer ervoor dat de 
beachvelden er weer vlekkeloos 

geëgaliseerd bijliggen voor de 
wedstrijden van die dag. Ook 
dit jaar wordt De Misse op don-
derdag 9 juni omgetoverd tot 
een prachtig wit strand voor het 
beachhandbaltoernooi van 10, 
11 en 12 juni. Een strand, waar 
op vrijdag wordt gehandbald 
door bedrijven en gevoetbald 
door de jeugd van HVCH. Op 
zaterdag wordt van 9.00-22.00 

uur gehandbald. Op zondag ein-
digt het toernooi traditiegetrouw 
tussen 16.00-17.00 uur. In totaal 
120 teams, samengesteld uit 
jongeren en senioren, hebben 
een heel weekend plezier, dank-
zij een grote schare vrijwilligers 
en de Zandmannen. 

Onder dwang
Vragend naar hun beweegre-
denen om elk jaar tijd en geld 

te stoppen in dit evenement, 
grappen ze eerst dat dit gebeurt 
onder dwang, om vervolgens 
toe te geven dat zij het normaal 
vinden dat bedrijven iets voor de 
gemeenschap doen. Voor een 
club is een evenement als het 
beachhandbaltoernooi onbe-
taalbaar en dus dragen ze hun 
steentje bij in een vorm die bij 
hun bedrijven past. Dat zij dit 

ook deden tijdens de crisis, die 
toch de bouw-gerelateerde be-
drijven hard raakte, mag best 
eens vermeld worden, vinden 
Sjoerd Mangnus en Ruud van 
Drunen van de beachhandbal-
commissie. Het scheppen van 
het zand, dat opgeslagen ligt bij 
Van Munster transport, aanleve-
ren, egaliseren, weer opruimen 
en vegen, zijn vele uren werk. 
Niet altijd realiseren sportclubs 

zich, dat dit ook door sponsors 
moet worden opgebracht…

DOS’80 waardeert de inspannin-
gen van de Zandmannen en van 
de vele vrijwilligers die nodig zijn 
om het evenement te doen sla-
gen. “Ze doen er allemaal non-
chalant over, maar voor DOS’80 
is het iets onbetaalbaars”, vertelt 
Sjoerd Mangnus.

HEESCH – Handbalvereniging DOS’80 organiseert elk jaar een groots beachhandbaltoernooi op De 
Misse. Het begon 17 jaar geleden op sportpark De Braaken met beachhandbal op de handbalvelden, 
maar het zand was bijna niet uit het gras te krijgen. Daarom werd uitgeweken naar De Misse. Dit jaar 
zullen op vrijdagavond voor het eerst ook jeugdteams van voetbalvereniging HVCH meedoen. Daarmee 
doet DOS’80, samen met de Zandmannen, wat terug voor sportief Heesch. 

De sponsoren op de zandberg voor het 17e beachhandbaltoernooi, v.l.n.r. Erik van Schaijk, Edwin Verstegen, Sjoerd 
Mangnus (DOS’80), Ruud van Drunen (DOS’80), Mark Geurts en Stef van de Wetering 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘Op 9 juni weer een prachtig strand op De Misse, 
dankzij de Zandmannen’

Vaas van papier
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Comfortabeler ouder
worden in eigen huis?

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

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Nistelrode
NISTELRODE - Bevolkingson-
derzoek Zuid start op 1 juli met 
het bevolkingsonderzoek borst-
kanker in Nistelrode. 

Voor dit onderzoek worden alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar 

elke twee jaar uitgenodigd. Door 
het onderzoek kan borstkanker 
in een vroeg stadium ontdekt 
worden. Dit verhoogt de kans 
op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mo-
gelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot 
medio juli op het parkeerterrein 
achter CC Nesterlé, aan de Park-
straat.
Voor meer informatie kun je kij-
ken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Onderweg naar een Advies-
raad Sociaal Domein Bernheze

Sociaal Domein 
Het Sociaal Domein gaat over 
werk, inkomen, welzijn, huis-
houdelijke hulp, ondersteuning 
en begeleiding. Per 1 januari 
2015 is er veel veranderd op het 
terrein van het sociaal domein. 
De gemeente heeft meer taken 
en verantwoordelijkheden ge-
kregen, namelijk het uitvoeren 
van: 
•  de Wet maatschappelijke on-

dersteuning 2015 (Wmo) 
•  de Participatiewet 
•  de Jeugdwet

De Wmo is bedoeld om mensen 
te ondersteunen die zichzelf niet 
zo goed kunnen redden of moei-
te hebben om mee te doen in de 
maatschappij. Via de Participa-
tiewet kan de gemeente mensen 
financiële ondersteuning bie-
den die moeite hebben met het 
vinden van een reguliere baan, 

leer-werktraject of het invullen 
van een zinvolle maatschappe-
lijke bijdrage. Door de Jeugd-
wet kan de gemeente ouders en 
jeugdigen helpen als er onder-
steuning, hulp of zorg nodig is.

Onderweg naar een Adviesraad 
Sociaal Domein
De adviesraad Wmo Bernheze 
heeft een werkgroep ingesteld 
die momenteel bezig is met 
verkenningen zich te ontwikke-
len naar een Adviesraad Sociaal 
Domein. Het doel van deze ad-
viesraad is, advies geven over 
(beleids)onderwerpen binnen 
het sociaal domein aan de ge-
meenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders. 
De adviesraad bestaat uit inwo-
ners van de gemeente, die daar 
op persoonlijke titel deel van uit-
maken. De adviesraad wil bij het 
uitbrengen van een advies, met 

name ook cliëntenorganisaties 
en belangenbehartigers betrek-
ken. Vandaar dat zij deze avond 
organiseert om met hen te kijken 
hoe dit goed kan worden vorm-
gegeven.

Deelname
Mocht de uitnodiging je niet 
hebben bereikt, maar ben je ze-
ker een van de belanghebbende 
bestuurders of betrokken actieve 
burgers binnen het sociaal do-
mein? Stuur dan een e-mail aan 
het secretariaat van de werkgroep 
werkgroep@asd-bernheze.nl,
dan ontvang je alsnog een uit-
nodiging en programma.

Contactinformatie:
Secretariaat werkgroep 
Adviesraad Wmo Bernheze
Rosita van Berkom- van Lokven
werkgroep@asd-bernheze.nl
06-28882435.

BERNHEZE - De Adviesraad Wmo Bernheze, werkgroep Adviesraad Sociaal Domein organiseert, samen 
met de gemeente Bernheze, op 14 juni een informatiebijeenkomst voor de besturen van organisaties 
van cliënten en belangenbehartigers in het sociaal domein. Doel van deze bijeenkomst is het informeren 
van ‘de’ organisaties en verenigingen over de voortgang én het uitwisselen van informatie over hoe er 
in de nieuwe situatie kan worden samengewerkt.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Winnaar Zonnebloemactie 
tijdens Pinksterfeesten

In de kraam werden diverse 
spullen aangeboden:
• schilderijen, gemaakt door de 

schildersgroep; 
• poppen, gemaakt door Zon-

nebloemgasten; 

• handwerkproducten, ge-
maakt door enkele leden van 
KBO Nistelrode; 

• er werden loten verkocht van 
de Nationale Zonnebloemver-
eniging;

• De kermis-/braderiegasten 
konden raden hoeveel fiches 
er in een pot zaten en konden 
hiermee een prijs van € 50,- 
winnen. 

In de pot zaten 2.462 fiches. De 
heer Bert Geerets uit Rosmalen 
was voor de eerste keer op de 
braderie in Nistelrode en raad-
de 2.458 en bleef zo binnen de 
afwijking van 1%. Proficiat Bert!
Bert ontvangt € 50,-. Donder-
dag 2 juni werd de prijs over-
handigd ten huize van Piet van 
der Ven, penningmeester van 
de Zonnebloem afdeling Nis-
telrode, in aanwezigheid van 
voorzitter Rosemarie van Ark en  
DeMooiBernhezeKrant. 

De heer Geererts gaat zondag 
op vakantie… wellicht komt 
deze prijs hem goed van pas.

NISTELRODE – Zonnebloem afdeling Nistelrode verzorgde tijdens 
de Pinksterfeesten/kermisdagen op 15 en 16 mei voor het tweede 
jaar een kraam op de braderie. Zonnebloemvrijwilligers bemanden 
de kraam.

De IVN-gids maakt van het 
wandelen een prettige en in-
teressante ervaring, voor veel 
deelnemers is de mooie natuur 
in hun achtertuin een ware ont-
dekking. De aanwezigheid van 
de medisch deskundige geeft 
een veilig gevoel, tijdens de 
wandeling heeft de deskundige 
wandelend spreekuur. Wande-
len in groepsverband is gezellig 
en biedt ruimte om ervaringen te 
delen. Een perfecte combinatie 
om over de drempel te stappen 
en naar buiten te gaan!

Een Biowalk start met een half 
uur doorwandelen zodat deel-
nemers werken aan hun conditie 
en ervaren wat bewegen doet 
met hun lichaam. Hierna wordt 
even gepauzeerd en vertelt de 
gids over de omgeving. 
Vervolgens verzorgt de gids ge-
durende een á anderhalf uur een 
‘normale’ excursie waarbij de 
medische deskundige beschik-
baar is voor vragen. Het ge-
middelde wandeltempo ligt op 
3,5 km/uur. Teruggekomen bij 
de startlocatie geeft de medisch 
deskundige onder het genot van 
een kopje koffie voorlichting 
over leefstijl. 

Tijden, kosten en aanmelden
Je schrijft altijd in voor een com-

plete serie van vier Biowalks.  
De wandelingen starten op de 
volgende data in 2016:
Maandag 13 juni om 14.00 uur
Maandag 11 juli om 14.00 uur
Maandag 12 september om 
14.00 uur
Maandag 10 oktober om 14.00 
uur

Groepssamenstelling
De groep bestaat uit maximaal 
15 deelnemers, begeleid door 
één professional uit de zorg en 
één IVN natuurgids.
Als deelnemer kun je met een 
gemiddelde conditie prima mee- 
lopen. De wandeling is ongeveer 
3 km lang, waarvan het eerste 
en laatste stuk van en naar de 
startlocatie wat meer doorwan-
delen is.
 
Kosten
De kosten voor in totaal vier 
Biowalks bedragen € 12,50 per 
persoon, inclusief koffie en thee. 
Wanneer je dus een introducé 
meeneemt, betaalt ook deze 
persoon € 12,50. 
Na aanmelding ontvang je een 
bevestiging waarin staat hoe je 
dit bedrag kunt betalen. We vra-
gen je het bedrag uiterlijk een 
week vóór de geplande Biowalks 
over te maken.

IVN Biowalking

BERNHEZE – Gaat u uit zichzelf niet snel wandelen, maar heeft u 
het voor uw gezondheid wel nodig? IVN Biowalking is wandelen in 
de natuur voor mensen met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten 
onder begeleiding van een IVN-gids en een medisch deskundige.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Mañana, Mañana
maar wel vanmorgen nog gebakken
Ons zomerse tapasbrood met een “ bite”  is weer terug in onze winkels.
De heerlijke structuur van het brood , bereid met gebakken uitjes, 
knofl ook en spaanse pepers maakt dit tot een number one bij de BBQ.
Bij de lunch kun je de Tex Mex vullen met pittig gehakt 
of in vieren delen voor een hip broodje hamburger. 
Vraag in onze winkels naar de tips!

www.debakkerslamers.nl

Mañana,
maar wel vanmorgen nog gebakken
Ons zomerse tapasbrood met een “ bite”  is weer terug in onze winkels.Ons zomerse tapasbrood met een “ bite”  is weer terug in onze winkels.
De heerlijke structuur van het brood , bereid met gebakken uitjes, De heerlijke structuur van het brood , bereid met gebakken uitjes, 
knofl ook en spaanse pepers maakt dit tot een number one bij de BBQ.knofl ook en spaanse pepers maakt dit tot een number one bij de BBQ.
Bij de lunch kun je de Tex Mex vullen met pittig gehakt Bij de lunch kun je de Tex Mex vullen met pittig gehakt 
of in vieren delen voor een hip broodje hamburger. of in vieren delen voor een hip broodje hamburger. 
Vraag in onze winkels naar de tips!Vraag in onze winkels naar de tips!Vraag in onze winkels naar de tips!Vraag in onze winkels naar de tips!

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

aardblijtjes 
Het lekkerste roombroodje 

met frisse aardbeien én…

zelfgemaakte banketbakkers-

room . Dàt proef je!

per stuk 1,15 geldig t/m 15-6-2016

1,50
2 stuks

TEX-MEX 
Tapasbrood

2,95
normaal 3,25

Oude tijden herleven
Tijdens deze sportdag laten zo’n 
700 sportieve deelnemers, van 
wie de meesten tussen 50 en 
85 jaar, vroegere tijden herleven 
in een kleurrijk schouwspel van 
sportiviteit en gezelligheid. Vele 
fanatieke deelnemers onderhou-
den met onder andere ritmische 
oefeningen, volksdans, hardlo-
pen, touwtrekken, kogelstoten 
en balwerpen hun sociale contac-
ten tijdens deze sportieve reünie. 
Onder de fanatiekelingen zijn er 
velen die 36 jaar geleden ook aan 

de start verschenen. 36 teams uit 
een wijde omtrek doen mee, van 
Uden tot Rijsbergen, van Raven-
stein tot Heythuysen en van Lies-
sel tot Lith-Lithoijen. 

Burgemeester Marieke Moor-
man verzorgt de opening van 
het evenement en blikt alvast 
vooruit: “Dat vind ik het mooie 
van dit sportgebeuren. Iedereen 
levert zo goed mogelijk, op eigen 
niveau een bijdrage. Elkaar ont-
moeten. Inspanning, maar ook 
veel ontspanning, het moet elk 

jaar een feestelijke dag zijn. De 
dag verloopt traditioneel volgens 
hetzelfde stramien; individuele 
wedstrijden, het defilé en de de-
monstraties en finales. Hoe leuk 
is het om je terug in de tijd te wa-
nen. Als je door je oogharen kijkt, 
zie je dezelfde entourage als in 
de jaren ‘60-‘70 van de vorige 
eeuw; dezelfde kleding, traditio-
nele vaandels en ook de sporten 
zijn onveranderd.”

Sociale contacten
Tijdens de sportdag wordt fa-

natiek gestreden om de prijzen. 
Voor zowel de dames- als he-
renteams zijn twee groepen ge-
maakt: groep 1 is de groep voor 
de beste teams en teams uit groep 
2 doen hun best naar groep 1 te 
promoveren. Voorzitter van de 
organisatie, Wim van der Zanden 
en tweede leider, Harrie Corne-
lissen, die met de overige leden 
van het organisatiecomité al een 
jaar bezig zijn met de voorberei-
dingen, benadrukken het fana-
tisme waarmee sporters de dag 
beleven en beschrijven daarnaast 
dat vooral het sociale contact be-

langrijk is voor de deelnemers. 
Dit zowel tijdens de voorberei-
ding op het evenement als op 
de dag zelf. “We hebben met de 
sportclub Dinther-Loosbroek veel 
geoefend voor de sportdag. De 
sociale contacten, daar gaat het 
vooral om. Het is mooi om zo 
met elkaar bezig te zijn en te oe-
fenen. Dat geldt denk ik voor alle 
teams”, zegt Harrie. Wim voegt 
lachend toe: “Natuurlijk is ieder-
een fanatiek tijdens de oefenin-
gen. Iedereen wil winnen. Maar 
naderhand drinken we altijd met 
z’n allen een pot bier.”

Veteranensportdag laat oude sporttijden herleven

LOOSBROEK – In samenwerking met Boerenbond Loosbroek organiseren de 
veteranen van Dinther-Loosbroek de 36e Veteranensportdag. Het evenement 
wordt elk jaar op een andere plaats gehouden. Deze editie vindt plaats op 
zondag 12 juni op Sportpark De Hoef. Het jureren van de ritmische oefenin-
gen begint om 10.15 uur, het middagprogramma om 13.30 uur.

Wil je de sporters tijdens dit nostalgische 
sportevenement komen aanmoedigen? Dat kan! 
De entree is € 3,- en voor kinderen tot 12 jaar gratis. 

Deze foto van sportclub Dinther-Loosbroek is afkomstig van Wim van der Zanden, voorzitter van de sportdag Tekst: Ramon Kézér 
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PaROcHiENIeUwS

Met geduld en begrip proberen 
we voor elkaar een luisterend 
oor en een betrokken oog te zijn: 
‘wat zou die ander die vanuit 
hetzelfde gemis verder moet le-
ven mij te zeggen hebben?’ We 
willen en kunnen deze middag 
niet bij elkaar de pijn van het ver-
driet wegnemen; wel kunnen we 
elkaar aanhoren en handvatten 
geven om ermee om te gaan.
 
Hebben gelovige mensen het op 
dit punt makkelijker? Wanneer 
je gelooft in een zingeving of 
een leven na de dood, kan dat 
troost bieden. Verlies roept die-
pe gevoelens op: pijn, woede, 
teleurstelling, verlatenheid. Die 
gevoelens heb je ook als gelovi-

ge. In de Bijbel wordt gesproken 
over ‘rouwen in de hoop en rou-
wen zonder hoop’. De Bijbel laat 
zien dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Verdriet zal niet 
voor altijd zijn. Daarmee plakken 
we als gelovigen niet verdriet 
dicht met vrome woorden, maar 
willen we naast iemand staan. 
De crux zit hem hierin dat zo’n 
vergezicht nieuwe hoop geeft 
aan het leven nu en aanzet om 
te geloven in de toekomst. Van 
Jezus mogen we leren dat geen 
enkel leven zich verliest in de 
dood. 

Voor meer informatie: 
0412-451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Bent u weduwe of weduwnaar? 
Kom op de koffie in de 
Heesche kerk!
BERNHEZE – Er wordt weer een laagdrempelige koffie-inloop ge-
houden voor degenen die door het verlies van hun partner alleen 
zijn komen te staan en behoefte hebben om ervaringen met elkaar 
te delen. Zij kunnen op 14 juni van 14.30 tot 16.00 uur op een on-
gedwongen manier aan de Kerkstraat 2 een bèkske doen. 

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Voor u, naast u, met u

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

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

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

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

BernhezefamilieBerichten

Sommige dingen
zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren...

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Geheel onverwacht is overleden, mijn levensmaatje, onze fantastische 

papa, onze Wout, onvervangbare broer en mijn schoonzoon

Wouter van Lieshout
Hij overleed in de leeftijd van 43 jaar.

man van

Marie-José van Lieshout - van den Boom

papa van

Sjors     , Timo, Isa, Lindsey

baasje van
Sjoerd c

zoon van
Henny en Rien 

broer van
Frank, Sjak, Gerben

schoonzoon van
Gerrie en Jan †

zwager van
Gert-Jan

Hoofdstraat 47
5473 AP  Heeswijk-Dinther

Onze Wouter is thuis in zijn eigen, vertrouwde omgeving, waar u, 
dagelijks, welkom bent om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wouter was op zijn manier uniek. Wij willen dan ook graag samen met 
jullie op een bijzondere wijze het leven van hem herdenken op zaterdag 
11 juni, om 10.30 uur, aan de Hoofdstraat 47 te Heeswijk-Dinther.

Aansluitend aan de dienst zullen we Wouter herenigen met zijn zoontje 
Sjors op Parochiebegraafplaats H. Willibrordus, Hoofdstraat 80 te 
Heeswijk-Dinther.

Een persoonlijke herinnering of condoleance kunt u plaatsen op 
www.levatio-uitvaartzorg.nl/condoleanceregister

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

Sjors   Sjors   Sjors   Sjors     Sjors   

20 jongeren van ‘Partners in 
Zorg’ vertrekken over enkele 
weken onder begeleiding naar 
midden Roemenië, om met jon-
geren uit de streek op een kin-
derboerderij activiteiten te or-
ganiseren voor Roma-kinderen. 
Hiervoor werd een ‘Tocht met 
een Missie’ uitgezet.
De tocht met 135 fietsers voor 
30 of 45 kilometer, ging door de 
prachtige natuur in en rond Nu-
land, Vinkel, Heeswijk-Dinther 
en Nistelrode. Er waren helaas 
slechts 12 wandelaars. Onder-
weg kon als vanouds, worden 
gerust bij de koffie-, lunch- en 
fruitpost. Daar hielpen de jon-
geren en hun begeleiders met 
het bakken van pannenkoeken, 
als stempelaar of presentator 
van hun reisplannen. Zij wisten 
de aanwezigen te boeien met 
hun enthousiaste verhaal. Op de 
lunchpost werden de fietsers en 

wandelaars feestelijk onthaald 
met orkestmuziek. Bij het eind-
punt op het terras van De Eijn-
deric speelde the Click prachtige 
nummers. De opbrengst van de 
tocht is € 1350,-, een prachtig 
bedrag, mede te danken aan de 
vele donaties en sponsoring door 
Jumbo en drukkerij Wihabo. De 
jongeren kunnen deze opbrengst 
toevoegen aan hetgeen ze zelf al 
met acties vergaard hebben. Zo 
bakken zij gezonde koekjes voor 
de sporters bij Meersport en ver-
kopen ze mooi gegraveerde snij-
planken in hun prachtige winkel: 
Het Depot. De opbrengst komt 
ten goede aan de activiteiten in 
Roemenië. De jongeren betalen 
hun reis helemaal zelf! 
Namens de deelnemers van de 
Tocht met een Missie wensen 
we hen heel veel plezier en suc-
ces op hun werkvakantie! 
Werkgroep Tocht met een Missie

Tocht met een Missie: een 
mooie samenwerking

HEESCH – De Tocht met een Missie wordt elk jaar gehouden vanuit 
de parochie. Dit jaar was deze tocht voor een goed doel op zondag 
29 mei, met deze keer kansarme jongeren in Roemenië als doel. 
Naast de fietsroutes, waren er ook wandelroutes uitgezet. 

Een prachtige opbrengst van € 1350,-

Om mensen 
te leren kennen,

moet je met 
ze omgaan
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Lijfspreuk
De lijfspreuk van Marc en Mireil-
le is: ‘behandel de ander zoals 
je zelf behandeld wilt worden’. 
“Niet alleen de particuliere klant 
vindt het prettig zo behandeld te 
worden, we hebben ook weke-
lijks schoenreparaties van schoe-
nenwinkels met een depot. Dat 
blijven we doen, maar het gezel-
ligste zijn de klanten die naar de 
winkel komen en persoonlijk ge-
holpen kunnen worden”, meldt 
Marc, “dan kan ik mijn vakman-
schap nóg beter inzetten door 
het geven van advies.” 

Aanbod
Het aanbod van Schoenmakerij 
Heesch is niet alleen de repara-
ties, hoewel die heel belangrijk 
zijn. Ook orthopedische verho-

gingen in de schoen en inlegzo-
len voor kleine afwijkingen aan 
de voet vind je hier. De voetdisc 
helpt de juiste inlegzool te kie-
zen. 
Daarnaast kun je terecht voor 
een leren tas, portemonnee, 
riem, sleutel, autosleutel (met 
transponder) én voor stoomgoed 
en naamplaatjes. Als extra krijg 
je een vriendelijke ontvangst en 
vakkundige service.

Driemanschap
Nog even en dan bestaat de 
schoenmakerij uit drie personen. 
Mireille is hoog zwanger en het 
paar verwacht binnen enkele 
weken hun eerste kindje. Daar-
na zal de schoenmakerij twee 
weken dicht zijn, om vervolgens 
als driemanschap de klanten te 

woord te staan. Mireille: “Achter 
de winkel wordt een ruimte ge-
maakt voor bed en box. Zo kan 
ik overdag Marc assisteren als de 
kleine slaapt en ik vind het veel 
te leuk om mensen om me heen 
te hebben. Wij zijn dan ook heel 
blij met de mogelijkheden die het 
pand ons biedt en de ontvangst 
van de mensen uit Heesch. We 
voelen ons echt welkom.” 

Schoenreparaties en accessoires 
van leder, voor orthopedische 
verhogingen in de schoen, inleg-
zolen voor voetproblemen die te 
licht zijn voor de orthopedie, voor 
sleutels (ook met transponder) 
voor stomerij én voor service en 
kwaliteit; ben je van harte wel-
kom bij Schoenmakerij Heesch.

Openingstijden
Dinsdag/vrijdag: 9.30-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur
Binnenkort 2 weken dicht. 
De geboorteaankondiging vind 
je op de deur en in 
DeMooiBernhezeKrant.

HEESCH – Je schoenen vakkundig laten repareren in je eigen dorp, zonder parkeerkosten, kan weer in 
Heesch. Marc en Mireille van Schoenmakerij Heesch hebben op 3 mei de deuren geopend en al aardig 
wat mensen hebben de weg gevonden naar ’t Dorp 60A. Ook de klanten die in Nijmegen kwamen voor 
zolen, hakken en andere reparaties, voor orthopedische verhogingen of reparatie aan tas of andere le-
derwaren weten de weg naar Heesch, dat zegt veel over hun service en kwaliteit.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

BROCCOLI 500 gram € 0.98
BOSPERZIKEN 500 gram € 1.25
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1.50

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

4 voorgebakken 
ciabatta’s

      
       voor 1,50

Meergranen 
carrousel

met kruidenboter
 nu

Even in de oven &  lekker 
genieten

2,50

Aardbeiensnitte
Nu

Met zoete 
aardbeien van 
Jan & Birgitte

7,50

Aardbeien 1 doosje à 500 gram vanaf € 1.95
 3 doosjes à 500 gram vanaf € 5.00

Bij afname van  2x kip ham/kaas 
of 2x kip champignon
van € 1,80 per stuks 
kans op een hapjespan

Zeeuwsspek

100 gr. € 1,20
BBQ-worstjes

100 gr. € 0,99

Vervolg van voorpagina

echtpaar Van wanrooij - Van de wijgert viert 60-jarig huwelijk
Wachten
Het leven was fijn op de Vinkel-
sestraat, weet Henk. Ze zorg-
den zelf voor gezelligheid: “Als 
’t overal zo ging als hier, was er 
geen ruzie op de wereld.” De 
bruiloft 60 jaar geleden, werd 
gevierd in de schuur van de 
familie Van de Wijgert en was 
knus en gezellig. Voor het hu-
welijk werkte An bij de familie 
Nederveen in Nuland en had op 
zondag pas vrij na het ontbijt en 
moest tijdig thuis zijn ‘ik moet 
oe zien aankomen’ zei haar 
moeder steevast. Henk verdien-

de de kost na het huwelijk als 
onderhoudsmonteur en laste 
thuis voor mensen uit de buurt.

Gezin
Ze kregen twee dochters en 
een zoon. Daarnaast zijn er vier 
kleindochters en twee klein-
zoons en nog drie achterklein-
kinderen. Het is heerlijk als dat 
jonge spul er is, vinden An en 
Henk. 
Na het veertigjarig huwelijk, 
gingen ze jaren allemaal samen 
op wintersport. Maar ook thuis 
zaten ze niet stil. Henk ging vis-

sen en jagen, geleerd van zijn 
vader. Thuis waren honden, 
katten, cavia’s, vogels en ande-
re dieren. Nog zijn Henk en An 

grote dierenvrienden. An vind je 
in de tuin of achter een puzzel. 
Het feest werd gevierd in fa-
miliekring met een etentje en 
receptie en ook burgemeester 
Marieke Moorman komt het 
diamanten bruidspaar nog be-
zoeken.

‘Als ’t overal zo ging als hier, was 
er geen ruzie op de wereld’

Schoenmakerij Heesch voor 
reparatie en accessoires

Marc aan het werk Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Schoenmakerij Heesch
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Dagtocht KBO 
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Een zeer 
geslaagde dagtocht naar Den 
Haag en Scheveningen maakte de 
KBO Heeswijk op dinsdag 31 mei. 

Vooral omdat na een dag met 
zeer veel regen, we ’s morgens 
vertrokken met het zonnetje aan 
de hemel.
Na koffie met gebak in een sfeer-
vol restaurant, gingen we rich-
ting Den Haag, waar we Pano-
rama Mesdag bezochten. Hierna 
reed onze chauffeur een uitge-
breide rit door de stad, langs alle 
belangrijke gebouwen.
In restaurant Noordzee, direct 
aan het strand, gebruikten we 
onze lunch. Daarna hadden we 
nog tijd om even over de bou-
levard te wandelen. Het Omni-
versum was ons volgende doel. 
Hier werd op grootbeeld een film 
getoond over micro-organismen, 
die bij sommigen zeer en bij an-
deren minder in de smaak viel.  
Ten slotte reden we richting Ga-
meren voor het driegangendiner, 

waarna iedereen voldaan naar 
huis ging.

Fietsen met 
KBO Heesch
HEESCH - Wist je dat je in de va-
kantieperiode gezellig een dagje 
kunt gaan fietsen met de KBO? 

De fietscommissie heeft dit jaar 
weer een mooi programma sa-
mengesteld met langere fiets-
tochten, met een afstand van 
ongeveer 50 kilometer. Deze 
tochten worden in en buiten de 
regio gereden, met behulp van 
de fietsaanhanger van de KBO, 
waar zestien fietsen op kunnen 
en verder met een aantal vaste 
chauffeurs, die passagiers mee 
kunnen nemen.
Voor de komende maanden zijn 
de bestemmingen van deze toch-
ten al bekend. Op 13 juni is het 
startpunt de Hilver in Goirle, op 
27 juni de Loonse en Drunense 
duinen, op 11 juli het Leudal in 
Kessel en op 25 juli de Utrechtse 
Heuvelrug in Leersum.
Deze tochten kunnen worden 
georganiseerd dankzij de hulp 
van een aantal vaste vrijwilligers, 
die helpen bij de organisatie. De 
meerijders betalen een kleine 
vergoeding aan hun chauffeur 
en voor de fiets die op de aan-
hanger meerijdt. Deze tochten 
kennen een koffiepauze en een 

lunchpauze, dus er is voldoende 
tijd om te rusten en een praatje te 
maken. Als je fiets op de aanhan-
ger meegaat, dan dien je om 8.30 
uur aanwezig te zijn! Vertrek met 
auto’s is om 9.00 uur.
De fietsleider heeft de mogelijk-
heid om de routes aan te passen, 
indien nodig! De deelname is al-
leen mogelijk met een gewone- 
of elektrische fiets. Vanzelfspre-
kend dien je ook lid te zijn van de 
KBO. Voor meer informatie kun je 
op www.kbo-heesch.nl kijken en 
je kunt bellen met Joke van Ros-
malen, telefoon 0412-454314.

Jubileumdag 
KBO Vorsten-
bosch sfeervol 
verlopen
VORSTENBOSCH – Het dia-
manten jubileum van KBO Vor-
stenbosch werd vrijdag 3 juni 
gevierd. Tijdens de eucharistie-
viering, die door het dameskoor 
werd opgeluisterd, stond het 
thema ‘Ontmoeten’ centraal. 
Ook werd het nieuwe vaandel 
ingezegend.

Rond twaalf uur arriveerden 
de KBO-leden in het gemeen-
schapshuis, waar allereerst geza-
menlijk een toast op het jubileum 
werd uitgebracht. Met een sma-

kelijk diner werd de middag op 
een gezellige manier voortgezet. 
Na de koffie verplaatsten de aan-
wezigen zich voor het verdere 
verloop naar de grote zaal.
Daar sprak de voorzitter de le-
den toe. KBO-lid Bart van Kessel 
bracht een vrolijke sketch, waarin 
hij de ouderen op de hak nam. 
De middag werd afgesloten door 
de Nulandse muziekgroep ‘Tie-
ners van toen’. Namens de jubile-
umcommissie werden door Wim 
van Lith, aan het einde van de 
middag, de dag-vrijwilligers in de 
bloemetjes gezet en bedankte de 
voorzitter de leden van de jubi-
leumcommissie. Hij sprak daarbij 
de wens uit, dat deze sfeervolle 
jubileumdag in ieders herinnering 
zal blijven hangen.

Lezing over 
Bisschop Bekkers

NISTELRODE – Bisschop Bek-
kers overleed 50 jaar geleden op 
maandag 9 mei. Dat veroorzaak-
te destijds een emotionele schok 
in heel Nederland. 

De KRO zond de uitvaartdienst 
in de Sint Janskathedraal volledig 
uit, de tocht naar zijn geboorte-
plaats Sint-Oedenrode, alsmede 
de begrafenis. Deze zo populaire 
bisschop is bij velen nog lang niet 
vergeten. 
Op woensdag 22 juni zal Wim 
van Kreij uit Sint-Oedenrode, lid 
van het herdenkingscomité, een 
lezing verzorgen over het leven 
en werken van deze zo populaire 
bisschop. Hierin zijn veel foto’s 
opgenomen, beeldfragmen-
ten over zijn installatie, diverse 

Brandpunt televisie-uitzendin-
gen, de uitzending bij Mies Bou-
man in de stoel en dan hoor je de 
bisschop, met zijn warme stem. 
De lezing wordt gehouden in CC 
Nesterlé en begint om 14.00 uur. 
De organisatie is in handen van 
KBO en Bibliotheek Nistelrode. 
De toegang is gratis, consump-
ties zijn voor eigen rekening. Ie-
dereen is welkom! Wel graag ui-
terlijk 15 juni aanmelden via 
kbo.nistelrode@home.nl of aan 
de balie van de bibliotheek.

KBO Bernheze
KBO NISTeLrODe
Lezing: het leven van bisschop Bekkers
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Jonge moeders gezocht
Ons Welzijn is op verzoek van een jonge vrouw uit 

Heeswijk-Dinther met een kind van 4 jaar, 
op zoek naar andere jonge moeders die het leuk vinden 

om af en toe samen af te spreken om bijvoorbeeld ervaringen 
uit te wisselen of gezellig samen uitstapjes maken 

of te knutselen of iets dergelijks.

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

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Alle vrijwilligers van Villa Joep 
hebben één droom: elk kind met 
neuroblastoom kinderkanker te 
genezen. Jaarlijks krijgen 30 kin-
deren deze diagnose. De over-
levingskans is schrikbarend laag. 
“Villa Joep zamelt geld in om 
gericht onderzoek op dit gebied 
mogelijk te maken. 

Wij hebben hen uitgekozen als 
goed doel van ons sportieve eve-
nement, omdat elke donatie aan 
deze stichting hen een stapje 
dichter bij genezing van kinder-
kanker brengt. Villa Joep werkt 
met allemaal vrijwilligers, dus het 

geld dat hier binnenkomt, wordt 
daadwerkelijk besteed aan on-
derzoek”, aldus de commissie 
Bike my Day van de Lions Club 

Bernheze. Meer informatie over 
Villa Joep: www.villajoep.nl.

Kinderen horen 
geen KanKer te Krijgen
De teams die zich hebben opge-
geven, variëren van fietsclubs tot 
verenigingsclubs en van bedrij-
venteams tot vriendenteams. Elk 
team probeert geld in te zame-
len. “Iedereen doet dat op een 

eigen ludieke manier, maar met 
dezelfde achterliggende gedach-
te: kinderen horen geen kanker 
te krijgen! Elk team ziet Bike my 

Day als een mooie kans om in 
beweging te komen voor kinder-
kanker en wil een bijdrage leve-
ren aan het belangrijke werk dat 
Villa Joep doet. Kinderen zijn de 
hoeksteen van de samenleving 
en moeten kunnen genieten van 
hun jonge leven. 
Wil jij nog meedoen met een 
team? Schrijf je dan in op 
www.bikemyday.nl. 

iedereen is welKom!
Het startschot zal in alle vroeg-
te klinken: om 8.00 uur aan de 
Vorsselweg 3 bij het Bomenpark 
in Heesch. Het parcours leidt je 
door de prachtige natuur van 
Bernheze, Oss en Landerd, langs 
natuurgebied De Maashorst. Bij 
het Bomenpark Heesch is de hele 
dag van alles te doen. Er treden 
allerlei bands op: van popcovers 
tot jazznummers. 
Voor elk oor wat wils. Iedereen is 
van harte welkom om de teams 
aan te moedigen en te genieten 
van muziek, eten en drinken. Als 
Lions Club Bernheze willen we 
van Bike my Day een jaarlijks te-
rugkerend evenement maken en 
elk jaar zoeken we een nieuw, 
mooi, goed doel,” besluit de 
commissie.

Samen: fietsclubs, verenigingen, bedrijventeams en vriendenteams Tekst: Hieke Stek

Met Bike my 
Day fiets je 
mee tegen 
kinderkanker 
voor Villa Joep

BERNHEZE - Fiets in estafettevorm mee in de strijd tegen neuro-

blastoom, een bijzondere vorm van kinderkanker, waar Villa Joep 

zich voor inzet. Sportieve teams worden door de Lions Club Bern-

heze uitgedaagd om met de eerste editie van Bike my Day mee 

te fietsen op 18 juni. Er hebben zich al 55 teams gemeld, maar 

je kunt je nog aanmelden. Laat jouw team sponsoren en vindt 

donateurs om jouw prachtige sportieve uitdaging: 400 kilometer 

fietsen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, te ondersteunen. 

‘Kinderen moeten kunnen 
genieten van hun jonge leven’

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Wij zijn op zoek naar een ervaren 

ALL-round CV-monteur
Functie-eisen:

- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3

- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding

-Een fulltime baan waar je met trots over praat

Ben je enthousiast geworden van deze baan? 
Mooi! Dat is vast één. 

De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar 
info@grinsveninstallatie.nl

Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.

aan het werk
Zoektocht
a d v i e z e n
c r e at i e f

sociaal
M E D I A
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OPEN  DI. T/M ZO. 11.00 uur
In verband met onze ‘gezelligheidsgarantie’ hanteren wij fl exibele sluitingstijden van ± 00.00u - 02.00u)

De Toren Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 63 07 E info@de-toren.nl

WWW.DETOREN.NL

VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN

HEESWIJK DINTHER

DE VERBOUWING 
IS… KLAAR!

Met deze keer een drastische aanpak op een aantal kernon-

derdelen binnen het bedrijf. Zo is er een compleet nieuwe 

keuken geplaatst, is er voorbereidingsplaats voor partijen 

en/of catering toegevoegd, is er in de zaal een geweldig ori-

ginele ‘vintage’ kastenwand geplaatst en is er een compleet 

nieuwe en innovatieve ruimte toegevoegd: ‘De orangerie’. 

De kern en de basis van het bedrijf zijn aangepakt, met daarbij 

een vergroting van de algehele transparantie. In zowel de oran-

gerie, de torenkamer en de grote zaal zijn open keuken gebieden 

toegevoegd. Want een avondje uit, is meer dan proeven alleen. 

Je zou bijna denken dat er niet veel meer te verbouwen viel binnen 
De Toren Eten & Drinken. Toch hebben Jeroen en Mieke in 2016 
weer het een ander weten aan te pakken.

Op donderdag 3 en zaterdag 5 maart 2016 vond dan ook het eerste 

pop-up restaurant van De Toren plaats bij graanpletterij De Halm. De 

industriële look van het pand en de biologisch verantwoorde manier 

van werken van De Halm waren belangrijke pijlers in de keuze van deze 

locatie. Met een uitgekiende belichting en robuust houten meubilair 

toverde het team van De Toren de ruimte om tot een sfeervolle 

eetgelegenheid. Honderdtwintig gasten, verdeeld over twee avonden, 

waren unaniem enthousiast.

En daar is het niet bij gebleven! Op zondag 22 mei werd er 

door De Toren wederom een pop-up restaurant neergezet. 

Deze keer in een geheel andere setting, maar wederom 

op een geweldige locatie: de aardbeienkas van Verkuijlen 

Groente & Fruit! De gasten werden verrast met een 

overheerlijk 5-gangen aspergemenu, uiteraard met een 

dessert van verse aardbeien als afsluiter. Alles in teken van 

Verkuijlen Groente & Fruit. In een perfecte ambiance, in 

combinatie met overheerlijke gerechten en wijntjes, heeft 

De Toren haar gasten wederom op en top laten genieten.

De Toren Eten & Drinken 
is in maart 2016 van start 

gegaan met een relatief nieuw 
fenomeen: het plaatsen van 

een Pop-Up restaurant op 
inspirerende locaties. 

LET’S
POP-UP

KOE & KREEFT
EVENT
Zondag 26 juni 2016. 
Genieten van Koe & Kreeft in 5 overheerlijke gerechten.

VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN
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- soepen - 

- soepen - 

- starters - - voor de kids - 
VERSE TOMATENSOEP   -------------------------------------------- 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

BOSPADDENSTOELENSOEP -------------------------------------  4,95

Goedgevulde heldere bouillon van bospaddenstoelen

KERRIESOEP ------------------------------------------------------------- 4,95

Met gerookte kip en frisse stukjes appel

SOEPJESPROEVERIJ  ------------------------------------------------- 5,50

3 verschillende soepjes

VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN - LUNCHKAART VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN - MENUKAART

VERSE TOMATENSOEP ............................................................ 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

KIPPENSOEP ..............................................................................4,75

Op Oosterse wijze

KERRIESOEP ............................................................................. 4,95

Met gerookte kip en frisse stukjes appel

SOEPJESPROEVERIJ  ............................................................... 5,50

3 verschillende soepjes

- voorgerechten - 

Al onze gerechten worden geserveerd met warme groenten, 

rauwkost en verse frietjes.

Geen wijnliefhebber? Wat dacht U van een heerlijke Hertog 
Jan Weizener of een Belgisch speciaalbiertje? Voor al onze 
heerlijke wijnen & speciaalbiertjes verwijzen wij u graag 
naar onze tafelkaart. 

v

v

DOORDEWEEKSE HAP - 9,50
Iedere week een ander gerecht! 

Te bestellen van dinsdag t/m vrijdag.

KINDERSOEPJE VOORAF ......................................................... 2,50

Keuze uit de ‘grote’ soepen

SPARERIBS (300GR) ................................................................ 8,75

SATÉ SPIES (1 STOKJE) ............................................................ 7,50

FRIKANDEL/KROKET/KIPNUGGETS/LOEMPIA .....................4,25

Deze gerechten worden geserveerd met verse frietjes.

POFFERTJES (12 STUKS)   ........................................................ 4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom.

PIZZAPUNTEN ........................................................................... 5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas.

KINDERPARADE (VOOR 2 KINDEREN) .................................... 9,95

Po� ertjes & frietjes & pizza margherita

v vegetarisch gerecht

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten! (Eventuele sporen van allergenen 

kunnen niet worden uitgesloten)

DAME BLANCHE ................................................................ 5,50

BITTERKOEKJESPARFAIT ..................................................5,75

Met sticky to� ee en slagroom.

4 VERRASSENDE BOLLETJES IJS .................................... 6,50

In verschillende smaken

TOETJESPARADE ..............................................................19,50

Smullen voor 4 personen!

(Ook voor 2 personen, 9,95)

‘SAY CHEESE’ ....................................................................12,95

Ons kaasplankje, geserveerd met vier verschillende kazen, 

roggebrood, noten en stroop.

HEMELSE MODDER ........................................................... 5,95

Met gepocheerde peer

OREO PARFAIT .................................................................. 4,50

Ook lekker voor kinderen!

DIVERSE OLA IJSJES ........................................................ 2,00

M&M’S IJSFEEST ............................................................... 4,50 

Ook lekker voor volwassenen!

NÜFRUIT IJS ...................................................................... 2,50 

(NüFruit is een heerlijk ijsje met onder andere verse 

melk en echte stukken fruit!) 

Wijnsuggestie: Bergerac moulleux

- desserts - - koffiekaartje - 
CAFEMA KOFFIE ....................................................................... 2,10

CAFEMA DECAFÉ ..................................................................... 2,10

CAPPUCCINO .......................................................................... 2,50

KOFFIE VERKEERD  ................................................................. 2,50

BELGISCHE CAPPUCCINO  .....................................................2,75

Met een grote toef slagroom.

FROZEN CAPPUCCINO ............................................................2,75

ESPRESSO ................................................................................. 2,10

DUBBELE ESPRESSO .............................................................. 3,50

LATTE MACCHIATO  .................................................................2,75

VERSE THEE, PUUR EN SMAAKVOL MET KEUS 
UIT DIVERSE SMAKEN ............................................................ 2,00

VERSE MUNTTHEE  ................................................................. 2,50

DIVERSE SIROPEN VAN MONIN ............................................ 0,50

Een heerlijke toevoeging aan uw ko�  e met een vleugje siroop 

van Monin, welke bijvoorbeeld uitstekend smaakt in uw 

Cappuccino! Verrijk uw ko�  e met een van de volgende smaken: 

vanille, kaneel of karamel.

WARME CHOCOLADEMELK  .................................................. 2,50

Geserveerd met mini chocolaatjes om zelf de 

smaak naar sterkte te bepalen.

MEERPRIJS SLAGROOM  ........................................................ 0,50

KOFFIE DE TOREN ................................................................... 6,50 

Met 2 likeuren, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

KOFFIE MET LIQOR 43  ........................................................... 5,50

Met slagroom en een bolletje vanille-ijs.

IRISH COFFEE .......................................................................... 5,50 

Met William Lawson, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

FRENCH COFFEE  .................................................................... 5,50

Met Cointreau, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

SPANISH COFFEE  ................................................................... 5,50

Met Tia Maria, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

AFRICAN COFFEE ................................................................... 5,50

Met Amarula, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

ITALIAN COFFEE ...................................................................... 5,50

Met Amaretto, slagroom en een bolletje vanille-ijs.

Onze koffies worden geserveerd met een heerlijk stukje zelfgemaakte appelcrunch, 
naar recept van Trea van Zutphen.

HOOFDGERECHTEN VLEES

SURF & TURF ................................................................ 24,95

Een halve Cannerkreeft met aioli & een diamanthaas 

met rode wijnsaus. Dé ideale combi voor lie� ebbers 

van vis & vlees!

Wijnsuggestie: Villa Don Carlos Cabernet Sauvignon

BAVETTE STEAK ............................................................19,95

Gegrilde steak van het Australisch Aberdeen Black rund, vol 

van smaak en getrancheerd geserveerd. Keuze uit portsaus, 

champignon-roomsaus of pepersaus

Wijnsuggestie: Bosquet Merlot

VLEES VAN DE GRILL - 19,95

Kalfsoester, varkenshaas en diamanthaas met hierbij 

keuze uit portsaus, champignon roomsaus of pepersaus

Dranksuggestie: Hertog Jan Karakter

SATÉSPIES .....................................................................13,95

Van varkenshaas met atjar, kroepoek, 

gebakken uitjes en een huisgemaakte pindasaus

Dranksuggestie: Hertog Jan pils

SPARERIBS (600GR) .....................................................14,95

Volgens het geheime Torenrecept gemarineerde spareribs die 

van het bot af vallen, geserveerd 

met een huisgemaakte Torensaus 

Dranksuggestie: Hertog Jan Weizener

SHARED DINING (2 PERSONEN) ................................ 29,95

In knofl ookolie gebakken gamba’s met aïoli, gemarineerde 

kipspiesen met chilimayo & ossenhaaspuntjes met rode 

wijn-portsaus

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

TOURNEDOS  A LA FRANK MANDERS ...................... 22,95

Seizoensvariant met diverse paddenstoelen, gebakken spekjes 

en een huisgemaakte Grand Prestige saus

Dranksuggestie: Hertog Jan seizoensbier

HOOFDGERECHTEN VIS / VEGA

GAMBA’S | TOREN STYLE .............................................18,95

Onze befaamde gamba’s in chili-roomsaus 

met woknoedels en roerbakgroenten. 

Wij kunnen er géén genoeg van krijgen!

Wijnsuggestie: mirassou chardonnay

ZALM & ASPERGES .......................................................19,95

Licht gerookte zalmfi let met asperges 

en een frisse dillesaus 

Wijnsuggestie: mirassou chardonnay

BOTERHAM MET HAM OF KAAS ...............................2,50   

BOTERHAM MET JAM OF HAGELSLAG .....................2,50

BOTERHAM MET EEN KROKET ..................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 KROKETTEN ....................5,50

BOTERHAM MET EEN 
GEBAKKEN EITJE OF ROEREI .....................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 GEBAKKEN 

EITJES OF ROEREI .......................................................5,50

TOSTI HAM/KAAS........................................................3,25

TOSTI HAM ...................................................................3,00

TOSTI KAAS .................................................................3,00

KINDERSOEPJE ............................................................2,50

Met keuze uit tomatensoep, bospadden-

stoelensoep of mosterdsoep

PIZZAPUNTEN .............................................................5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas

POFFERTJES (12 STUKS) ............................................4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom

FRITES MET EEN SNACK ............................................4,25

(kipnuggets, loempia, frikandel of kroket)

LUNCHKAARTvo�  de kids

IN SESAM GEROOSTERDE TONIJN .................................11,95

met Japanse mayonaise, wakamé, atjar en 

krokante gamba’s

CARPACCIO ........................................................................ 9,75

Runderhaas met rucola, pijnboompitjes, spekjes 

en Parmezaanse kaas met tru� elmayonaise

(ook als maaltijdsalade te bestellen 12,75)

GAMBA’S IN CHILI-ROOMSAUS ...................................... 10,95

Een absolute aanrader van de dames in de bediening!

CAESAR SALADE DE TOREN .............................................9,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, gekookt ei, 

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en tru� elmayonaise. 

(ook als hoofdgerecht te bestellen 12,50)

SALADE GEROOKTE ZALM ...............................................11,95

Met gemengde garnaaltjes, mosterd-dille mayonaise, 

gekookt eitje, rode ui en frisse komkommer

(ook als hoofdgerecht te bestellen 14,95)

SALADE BEEF ....................................................................11,95

Met een sesam-sojadressing, gebakken paddenstoeltjes, 

diamanthaas en zoetzure groenten.

(ook als hoofdgerecht te bestellen 14,95)

SALADE GEITENKAAS v  ................................................. 10,50 

Een salade met geitenkaas en een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop

PROEVERIJ DE TOREN (1 PERSOON) ..............................11,95

Een mix van 3 diverse voorgerechtjes

Laat je verrassen en geniet!

SHARED DINING VOORGERECHT (2 PERSONEN) ............ 19,95

Tataki van diamanthaas met wakamé en Japanse 

mayonaise, gemengde salade met diverse soorten 

garnaaltjes en rivierkreeftenstaartjes en diverse soepjes.

BROODPLANKJE ................................................................... 5,25

Heerlijk wit & bruin desem breekbrood met aïoli, 

kruidenboter en olijventapenade.

CHARCUTERIE ..................................................................9,95

Lekker voor bij de borrel of als voorgerecht

CARPACCIOSALADE .............................................. 12,95

 Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, croutons, spekjes, 

Parmezaanse kaas en tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

CAESARSALADE DE TOREN .................................. 12,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, ei, 

pijnboompitjes en tru� elmayonaise

SALADE GEITENKAAS v   .......................................14,75

Een salade geitenkaas met een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en 

appelstroop. 

SALADE GEROOKTE ZALM .................................... 14,95

Met gemengde garnaaltjes, mosterd-dille 

mayonaise, gekookt eitje, rode ui en 

frisse komkommer

SALADE BEEF ......................................................... 14,95

Met een sesam-sojadressing, gebakken 

paddenstoeltjes, diamanthaas en zoetzure groenten.

Onze salades worden geserveerd met 
robuust oerbrood wit/bruin 

KOFFIE/THEE & 
SWEET BITES - 6,25

Een heerlijk kopje ko�  e of thee 

met drie kleine zoete verleidingen.

Voor de kids

BROOD & ZO

 SANDWICHES

Hierbij een keuze uit heerlijk robuust 
oerbrood wit/bruin

CLUB SANDWICH ............................................ 8,95

Een drie-laagse sandwich van robuust oerbrood belegd 

met gerookte kipfi let, gebakken spek, gebakken ei, 

komkommer, tomaat en frisse gemengde salade 

met pesto-mayonaise

CLUB ZALM ...................................................... 9,95

Een drie-laagse sandwich met gerookte zalm, 

mosterd-dille dressing, gebakken eitje 

en gemengde sla.

VITELLO TONNATO ......................................... 9,25

Rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 

zongedroogde tomaatjes, olijven en kappertjes

CARPACCIO ....................................................10,95

Runderhaas met gemengde salade, 

pesto-olie, pijnboompitjes, spekjes, 

Parmezaanse kaas en tru� elmayonaise

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

OOSTERSE KIP ................................................. 9,95

Gewokte en gemarineerde kipreepjes met 

Oosterse groenten, cashewnoten en een 

ketjap-sesamsaus

BRIE MET HONING  v   ................................... 9,95

Open sandwich met lauwwarme brie, 

honing, spekjes en zongedroogde tomaatjes

APPELCRUNCH .............................................................2,25

APPELGEBAK .................................................................2,25

ARRETJESCAKE .............................................................2,25

SLAGROOM ....................................................................0,50

- gebak - 

LUNCH PROEVERIJ - 12,95

BURGER TRIO - 9,95

Een heerlijke proeverij van een carpaccio, vitello 

tonnato en eiersalade uitgeserveerd op wit of bruin 

robuust oerbrood.

Variatie van drie mini sesambroodjes belegd met 

pulled pork met huisgemaakte barbecuesaus, 

diamanthaas met drayonmayonaise en een 

mini-hamburger met torensaus. 

v  TWAALF UURTJE - 7,95
Een trio van een soepje naar keuze, gebakken eitje en 

een kroket. Geserveerd met wit of bruin oerbrood. 

- salades - 

QUINOA BURGER  .........................................................12,95

Met zongedroogde tomaatjes en een frisse limoenmayo.

Wijnsuggestie: Carte noir rose

GEVULDE PORTOBELLO’S ...........................................15,95

Met pijnboompitjes, paddenstoeltjes, zontomaatjes en pesto, 

geserveerd met balsamicostroop en rucola

Wijnsuggestie: Rueda

CATCH OF THE DAY
SATÉ MET OERBROOD .................................. 11,50

Satéspies van varkenshaas, geserveerd 

met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en een 

huisgemaakte pindasaus

MAXI HAMBURGER DELUXE  ........................ 8,50

Burger van 100% rundvlees met uitgebakken spek 

en huisgemaakte barbecuesaus. 

Geserveerd met verse frites.

Vegetarisch: met groenteburger. 

2 TER VOERT RUNDVLEES KROKETTEN 

MET BROOD ..................................................... 6,50

Met keuze uit mosterd of fritessaus

Vegetarisch: met groentekroketten

TOSTI’S

HAM, KAAS EN VERSE TOMAAT.................... 4,25

CAPRESE v   .....................................................5,75

Met groene pesto, tomaat en mozzarella

Al onze tosti’s worden geserveerd op heerlijk 
robuust oerbrood van onze ambachtelijke 
bakkerij Doomernik

UITSMIJTERS

UITSMIJTER KAAS  v   .................................... 8,00

UITSMIJTER DE TOREN .................................. 9,50

Met rosbief, kaas en gebakken spek

Onze uitsmijters bestaan uit drie gebakken 
eitjes, geserveerd op robuust oerbrood. 

Burger
maand

juni

va� � Burger
maand

juni

va� � 

di-wo-do 
€ 11,75

vrij-za-zo 
€ 13,75
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- soepen - 

- soepen - 

- starters - - voor de kids - 
VERSE TOMATENSOEP   -------------------------------------------- 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

BOSPADDENSTOELENSOEP -------------------------------------  4,95

Goedgevulde heldere bouillon van bospaddenstoelen

KERRIESOEP ------------------------------------------------------------- 4,95

Met gerookte kip en frisse stukjes appel

SOEPJESPROEVERIJ  ------------------------------------------------- 5,50

3 verschillende soepjes

VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN - LUNCHKAART VOORJAARSKRANT 2016 - SMAKELIJK DE TOREN - MENUKAART

VERSE TOMATENSOEP ............................................................ 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

KIPPENSOEP ..............................................................................4,75

Op Oosterse wijze

KERRIESOEP ............................................................................. 4,95

Met gerookte kip en frisse stukjes appel

SOEPJESPROEVERIJ  ............................................................... 5,50

3 verschillende soepjes

- voorgerechten - 

Al onze gerechten worden geserveerd met warme groenten, 

rauwkost en verse frietjes.

Geen wijnliefhebber? Wat dacht U van een heerlijke Hertog 
Jan Weizener of een Belgisch speciaalbiertje? Voor al onze 
heerlijke wijnen & speciaalbiertjes verwijzen wij u graag 
naar onze tafelkaart. 

v

v

DOORDEWEEKSE HAP - 9,50
Iedere week een ander gerecht! 

Te bestellen van dinsdag t/m vrijdag.

KINDERSOEPJE VOORAF ......................................................... 2,50

Keuze uit de ‘grote’ soepen

SPARERIBS (300GR) ................................................................ 8,75

SATÉ SPIES (1 STOKJE) ............................................................ 7,50

FRIKANDEL/KROKET/KIPNUGGETS/LOEMPIA .....................4,25

Deze gerechten worden geserveerd met verse frietjes.

POFFERTJES (12 STUKS)   ........................................................ 4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom.

PIZZAPUNTEN ........................................................................... 5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas.

KINDERPARADE (VOOR 2 KINDEREN) .................................... 9,95

Po� ertjes & frietjes & pizza margherita

v vegetarisch gerecht

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten! (Eventuele sporen van allergenen 

kunnen niet worden uitgesloten)

DAME BLANCHE ................................................................ 5,50

BITTERKOEKJESPARFAIT ..................................................5,75

Met sticky to� ee en slagroom.

4 VERRASSENDE BOLLETJES IJS .................................... 6,50

In verschillende smaken

TOETJESPARADE ..............................................................19,50

Smullen voor 4 personen!

(Ook voor 2 personen, 9,95)

‘SAY CHEESE’ ....................................................................12,95

Ons kaasplankje, geserveerd met vier verschillende kazen, 

roggebrood, noten en stroop.

HEMELSE MODDER ........................................................... 5,95

Met gepocheerde peer

OREO PARFAIT .................................................................. 4,50

Ook lekker voor kinderen!

DIVERSE OLA IJSJES ........................................................ 2,00

M&M’S IJSFEEST ............................................................... 4,50 

Ook lekker voor volwassenen!

NÜFRUIT IJS ...................................................................... 2,50 

(NüFruit is een heerlijk ijsje met onder andere verse 

melk en echte stukken fruit!) 

Wijnsuggestie: Bergerac moulleux

- desserts - - koffiekaartje - 
CAFEMA KOFFIE ....................................................................... 2,10

CAFEMA DECAFÉ ..................................................................... 2,10

CAPPUCCINO .......................................................................... 2,50

KOFFIE VERKEERD  ................................................................. 2,50

BELGISCHE CAPPUCCINO  .....................................................2,75

Met een grote toef slagroom.

FROZEN CAPPUCCINO ............................................................2,75

ESPRESSO ................................................................................. 2,10

DUBBELE ESPRESSO .............................................................. 3,50

LATTE MACCHIATO  .................................................................2,75

VERSE THEE, PUUR EN SMAAKVOL MET KEUS 
UIT DIVERSE SMAKEN ............................................................ 2,00

VERSE MUNTTHEE  ................................................................. 2,50

DIVERSE SIROPEN VAN MONIN ............................................ 0,50

Een heerlijke toevoeging aan uw ko�  e met een vleugje siroop 

van Monin, welke bijvoorbeeld uitstekend smaakt in uw 

Cappuccino! Verrijk uw ko�  e met een van de volgende smaken: 

vanille, kaneel of karamel.

WARME CHOCOLADEMELK  .................................................. 2,50

Geserveerd met mini chocolaatjes om zelf de 

smaak naar sterkte te bepalen.

MEERPRIJS SLAGROOM  ........................................................ 0,50

KOFFIE DE TOREN ................................................................... 6,50 

Met 2 likeuren, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

KOFFIE MET LIQOR 43  ........................................................... 5,50

Met slagroom en een bolletje vanille-ijs.

IRISH COFFEE .......................................................................... 5,50 

Met William Lawson, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

FRENCH COFFEE  .................................................................... 5,50

Met Cointreau, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

SPANISH COFFEE  ................................................................... 5,50

Met Tia Maria, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

AFRICAN COFFEE ................................................................... 5,50

Met Amarula, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

ITALIAN COFFEE ...................................................................... 5,50

Met Amaretto, slagroom en een bolletje vanille-ijs.

Onze koffies worden geserveerd met een heerlijk stukje zelfgemaakte appelcrunch, 
naar recept van Trea van Zutphen.

HOOFDGERECHTEN VLEES

SURF & TURF ................................................................ 24,95

Een halve Cannerkreeft met aioli & een diamanthaas 

met rode wijnsaus. Dé ideale combi voor lie� ebbers 

van vis & vlees!

Wijnsuggestie: Villa Don Carlos Cabernet Sauvignon

BAVETTE STEAK ............................................................19,95

Gegrilde steak van het Australisch Aberdeen Black rund, vol 

van smaak en getrancheerd geserveerd. Keuze uit portsaus, 

champignon-roomsaus of pepersaus

Wijnsuggestie: Bosquet Merlot

VLEES VAN DE GRILL - 19,95

Kalfsoester, varkenshaas en diamanthaas met hierbij 

keuze uit portsaus, champignon roomsaus of pepersaus

Dranksuggestie: Hertog Jan Karakter

SATÉSPIES .....................................................................13,95

Van varkenshaas met atjar, kroepoek, 

gebakken uitjes en een huisgemaakte pindasaus

Dranksuggestie: Hertog Jan pils

SPARERIBS (600GR) .....................................................14,95

Volgens het geheime Torenrecept gemarineerde spareribs die 

van het bot af vallen, geserveerd 

met een huisgemaakte Torensaus 

Dranksuggestie: Hertog Jan Weizener

SHARED DINING (2 PERSONEN) ................................ 29,95

In knofl ookolie gebakken gamba’s met aïoli, gemarineerde 

kipspiesen met chilimayo & ossenhaaspuntjes met rode 

wijn-portsaus

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

TOURNEDOS  A LA FRANK MANDERS ...................... 22,95

Seizoensvariant met diverse paddenstoelen, gebakken spekjes 

en een huisgemaakte Grand Prestige saus

Dranksuggestie: Hertog Jan seizoensbier

HOOFDGERECHTEN VIS / VEGA

GAMBA’S | TOREN STYLE .............................................18,95

Onze befaamde gamba’s in chili-roomsaus 

met woknoedels en roerbakgroenten. 

Wij kunnen er géén genoeg van krijgen!

Wijnsuggestie: mirassou chardonnay

ZALM & ASPERGES .......................................................19,95

Licht gerookte zalmfi let met asperges 

en een frisse dillesaus 

Wijnsuggestie: mirassou chardonnay

BOTERHAM MET HAM OF KAAS ...............................2,50   

BOTERHAM MET JAM OF HAGELSLAG .....................2,50

BOTERHAM MET EEN KROKET ..................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 KROKETTEN ....................5,50

BOTERHAM MET EEN 
GEBAKKEN EITJE OF ROEREI .....................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 GEBAKKEN 

EITJES OF ROEREI .......................................................5,50

TOSTI HAM/KAAS........................................................3,25

TOSTI HAM ...................................................................3,00

TOSTI KAAS .................................................................3,00

KINDERSOEPJE ............................................................2,50

Met keuze uit tomatensoep, bospadden-

stoelensoep of mosterdsoep

PIZZAPUNTEN .............................................................5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas

POFFERTJES (12 STUKS) ............................................4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom

FRITES MET EEN SNACK ............................................4,25

(kipnuggets, loempia, frikandel of kroket)

LUNCHKAARTvo�  de kids

IN SESAM GEROOSTERDE TONIJN .................................11,95

met Japanse mayonaise, wakamé, atjar en 

krokante gamba’s

CARPACCIO ........................................................................ 9,75

Runderhaas met rucola, pijnboompitjes, spekjes 

en Parmezaanse kaas met tru� elmayonaise

(ook als maaltijdsalade te bestellen 12,75)

GAMBA’S IN CHILI-ROOMSAUS ...................................... 10,95

Een absolute aanrader van de dames in de bediening!

CAESAR SALADE DE TOREN .............................................9,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, gekookt ei, 

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en tru� elmayonaise. 

(ook als hoofdgerecht te bestellen 12,50)

SALADE GEROOKTE ZALM ...............................................11,95

Met gemengde garnaaltjes, mosterd-dille mayonaise, 

gekookt eitje, rode ui en frisse komkommer

(ook als hoofdgerecht te bestellen 14,95)

SALADE BEEF ....................................................................11,95

Met een sesam-sojadressing, gebakken paddenstoeltjes, 

diamanthaas en zoetzure groenten.

(ook als hoofdgerecht te bestellen 14,95)

SALADE GEITENKAAS v  ................................................. 10,50 

Een salade met geitenkaas en een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop

PROEVERIJ DE TOREN (1 PERSOON) ..............................11,95

Een mix van 3 diverse voorgerechtjes

Laat je verrassen en geniet!

SHARED DINING VOORGERECHT (2 PERSONEN) ............ 19,95

Tataki van diamanthaas met wakamé en Japanse 

mayonaise, gemengde salade met diverse soorten 

garnaaltjes en rivierkreeftenstaartjes en diverse soepjes.

BROODPLANKJE ................................................................... 5,25

Heerlijk wit & bruin desem breekbrood met aïoli, 

kruidenboter en olijventapenade.

CHARCUTERIE ..................................................................9,95

Lekker voor bij de borrel of als voorgerecht

CARPACCIOSALADE .............................................. 12,95

 Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, croutons, spekjes, 

Parmezaanse kaas en tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

CAESARSALADE DE TOREN .................................. 12,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, ei, 

pijnboompitjes en tru� elmayonaise

SALADE GEITENKAAS v   .......................................14,75

Een salade geitenkaas met een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en 

appelstroop. 

SALADE GEROOKTE ZALM .................................... 14,95

Met gemengde garnaaltjes, mosterd-dille 

mayonaise, gekookt eitje, rode ui en 

frisse komkommer

SALADE BEEF ......................................................... 14,95

Met een sesam-sojadressing, gebakken 

paddenstoeltjes, diamanthaas en zoetzure groenten.

Onze salades worden geserveerd met 
robuust oerbrood wit/bruin 

KOFFIE/THEE & 
SWEET BITES - 6,25

Een heerlijk kopje ko�  e of thee 

met drie kleine zoete verleidingen.

Voor de kids

BROOD & ZO

 SANDWICHES

Hierbij een keuze uit heerlijk robuust 
oerbrood wit/bruin

CLUB SANDWICH ............................................ 8,95

Een drie-laagse sandwich van robuust oerbrood belegd 

met gerookte kipfi let, gebakken spek, gebakken ei, 

komkommer, tomaat en frisse gemengde salade 

met pesto-mayonaise

CLUB ZALM ...................................................... 9,95

Een drie-laagse sandwich met gerookte zalm, 

mosterd-dille dressing, gebakken eitje 

en gemengde sla.

VITELLO TONNATO ......................................... 9,25

Rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 

zongedroogde tomaatjes, olijven en kappertjes

CARPACCIO ....................................................10,95

Runderhaas met gemengde salade, 

pesto-olie, pijnboompitjes, spekjes, 

Parmezaanse kaas en tru� elmayonaise

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

OOSTERSE KIP ................................................. 9,95

Gewokte en gemarineerde kipreepjes met 

Oosterse groenten, cashewnoten en een 

ketjap-sesamsaus

BRIE MET HONING  v   ................................... 9,95

Open sandwich met lauwwarme brie, 

honing, spekjes en zongedroogde tomaatjes

APPELCRUNCH .............................................................2,25

APPELGEBAK .................................................................2,25

ARRETJESCAKE .............................................................2,25

SLAGROOM ....................................................................0,50

- gebak - 

LUNCH PROEVERIJ - 12,95

BURGER TRIO - 9,95

Een heerlijke proeverij van een carpaccio, vitello 

tonnato en eiersalade uitgeserveerd op wit of bruin 

robuust oerbrood.

Variatie van drie mini sesambroodjes belegd met 

pulled pork met huisgemaakte barbecuesaus, 

diamanthaas met drayonmayonaise en een 

mini-hamburger met torensaus. 

v  TWAALF UURTJE - 7,95
Een trio van een soepje naar keuze, gebakken eitje en 

een kroket. Geserveerd met wit of bruin oerbrood. 

- salades - 

QUINOA BURGER  .........................................................12,95

Met zongedroogde tomaatjes en een frisse limoenmayo.

Wijnsuggestie: Carte noir rose

GEVULDE PORTOBELLO’S ...........................................15,95

Met pijnboompitjes, paddenstoeltjes, zontomaatjes en pesto, 

geserveerd met balsamicostroop en rucola

Wijnsuggestie: Rueda

CATCH OF THE DAY
SATÉ MET OERBROOD .................................. 11,50

Satéspies van varkenshaas, geserveerd 

met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en een 

huisgemaakte pindasaus

MAXI HAMBURGER DELUXE  ........................ 8,50

Burger van 100% rundvlees met uitgebakken spek 

en huisgemaakte barbecuesaus. 

Geserveerd met verse frites.

Vegetarisch: met groenteburger. 

2 TER VOERT RUNDVLEES KROKETTEN 

MET BROOD ..................................................... 6,50

Met keuze uit mosterd of fritessaus

Vegetarisch: met groentekroketten

TOSTI’S

HAM, KAAS EN VERSE TOMAAT.................... 4,25

CAPRESE v   .....................................................5,75

Met groene pesto, tomaat en mozzarella

Al onze tosti’s worden geserveerd op heerlijk 
robuust oerbrood van onze ambachtelijke 
bakkerij Doomernik

UITSMIJTERS

UITSMIJTER KAAS  v   .................................... 8,00

UITSMIJTER DE TOREN .................................. 9,50

Met rosbief, kaas en gebakken spek

Onze uitsmijters bestaan uit drie gebakken 
eitjes, geserveerd op robuust oerbrood. 

Burger
maand

juni

va� � Burger
maand

juni

va� � 

di-wo-do 
€ 11,75

vrij-za-zo 
€ 13,75
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ontwerp  |  drukwerk  |  belettering
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Vorstenbosch  |  T 0413 - 364672  |  www.complementreclame.nl

Ze blijven wel lang plakken…
Iedereen kent het wel, altijd dezelfde gasten die (te) lang blijven hangen op feestjes. 

Kauwgom onder je schoenen, of een oude pleister… Is blijven plakken dan geen goede 

eigenschap? Nou wij vinden van wel! Onze stickers blijven jarenlang plakken. Vaak zelfs 

langer dan de gebruiksduur van de auto. Voor elke ondergrond en toepassing bieden we 

een oplossing. Daar kunt u van op aan. Helemaal compleet ontworpen en gerealiseerd op 

één adres: Complement reclame.

Wereldwinkel op school bij De Beekgraaf

De Wereldwinkel is een commer-
ciële en ideële instelling, die zich 
inzet voor de handel in producten 
uit ontwikkelingslanden. Tijdens 
dit project runnen de leerlingen 
op de basisschool hun eigen win-
keltje en zetten zij zich hiermee 
in voor de Derde Wereld. De pro-
ducten die in de Wereldwinkel 
op de Beekgraaf te koop zijn, zijn 

allemaal fairtrade-producten en 
zijn speciaal door de basisschool-
leerlingen bij de Wereldwinkel 
aan het Raadhuisplein uitge-
zocht. 10% van de opbrengsten 
gaat naar de Stichting voor Kans-
arme Ondernemers.  

Rina Zegers van de Wereldwinkel, 
Lenny Wolsky van de Stichting 

voor Kansarme Ondernemers 
en wethouder Rein van Moorse-
laar waren op maandag 6 juni bij 
de presentatie van ‘het bestuur’ 
aanwezig, net als alle leerlingen 
van groep 8. Wolsky benadruk-
te het belang van fairtrade-pro-
ducten en maakte de leerlingen 
duidelijk dat de welvaart zoals 
wij die vanzelfsprekend vinden, 

in heel veel landen in de wereld 
niet aanwezig is. Van Moorselaar 
complimenteerde het project en 
overhandigde het 8-koppige be-

stuur € 25,- namens de gemeen-
te. Ter afsluiting van de presen-
tatie zongen alle bestuursleden 

enthousiast gezamenlijk een lied 
over fairtrade-producten. Na af-
loop van de presentatie werden 
de eerste producten verkocht. De 

leerlingen van groep 8 van basis-
school De Beekgraaf hopen op 
een geweldig resultaat!

NISTELRODE – Leerlingen van groep 8 hebben in de aula van basisschool De Beekgraaf hun eigen We-
reldwinkel opgericht! Wil jij een kijkje komen nemen? Dat kan! Van 6 tot en met 10 juni ben je van harte 
welkom om de winkel te bekijken en fairtrade-producten te kopen. Tussen de middag en na school is 
het winkeltje open. Hiermee draag je ook nog eens bij aan het goede doel! 

Opening door Lenny en wethouder Van Moorselaar Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Rian van Schijndel

10% van de opbrengsten 
gaat naar Stichting voor 
kansarme ondernemers

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 08 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

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

The Junglebook 2D:  
15:45 20:00

Zootropolis 2D (NL): 
16:00

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Mothers Day: 
20:00

DONDERDAG 09 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

VRIJDAG 10 JUNI 2016 

Warcraft: The Beginning 3D: 18:45 21:30

Mothers Day: 
19:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:00

Now You See Me 2: 
19:00 22:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

X-Men: Apocalypse 2D: 21:45

ZATERDAG 11 JUNI 2016

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

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:00 22:00

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:30 15:45 

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 18:45 21:30

Mothers Day: 
19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

X-Men: Apocalypse 2D: 21:45

ZONDAG 12 JUNI 2016

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

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

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:30 15:45 

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:30

MAANDAG 13 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

DINSDAG 14 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

The Junglebook 2D: 
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

WOENSDAG 15 JUNI 2016

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

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!
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BERNHEZEE - Enas en Diala, zijn 
meisjes uit Syrië, die in Schaijk 
wonen. Enas is 22 jaar en stu-
deerde journalistiek en Diala van 
26 studeerde psychologie, met 
als specialisatie kinderen. 

Wij wonen nu negen maanden in 
Nederland en hebben op dit mo-

ment geen werk. Maar de klei-
ne dingen die we kunnen doen, 
doen we. 

We staan te popelen om naar 
school te kunnen om de taal te 
leren. De taalcoach helpt ons 
daarbij. Maar we zouden ook 
heel graag activiteiten onderne-
men met andere mensen, zoals 
we deden in Heesch, waar we 
ons Arabische voedsel deelden 
met anderen. 

Daarvoor hebben we een he-
leboel spullen gekocht en we 
hebben veel mensen uit veel ver-
schillende landen ontmoet. Dat 
maakte dat we ons meer op ons 
gemak voelden en blij.

We begonnen met koken in een 
fijne atmosfeer en met veel blijd-
schap. We hebben fata-baba 
ganosh motabak (met aubergi-
ne, tahin en yoghurt) gemaakt. 
Toen het eten klaar was hebben 
we uitgelegd wat de ingrediën-

ten waren en zijn we de vele ver-
schillende gerechten gaan eten. 
En vervolgens hebben we opge-
ruimd en schoongemaakt, koffie 
gedronken en met elkaar ge-
praat. Iedereen was enthousiast 
over de activiteit en het maakte 

dat we ons dichter bij onze nieu-
we cultuur voelden staan. 

 
Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl

De nieuwe status van Achmed.
Achmed heeft nu een status of-
wel een verblijfsvergunning voor 
vijf jaren. Ondanks dat hij geen 
Nederlander is, heeft hij wel de-
zelfde rechten en plichten als een 
Nederlander. Achmed woont in 
Nederland en is nu ingezetene. 
En de grondwet zegt, dat alle in-
gezetenen die zich in Nederland 
bevinden, in gelijke omstandig-
heden gelijkelijk worden behan-
deld. Dat is een belangrijk uit-
gangspunt.
Daarom mag Achmed, net als ie-
dere Nederlander, een bijstands-
uitkering aanvragen, maar ook 
met de verplichting om werk te 

gaan zoeken, te solliciteren, etc.
Achmed heeft ook geld nodig 
voor de inrichting van zijn nieu-
we huis. Dat geld krijgt hij van 
de sociale dienst, maar... als le-
ning. Niet gratis dus. Elke maand 
moet hij een stukje terugbetalen 
van zijn uitkering. Het bedrag dat 
hij als lening krijgt, is niet echt 
hoog. Daarmee kan hij witgoed 
aanschaffen. Daarnaast kan hij 
gaan winkelen bij de Kringloop. 
De rekening van zijn aankopen 
wordt rechtstreeks betaald door 
de Sociale Dienst en opgeteld bij 
zijn lening.

Achmed is ook verplicht in te 

burgeren (lees: Nederlands te le-
ren). Hij heeft een brief ontvan-
gen van DUO (studiefinanciering 
in Groningen), waarin hem ver-
teld werd dat hij drie jaren de tijd 
heeft om zijn examen te halen in 
de Nederlandse taal. Samen met 
Vluchtelingenwerk vult hij een 
aanvraagformulier in om voor 
zijn studie € 10.000,- te lenen! 
Als dat verzoek is toegekend, 
blijft het geld in Groningen. De 
rekening die Achmed krijgt van 
zijn school, stuurt hij naar DUO, 
die deze nota’s betaalt uit zijn 
budget van € 10.000,-. Zodra 
Achmed klaar is en zijn examen 
heeft gehaald, gaat hij in kleine 
stukjes het geleende bedrag te-
rugbetalen.

De bijstandsuitkering voor een 
alleenstaande is niet geweldig. 
Zoals ook voor vele anderen, 
moeten de hoge huurprijs en de 
dure zorgverzekering gecom-
penseerd worden met een huur-
toeslag (ongeveer 40% van de 

huur) en een zorgtoeslag (60% 
van de zorgpremie). Omdat de 
aanvragen van de toeslagen ont-
zettend lang duren, zijn de eerste 
maanden voor een alleenstaande 
als Achmed, erg moeilijk. Som-
migen kunnen niet eens hun da-
gelijkse inkopen doen. Zodra de 
toeslagen en andere zaken goed 
geregeld zijn, gaat het ook met 
Achmed beter. Maar het is geen 
vetpot.
Achmed wordt als ingezetene 
van Nederland gelijk behandeld 
als ieder ander. Dus geen Lui-
lekkerland, op je kont zitten ter-

wijl het geld binnenstroomt, laat 
staan alles gratis krijgen. Achmed 
begint langzaam te wennen aan 
Bernheze. Hij is optimistisch over 
zijn toekomst. En blij veilig te zijn.

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

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

Wie zijn het?

Over asielzoekers gesproken(4)

 Foto’s: Ad Ploegmakers

‘We bego� en 
met koken 
in � n fijne 
atmosf� r 
en met v� l 
blijdschap’

 Foto’s: Ad Ploegmakers

GaSTReDACTRICeS enas en Diala
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DrAAIMOLeN • 
A.J.M. HOeFNAGeLS
Tegen inlevering van 

deze bon:
7 ritten voor € 5, -

LUNAPArK • CHrIS reeMer
Tegen inlevering van deze bon:

6 rITTeN VOOr € 6,-

BOTSWAGeNS • VAN TUYL-VerSTAPPeN
Bij inlevering van deze bon
15 penningen voor € 10,-

of 35 penningen voor € 20,-

SKeeBALL • H.M. SPeLBrINK
Tegen inlevering van deze bon

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

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN Der VeeN

een supersuikerspin voor de prijs 
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij SUIKerSPIN • STrOUCKeN

5 HArINGeN
4 BeTALeN

Bij inlevering van deze bon

PeTer eN BeLIA VerBrUGGeN-De rADeN & ZN

20% eXTrA SPeeLPeNNINGeN 
bij aankoop van minimaal  5,-
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij 
PUSHer • W.A. VAN Der VOrST Jr.
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KerMIS OPeN
Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 15.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

Kermis Heeswijk-DintherKermis Heeswijk-Dinther 11 t/m
14 juni

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

Bij inlevering van deze bon bij SNOePKrAAM • PAASHUIS

SCHIeTSALON • VerSTAPPeN
Tegen inlevering van deze bon
Bij 12 schoten 3 extra schoten

LUCKY CrANeS • VOF C. OVerKAMP eN ZOON
13 SPeeLMUNTJeS t.w.v. € 0,50 voor € 5,-

28 voor € 10,-
Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij 
LIJNTJe TreK eN LUCKY DUCK • VerSTAPPeN

7 eendjes voor € 5,-6 lijntjes voor € 5,-
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Kermis Heeswijk-DintherKermis Heeswijk-Dinther
Live muziek in de Zwaan

HEESWIJK-DINTHER – De Zwaan 
is aankomende vrijdag het podi-
um voor RUM en op zaterdag 
zullen maar liefst drie bands, 
te weten Friday Night at John’s, 
Unfinished Business en Fatboys 
Nie Slim voor muziek zorgen.

Feest in De Zwaan met rUm op 
vrijdag 10 juni.
RUM™® staat voor Roept U 
Maar! En dat zegt alles over deze 
Brabantse formatie, waarvan de 

muzikanten al 20 jaar samen mu-
ziek maken. In het collectief ge-
heugen van RUM™® zijn ruim 
1500 nummers opgeslagen. Van 
Guilty Pleasures tot top-2000 
hits. Van popklassiekers tot een-
dagsvliegen. Het publiek bepaalt! 
RUM™® speelt werkelijk ‘alles’ 
of in ieder geval ‘veul’. Het ene 
nummer goed voorbereid, het 
andere volledig op improvisatie-
kracht. Het ene verzoek kan re-
kenen op de lange LP-versie, een 

ander zal het met tien seconden 
moeten doen. Maar ieder ver-
zoekje wordt een klein feestje. 
Een feestje dat je niet mag missen!

Drie bands zetten De Zwaan op 
zijn kop op kermiszaterdag 11 
juni.
De band fridaY night at 
john’s bestaat uit vijf jonge, 
enthousiaste muzikanten uit 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
Ondanks het prille bestaan, heeft 

de band al een paar prima op-
tredens achter de rug. En dat 
smaakt naar meer.

Unfinished bUsiness is 
een vijfkoppige rock-cover-band 
uit de omgeving van Oss. Het re-
pertoire omvat bekendere indie-
rock van de afgelopen jaren, tot 
populaire rock-covers vanaf de 
jaren ‘60 en ‘70.

Herkenbaar, maar wel in een ei-

gen verpakking, smijten de vijf 
heren van de plaatselijke rock-
band fatboYs nie slim, een 
repertoire van onder andere Dus-
ty Springfield, The Monkees en 
de Eurythmics de zaal in, waarbij 
met gillende gitaren, stampende 
beats en op full speed, de tent op 
zijn voegen gaat schudden.
Voor beide avonden geldt: 
Zaal open 21.00 uur, 
vrij entree, info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl.

RUM Fatboys nie slim

Unfi nished Business

Friday Night at John’s

‘Kinderen zien tijdens het begin van 
de kermis al voor welke prijs ze gaan’
Tina Spelbrink met haar attractie Skeeball staat haar mannetje op de kermis

“Ik doe nagenoeg alles alleen; 
ik rijd zelf met mijn attractie van 
kermis naar kermis en heb wei-
nig hulp nodig. En mocht ik iets 
niet alleen kunnen, dan zijn er 
natuurlijk altijd collega’s die mij 
een handje helpen”, legt Tina uit. 

Tina’s attractie is de Skeeball, het 
welbekende balspel waarbij je 

de bal in een gat moet werpen, 
waarvoor je dan punten krijgt. 
Hoe meer punten je scoort en 
spaart, des te groter je uit te zoe-
ken prijs is.

NOSTALGISCHE MOLEN
“Ik vind het ontzettend leuk om 
te zien dat kinderen bij de aftrap 

van de kermis al precies weten 
voor welke prijs ze gaan. Kinde-
ren in de leeftijd van 8 t/m 12 
jaren komen vaak al alleen naar 
de kermis, zeker in de wat klei-
nere dorpen. Sommige zijn wat 
brutaal, maar natuurlijk ook lief, 
onbevangen en enthousiast, ik 

vind het prachtig!”
Tina is zowat opgegroeid op de 
kermis. Haar ouders, die zo’n 
drie jaar geleden gestopt zijn, 
waren kermisexploitanten die 
met hun oliebollenkraam goed 
zaken deden en ook de opa en 
oma van Tina stonden op tal van 
kermissen in Nederland.

“Mijn overgrootvader heeft zelfs 
met een potje kaart een heuse 
carrousel gewonnen en het mooie 
is dat deze carrousel in handen 
is van mijn broer, die met deze 
schitterende nostalgische mo-
len op diverse kermissen staat.”

SUBSIDIE
Tina legt uit in de wintermaan-
den, als er geen kermissen zijn, 
oliebollen te verkopen op een 
vaste plek in Coevorden. Daar-
vóór staat zij nog op wat ker-
missen met een oliebollenkraam 
aangezien de laatste kermis waar 
zij met haar attractie Skeeball 
staat in Weert is, eind september. 
“Het kermisseizoen loopt van 
maart tot eind oktober, dus pik 
ik nog mooi wat kermissen mee, 
maar dan dus met mijn oliebol-
lenkraam”, lacht Tina. Om er 
vervolgens op een serieuze toon 
aan toe te voegen trots te zijn 

dat de kermissen in Nederland 
zonder subsidie van de overheid 
overeind kunnen blijven. “Ik ben 
erg blij dat de door de regering 
voorgestelde BTW-verhoging 
van 6% naar 21% uiteindelijk 
niet is doorgegaan. 
Dit zou geleid hebben tot een 
enorme verhoging van onze (rit)
prijzen, met als gevolg dat er 
heel wat mensen niet meer naar 
de kermis zouden komen. En de 
kermis is voor iedereen; laten we 
dat zo houden, nu en in de toe-
komst!”

ASSEN/HEESWIJK-DINTHER – Geboren in een gezin waarvan pa en ma op de kermis stonden, opa en 
oma ook en waarvan zelfs een overgrootvader met een kaartspelletje een carrousel heeft gewonnen. 
Nee, dan is het niet gek dat Tina ook voor het ‘kermisvak’ heeft gekozen. En ze doet bijna alles helemaal 
alleen. Een portret van een stoere kermisvrouw.

Tina Spelbrink

Nostalgische molen gewonnen met 
een spelletje kaart

Skeeball

‘Ik doe nagenoeg a� es a� � n’
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Het plan is in de komende vijf jaar 
900 woningen toe te voegen, en 
daarbij vooral te kijken naar de 
woningbehoeften en woonwen-
sen. Het woonwensenonderzoek 
uit 2015 onder de inwoners heeft 
vier speerpunten opgeleverd: 
inspelen op de woonwensen, 
betaalbaar wonen voor wie dat 

nodig heeft, onbezorgd wonen 
en een duurzame woningvoor-
raad. De woonvisie heeft betrek-
king op de hele gemeente, waar 
nodig zet de gemeente accenten 
per dorp.

Inspelen op woonwensen
Uit het recente regionale wo-

ningbehoefteonderzoek blijkt, 
dat vooral jonge doorstromers en 
gezinnen op zoek zijn naar ruime 
grondgebonden koopwoningen 
in de klasse vanaf € 225.000,-. 
Oudere huishoudens zijn op zoek 
naar een levensloopgeschikte 
huur- of koopwoning. Starters 
wensen vooral een goedkope 

grondgebonden woning. De ge-
meente zet in het plan in op het 
bouwen van 250 huurwoningen 
en 650 koopwoningen, exclusief 
de taakstelling betreffende sta-
tushouders.

Betaalbaar wonen voor wie 
dat nodig heeft
Het aantal huishoudens neemt 
de komende jaren toe en de eco-
nomische perspectieven zijn licht 
positief. Als gevolg daarvan zal 
de vraag naar sociale huur toene-
men. In het plan is onder ande-
re ruimte voor het bouwen van 
200 sociale huurwoningen, die 
voornamelijk betrekking hebben 
op Heesch, Nistelrode en Hees-
wijk-Dinther.

Onbezorgd wonen
De komende jaren zal het aantal 
ouderen in Bernheze sterk toene-
men, vooral het aantal 75-plus-
sers. Het is daarom van belang 
dat het aantal levensloopgeschik-
te woningen wordt vergroot. Dit 
zal in eerste instantie gebeuren 
door bestaande woningen hier-
voor geschikt te maken, maar 
ook deels via nieuwbouw.

Duurzame woningvoorraad
De aandacht voor het energie-
zuiniger maken van de woning-
voorraad neemt de laatste jaren 
steeds meer toe. 70% van de 
woningvoorraad in Bernheze 
bestaat uit koopwoningen. Par-
ticuliere woningeigenaren zullen 
gestimuleerd worden hun eigen 
woning te verduurzamen. Voor 
huurwoningen worden afspraken 
gemaakt met de corporaties over 
het verduurzamen van de huur-
sector.

Plan ‘Rodenburg’
Het plan ‘Rodenburg’ vloeit 
voort uit de nieuwe woonvisie. 
Gemeente Bernheze wil in de Ro-
denburgseweg, Hommelsedijk en 
Koffiestraat in Heeswijk-Dinther 
vanaf 2017 beginnen met de 
bouw van 125-150 woningen. In 
samenwerking met stichting Ac-
tief Burgerschap gaat de gemeen-

te bekijken of er genoeg animo is 
onder de mensen om zelf te bou-
wen. Wethouder Peter van Boe-
kel lichtte het plan toe voor 275 
bezoekers op woensdagavond  
1 juni in Cultureel Centrum Ser-
vaes in Heeswijk-Dinther. 

Stedenbouwkundige Will Groot-
huysen, Antoon Verhaak van 
Actief Burgerschap en communi-
catieadviseur van de Kleine Mei-
erij dhr. Baltes benadrukken het 
bijzondere karakter van het plan. 

Rob van den Berg uit Heeswijk-Dinther is een 
van de vele ondernemers die jaarlijks het BBE 
bezoekt. Hij is eigenaar van Graanpletterij 
De Halm. De Halm is een van de pioniers-
bedrijven in de biologische levensmiddelen-
branche en is gespecialiseerd in de productie 
van biologische ontbijtgranen: “We leveren 
onze producten over de hele wereld, maar 
zijn tegelijkertijd verbonden met Bernheze. 
Het Brabants Landschap heeft percelen in 
onze gemeente en is een van de grootste 
graanleveranciers. Of het nu haver, rogge, 
gerst of spelt is: we halen niet ’t goedkoop-
ste van ver, maar het beste en lekkerste van 
dichtbij.

Relatie staat centraal
Omdat er voor ons binnen Nederland niet 
voldoende biologisch graan is, zijn we, met 
ondersteuning van Agrifood Capital, een 
project gestart om te bekijken of er binnen 
Bernheze een biologische graanpool op te 
zetten is. Samen ben je sterker, dat gaat ook 
op voor Bernheze. Het thema van dit jaar 
‘Vitamine BBE’ spreekt me dan ook zeer aan. 
De vitamine ‘R’ van Relatie staat centraal. Het 
is hét event om elkaar beter te leren kennen. 
Iedere ondernemer kan een ander inspireren 
om het beter, anders of effectiever te doen. 
Maar je moet elkaar wel weten te vinden. Het 
BBE biedt die kans.”

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: HEESCH

VITAMINE BBE 

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

HET BBE BIEDT DÉ KANS OM ELKAAR 
BETER TE LEREN KENNEN

Grote opkomst bij presentatie nieuwe visie Tekst: Ramon Kézer Foto: Lianne Gabriëls

Informatiemarkt in de ontmoetingstuin van CC Servaes Foto: Lianne Gabriëls

Woonwensen inwoners basis voor nieuwe 
woonvisie Bernheze

BERNHEZE - De woningmarkt is in herstel, maar in Bernheze sluit de vraag 
niet meer altijd aan bij het woningaanbod. Daarom heeft de gemeente voor 
de komende vijf jaar, in samenwerking met woningcorporaties, huurders-
organisaties, dorpsraden en zorg- en welzijnsinstellingen, een nieuwe visie 
opgesteld: ‘Creatief naar een nieuw evenwicht’. Wethouder Peter van Boekel 
presenteerde het plan op vrijdag 3 juni.

Wethouder Peter van Boekel
 Foto: Ad Ploegmakers

Verhaak legt uit: “Wij hebben 
diverse wensen en knelpun-
ten in ons dorp geconstateerd 
en hopen in dit plan daar ook 
werkelijk iets aan te kunnen 
doen: met name meer echt 
betaalbare koopwoningen en 
betaalbare, sociale huur.” 

“Neem deze kans, want het 
is echt uniek dat je zelf kunt 
meewerken aan je eigen leef-
omgeving”, zegt Groothuy-
sen.
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Actuele branche-vergelijking over 2015. Nu al!  
Zelfs op de voorpagina van het FD

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

BernhezefamilieBerichten

Na hun huwelijk verhuisden ze 
naar de Kerkstraat in Vorsten-
bosch, waar zij nog steeds met 
veel plezier wonen. Hun huwe-
lijk werd verrijkt met de geboor-
te van twee kinderen Piet en 
Mieke en vier kleinkinderen.
Toine had een eigen bedrijf in 
diervoeders en Annie had een 
enorme passie voor antiek en 
begon een antiekzaak naast de 

molen. De diervoederzaak heeft 
Piet overgenomen en heet nu 
De Wieken Diervoeders. Annie 
stopte met de antiekzaak. Daar-
na genoten ze van hun vrije tijd 
en de caravan werd regelmatig 
gebruikt. 

Annie tennist nog en Toine wan-
delt graag. Samen trekken ze er 
vaak met de fiets op uit. 

Gouden bruidspaar 
Smolenaers-Geijbels

VORSTENBOSCH – Toine Smolenaers en Annie Smolenaers-Geijbels 
hebben zaterdag 28 mei hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Toine 
en Annie leerden elkaar kennen in Heeswijk in Café Limburgia.

Willy is nog bij vele Heesche-
naren bekend als de conciërge 
‘meneer Willy’ van destijds ba-
sisschool de Krullevaer. Uniek 
bij deze geboorte is dat Brent, 
net als zijn vader, opa en over-
grootvader niet alleen de oud-
ste zoon, maar ook het oudste 
kind in het gezin is. Zowel vier 
generaties bij elkaar als ook vier 

stamhouders op een rij. Brent is 
een Limburger, maar zijn opa en 
oma hebben met een knipoog al 
beloofd dat ze ‘r vur zulle zurge 
dat ie Brabants leert verstoan. 
De hele familie, maar zeker over-
grootvader Willy, is trots en blij 
met deze jongste telg. Zij wen-
sen Brent een gelukkige toe-
komst toe.

Vier generaties met een 
zoon als oudste kind

KONINGSLUST/HEESCH/NISTELRODE - In het Limburgse Konings-
lust is op 31 mei Brent Alferink geboren. Brent is de zoon van de in 
Nistelrode geboren en getogen Xander, het kleinkind van Ben en het 
achterkleinkind van de 84-jarige Willy Alferink uit Heesch.

VIergeNeRATIeS

Xander, Willy, Brent en Ben   Foto: Ineke Alferink

Laverhof presenteert jaarverslag 
2015 ‘Vooruit door verandering’

Peter Beijers, bestuurder van La-
verhof: “2015 kenmerkt zich als 
een jaar met grote veranderin-
gen, lokaal en landelijk, waar we 
als zorgorganisatie goed op in 
willen spelen. Die veranderingen 
bieden kansen, voor onze cliën-
ten, voor onze medewerkers en 
voor onze samenwerkingspart-
ners. 

Laverhof zet zich in om positief 
bij te dragen aan vooruitgang in 
de zorg en dienstverlening voor 
ouderen. Ouderen die soms 
kwetsbaar zijn en behoefte heb-
ben aan ondersteuning, maar 

die ook steeds beter weten wat 
ze zelf willen. 
Dit betekent dat onze organisa-
tie en onze medewerkers steeds 
beter in moeten leren spelen op 
de veranderende vraag vanuit 
de samenleving. Het verzor-
gingshuis is verdwenen, maar 
verzorgd wonen is daarvoor in 
de plaats gekomen en voldoet 

aan een groeiende vraag. In de 
wijk werkt Laverhof met lokale 
partners samen om een passend 
zorgaanbod te realiseren. En we 
ondersteunen lokale initiatieven, 
daar waar men ons hebben wil. 

Dat doen we vanuit een jaren-
lange traditie van dienstbaar-
heid aan de samenleving, die 
begon met de zusters in Hees-
wijk-Dinther, Schijndel en Uden. 
Vanuit de waarden die zij ons 
hebben meegegeven, blijven 
we dit doen. In het jaarverslag 
2015 ‘Vooruit door verandering’ 
vertellen betrokkenen die deze 
veranderingen van dichtbij mee-
maken hier zelf over.”
Je kunt het jaarverslag van La-
verhof vinden op 
www. laverhof.nl.

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - In het jaarverslag 2015, met 
als thema ‘Vooruit door verandering’, is er veel aandacht voor de 
stappen die zijn gezet om de strategische koers ‘De kracht van het 
lokale’ handen en voeten te geven. Een strategie die gekoppeld is 
aan een solide financieel beleid, om de continuïteit van Laverhof te 
waarborgen.

Peter Beijers

Vaste aanstelling voor directeur 
basisschool De Bolderik

Drie pijlers staan centraal
Margot stelt voor de toekomst 
van de school drie pijlers cen-
traal: het borgen en maximali-
seren van de onderwijskwaliteit, 
het verder op de onderwijskaart 
zetten van De Bolderik in Hees-
wijk-Dinther en het realiseren 
van een groei in het leerlingen-
aantal. “2015 heb ik vooral ge-
bruikt om met ouders, leerlin-
gen en het team in gesprek te 
gaan en de nodige analyses te 
maken”, vertelt Margot. “Deze 

uitkomsten vormen voor ons de 
basis om mee verder te werken.”

Word de beste versie van jezelf
“De start om de onderwijskwali-
teit naar een hoger plan te tillen 
en te borgen, is met het team 
reeds ingezet. Het team heeft 

de visie van de school aange-
scherpt: ‘Word de beste versie 
van jezelf, in verbondenheid met 
je omgeving’.”

Meest duurzame school
Vorige week vierde de school 
haar 30-jarig jubileum: 
www.mooibernheze.nl/
albums/2127/heeswijk-dinther-
bolderik-30-jaar. 
Het was tevens een goed mo-
ment om stil te staan bij de 
duurzame veranderingen die 

afgelopen jaar in en rondom het 
schoolgebouw hebben plaatsge-
vonden. Zo hebben zij als eer-
ste basisschool in de gemeente 
zonnepanelen op het dak gelegd 
en is er LED-verlichting aange-
bracht. Margot: “We zijn als 
team van De Bolderik trots op 

het prachtige eindresultaat. Er 
is een duurzame, mooie en rij-
ke leeromgeving gecreëerd, die 
aansluit bij de visie van de school 
en de belevingswereld van de 
kinderen. Op De Bolderik leer 
je immers met je hoofd, hart en 
handen!”

HEESWIJK-DINTHER – Margot van Uden werd op 1 juni 2015 aangesteld als interim-directeur op Open-
bare Basisschool De Bolderik. Inmiddels heeft zij een vaste aanstelling gekregen en daar zijn ouders, 
leerlingen, het team en natuurlijk Margot zelf erg enthousiast over. “Margot is vanaf het eerste moment 
op een positieve manier zichtbaar geweest als directeur van onze school”, aldus ouder Marleen Ceelen.

‘Word de beste versie 
van jezelf’

‘Onze organisatie en onze medewerkers 
moeten steeds beter leren inspelen op de 
veranderende vraag vanuit de samenleving’

Margot van Uden

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.



Woensdag 8 juni 2016 21
  

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

BBQ vlees
Diverse soorten

Calvé sauzen
Samba, knoflook, barbecue of whisky cocktail
3 flessen à 320 ml

3 VOOR

Jumbo siropen
Alle soorten
2 blikken à 750 ml
 

2 VOOR

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

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

300

300

350
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praKtisChe informatie

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

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

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

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

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

In 2015 zijn de woonwensen 
en -behoeften van de inwoners 
gepeild. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn gebruikt voor het 
opstellen van de nieuwe woon-
visie. Deze spitst zich toe op vier 
speerpunten:
1. Inspelen op woonwensen, 

door onder andere:
- maximaal 900 woningen

  toe te voegen aan de
  voorraad de komende vijf 
  jaar;

-  minimaal 5% van de 
nieuwbouwplannen te 
reserveren voor CPO 
(Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) en 
vrije kavels.

2. Betaalbaar wonen, voor wie 
dat nodig heeft, door onder 
andere:
- de toevoeging van 200

  sociale huurwoningen;
- het behouden van vol- 
 doende sociale huurwo- 
 ningen voor de mensen 

met de laagste inkomens.
3. Onbezorgd wonen, door 

onder andere:
- mantelzorgmogelijkheden

  uit te breiden;
-  zorgen voor passende 

  huisvesting voor de zorg-
  doelgroepen.
 4. een duurzame woningvoor-

raad, door onder andere:
- in te zetten op een gemid-

  deld energielabel-B van de
  huurvoorraad;
 -   bouwers te stimuleren om
  nu al de ePC norm 0 te
  hanteren.

een aantal speerpunten is ver-
volgens verder specifiek per kern 
uitgewerkt. 

De woonvisie wordt in de raads-
vergadering van 14 juli 2016 
vastgesteld. U kunt de woonvisie 
2016-2021 bekijken op 
www.bernheze.org.

De werkgroep adviesraad Sociaal Domein van de adviesraad wmo 
bernheze nodigt inwoners van bernheze uit voor een interactieve bij-
eenkomst op 14 juni 2016 van 19.00 tot 21.00 uur in cultureel cen-
trum de Pas in Heesch.

U hoort vast veel over de term 
‘sociaal domein’ en de verande-
ringen op dit gebied. Maar wat 
betekenen die veranderingen nu 
concreet voor u? en in hoeverre 
kunt u uw mening geven over 
deze veranderingen? Dat kan 
tijdens deze interactieve bijeen-
komst, waarin we de verande-
ringen uit verschillende invals-
hoeken uitleggen

Sociaal domein 
Het sociaal domein gaat over 
werk, inkomen, welzijn, huis-
houdelijke hulp, ondersteuning 
en begeleiding. Op 1 januari 
2015 is er veel veranderd. De 
gemeente heeft meer taken en 
verantwoordelijkheden gekre-
gen, namelijk het uitvoeren van: 
-  de wet maatschappelijke on-

dersteuning 2015 (wmo); 
- de Participatiewet;
- de Jeugdwet.

De wmo is bedoeld om men-
sen te ondersteunen die zichzelf 
niet zo goed kunnen redden of 
moeite hebben om mee te doen 
in de maatschappij. Via de Par-
ticipatiewet kan de gemeente 
financiële ondersteuning bieden 
aan mensen die moeite hebben 
met het vinden van een regu-
liere baan, leer-werktraject of 
het invullen van een zinvolle 
maatschappelijke bijdrage. Door 
de Jeugdwet kan de gemeente 
ouders en jeugdigen helpen als 
er ondersteuning, hulp of zorg 
nodig is.

aanmelden
U kunt zich aanmelden voor 
deze bijeenkomst via 
werkgroep@asd-bernheze.nl.

ben jij een startende sociaal 
ondernemer in de regio Noord-
oost-brabant? Of heb je een 
goed idee om een social enterpri-
se te starten? 

Richt jij je met jouw onderneming 
op mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, het verbeteren 
van sociale cohesie, het verhelpen 
van eenzaamheid en/of het te-
gengaan van uitsluiting? 

en weet jij je plannen uit te voe-
ren op een financieel duurzame 
manier? 

Meld je dan aan voor de IgNITe 
Award.

je maakt kans op:
-  een intensief begeleidingstra-

ject met een persoonlijke coach;
-  inspirerende workshops en trai-

ningen;
-  je eigen professionele bedrijfs-

video;
-  een jaar BOOST lidmaatschap 

bij Social enterprise NL (het plat-
form voor social enterprises);

-  een een financiële investering 
van € 50.000,- of € 100.000,- 
in jouw sociale onderneming.

Inschrijven kan tot en met 31 juli 
2016.

Meer informatie: 
www.IgNITeaward.nl.

Nieuwe woonvisie Bernheze 
in samenwerking met onder andere woningcorporaties, huurdersor-
ganisaties, dorpsraden, zorg- en welzijnsinstellingen is er een nieuwe 
woonvisie voor bernheze opgesteld. Het plan voor de komende vijf 
jaar is nog steeds woningen toe te voegen, maar daarbij vooral te 
kijken naar de woningbehoefte en de woonwensen die er zijn.

AGeNDA

14 juni 2016
19.00 uur
Bijeenkomst over sociaal 
domein in Cultureel Centrum 
de Pas, Heesch

Bijeenkomst over sociaal domein 
14 juni 2016 

Inschrijving IGNITe Award 
van start

Op maandag 20 juni 2016 krijgen 
diverse asfaltwegen een nieuw 
oppervlak van steentjes. voordat 
deze straten nieuwe steentjes 
krijgen, verwijderen we de aan-
wezige markeringen, repareren 
we de weg en brengen we de 
markering weer opnieuw aan. we 
werken aan de volgende wegen. 

Maandag 20 juni 2016
- Broekkant en Vorstenbosse-

weg in Vorstenbosch
- Heibloemsedijk in 
 Heeswijk-Dinther
- Vinkelsestraat in Heesch
- Loosbroekseweg in Loosbroek
Maandag 26 juni 2016
- grolderseweg in Heesch

De wegafsluitingen duren maar 
kort. Daarom zijn verkeersomlei-
dingen niet nodig is. wel moet u 
rekening houden met snelheids-
beperkingen omdat er steentjes 
kunnen opspatten. Let op de 
waarschuwingsborden. 
Het werk met asfalt is weersaf-
hankelijk. Bij goed weer kunnen 
we de planning naar voren bijstel-
len. Bij regenachtig weer kan de 
planning wat uitlopen. Voor meer 
informatie kunt u bellen met de 
gemeente, telefoon 14 0412. 

Asfaltwerk-
zaamheden

Bredere fietspaden in 
De Maashorst

Het gaat om de Nistelrooisebaan/
Schaijksedreef tussen de plassen 
van Hofmans en het Loo (tussen 
knooppunt 65 en 44) en het pad 
vanaf de Schaijksedreef naar het 
noorden, naar de fietstunnel on-

der de A50 en het ecoduct (tus-
sen knooppunt 44 en 33). Het 
werk neemt een paar weken in 
beslag. Als gebruiker van deze 
paden kunt u daar in die periode 
overlast van ondervinden.

in juni starten de werkzaamheden voor het verbreden van enkele 
fietspaden in de Maashorst. Daarmee beschikt het Rondje Maashorst 
straks over comfortabele en veilige fietspaden. Na een paar wijzigin-
gen in het fietsknooppuntennetwerk is ook het bosgebied Herperduin 
dan op het Rondje aangesloten. 
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OFFICIËLe BeKeNDMAKINGeN

jaarstukken 2015

Op 7 juni 2016 zijn de voorlopi-
ge jaarstukken over 2015 aan de 
gemeenteraad aangeboden.
Deze jaarstukken bestaan uit het 
jaarverslag en de jaarrekening 
over 2015.
De stukken zijn voor iedereen 
ter inzage vanaf 17 juni 2016 via 
www.bernheze.org. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer J.P.M. 
Nooijen, telefoon 14 0412.

voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens 
de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  T.J.J. Rijn, geboren 

03-04-1970
-  M.P. Szpond, geboren 

14-07-1985

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

bekendmaking besluit 
uitsluitend recht en 
aanwijzing inzameldienst

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
het op 31 mei 2016 besloot om:
-  een uitsluitend recht (art. 2.24 

Aanbestedingswet 2012) te 
verlenen aan de Afvalstoffen-
dienst van de gemeente ’s-Her-
togenbosch voor de inzameling 
van het huishoudelijke afval tot 
en met 31 december 2017.

-  de Afvalstoffendienst van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch 
als inzameldienst aan te wij-
zen (art. 2.1 Afvalstoffenver-
ordening Bernheze) tot en met 
31 december 2017.

inzage: Het besluit, inclusief 
toelichting, ligt met ingang van 

8 juni 2016 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis in Heesch.
Reageren: Binnen de termijn van 
inzage kunnen belanghebben-
den tegen het aanwijzingsbesluit 
schriftelijk beroep instellen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, Post-
bus 90125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  BC Tenderfeet voor het orga-

niseren van Tenderfeet Street 
op 18 juni 2016 van 12.00 tot 
17.00 uur op Plein 1969, 5473 
CA Heeswijk-Dinther. Tijdens 
het evenement is Plein 1969 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 31 mei 2016.

-  ZLTO voor het organiseren van 
Aspergedemodag op 7 juli 2016 
van 12.00 tot 17.30 uur op 
een terrein t.o. Hoog-Beugt 3,
5473 KN Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 1 juni 2016.

-  M.P.A.M. van Dijk voor het 
organiseren van een feest op 
25 juni 2016 van 16.00 tot 
1.00 uur op locatie Klein Kant-
je 13, 5388 XD Nistelrode. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 2 juni 2016.

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

Drank- en horecawet
Aan COOP Holding BV en COOP 
supermarkten BV is vergunning 
verleend voor het uitoefenen 
van het slijtersbedrijf COOP 
Heeswijk-Dinther, Plein 1969 13,
5473 CA Heeswijk-Dinther. De 
vergunning is verzonden op 
1 juni 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  De heer R.L.H.J. Blommers 

voor het organiseren van een 
bruiloft op 24 juni 2016 van 
15.00 tot 1.00 uur op locatie 
Zandkant 6, 5473 TA Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 31 mei 2016.

-  De heer R.M. van griensven 
voor het organiseren van een 
bruiloft op 2 september 2016 
van 20.00 tot 1.00 uur op lo-
catie Het erp 7, 5388 CN Nis-
telrode. De toestemming is 
verzonden op 31 mei 2016.

-  Buurtvereniging ’t Lieske voor 

het organiseren van een jeu 
de boules en barbecue op 
2 juli 2016 van 14.30 tot 22.00
uur op het veldje naast egger-
laan  6, 5476 KL Vorstenbosch. 
De toestemming is verzonden 
op 1 juni 2016.

-  De heer M. M.T. van der Lee 
voor het organiseren van een 
bruiloft op 8 juli 2016 van 
20.30 tot 1.00 uur op loca-
tie Dintherseweg 21, 5388 Ve 
Nistelrode. De toestemming is 
verzonden op 2 juni 2016.

-  De Toren exploitatie B.V. voor 
het organiseren van een brui-
loft op 30 juli 2016 van 11.00 
tot 1.00 uur op locatie Droe-
vendaal 2, 5473 BH Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 3 juni 2016.

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

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 
30 mei 2016 besloten om voor 
het horecabedrijf Café In d’n 
Ollie, Hoofdstraat 28 in Hees-
wijk-Dinther op basis van artikel 
2.29 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) Bernhe-
ze 2014 een ontheffing van het 
sluitingsuur tijdens de nacht van 
10 op 11 juni 2016 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
M.C. van Bergen, Kerkweg 16, 
5384 NM Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een uitweg 
naar de Kerkweg 16 in Heesch. 
De melding is op 31 mei 2016 
geaccepteerd. 
Verzenddatum: 31 mei 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan 
korteveld Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de wet ruimtelij-
ke ordening de terinzagelegging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Korteveld ong. (naast 
14) Nistelrode.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van een woning 
naast Het Korteveld 14 mogelijk.
inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
9 juni 2016 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar en 
te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPKorte-
veldong14-ow01).
Reageren: gedurende de termijn 

van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan reageren 
door het indienen van een zienswij-
ze. Deze zienswijze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 Zg Heesch. 
Als u uw zienswijze mondeling wilt 
geven kunt u een afspraak maken 
met de heer e. van Dijk. 
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ning overwegen burgemeester 
en wethouders een ontheffing te 
verlenen voor het overschrijden 
van de voorkeursgrenswaarde 
(artikel 83 van de wet geluid-
hinder). Het ontwerpbesluit voor 
deze ontheffing ligt ook gedu-
rende genoemde termijn op af-
spraak ter inzage. een zienswijze 
hierop kun u richten aan het col-
lege van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 
19, 5384 Zg Heesch.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Stuifduin 6

Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 30-06-2016

-  Venloop ong.
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 30-05-2016

-  Ruitersweg-Oost 21
Vervangen buitenmuur wo-
ning
Datum ontvangst: 30-05-2016

vinkel
-  Holkampstraat 16

Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 02-06-2016

Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 7

Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 31-05-2016

-  Nobisweg 22
Nieuwbouw woonhuis met 
bijgebouw
Datum ontvangst: 01-06-2016

Nistelrode
-  Korenstraat 45

Verbouwen garage
Datum ontvangst: 31-05-2016 

-  Loosbroekseweg 76b
Plaatsen tuinhuisje
Datum ontvangst: 01-06-2016

-  Achterstraat 29
Nieuwbouw bijgebouw en 
handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening
Datum ontvangst: 03-06-2016

-  Heuvelstraat achter nummer 68
Kappen treurwilg (gezond-
heid/standplaats)
Datum ontvangst: 30-05-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
vorstenbosch
-  Lendersgat 11

Verbouwen bestaande opstal-
len tot vakantieverblijf
Verzenddatum: 30-05-2016

Nistelrode
-  Langstraat 13

Intrekken omgevingsvergun-
ning beperkte milieutoets
Verzenddatum: 31-05-2016

-  Donzel 95 en 97
Bouwen bergingen
Verzenddatum: 02-06-2016

Heesch
-  Kampstraat ong.

Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 31-05-2016

-  Parelgras 8
Oprichten erfafscheiding
Verzenddatum: 02-06-2016

-  wijststraat 31
Verbouwen woning en 
bijgebouw
Verzenddatum: 31-05-2016

-  windhalm 1
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 01-06-2016

Loosbroek
-  Dorpsstraat 71a

Bouwen garage
Verzenddatum: 03-06-2016

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  Hildebrandstraat ong.

Bouwen 6 patiowoningen
Verzenddatum: 02-06-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

besluiten 
Onderstaande omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Justitieweg ong.

Plaatsen/verhogen van 
permanente teelt-
ondersteunende palen en 
tijdelijke overkappingen
Verzenddatum: 02-06-2016

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

wilt u op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen uit 
uw buurt? Meld u op www.
overheid.nl aan voor de 
e-mailservice. U ontvangt dan 
per e-mail de bekendmakin-
gen uit uw buurt van de ge-
meente, provincie en water-
schappen. U maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit 
uw e-mailadres en postcode 
en het gebied rondom uw wo-
ning waarover u de bekend-
makingen wilt ontvangen.
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Drinkt u alcohol, waarom drinkt 
u alcohol en op welke plaatsen 
doet u dat voornamelijk?
46% drinkt regelmatig alcoholi-
sche dranken, 43% soms en de 
overige 11% geeft aan geen al-

coholische dranken te nuttigen. 
De belangrijkste redenen om 
alcoholische dranken te drinken 

voor Bernhezenaren zijn de ge-
zelligheid (77%) en het feit dat 
alcohol als lekker wordt erva-
ren (56%). Mensen die alcohol 
drinken, doen dat vooral thuis 
(64%), bij vrienden (63%) en in 
het café (37%). 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een 
nieuwe wet en mag alleen alco-
hol worden verkocht aan men-
sen van 18 jaar en ouder. Bent u 
het eens met deze wet? 
64% van het Bernhezer burger-
panel is het eens met de wet. 
18% van de mensen is neutraal 
en 18% is het niet met de inhoud 
van de nieuwe wet eens. Een pa-
nellid dat het zeer eens is met 
de nieuwe wet, vertelt: “Er had 
wel een overgangsregeling inge-

bouwd moeten worden voor de 
16- en 17-jarigen.”

In hoeverre bent u het eens met 
de volgende stelling: ‘Ik vind het 
niet verstandig dat sportclubs 
alcohol schenken’? 
De meerderheid (49%) is het 
eens met de stelling. 22% ant-
woordt neutraal en 30% is het er 
niet mee eens. DeMooiBernheze-
Krant vroeg voorzitters van ver-
schillende sportverenigingen in 
Bernheze hun mening over deze 

kwestie. Hans Timmers, voorzit-
ter van tennisvereniging TVV’82 
in Vorstenbosch, is het oneens 
met de stelling: “De vereniging is 
een sportvereniging, maar heeft 
ook een sociale functie. Mensen 
komen om een balletje te slaan, 
maar ook om na de wedstrijd 
gezellig met elkaar bij te praten 
en vaak onder het genot van een 
drankje.” Ook Eli van Beekveld, 
voorzitter van voetbalvereniging 
WHV Loosbroek, is het niet eens 
met de stelling: “Allerlei verbo-
den opleggen werkt het omzei-
len daarvan eerder in de hand. 
Een positieve insteek met daarbij 
de ruimte voor leden/personen 
om zelf een verantwoorde en be-
wuste keuze te maken, past veel 
meer bij de principes van onze 

club. Een sportclub heeft een 
vormende doelstelling bij jeugd-
leden; dat geldt dus ook voor het 
omgaan met alcohol, roken en 
drugs.”

Wil je ook je mening geven en 
meepraten over belangrijke on-
derwerpen die in Bernheze spe-
len? Meld je dan nu aan voor ons 
burgerpanel via 
www.tipmooibernheze.nl.

HOe DeNKT BerNHeZe 
OVer ALCOHOL?

‘Elk gemotoriseerd voertuig zou een 
alcoholslot moeten krijgen’

BERNHEZE – Wist jij dat 89% van de Bernhezenaren alcohol drinkt? En had jij verwacht dat de meerder-
heid van de Bernhezenaren het eens is met de nieuwe wet die voorschrijft dat alcohol alleen verkocht 
mag worden aan mensen van 18 jaar en ouder? Het Bernhezer burgerpanel geeft zijn mening over 
alcoholgebruik.
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Toelichting 
Iets anders, 
namelijk: 

 Afspraken met ouders over koers 
 Ander laten bestellen 
 Drink iets anders 
 Drink onder toezicht van de ouders 
 Drink thuis een pilsje 
 Drinkgelegenheid bier, soms Å„ wijntje. 
 Een ander zoet drankje kiezen. 
 Een andere leuke activiteit zonder drank. Bioscoop, poolen, bowlen etc 
 Huiselijke kring 
 Ik drink geen alcohol 
 Indrinken 
 Malt bier drinken. 
 Misschien een uitzondering 
 Thuis drinken 
 Thuis een feest er van maken 
 Thuis nuttigen 
 Thuis onder toezicht 
 Thuis vragen of het mag alleen thuis 
 Toen ik 17 was dronk ik geen alcohol, dus waarom zou ik dat nu wel doen. 
 Van te voren indrinken, of bij iemand thuis drinken. 
 Vroeger kon men ook op 16 jarige leeftijd een pilsje pakken.je maakt het zo 

steeds erger.nu doen ze het stiekum. 
 Water/spa 
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Ik bestel gewoon
een biertje

Ik ga naar een
andere plek, waar
er minder controle

is

Ik wacht nog een
jaartje en bestel

dan pas een biertje

Iets anders Weet niet

4. Wat zou u doen als u nu 17 was? 
(n=273) 
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Rapportage TIP 8 
Vluchtelingen 
9 maart 2016 

 
 
  

Tekst: Ramon Kézér

PrOCeDUreS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

gemeenteberiChten

www.bERNHEZE.ORG

 
 
 

 
12 

 

 Leidt tot 'nog even snel hijsen 5 minuten voor sluitingstijd', en dus meer accuut 
zeer dronken mensen. Kijk naar Engeland om te zien hoe goed deze maatregel 
werkt. 

 Wanneer men van thuis uit niet de 'boodschap' meekrijgt is er geen oplossing. 
 

 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

 Alcohol & sigaretten gaan niet/nooit samen met sport 
 Het past ook helemaal niet bij een sportieve gezonde levensstijl 
 Liever geen alcohol schenken of alleen schenken als er geen minderjarige binnen 

zijn. En dat is bijna nooit. 
Mee eens  Af en toe moet het zeker kunnen , ook daarin met overleg kan veel , anders word het  

ergens  anders gehaalt of op een andere manier . 
 De prijzen van alcohol binnen sportclubs kunnen ook omhoog, spotgoed om daar te 

drinken. Als je ziet wat daar weg gedronken wordt nadat er een uurtje is getennist, 
en zeker niet alleen door de jongeren maar ook door de ouderen. Een 
alcoholcontrole zou best wel eens kunnen. 

 Mensen moeten zelf voor hun verantwoordelijkheden staan. Maar soms moeten ze 
een handje geholpen worden.     Elke gemotoriseerd voertuig (auto, scooter, etc.) 
een alcoholslot zou standaard moeten worden! 

Neutraal  De bindende factor van de sportverenigingen is het clubhuis. Ik denk dat een groot 
deel van de vrijwilligers afhaken als de gezelligheidsfactor weer minder wordt door 
het verbieden van het schenken van alcohol. Voor te veel van hen en van de overige 
supporters is gezelligheid en alcohol een twee-eenheid. 

 Er mag soms zeker wel een overwinning gevierd worden echter de hele middag in de 
kantine om te drinken is ook niet verstandig.Het blijft sport 

 Er mag wel alcohol geschonken worden, dat kan ervoor zorgen dat er meer 
teamgebeuren ontstaat als mensen langer blijven hangen in de kantine. Wel mag 
men elkaar aanspreken op overmatig alcohol gebruik en dat gebeurt niet. Het is nog 
te stoer om (te) veel te drinken en daarover op te scheppen. 

 Zolang barpersoneel en volwassenen maar matig gebruik voorstaan 
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7. “Ik vind het niet verstandig dat sportclubs alcohol 
schenken” 

(n=271) 

 
 
 

 
8 

 

De combinatie jongeren & alcohol gaat niet altijd samen. 
 

 

Anders, namelijk: 
 Alcohol gebruik wordt als normaal beschouwd net als het roken vroeger, dus zal nog wel even 

duren voordat de instelling verandert van de ouders, dus nog meervoorlichting geven ook aan 
ouders 

 Alcohol wordt veel te veel verheerlijkt. en iets wat verboden is, is juist heel aantrekkelijk. 
 Alleen bier en wijn geen sterke drank 
 Allereerst moeten de ouders accepteren dat de leeftijd niet meer is als vroeger!!! 
 Als ouder kun je het bespreekbaar maken en houden. samen met je kind. 
 Andere opvoedcultuur bij ouders stimuleren door voorlichting ouders 
 Belonen goed gedrag, vaker voorlichting geven.campagne's. streng optreden bij overmatig 

gebruik.boettes 
 Bier is geen probleem, alleen sterke drank en die andere rommel moeten ze verbieden 
 Bij de ouders mogen ze drinken 
 Bij opname ziekenhuis onkosten zelf betalen. 
 De kinderen zijn al dronken door het zogenaamde indrinken. Dus ouders let op uw kinderen! 
 De meesten drinken thuis al in. Dat is funest. Ze drinken dat veel te veel. 
 De norm van volwassenen over wat wel en niet kan bij onze jongeren dient aangescherpt te 

worden richting NIX18 
 De ouders dienen met elkaars vrienden van de kinderen te overleggen niet geven en in het oog 

van hen zelf houden. 
 De ouders moeten hier een sturende rol in spelen. 
 Eerder open gaan en eerder sluiten van de accommodatie
 Er is een belangrijke rol weggelegd voor ouders. Zij zijn de basis voor de opvoeding. Verder 

kunnen school en overheid meer voorlichting geven. 
 Er niet zoveel over bezich blijven afraden is aanraden een oud gezegde maar klopt wel. 
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jongeren worden tegengegaan?  

(meerdere antwoorden mogelijk) (n=272) 
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Tekst?

ZWARTE PIETEN VROEG BEGONNEN Zie oplossing pagina 31

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Piet van Helvoirt uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Wilma Brekelmans 
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

MOOIBERNHEZERTJES
AANGEBODEN

EEN AVONDJE UIT bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

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

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

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

LEKKER IN JE VEL 
MET EEN GEZONDE HUID
Schoonheids- kapsalon 
Thea en Eline van Dijk. 
Kerkweg 7 5384 NL Heesch.
0412-454402.

HEB JE AUTISME EN/
OF ADHD EN ZIN IN EEN 
NIEUWE SPORT?
Kom kennismaken met 
kanovaren. Meer info/contact 
via www.wavebegeleiding.nl of 
06-25302651.

OVERIGE

IN EN VERKOOP 
VAN GEBRUIKTE 
TOURCARAVANS, 
06-10658798.

BIJ ONS KUNNEN 
KUNSTLIEFHEBBERS HUN 
HARTJE OPHALEN, 
we hebben kunstwerken van 
verschillende kunstenaars.
Stichting De Rooie Hoeve 
Stoppelveldseweg 1 
Heeswijk-Dinther
Geopend zaterdag en zondag 
van 12.00 – 17.00 uur.

GEVONDEN

Zaterdag 4 juni SLEUTELBOS 
op Kruispunt Hoogstraat/
kromstraat Nistelrode
Meer informatie: 06-30615271.

TE KOOP

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

COLORENTA GEEFT 
KLEUR-, STIJL- EN MAKE-
UPADVIES OP MAAT
Zodat u er altijd op zijn mooist 
uitziet. Ook leuk voor een 
workshop of vriendinnenavond, 
kleur-analyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

HAMLAPPEN, FRICANDEAU 
NASIVLEES EN 
SPEKLAPPEN € 5,98 per kilo
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistraat 8, 5342 NE Oss

GEVRAAGD

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

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

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Al 27 jaar 
dé goud- en edelsmid 

voor Bernheze

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087 

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

HET IS BIJNA ZOMER
Het is tijd om alles in orde te maken voor het dagelijkse 
portie barbecue-genot. Zijn deze genieters jullie 
doelgroep? Wij werken graag mee aan een mooie 
advertentie op een van onze speciale ZomerBBQfeest 
pagina’s. 
Mail verkoop@bernhezemedia.nl of bel 0412-795170.
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Ik ben

D66: Ik ben een D66-er
Ben de Groot is eigenaar van de praktijk voor fysio en manuele 
therapie aan de Langstraat 25 in Nistelrode. Zijn praktijk is al meer 
dan 30 jaar een begrip in de wijde omtrek.

“We bieden manuele therapie, sportfysiotherapie, 
bekkentherapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie en 
chiropractie. Met ons team maken we ons sterk voor 
een goede diagnostiek, adequate behandeling, korte 
behandelingstijd en een snelle afspraak. Dat we een 
continue kwaliteit leveren, blijkt wel uit het feit dat we 
20% onder het landelijk behandelingsgemiddelde zitten. 

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk 
blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna 
de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom 
minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. 
Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar. Daarnaast 
vertrouwt D66 op de innovatieve kracht van creatieve ondernemers en 
wil het hun positie versterken. Voor mij genoeg om partij te kiezen; ik 
ben D66.”

HEESCH – Op De Misse kan van 8 t/m 13 juni tijdelijk niet worden 
geparkeerd. De parkeerplaats voor het gemeentehuis en de biblio-
theek wordt op woensdag 8 juni afgesloten in verband met de op-
bouw voor het DOS’80 beachhandbaltoernooi. Op dinsdag 14 juni is 
het terrein weer bereikbaar.

Parkeerplaats De Misse 
tijdelijk buiten gebruik

BERNHEZE - Buurtbus 202 be-
staat 25 jaar. Dat wordt gevierd 
op 18 juni tussen 14.00-19.00 
uur in café Kerkzicht in Loos-
broek. 

De 25 jaar zou niet bereikt zijn 
als er niet zoveel vrijwilligers zich 
hadden ingezet voor het vervoer 
van mensen in de regio. 
Buurtbus 202 wil dan ook fees-
ten met de vrijwilligers van de 
afgelopen 25 jaar. Jammer ge-

noeg zijn niet alle actuele con-
tactgegevens bekend bij de or-
ganisatie. Daarom willen wij op 
deze manier in contact komen 
met mensen die zich hebben in-
gezet voor buurtbus 202. Heb je 
zin in een fijn feest, met mensen 
die zich hebben ingezet, net als 
jij? 
Geef je dan uiterlijk 12 juni op bij 
Cees Wellens via 
wellensdebruin@home.nl of via 
0413-291259.

Jubileum buurtbus 202

Maar CDA, Lokaal, SP en D66 
vinden dat geen goed plan. Ook 
willen ze geen haast maken met 
het opknappen van de traverse; 
2019 en 2020 vinden ze vroeg 
genoeg!
De vier coalitiepartijen vinden het 
ook niet nodig om het plan uit 
te werken voor het opknappen 
van het speelveld bij de school 
in Vorstenbosch. Wel roepen dat 

ze zo graag initiatieven van de 
inwoners stimuleren, maar een 
breed gedragen burgerinitiatief 
laten ze al jaren op de plank stof-
happen en daar blijft het dus ook 
de komende jaren liggen.

Gelukkig is er wel besloten dat de 
tennisbanen in Loosbroek aan-
gelegd worden, al ging dat niet 
zonder slag of stoot. Wij hadden 

dit voorstel al ruim van tevoren 
op papier gezet en naar alle par-
tijen gestuurd, om tot een geza-
menlijke motie te komen. Maar 
dat wilden CDA, Lokaal, SP en 
D66 blijkbaar niet. Zij kwamen 
op het laatste nippertje nog met 
een eigen (zelfde) voorstel, want 
goede ideeën mogen blijkbaar 
niet van de oppositie komen. 
Jammer.

Blanco: Al het goede komt van…

BERNHEZE - Afgelopen week is de perspectiefnota vastgesteld. Dat is een 
overzicht van de plannen voor het komende jaar, met een doorkijkje naar 
de jaren daarna. Hoewel er goede dingen in de nota staan, hadden wij toch 
nog wel een aantal verbetervoorstellen. Helaas viel er met deze coalitie niet 
te onderhandelen. Graag zouden wij zo snel mogelijk de doorgaande route 
(traverse) door Heeswijk-Dinther aan willen pakken. Op 1 januari is de ont-
sluitingsweg klaar en zouden we kunnen beginnen met het weren van het 
vrachtverkeer door de kern.

Marko Konings, Politieke Partij Blanco

In de perspectiefnota staat welke 
plannen er zijn voor het volgend 
jaar. Progressief Bernheze heeft 
daar goed naar gekeken en over 
nagedacht. Vervolgens hebben 
we een aantal ideeën uitgewerkt 
en in deze vergadering ter discus-
sie gesteld. Ook andere partijen 
doen dat. Het is de bedoeling dat 
de gemeenteraad op die manier 
de beste plannen in de perspec-
tiefnota opneemt. 

Het is een hele uitdaging om je 
ideeën zo goed mogelijk uit te 
leggen en te beargumenteren 
Soms worden ideeën niet over-
genomen, zonder dat daar goede 
argumenten voor zijn. Natuurlijk 
kun je iets geen goed idee vin-
den. Maar het is de bedoeling 
om daar dan goede redenen 
voor aan te dragen. Dan kunnen 
argumenten tegen elkaar afgezet 
en afgewogen worden. Op die 

manier kunnen we samen, in het 
belang van onze gemeente (dat 
wat ons bindt), de juiste keuzes 
maken. Dat lukte ons afgelopen 
donderdag, naar mijn mening, 
niet of nauwelijks. 
Jammer, een gemiste kans. Maar 
gelukkig staat er deze week een 
debattraining op het program-
ma. Misschien dat dat ons verder 
helpt… Reageren?: 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Niet trots 

BERNHEZE - Wist u dat u onze raadsvergadering live kunt volgen? Via de 
gemeentewebsite op internet. Ik zou u graag op willen roepen om eens te 
kijken. Maar eerlijk gezegd hoop ik dat u afgelopen donderdag niet hebt 
gekeken. De vergadering verdiende geen schoonheidsprijs. De sfeer was niet 
goed en we waren niet uit op een gezamenlijk resultaat. De raadsvergadering 
stond in het teken van de aanpak van de opvang van vluchtelingen en daarna 
zou de perspectiefnota besproken worden.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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informatie voor de Kernen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Jeugdleden worden ontzien
Bij het korten op subsidies voor 
verenigingen, afgesproken bij 
de begroting 2014, worden de 
jeugdleden van alle verenigingen 
ontzien. Dat is een speerpunt 
van de SP. De SP blijft daar pal 
voor staan. Mogelijk dat vereni-
gingen op het verkeerde been 
gezet werden door uitspraken 
van collega-raadsleden. Laat je 
niets wijsmaken. De kortingen 
zijn wel doorgevoerd voor ver-

enigingen zonder jeugdleden 
en voor de niet-jeugdleden van 
verenigingen. Daar kan de SP 
mee leven. We moeten tenslotte 
allemaal ons steentje bijdragen. 
Maar voor ieder jeugdlid ontvan-
gen verenigingen onverkort de 
subsidie zoals die voor 2014 ook 
was. Erg belangrijk om deelname 
van jeugdleden aan verenigingen 
te blijven stimuleren, vindt de SP. 
Op die manier leren kinderen al 
op jonge leeftijd sociale vaar-

digheden. Samen een prestatie 
neerzetten met je team, groep of 
eenheid. Daar heeft de samen-
leving straks plezier van. Mocht 
je andere geluiden horen, neem 
dan contact op met de SP Bern-
heze. Wij vertellen je het juiste 
verhaal. Subsidie aan jeugdleden 
van verenigingen, een van de 
kroonjuwelen voor de SP! Op die 
manier kunnen verenigingen en 
clubs hun goede en mooie werk 
blijven doen voor onze jeugd.

SP: Geen korting op subsidie
jeugdleden verenigingen!

BERNHEZE - Anders dan op 2 juni werd beweerd in de gemeenteraad, wordt 
er niet bezuinigd op subsidie voor jeugdleden van verenigingen. De SP staat 
pal voor alle verenigingen in Bernheze met jeugdleden. De subsidie blijft 
vanaf 2014 100% intact! Iedere vereniging kan dit controleren. Laat je niets 
wijsmaken door derden! Het coalitieakkoord is helder. Geen korting. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Naast deze grootschalige inves-
teringen, hebben wij als Lokaal in 
onze algemene beschouwingen 
het idee gelanceerd om voor alle 
kernen van Bernheze een ‘vrij be-
steedbaar budget’ (ons voorstel: 
€ 50.000,- per kern) beschikbaar 
te stellen voor het realiseren van 
‘kleinere’ wensen voor iedere 
specifieke kern. Het gaat hierbij 

om zaken die breed gedragen 
worden door de inwoners van de 
betreffende kern en een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in 
hun dorp. 

Wij zijn blij met de toezegging 
van wethouder Glastra van Loon, 
dat hij ons idee ondersteunt en 
hij met een nadere uitwerking zal 

komen om gelden beschikbaar te 
kunnen stellen per kern.

Wij dagen jou als inwoner nu al 
uit na te denken over welke za-
ken jij belangrijk vindt voor jouw 
dorp en wat met een deel van dit 
budget gerealiseerd zou kunnen 
worden.
gerjovankessel@kpnmail.nl

Lokaal: Geld voor iedere kern

BERNHEZE - De raadsvergadering van de afgelopen twee weken stond voor 
een groot deel in het teken van de perspectiefnota 2017-2020. De algemene 
tendens was duidelijk. Er is weer financiële ruimte om te investeren in de 
kernen van Bernheze. Zo zullen er grote investeringen gaan plaatsvinden als 
het gaat om het verbeteren van de verkeerssituaties in de kernen van Nistel-
rode, Heesch en Heeswijk-Dinther en wordt de realisatie van de sportzaal in 
Vorstenbosch en een tennisclub in Loosbroek een feit.

Namens Lokaal, Gerjo van Kessel

Coalitieprogramma
Vaak lukt dat niet voor alle pun-
ten uit het programma, want we 
zitten met meer partijen in een 
coalitie en die hebben ook hun 
standpunten die ze graag willen 
uitvoeren. Hierover wordt onder-
handeld bij de vorming van een 
coalitie. Iedere partij probeert 
natuurlijk zoveel mogelijk zijn 
stempel te drukken op het coali-
tieakkoord. Ik hoor vaak mensen 
zeggen dat de politiek maar wat 
doet en dat ze hun beloftes niet 

nakomen. Dit heeft natuurlijk te 
maken met het proces van on-
derhandeling, waarbij iedere par-
tij water bij de wijn moet doen.

Ook de opmerking dat kleine 
kernen worden vergeten komt 
nog wel eens voorbij. Alle kernen 
van Bernheze zijn voor het CDA 
van even groot belang, al kun-
nen niet alle faciliteiten overal 
gekopieerd worden. CDA Bern-
heze wil graag een gezonde, so-

ciale en plezierige leefomgeving 
voor de Grote en Kleine kernen. 

Tennisbanen Loosbroek
Daarom staat een nieuwe sport-
zaal in Vorstenbosch in het uit-
voeringsprogramma en heeft 
CDA Bernheze, samen met ande-
re partijen, bij de perspectiefnota 
een motie ingediend voor tennis-
banen in Loosbroek.
Deze wensen stonden niet per 
toeval in ons verkiezingspro-
gramma!

CDA: Voor grote en kleine kernen

BERNHEZE - In verkiezingstijd maken politieke partijen hun standpunten en 
wensen bekend, die ze graag na de verkiezingen willen uitvoeren. Hierdoor 
kan de kiezer een keuze maken op welke partij deze gaat stemmen. Elke po-
litieke partij wil natuurlijk zoveel mogelijk kiezers aan zich binden, zodat ze 
ook hun wensen en standpunten kunnen uitvoeren. Wij van CDA Bernheze 
willen dat natuurlijk ook en wij hebben een verkiezingsprogramma met pun-
ten die we graag gerealiseerd willen hebben.

CDA Bernheze, Edwin Daandels, burgerlid

‘Denk aan de bijdrage die jij kan leveren 
aan de leefbaarheid in jouw dorp’

www.raadhage.nl
Stationsstraat 20 • 5461 JV Veghel

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

GROOTTE : 02 ha. 46 a. 25 ca. 
LIGGING : Aan de Boterweg te Heeswijk-Dinther 
INSCHRIJVEN :  Tot  uiterlijk 05-07-2016 15.00 uur bij
  Schepers en Van Nunen te Veghel 

Voor meer informatie en inschrijff ormulier 
neem contact op met Raadhage makelaardij

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: 
PERCEEL LANDBOUWGROND 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor de belangstelling in de vorm van 

bloemen, kaartjes en bezoekjes.

‘t Dorp 68a Heesch

OpeningsaanbiedingOpeningsaanbieding
Iedere betalende 

klant ontvangt een 
GRATIS 
SJAAL

naar keuze t.w.v. 
€ 14,95

Aanbieding is geldig t/m zaterdag 11 juni
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 7229965 x 2  kg
1 54 10376 722987
7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 72299710 x 1 kg 
1 54 10376 723007
7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 8225815 x 2 kg
1 54 10376 822595
7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 82260410 x 1 kg
1 54 10376 822618
7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 02232510 x 1 kg
1 54 10376 022322
8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm

10/10 mm

7/7 mm

7/7 mm

10/18 mm

1020409

1020407

1020536

1020513

1016226

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

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 8 juni t/m dinsdag 21 juni 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

0,60
per stuk

Stunt

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Vanille of aardbei
Cornets d’amour
8 stuks

IJsboerke

€ 1,99

1,39

Pom’steak of Belgische
Frites
1 kilogram

Lutosa

Tuinkruiden of Mexico 
BBQ worst 
5 stuks

Diepvriesspecialist € 3,99 € 3,39

2,39€ 3,19

1,99

€ 13,99 € 14,29

9,99

3 varianten
Ambachtelijk pizza’s
Authentieke Pizza’s
Normaal 2,79 / 2,99

Curry 
garnalen

250 gram

Klaas Puul

GrATiS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

4,49

1,50

€ 13,49

8,99

€ 3,49

2,69

€ 2,99

1,00

Zalm filets
900 gram

Epic

Wokmix verdi
1 kilogram

Diepvriesspecialist

Krokante of gepaneerde 
Frikandel
20 stuks

Vanreusel

€ 6,99

4,79

Mexicano of 
gehaktstaaf pikant
4 stuks

Diepvriesspecialist

Broodje frikandel
8 stuks

Diepvriesspecialist

gehaktstaaf pikant

beste
prijs

Tuinkruiden of Mexico 

€ 3,99 € 3,39€ 3,99 € 3,39

Krokante of gepaneerde 

NieuW
Donderdag en 

vrijdag geopend 
van 09.00 tot 

19.00 uur

Stunt

Koninklijke slagwerkers veroveren Brabant
B E R L I C U M / H E E S -
WIJK-DINTHER – De Brabantse 
kampioenswedstrijden voor so-
listen en kleine ensembles werd 
op zaterdag 4 juni door de Bra-
bantse Bond van Muziekvereni-
gingen gehouden in Berlicum. 
Van Koninklijke Fanfare St. Wil-
librord uit Heeswijk namen drie 
slagwerkers deel.

Tjeu Dortmans in de 3e divisie, 
Rob van de Berg in de 2e divi-
sie en Tom van Zutphen in de 1e 
divisie. Alle drie namen deel met 
een marimba. 

Terwijl de temperatuur buiten 
opliep tot meer dan 25 graden, 
bleven de slagwerkers koel en 
verbluften zij de jury en toehoor-
ders met hun muzikale talenten 

op de marimba. Dat de kwaliteit 
hoog was, bleek toen de jury-
uitslag bekend werd gemaakt. 
Met de hoge scores van res-

pectievelijk 88, 85 en 95 pun-
ten, werden maar liefst alle drie 
de koninklijke slagwerkers ge-
kroond tot Brabants kampioen. 

De trotse kampioenen gaan tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen op 25 juni opnieuw 
voor een podiumplaats.

Rob van de Berg Tjeu Dortmans Tom van Zutphen

Workshop 
Percussie for fun
Proef de Braziliaanse samba-percussie

HEESCH - De workshop percussie biedt je een 
unieke kans om eens te proeven van de Braziliaan-
se samba. Je maakt kennis met deze aanstekelijke 
muziek. Kleine en grote percussie-instrumenten 
kunnen worden uitgeprobeerd. Smaakt het naar 
meer? Dan nodigen we je graag uit voor de cursus 
Braziliaanse percussie. Oh ja, je hoeft trouwens 
geen muzieknoten te kunnen lezen. Gevoel voor 
ritme is genoeg.

De basis van deze workshop is de Braziliaanse sam-
ba. 
Je kunt de volgende instrumenten uitproberen:
• Repinique (kleine trommel met fel geluid)
• Surdo (bastrommel) 
• Caixa (snaartrommel)
• Tambourim (handtrommel)
• Agogobel (grote en kleine bel)
• Ganza en chocalhol (shaker) 

In de lesruimte zijn alle instrumenten, stokken en 
riemen aanwezig. De workshop wordt gegeven 
door Eric Verhagen (Dale Cana).
Inschrijven: www.eijnderic.nl
Meer info: Eric Verhagen 0412-632331 
De Eijnderic: 0412-454545
Donderdag 14 Juli van 15.00-16.30 uur
Locatie: De Eijnderic. Prijs: € 12,50 p.p.

Back on Track 
Joe Cocker 
coverband en 
The Bruceband

HEESWIJK-DINTHER - De 
Kersouwe presenteert een eer-
betoon aan twee van de beste 
zangers ter wereld ooit: Joe 
Cocker met de Back on Track 
Joe Cocker coverband en de 
Amerikaanse rockzanger en 
gitarist Bruce Springsteen (The 
Boss), met The Bruceband.
De kaartverkoop: 
www.kersouwe.nl

OP 25 JUNI GAAN ZE 
OPNIEUW VOOR 

EEN PODIUMPLAATS

JE MAAKT KENNIS MET DEZE 
AANSTEKELĲ KE MUZIEK
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Ruud wil een betere 
naamsbekendheid…
Dit is Ruud, hij is van kozijnenbesteller.nl en maakt dus kozijnen. Hij wil graag zo veel 

mogelijk kozijnen verkopen en daarom maken wij reclame voor Ruud (en zo stiekem ook 

voor onszelf ). Zorgen dat uw bedrijf gezien wordt, uw verhaal bekend is, dat is ons werk. 

Uw reclamecampagne compleet bedacht en uitgevoerd op één adres:

kozijnenbesteller.nl
ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

Vorstenbosch  |  T 0413 - 364672  |  www.complementreclame.nl

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Pizza van de maand juni
CAPO MULINI
Tomaat, mozzarella, pesto, balsamico en 
verse tonijncarpaccio

Verschillende Birra 
o.a. Moretti, Peroni en 
Nastro Azzuro

Diverse gegrilde groentes 
en antipasti

EN 
niet te vergeten ons heerlijk 
schepijs, ambachtelijke pizza’s, 
en nog veel meer...

Dus op naar 
’t Dorp 70 in Heesch

BEGIN DE ZOMER BIJ
Gastronomia Italiana

Tickets voor theaterprogramma 2016/2017. NU te bestellen via: www.nesterle.nl.

Alles kan. En helemaal in Nistel-
rode. Wie mij 10 jaar geleden 
had gezegd dat er in Nistelrode 
anno 2016 een volwaardig the-
ater zou bestaan, dat een sei-
zoenprogramma zou presenteren 
van 12 schitterende voorstellin-
gen, die persoon had ik met een 
blauw busje naar Huize Padua la-
ten vervoeren…, maar kijk nou! 
Het begint al op zaterdag 10 sep-
tember met een concert van J.W. 
Roy en eindigt ruim 10 maanden 

later met ritmische mafketelmu-
ziek van drummer Cesar Zuider-
wijk. Wat zeg ik? Daarna volgt 
er in juni nog een knallende af-
sluiter door lokale artiesten, dus 
getalenteerd volluk uit Nisselroi 
zelluf! Ik kom zelf al een paar 
maanden eerder, half februari, 
want ik woon ongeveer 100 me-
ter van de gemeentegrens af, in 
Uden, en verschil moet er zijn. 

Als je mij op de man af vraagt, 
Mark wat vind jij eigenlijk van 
Nesterlé dan zeg ik eerlijk, “Nou, 
de buitenkant van het theater 
heeft wel iets van een Slabroek-

se koeienstal, onze koe Saar zou 
er enthousiast van worden - dat 
kan dus blijkbaar óók in Nistelro-
de - maar kom je binnen, dan val 
je achterover van de activiteiten 
en de ambiance. Top!” En ik ga 
hier niet het hele programma op-
lepelen - van The Wetnecks van 
BZB tot de finalisten van Came-
retten – (zakdoeken en paraplu’s 
meenemen dus!), ik zeg alleen: 
In Nesterlé gaat het gebeuren 
het komende seizoen, dus reser-
veer nu vast kaarten, voor mijn 
part voor alle 12 voorstellingen. 
Ja, dat kan ook… vanaf NU! 

Want in Nistelrode kan alles. Nog 
even en de voorzitter van de Nis-
telrooise Vereniging voor Alleen-
staanden is 25 jaar getrouwd. En 
de woordvoerster van de Ver-
eniging voor Verlegen Mensen 
stripteasedanseres in Laarstede. 
Ik kijk er naar uit. 

Mark van de Veerdonk 

NISTELRODE - In een afwasmachine kun je koken. Echt waar! Voor gekookte mosselen of een pan met 
groente kun je het apparaat het beste op spoelprogramma twee zetten. Je kunt trouwens ook een kote-
letje bakken onder je motorkap, al moet je daarvoor wel twee uur lang 120 kilometer per uur rijden. En 
het ligt misschien niet echt voor de hand, maar natte sokken krijg je ook droog door ze een paar minuten 
tussen het tostiapparaat te leggen. Echt, het kan allemaal! Oh, kan een hond geen muziek maken? Duw 
hem dan ‘ns een mondharmonica in zijn bek en hang ‘t beest bij meer dan 40 kilometer per uur uit het 
autoraampje, je zult zien, er komt geluid uit. Wedden? 

In CC Nesterlé kan alles!

‘in nesterlÉ gaat 
het geBeuren het 
komende seiZoen
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Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

ZOMERACTIE
Benzine Bosmaaier

Fs 55
van 299,- nu 239,-

Meerstraat 32

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

Zwembaden 
en zwembad-

benodigdheden

Nieuwe jeu de boulesbaan in 
Meurs en Maas

Daar kwam zelfs een tweede 
baan bij, omdat het erg druk was 
geworden. Nu heeft die plaats 
gemaakt voor één nieuwe jeu de 
boulesbaan op het speelveldje 
halverwege de Buitenpas. Hier 
ligt hij mooi centraal in de wijk 
en in het zicht van de bewoners, 
hetgeen niet verkeerd is met het 

oog op de sociale controle. Naast 
de baan staan twee banken met 
een tafel, om samen een kopje 
koffie te kunnen drinken. 

Bovendien is er door de gemeen-
te een lantaarn bij geplaatst, zo-
dat ook als de dagen wat korter 
worden, nog naar behoefte kan 

worden gepeeld, met de ijzeren 
ballen. Iets waar de mannen en 
vrouwen, onder leiding van de 
heer Hans Claassen, al geruime 
tijd om verzocht hadden. 

En nu maar hopen dat er ook 
een sleutel komt, die er voor 
zorgt dat er echt licht is.

HEESCH - Afgelopen dinsdagavond konden de senioren uit de wijk Meurs en Maas eindelijk weer een 
avondje hun geliefde spelletje spelen. De speelbaan is namelijk voor de derde keer in tien jaar aange-
legd. Lag eerst het speelveld aan de Sgt. Thompsonstraat, later werd die verplaatst naar de Beeland-
straat. 

RAVENSTEIN/VORSTENBOSCH 
- Met een dertigtal leden zijn 
we naar Ravenstein getogen om 
de Vrije Gildedag bij te wonen.

Door het Vorstenbosche gilde 
werden onderstaande prijzen 
gewonnen:
2e prijs groepsvendelen 4-5 per-
sonen, Marc Somers, Wim Wij-
deven, Peter van de Broek en 
Paul Heerkens, onder trombege-
leiding van Maarten Derks.
1e prijs gildetrom klasse A, Jelle 
van de Wetering.

1e prijs gildetrom klasse U, 
Maarten Derks.
1e prijs bazuinblazen klasse A, 
Maarten van der Pas
1e prijs jeu de boules, Theo van 
der Heijden, Frans Geenen en 
Mari Lucius.
Het was een gildedag onder zeer 
warme weersomstandigheden: 
zon met een stevige wind.
Het was een fijne gildedag, met 
wedstrijden, waarbij de drie 
gildewaarden broeder-/zuster-
schap, trouw en dienstbaarheid 
hoog in het vaandel stonden.

Vrije Gildedag bij Sint Barbara 
Gilde te ravenstein op 5 juni 

Hospitaalridders terug op 
Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De Maltezer hospitaalridders, in de Middeleeuwen de Maltezer kruisridders en hun 
kompanen, toonden zondag 5 juni hoe zij leefden in de twaalfde eeuw, toen kasteel Heeswijk ontstond. 
De ridders gaven vechtles en demonstraties waaraan ook bezoekers konden meedoen.

Foto’s: Michel Roefs 

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

• Potgrond • Tuindecoratie

2 GROTE HANGPLANTEN € 12,50
Overig assortiment  20% KORTING

OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

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

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE
Groenstraat 31

5258 TH Berlicum
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

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

OPRUIMING

Foto’s: Jo van 
den Berg
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Groenwerkzaamheden Plantsoen 

HEESCH - Als bewoners van het Plantsoen hadden we destijds de keus: 
a) Alle groen wordt verwijderd en in de plaats daarvan wordt gras ingezaaid. Onderhoud aan de bomen 
en het maaien zou de gemeente blijven doen;
of b) Bij het onderhoud van de heggen, struiken, etc. zelf actie ontplooien. 
De bewoners hebben gekozen om het groenonderhoud zelf te gaan doen.

Direct is men begonnen met de vorming van een groenonderhoudsploeg. Twee keer in het jaar komt de 
ploeg bij elkaar om met veel enthousiasme datgene te doen wat nodig is om een fraaie groenomgeving 
te behouden. Ton van Beurden, gemeente Bernheze begeleidt met zijn kennis op het groengebied de 
werkzaamheden. Wethouder Rein van Moorselaar was bij de nazit van de eerste keer van dit onderhoud 
aanwezig. Hij drukte ons op het hart: “en nu volhouden. Dat is de kunst.” We houden het nu al ongeveer 
vier jaar vol en we blijven de intentie houden om ermee door te gaan. Recentelijk zijn we weer actief 
geweest, met als resultaat een prachtig Plantsoen.

‘Dat is de kunst’

Nisseroise Natuur- en Bijenmarkt

De aanwezige imkers kunnen je 
vertellen over het wel en wee 
van de bijen en de uitzonderlijke 
eigenschappen die de verschil-
lende bijenproducten zoals: ho-
ning, propolis en stuifmeelkor-
rels hebben. Naast deze kraam 
zijn er verschillende andere kra-
men te bezoeken, passend bij 
het thema. 
Zo zijn er Energetix-magneet- 
sieraden, is Olijfhof aanwezig 
met meerdere soorten olijfolie 
en olijven uit eigen Portugese 
boomgaard. Moes en Tuin pre-
senteert diverse zaden en ook 
dracht- en tuinplanten. Pomo-
logie, het in stand houden van 
oude fruitrassen, is ook aan-
wezig. Bon Bini Valencia komt 
met Spaanse producten. Bij-, 
bier- en wijngilde Rivierenland 
uit Schijndel weet je meer te 
vertellen over bier en wijn (en 
het zelf maken daarvan). Kaas-

boer Stoffers presenteert diver-
se soorten (geiten)kaas. Bij Van 
Cleef IJsboerderij kun je terecht 
voor hun heerlijk, eigengemaakt 
ijs. African essentials is er met 
hun Afrikaanse cultuurvoorwer-
pen en ook de Wereldwinkel is 
er en de winkel open. Ook kun-
nen er streekproducten als jam, 
diverse sappen en wijn gekocht 
worden bij plaatselijke of regi-
onale producenten. Gedurende 
de dag geeft de vlechter een de-
monstratie korfvlechten. Enkele 
plaatselijke verenigingen, zoals 
het gilde, vogelvereniging, vo-
gelwacht en heemkunde bren-
gen hun hobby en bezigheden 
onder de aandacht.

Op deze dag brengt imker Lam-
bert van der Heijden gesmolten 
bijenwas mee. Voor kinderen is 
er de mogelijkheid om (uiteraard 
gratis) zelf een kaars te maken. 

Startend met enkel een lont, al 
dompelend in de gesmolten bij-
enwas, komen ze tot een prach-
tige kaars. Voor kinderen een uit-
daging om een prachtige kaars 
te maken, voor ouders, opa’s en 
oma’s een mooie gelegenheid 
om de kinderen te zien genieten 
als ze hun kaars zien ontstaan. 
Ondertussen kun je genieten 
van de jaarlijks aanwezige heer-
lijke wafels in onze wafelkraam 
of is het een mooi moment om 
op een van de omliggende ter-
rassen te genieten van een kopje 
koffie of lekker drankje. Al met 
al een markt die zeker de moeite 
waard is om te bezoeken. 

NISTELRODE - Bezoek dit jaar de jaarlijkse bijen- en natuurmarkt in Nistelrode. Dit jaar is deze markt 
op 12 juni. Het thema van de markt dit jaar is ‘Feel Good’. De markt is te bezoeken van 10.00 tot 16.00 
uur op het Raadhuisplein. Deze markt wordt georganiseerd door bijenhoudervereniging St. Ambrosius, 
is niet-commercieel van opzet en daarom gratis te bezoeken.

 
 

 

 

 

 

 

de oplossing

  

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

1.99
  4 STUKS

2.79
  500 G

2.49
  500 G

1.29
  1 KG

1.49
  PER STUK

0.75
  70 G

1.39
  150 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 10 T/M ZO 12 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 10 JUNI

    

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

  

PERZIKEN 

GEKRUIDE SPEKLAPPEN 
À LA MINUTE*

MAGERE 
VARKENS LAPJES*

CANTALOUPE OF 
GELE MELOEN

JACK KLIJN
CHOCO MIX

HAM-KAAS
CROISSANTS

CROKY 
MEGA MINDY STARS
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Succesvolle eerste editie jong 
en oud wandelen 

Dank je wel vele vrijwilligers
Er waren dit jaar extra veel vrij-
willigers nodig. Buiten de bri-
gadiers en de mensen op de 

posten, waren er ook veel vrij-
willigers nodig die de rolstoelen 
van de bewoners van Laarstede 
konden duwen. En deze waren 

er gelukkig. Bedankt 
namens de organi-
satie. Op naar 2017 
voor de tweede edi-
tie.

NISTELRODE – Helaas begon de wandeldriedaagse niet goed, want 
de eerste dag moest deze door het slechte weer afgelast worden. 
Maar vorige week dinsdag, 31 mei ging dan toch de eerste edi-
tie van ‘jong en oud wandelen’ van start. Stichting Jeugdbelangen 
Nistelrode en zorgcentrum Laarstede hadden hun handen in elkaar 
geslagen en verzorgden samen één wandeldriedaagse. 

Terugblik op een geslaagde én 
droge avonddriedaagse Heesch

Na een mooie wandeltocht op 
de laatste avond van de drie-
daagse, door de oostelijke kant 
van Heesch, lag de apotheose 
natuurlijk bij de intocht op de Via 
Gladiola. Hier stonden talloze 
ouders, maar vooral ook trotse 
oma’s en opa’s met bloemen en 

versnaperingen de deelnemers 
op te wachten. Bij De Pas aan-
gekomen, werd voor de laatste 
keer de deelnemerskaart afge-
stempeld en kon de felbegeerde 
medaille in ontvangst worden 
genomen. Sommige deelnemers 
hadden er geen puf meer voor, 

maar een groot aantal wande-
laars waagde zich op De Misse 
nog aan een dansje op de klan-
ken van menig bekend nummer. 
Tot ziens tijdens de wandeldrie-
daagse Heesch 2017; ben jij er 
dan (weer) bij? 

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Alleen de wandelaars die zich waagden aan de 10 en de 15 kilometer hebben woensdag-
avond 1 juni even te kampen gehad met een flinke plensbui, maar daarna is het gelukkig droog gewor-
den én gebleven voor alle wandelaars die meededen met de avonddriedaagse in Heesch, die op 1, 2 en 
3 juni heeft plaatsgevonden. 

Wandelvierdaagse Vorstenbosch

Het was genieten, via de mooie 
paden en langs de kabbelende 
Leygraaf en op de pauzeposten 
stonden de vrijwilligers met de 
ranja en koffie/thee klaar. De or-
ganisatie, buurtvereniging Kerk-
straat onder leiding van kartrek-
ker Wim Rijkers, kan tevreden 

terugkijken, met als bijzonder-
heid: de komst van burgemees-
ter Moorman. Zij liep dinsdag de 
mooie route van het wandeleve-
nement mee.
De laatste dag werd stilgestaan 
bij de jubilarissen die 25 keer 
meeliepen; Mia v.d. Heuvel en 

Ria v.d. Ven werden in de bloe-
metjes gezet en deze dag waren 
afwezig; Giny de Burgt, Dinnie 
v.d. Tillaart en Pim Rijkers. Met 
een belofte sloot Wim Rijkers 
af: “Volgend jaar vieren we het 
30-jarig bestaan, waarvoor we al 
leuke ideeën bedacht hebben.”

De 30ste avondwandelvierdaag-
se is gepland op 6 tot en met 9 
juni 2017.

Vorstenbosch - Na vier gezellige dagen, met ruim 150 deelnemers, 
kon de 29ste editie van de wandelvierdaagse sfeervol afgesloten 
worden. De weergoden waren de deelnemers zeer goed gezind.

Succesvolle eerste editie jong 

er gelukkig. Bedankt 
namens de organi-
satie. Op naar 2017 
voor de tweede edi-

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.
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Iedereen kan meedoen!

Op 10 en 11 juni 2017 vindt in Heesch de eerste Samen-
Loop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens 
deze estafette lopen teams hun rondes op een vast parcours 
en vinden er rondom het parcours verschillende activiteiten 
plaats. Alles staat daarbij in het teken van de voortdurende 
strijd tegen kanker.

Een 24-uurs wandelestafette 
om geld in te zamelen voor 

onderzoek naar kanker! 

10 & 11 juni 2017

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

HEESCH – Vrijdag vindt de kick-off plaats voor SamenLoop voor 
Hoop Heesch 2017, precies een jaar voordat het evenement 
daadwerkelijk plaatsvindt.  Voor Ingrid ten Broeke, initiatief-
neemster van het eerste uur, voelt de samenwerking nu al als 
een warme deken.

Ingrid: “Tijdens een Samen-
Loop voor Hoop wandelen 
teams 24 uur lang, waarbij 

de teamleden elkaar steeds 
aflossen. Het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor onderzoek om 
kanker beter onder de knie 
te krijgen. Ik heb de Samen-
Lopen in Oss en Berghem 
van dichtbij meegemaakt en 
dacht: dit is écht iets voor 
Heesch. Samen met Ilse La-
mers heb ik het opgepakt en 
ik ben met het bestuur bij de 
gemeente gaan praten. Toen 
we groen licht hadden, wa-
ren er kippenvel en tranen.”

Survivor
Persoonlijk betekent deze 
SamenLoop ook veel voor 
Ingrid. “Ik ben survivor. Dat 
betekent dat ik kanker over-
leefd heb. Door mijn ziekte 
heb ik regelmatig hulp van 
anderen nodig. De hulp van 
anderen is fijn: het geeft me 
het gevoel dat ik niet alles 
alleen hoef te doen. Met het 
organiseren van de Samen-
Loop in Heesch wil ik graag 
wat voor hen terugdoen. Bij-
komend voordeel van deze 
SamenLoop: mijn eigen we-
reldje wordt groter én ik heb 
iets om naartoe te leven.”

Enorme organisatie
Toch waren er ook wel zor-
gen. “Pfff, waar begin ik 
aan?”, dacht ik na de posi-
tieve reactie van de gemeen-
te. Achter een SamenLoop 
zit namelijk een enorme or-

ganisatie, dat moet je niet 
onderschatten. Gelukkig zit-
ten in de organisatie ervaren 
én professionele mensen die 
hun kennis willen inzetten 
voor deze SamenLoop en de 
genezing van kanker. Wer-
kelijk: Heesch laat zich van 
zijn beste kant zien. Ik weet 
zeker dat we over een jaar 
hartstikke trots zijn op wat 
we hier voor elkaar hebben 
gekregen.”

Alle hulp welkom
Ingrid merkt nu al dat de 
SamenLoop het saamhorig-
heidsgevoel in Heesch ver-
sterkt. “Het is zó bijzonder 
wat er nu al op gang komt 
in Heesch. Mensen willen 
allemaal meehelpen: inwo-
ners en ondernemers, jong 
en oud, ziek en gezond. En 
dat is super, want alle hulp 
is welkom. Dus of je nu mee 
wilt lopen en iets anders te 
bieden hebt, laat het we-
ten.”

Iedereen kan meedoen
“En ook nog belangrijk”, 
besluit Ingrid: “Sommige 
mensen denken dat je ziek 
moet zijn om mee te doen, 
maar dat is niet zo. Je kunt 
sponsoren, ludieke acties 
bedenken of een team bij el-
kaar brengen en met z’n al-

len op 10 juni 2017 je rond-
jes lopen. Kun je niet lopen? 
Je kunt je rondjes ook met 
de rolstoel maken. Écht ie-
dereen kan meedoen!”

OP 10 JUNI 
2016 OM 

19.00 UUR, 
PRECIES EEN 

JAAR VOOR DE 
START, VINDT 
DE KICK-OFF 

PLAATS IN HET 
CENTRUM VAN 
HEESCH MET 

O.A. DE 
KRULKAPEL.
BEN ERBIJ!

Initiatiefneemster Ingrid ten Broeke

SSlvH_MBK_Pagina_DEF.indd   1 01-06-16   08:40
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OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
K I J K  V O O R  O N Z E  O P E N I N G S T I J D E N  O P  W W W . K E U K E N C O N C U R R E N T . N L

T/M 11 JUNI SPECTACULAIRE ACTIE BIJ 
KEUKENCONCURRENT OSS

 APPARATEN5 GRATIS
  +
GRATIS MONTAGE

3.450,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

Van 6.900,- voor

TIM
Moderne én warme keuken met veel 
kastruimte en extra hoge kasten. Combi- 
magnetron, 5-pits gaskookplaat, RVS 
blokschouw en geïntegreerde koelkast. 

2.750,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

Van 5.500,- voor

STEF
Vlakke deuren met ingefreesd kader. 
Gaskookplaat, afzuigschouw, oven, 
koelkast, kraan, RVS spoelbak en so�  
motion op de laden.

3.950,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

Van 7.900,- voor

MIKE  
Strak afgewerkte design deur afgebeeld
in grijs eiken. Strakke RVS kraan en 
spoelbak

2.390,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

Van 4.780,- voor

EVA 
Strak design en veel opbergruimte. 
Inclusief koelkast met vriesvak, oven, 
kookplaat en afzuigkap.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON, 
BIJ HET MAKEN VAN EEN OFFERTE.

GRATIS KOOKKADO
T.W.V. € 50,- 

1.999,-
Zoals opgesteld incl. apparatuur

Van 3.998,- voor

JOOP
Semi-greeploze keuken. Inclusief 
gaskookplaat, luxe RVS afzuigkap 
en koelkast met vriesvak. Vraag naar de voorwaarden.
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ACTIVITEITENAGENDA

AURORA ONTMOET...
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 10,-

Tijdens Aurora Ontmoet... ‘The Unexpected’ is niets wat het 
lijkt. Voor de pauze staat filmmuziek centraal, na de pauze 
blijven de genres; pop, rock en dance niet onaangeroerd. 
Kortom: Aurora gezien door een andere bril.

BEACHHANDBALTOER-
NOOI DOS’80
AANVANG: VANAF 10.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Het Dos’80 beachhandbaltoernooi staat bekend als een 
gezellig en goed georganiseerd toernooi met voor ieder 
wat wils. Jong en oud. Het toernooi is voor de actieve 
handballer, maar ook voor bedrijven en vriendengroepen. 
Daarnaast zijn er beachhockeywedstrijden. 

KERMIS 
AANVANG: VANAF 14.00 UUR 
ENTREE: GRATIS

Naast aantrekkelijke, spannende en spectaculaire kermis-
attracties een ijzersterk muziekprogramma met o.a. Mill 
Street Band, John de Bever, Childsplay en ‘We love the 90’s’.

I.DANCE ACADEMY
AANVANG: 14.00 UUR
ENTREE: € 10,-

De leerlingen van I.Dance Academy dansen de voorstel-
ling ‘Doornroosje’. Liefelijk, sprookjesachtig, maar ook jazz, 
modern en hiphop! Reserveer snel je tickets!

FILM: BON DIEU!
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

De film gaat over een welgesteld echtpaar met een 
katholieke moraal, dat het eigenlijk maar niets vindt dat 
hun dochters zijn getrouwd met mannen van een andere 
afkomst. Vader Claude probeert zich zo veel mogelijk te 
gedragen als de moderne, tolerante man, maar dat valt niet 
altijd mee.

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

ZA.18 JUNI

10, 11 EN 
12 JUNI

25, 26, 27 EN 
28 JUNI

ZA. 2 JULI

MA. 25 JULI

De tijd doet er niet toe in 
De Kersouwe

Theatergroep Onderstroom
In de voorstelling ‘Boxing the 
Time’ van Theatergroep Onder-
stroom, wordt de kijker mee-

genomen op een reis. Beelden, 
muziek, klanken en beweging 
wisselen elkaar af.
Er komt geluid uit een grote box 

op het toneel. Elf mensen stap-
pen uit de box en tonen hun 
worstelingen met de heden-
daagse maatschappij.
We krijgen een kijkje in hun le-
vens, waarin diverse herkenbare 
thema’s langskomen. Dit ge-
beurt door middel van gezongen 
liederen en recitatieven en door 
middel van dans. Uiteindelijk 
stappen alle spelers weer terug 
in de box en hopen we dat de 
beelden nog lang op het publiek 
inwerken.

Deze voorstelling speelt met ab-
stracte beelden en past niet in 
een box. Zodoende is ‘Boxing 
the Time’ toegankelijk voor ie-
dereen.

Op www.kersouwe.nl is meer in-
formatie over alle voorstellingen 
van deze zomer te vinden.

HEESWIJK-DINTHER – In De Kersouwe speelt op 19 juni ‘Boxing the time’, ‘n spannende titel. En 
een spannende voorstelling! Niet zo maar gemakkelijk theater, maar volop beweging en dans, zonder 
woorden en dialogen. Met het lijf het verhaal vertellen. Popmuziek en de prachtige muziek van Canto 
Ostinato! En dat op een relaxte zondagmiddag, op 19 juni. Je komt toch ook kijken? Entree: € 4,-. En 
je mag iemand gratis meenemen!

Boek & Babbel 9, 10 en 13 juni 

Voor de grote vakantie is dit 
alweer de laatste keer. Donder-
dagmiddag 9 juni in bieb Heesch 
van 14.45 - 15.30 uur, vrijdag-
ochtend 10 juni in de bibliotheek 
van Heeswijk-Dinther van 10.30 
- 11.15 uur en maandagmiddag 
13 juni in die van Nistelrode van 
14.45 - 15.30 uur; met een gra-
tis kopje koffie of thee. Aanmel-
den voor Boek & Babbel is niet 

nodig. Je kunt gewoon aan de 
leestafel aanschuiven.

Na de vakantieperiode wordt 
weer opgestart met Boek & 
Babbel. De nieuwe data zullen 
zowel in de bibliotheken, op de 
bibliotheeksites als in DeMooi-
BernhezeKrant bekendgemaakt 
worden.

BERNHEZE - In de bibliotheken van Bernheze komen elke week nieuwe materialen binnen: Wil je op de 
hoogte blijven van de nieuwste boeken uit de collectie van de Bernhezer bibliotheken? Kom dan een 
keer luisteren naar Boek & Babbel door Désiree de Rooij. Zij is al vele jaren werkzaam als bibliothecaris 
in de bibliotheken van Bernheze en is verantwoordelijk voor de aanschaf van de collectie voor volwas-
senen. 

Saskia prijswinnaar boek
HEESCH - In het kader van het 
Jaar van het Boek 2016 mogen 
wij, als bibliotheken Bernheze, 
elke vijf weken één boek cadeau 
geven. 

Op 20 mei heeft Saskia van Ba-
kel uit Oss, wekelijkse klant van 
bibliotheek Heesch, van ons het 
tijdschrift Dada (thema Bosch) 
en een Jheronimo Bosch-kleur-
boek gekregen. 

Zij heeft meegewerkt met het 
project Kunstmaatjes aan kunst-
werken in het thema ‘Tuin der 
lusten van Jheronimo Bosch’, 
die in bibliotheek Oss van 10 
mei t/m 11 juni te bewonderen 
zijn. Hier staan de kunstwerken, 
gemaakt door leerlingen van de 
Nicolaasschool en mensen van 
de Kunstfabriek, een atelier van 
stichting Dichterbij. 

Wij vinden het een goed initia-
tief: Kunstmaatjes. Met dit pro-
ject worden verschillende groe-
pen mensen bij elkaar gebracht 

door kunst en cultuur en is het 
voor een breed publiek zichtbaar 

gemaakt door een tentoonstel-
ling in de bibliotheek.
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299,00

  TOILETSET

 - GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET  

 RADIATOR

 BASE
- VERKRIJGBAAR IN

 DIVERSE AFMETINGEN

- IN VIJF KLEUREN

- PRIJS VANAF

  HARDSTEEN

 FONTEINSET

- HARDSTEEN FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

249,00

129,00

 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 2 juli  2016

Lezing: het 
Wereldbeeld 
van Jeroen 
Bosch

HeescH - Sterrenwacht Halley 
is op vrijdagavond 17 juni voor 
publiek geopend. Het program-
ma begint om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is 
voor alle leeftijden geschikt. 

Het onderwerp van de publieks-
lezing  is het wereldbeeld van 
Jeroen Bosch en zijn tijdgenoten. 
In het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. 
entree  € 5,- en kinderen t/m 12 
jaar € 3,-.
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
www.sterrenwachthalley.nl.

Slim Telecom - Vodafone Business Partner 
of the Year 2016

Wij zien deze award dan ook als 
een absolute veer in de hoed! 
Nog maar 4 jaar bezig en al be-
kroond worden tot jonge onder-
nemer van het jaar en nu deze 
fantastische award. 

Met professionaliteit en een ge-
dreven en hecht team proberen 
wij met een persoonlijke touch 
het verschil te blijven maken in 
de markt!

Patrick van der spek (directeur 
zakelijke markt bij Vodafone Ne-
derland): “De partners die in de 
prijzen zijn gevallen, zijn voor ons 
extra belangrijk, als uithangbord 
en als bewijs dat onze Ready 
Business-aanpak werkt. Wij pra-
ten niet meer over bits en bytes, 
maar nemen de klant mee in zijn 
vraagstukken omtrent innovatie 
en wat dit voor zijn bedrijf kan 
betekenen. Onze totaaloplos-

singen – vast, mobiel en geïnte-
greerd – de lokale kennis én goe-
de klantrelatie van onze partners 
vormen een uitstekende combi-
natie.
een nieuwe winnaar is er in de 
categorie ‘connectivity Partner 
of the Year’. slim Telecom mag 
deze titel nu dragen omdat zij als 
geen ander weten hoe de klant 
optimaal te ontzorgen op het ge-
bied van telecomoplossingen en 
ze een hechte relatie met iedere 
klant weten op te bouwen.”

U bent MKB-er en vraagt zich af 
welke mobiele of vaste telefonie-
producten en -diensten het bes-
te bij uw onderneming passen. 
Onze connectivity Partner bij u 
in de buurt heeft een uitgebreid 
standaard portfolio en geeft u 
graag deskundig advies.

In deze categorie daarom be-
kroond tot Business Partner of 
the Year: slim Telecom B.V.

HeesWIJK-DINTHeR - slim Telecom mag zich dit jaar scharen onder de winnaars van de 

Vodafone Business Network Partner Awards. Ons gedreven en ervaren team blinkt ook 

als Vodafone reseller uit in klant- en servicegerichtheid. Partners die het meest bijdra-

gen aan kwaliteitsdoelstellingen zoals klanttevredenheid, mobiele dataoplossingen en 

vast-mobiel integratie maakte kans op deze landelijke award.

Met professionaliteit en 
een gedreven en hecht 
team proberen wij met 
een persoonlijke touch 
het verschil te maken 
in de markt



woensdag 8 juni 2016 37
  

excursie de Tuut en 
Tweestromenland

Deelname
Deelnemers aan de excursie 
worden om 12.30 uur verwacht 
bij de Heemschuur, Schoonstraat 
35. Om 12.45 uur vertrekt het 
gezelschap met eigen vervoer 
naar Appeltern, via het pontveer 
bij Megen. 

In het Stoomgemaal de Tuut 
kunnen de deelnemers op eigen 
gelegenheid het museum ver-
kennen. In het Stoomcafé kan 
koffie en thee genuttigd worden.

Om 14.30 uur vertrekt het ge-
zelschap naar Beneden-Leeu-
wen, waar een bezoek wordt ge-
bracht aan het Streekhistorisch 
Museum Tweestromenland.

Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven 
bij: Riky de Jong: 
rikydjong@home.nl / 
0412-646380 of Hans Pennings: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl /
hanspennings.oss@gmail.com / 

06-10463762. Opgave gaarne 
vooraf, in verband met het rege-
len van vervoer. De entreekos-

ten van De Tuut bedragen 
€ 3,50 per persoon. De entree 
van Tweestromenland is € 5,- 
per persoon. De museumjaar-
kaart is daar geldig.

Museum Stoomgemaal De Tuut
De Tuut 1, 6629 AA Appeltern, 
0487-541156
www.de-tuut.nl

Streekhistorisch Museum
Tweestromenland
Pastoor Zijlmansstraat 3, 
6658 EE Beneden-Leeuwen, 
0487-595002
www.museumtweestromenland.nl.

Meer informatie over de heem-
kundekring: www.de-elf-rotten.nl
e-mail 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEESCH – De excursie naar het Museum Stoomgemaal De Tuut in Appeltern en het Streekhistorisch 
Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen is op 12 juni en wordt georganiseerd door Heemkun-
dekring De Elf Rotten. De deelnemers maken kennis met het rijke verleden van het land van Maas en 
Waal dat sterk verbonden is met de geschiedenis van de waterbeheersing.

Bron foto: www.de-tuut.nl

Veer-kracht
Kwetsbaarheid hoort bij het le-
ven, het is de kunst om daar zo 
ontspannen mogelijk mee om te 
gaan. Omdat dit voor niemand 
een gemakkelijke opgave is, ver-
tel ik over mijn eigen valkuilen 
en mijn inspiratiebronnen. 

En over hoe ik met vallen en op-
staan heb geleerd om met meer 
compassie, realiteitszin en zacht-
heid met mijzelf en de wereld 

om mij heen om te gaan.
Holkje van der Veer (1960) be-
hoort tot de Zusters Dominica-
nessen van Neerbosch. Zij is ge-
boren met het Marfansyndroom 
en beschrijft in haar nieuwe boek 
Veer-kracht hoe zij vanaf haar 
kinderjaren met haar bijzondere 
lichaam leert omgaan. 

Holkje ontdekt hoe verlangen, 
vriendschap en vertrouwen haar 
vreugde en een zinvol leven 
schenken, ondanks - of mis-
schien wel dankzij – haar beper-
king. 
Holkje schrijft geestig en open-
hartig, ook over Gods aanwezig-
heid in haar leven. Elk hoofdstuk 

eindigt in enkele vragen, die de 
lezer uitnodigen bij zichzelf te 
rade te gaan of met anderen te 
praten. 

Holkje van der Veer publiceerde 
eerder ‘Verlangen als antwoord’, 
over haar leven als dominicanes. 
Dat boek is ook in het Duits ver-
taald. Holkje is een veelgevraagd 
spreker.

Datum: Zaterdag 11 juni 
Plaats: Bernekringzaal, Abdij van 
Berne, Abdijstraat 49
Aanvang: 14.00 uur (inloop 
13.30 uur). 
Toegang: Entree € 5,-, inclusief 
koffie/thee, te betalen ter plaat-
se. Reserveren: 
activiteiten@bernemedia.com.

Holkje van der Veer
Lezing naar aanleiding van haar boek ‘Veer-kracht’

HEESWIJK-DINTHER - Boekhandel Berne organiseert op zaterdag 
11 juni een lezing met Holkje van der Veer naar aanleiding van haar 
recent verschenen boek: ‘Veer-kracht’. Spiritueel leven met een bij-
zonder lichaam.

‘kwetsBaarheid 
Hoort Bij  
het leven’

Kledingzaak Trendzz geopend 
onder grote belangstelling

HEESCH – Na een week hard werken om de zaak gereed te krijgen voor de opening, werd op vrijdag 
3 juni onder grote belangstelling van familie, vrienden, klanten en toevallige passanten, kledingzaak 
Trendzz geopend. Alvorens het lint door te knippen, maakten eigenaressen Jacqueline en Mandy en 
medewerkster Thea de namen van de prijswinnaars bekend van de Facebook-actie voor het verzinnen 
van de naam van de nieuwe dames- en herenmodezaak in hartje Heesch.

Nadat de deuren werden geopend, kregen Jacqueline en Mandy het enorm druk met het in ontvangst 
nemen van de vele felicitaties, waarna het shoppen kon beginnen. En er werd flink geshopt en gepast, 
want al snel vormden zich wachtrijen voor de pashokjes! Wij wensen Jacqueline, Mandy en Thea veel 
succes met kledingzaak Trendzz.

Het rij Ke Verleden 
van het land van 
maas en waal

• Vĳ verbenodigheden
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Auto & Motor nieUwS

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

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

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Apk, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

AIRCOSERVICE 

€70,- ALL-IN

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Chevrolet Kalos 100Dkm lmv 2007 € 3750,-

Citroën Xsara Picasso 1.6i 2001 € 1750,-

Ford Ka 1.3 Airco 2004 € 2499,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mazda Demio 5 deurs 2003 € 1999,-

Mini 1.6 One Panarama 2002 € 4250,-

Nissan Micra 1.2 Airco 2006 € 3499,-

Opel Vectra station 1998 € 999,-

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

Renault Kangoo 1.9 DTI 2001 € 1250,-

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw 2008 € 6999,-

Renault Megane Scenic 1999 € 1499,-

Suzuki wagon R 1.3 2002 € 1750,-

Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,-

Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 1950,-

Motoren:

Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 € 1999,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Ford Connect 1.8tdci 2010  € 4500,-

Scooter: 

Derbi Atlantis 25 Km/h  € 650,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Picanto 5drs 2005
Mini Cooper 2007
Opel Agila 1.2 edition, airco 
  71.000 km 2008
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Opel Meriva nw model 14 turbo 
  55.000 km 2010
Peugeot Expert 60.000 km 2008

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

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  2011-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

StAtionWAgonS:

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

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

BeStelWAgenS:

Ford Transit 85 kW  ............................... 2005
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MTBMTB-MTB-CupCup HeeswijkHeeswijk-Heeswijk-DintherMTBMTBMTB CupCupCupCup HeeswijkHeeswijkHeeswijkHeeswijk DintherDintherDinther
Zondag 12 juni 2016

Locatie: Café-Zaal Stanserhorn

Organisatie: 
Stichting 

Wielerevenementen 
Bernheze

www.wscbernheze.nl

Wielerevenementen.bernheze

Parcours: rondom (voormalig)motorcrossterrein 

met start/finish Heibloemsedijk

Permanence: Café-Zaal Stanserhorn, Heibloemsedijk 7

Toegang: Gratis

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Programma:

09:15 Funklasse Heren/Dames 

10:45 Funklasse Jeugd 13-14 jaar

10:48 Funklasse Jeugd 11-12 jaar

10:51 Funklasse Jeugd 8-10 jaar

11:45 Masters (30+)

11:50 Masters (40+)

13:20 Junioren

13:23 Nieuwelingen

13:26 Vrouwen

15:00 Elite-Mannen/Beloften

15:03 Amateurs/sportklasse

De Funklasse wedstrijden zijn afzonderlijke wedstrijden 

voor niet-licentiehouders. 

Deelnemers rijden op eigen risico. Helm verplicht! 

Inschrijvingen Funklassen: wscbernheze@hotmail.com

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie: 
Stichting 

Wielerevenementen 
Bernheze

www.wscbernheze.nl
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EXTRA KOOPZONDAG 12 JUNI
Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en demo/promoteams aanwezig van Outdoorchef, Regatta, Ecco, SodaStream en The North Face.

12:00-17:00 UUR
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

150,-
229,-

129,99
189,-

FastRider 
Shopper Sakura
Enkele fi etstas voor 
achter op de fi ets

Cadac 
Skottelbraai
Veelzijdige skottelbraai 
voor het koken en 
bakken van gerechten 
buitenshuis. 

Incl. handige draag- en 
opbergtas.  Verkrijgbaar 
in diverse modellen.

Outdoorchef 
Easy Charcoal 
570
Houtskoolbarbecue met 
trechtersysteem, 
geïntegreerde temperatuur-
meter en grilloppervlak van
Ø 54 cm. Inclusief handige 
dekselhouder. 

The North 
Face Trekker Pant
Veelzijdige lichtgewicht wandelbroek 
voor dames en heren.

Ook verkrijgbaar in afritsbare 
versie. (€ 90,-)

Regatta 
Cartersville II 
fl eecevest heren

Noize
Heren shirts.

20,-
46,50

Ook verkrijgbaar in afritsbare Ook verkrijgbaar in afritsbare 
versie. (€ 90,-)versie. (€ 90,-)

Veelzijdige lichtgewicht wandelbroek 
voor dames en heren.

Ook verkrijgbaar in afritsbare Ook verkrijgbaar in afritsbare 

49,95
74,95

Heren shirts.

570
Houtskoolbarbecue met 
trechtersysteem, 
geïntegreerde temperatuur-
meter en grilloppervlak van
Ø 54 cm. Inclusief handige 
dekselhouder. 

fl eecevest heren

49,9549,9549,
74,9574,9574,9574,9574,

129,99129,99129,
189,-

99,-
Vanaf

14,95
24,95

85,-

Bardani Wapiti
Sportieve 2 persoons 
katoen/polyester tunneltent, 
PE kuipgrondzeil in 
slaapcabine. 
Gewicht: 6,2 kg.

BerNHeZe SPOrTIeF

Alle deelne-
mers krijgen een 
compleet voet-
baltenue. Naast 
kinderen uit Nis-
telrode, zijn ook 

kinderen van elders welkom, de 
nodige liefhebbers hebben zich 

ook al ingeschreven. Kinderen 
worden ingedeeld bij een vriend 
of vriendinnetje als dat wordt 
gevraagd. Eind juni sluit de in-
schrijvingstermijn. Meer infor-
matie vind je op de website van 
Prinses Irene.
www.rksvprinsesirene.nl

Van Tilburg Voetbaldagen 
NISTELRODE - De ‘Van Tilburg Voetbaldagen’ die op 24, 25 en 26 
augustus op sportpark De Schellen plaatsvinden, beloven een suc-
ces te worden. Er is nog maar een zeer beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Jongens en meisjes uit de geboortejaren 2002 tot en met 
2010 kunnen deelnemen.

HDL-jeu de boulestoernooi 26 juni 2016

De organisatie van het toernooi 
heeft slechts een paar regels. Een 

team bestaat uit een teamleider 
plus twee spelers, waarbij de 

teamleider uit Heeswijk, Dinther 
of Loosbroek komt of hiermee 
een binding heeft. Voor de rest 
spelen we volgens het ‘Internati-
onal Reglement Petanque’.

Het toernooi wordt gehouden 
op het Gildeterrein van het Sint 
Willebrordusgilde, De Schutters-
hof, Fokkershoek 8ª. 

Ontvangst van de tripplets tus-
sen 10.00 en 10.15 uur. Aan-
vang wedstrijden om 10.30 uur.
Opgave voor het jeu de bou-
lestoernooi kan bij:
Gijs de Visser, bij voorkeur via 
mail gdevisser@home.nl 
of 0413-229805,
Jan Schakenraad, 
j.c.schakenraad@home.nl 
of 0413-212363.
Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 7,50 per team, opgave is mo-
gelijk tot uiterlijk 24 juni 5 uur.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het Sint Willebrordusgilde 
houdt op zondag 26 juni het jaarlijkse HDL jeu de boulestoernooi. 
Het is nog vroeg, maar dan kan er alvast nagedacht worden met wie 
je een team wilt vormen en - als je het al weet - kun je al opgeven. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH - De 
spieren hoefden niet opge-
warmd te worden op deze zon-
overgoten zaterdag 4 juni om 
een balletje te kunnen gooien.

Er waren 35 vrijwilligers ’s mid-
dags actief op het Gildebergs-
ke te Vorstenbosch met jeu de 

boules. Het was een mooie ge-
legenheid om de banden te ver-
sterken tussen de vrijwilligers 
uit Heeswijk-Dinther, Loosbroek 
en Vorstenbosch. En om hen te 
bedanken voor hun belangeloze 
inzet gedurende het jaar. 

Er werd afgesloten met een friet-
je en snack van de friteswagen.

Jeu de boules voor vrijwilligers 
van Zonnebloemafdeling HDLV

Prijzenregen voor Gilde 
Heeswijk
R A V E N S T E I N / H E E S -
WIJK-DINTHER - Tijdens de 
Vrije Gildedag op zondag 5 juni 
in Ravenstein was het gilde zéér 
succesvol. 50 gilden namen deel 
aan de wedstrijden. 

Het Sint-Willebrordusgilde haal-
de de meeste prijzen weg. Nien-
ke Oskam, 8 jaar oud, 1e prijs 
met bazuinblazen jeugd. Nicole 
Broeren 2e prijs met vendelen 
jeugdklasse. Onze standaardrij-

der 1e prijs bij de dressuurwed-
strijden. Als mooiste gilde in de 
optocht een 3e prijs. Richard 
Vermeulen 1e prijs met vende-
len senioren. Groepstrommen de 
1e prijs. Groepsbazuinen de 1e 
prijs. Bijzondere prestaties, als je 
bedenkt dat er 50 gilden deelna-
men. 
Oefening en saamhorigheid, 
daar hebben wij samen veel van. 
Namens de overheid van het gil-
de, leden van harte gefeliciteerd.

Horizon voet-
baltoernooi
HEESCH – Intensief voetballen, 
met als inzet veel gezelligheid 
en voor de Horizon een kleinig-
heid, kan op 12 juni van 10.00-
16.30 uur op sportpark Braaken; 
het thuis van HVCH. 

Nieuw dit jaar is, dat de teams 
met recreanten en de teams met 
prestatiegerichte voetballers in 
aparte poules worden ingedeeld.
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Kampioenen in Bernheze
Heeswijk-Dinther BadmintonTeam 2

Martien van Delst uit Uden wint 
regiokampioenschap biljarten

Martien mocht starten, maar 
miste de eerste beurten. Jan 
deed niet onder en maakte in 
beurt drie een serie van zes. 
Martien was zoekende, maar in 
de achtste beurt maakte hij een 
serie van tien. 
Waarschijnlijk door zenuwen, 
werden nogal wat mooie ballen 
gemist. Maar in beurt 22 maak-
te Martien een serie van negen 
car en leidde met 61. In de 26e 
beurt maakte Martien een einde 
aan de partij. 

Winnaars:
Kampioen: Martien van Delst  
48 punten, gemiddeld 2.489
Nr. 2 Jan Habraken   
47 punten, gemiddeld 1.346
Nr. 3 Nico van de Donk uit Gef-
fen 43 punten, gemiddeld 2.154

Competitieleider Piet van der 
Heijden reikte de prijzen uit. 
Onderstaand de uitslag van alle 
teams uit de regio, die het hele 

jaar hebben gestreden om de 
felbegeerde bokaal en de eer.
Nr. 1 en kampioen: BVOG 2 met 
1410 punten en een gemiddelde 
van 35.3 punten per wedstrijd.
Nr. 2 BVOP 1 met 1409 punten 
en een gemiddelde van 35.2 
punten per wedstrijd.
Nr. 3 BVOG 1 met 1407 pun-
ten en een gemiddelde van 35.2 
punten per wedstrijd.  
Proficiat met dit mooie resultaat.

De algemene jaarvergadering 
die volgde was snel rond. Er 
werd wel stilgestaan bij het af-
scheid van bestuurslid Piet van 
der Heijden. Piet was vanaf 
2003 als competitieleider en/of 
bestuurslid zeer actief in onze 
vereniging. Hij zette de com-
petities in elkaar en hield alle 
standen bij. Voorzitter Kees van 
Wanrooij overhandigde Piet als 
blijk van waardering een atten-
tie. Hierna volgde een daverend 
applaus. De vacature door het 

vertrek van Piet, wordt ingevuld 
door Antoon Kling.

HEESCH/NISTELRODE – In CC De Pas werden op 24 en 26 mei de 
voorronden gespeeld om het kampioenschap biljarten libre van de bil-
jartfederatie Brabant kring Nistelrode. Op dinsdag 31 mei volgde de 
finale tussen Martien van Delst uit Uden en Jan Habraken uit Heesch.
Om te winnen, moest Martien 70 caramboles maken en Jan 44. 

Graag willen we je uitnodigen 
deel te nemen aan dit evene-
ment. Schrijf je met je team in 
voor dit 3-tegen-3-toernooi 
(maximaal vijf personen per 
team). Er hebben zich inmiddels 
al wat teams ingeschreven en 
het ziet er naar uit dat we het 
aantal deelnemende teams van 
vorig jaar zullen overstijgen.

Wetenswaardigheden
Datum: 18 juni
Locatie: Plein 1969 
Tijden: Vanaf 11.00 uur. Eind-
tijd is afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen, naar alle waar-
schijnlijkheid rondom 16.00 uur.
Kosten: € 12,50 per team.
Deelnemende teams worden 
naar gelang leeftijd en teamsa-
menstellingen in de verschillen-
de klassen ingedeeld.

Inschrijven
Schrijf je in, door een mail te stu-
ren naar bestuur@tenderfeet.nl
of schrijf je in via de link op de 
flyer. Het is mogelijk je tot en 
met 11 juni aan te melden. 

Vermeld hierbij:
- Naam team 
- Aantal deelnemers
- Welke club 
- Voornamen spelers
- Leeftijden spelers
- Naam teamcaptain

Graag zien wij jullie tijdens Ten-
derfeet Street!

Tenderfeet street 2016
HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar organiseert BC Tenderfeet een 
straatbasketbaltoernooi ter afsluiting van weer een mooi basketbal-
seizoen. Deze derde editie zal opnieuw garant staan voor spektakel, 
gezelligheid en goed basketbal. De hele dag zal muzikaal aange-
kleed worden door dj Stijn V.

HEESCH – Het was een turbu-
lente avond op donderdag 2 
juni. Er was code oranje voor 
Brabant afgegeven en de buien-
radar liet hevige onweersbuien 
zien.

De vraag of de viswedstrijd door 
kon gaan, hield enige vissers en 
ouders bezig. Maar na uitgebrei-
de veiligheidsinstructies vooraf, 
werd om 18.30 uur als altijd ge-
loot en zocht iedereen zijn vis-
stek op.
Het goede nieuws was, dat er in 
Heesch uiteindelijk geen onweer 
kwam, zodat de hengels in het 
water konden blijven en er tot 
21.00 uur fanatiek gevist werd.
Het slechte nieuws was, dat 
hoewel de vangsten iets beter 
waren ten opzichte van de week 
ervoor, er hele grote verschillen 
waren qua vangsten per visstek.
De uitslag van 2 juni:

Jongste jeugd: 
1. Tijmen Dappers
2. Luca van Erp
3. Thijs Dielissen
4. Joey Govers
5. Rens de Klein
6. Robin v/d Laar
7. Vincent Govers

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

Interesse gekregen? Kom dan 
ook eens meedoen. We zien 
je graag op 9 juni om 18.30 
uur aan de vijver, het Langven. 
Neem vooraf even contact op 
met Jan Oliemeulen via 
debleeken@planet.nl.

Jeugdviswed-
strijd visclub de Bleeken

vissen

Foto: Marlies Nederkoorn

HEESCH HVCH Bekerwinnaar district Zuid2- MD 7

Heesch
MHCH

Meisjes B
2

NistelrodeBreakout RunKevin v.d. HeijdenFoto: John Raaijmakers
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Modern, professioneel 
zwemonderwijs

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Start nog voor de 
zomervakantie met zwemles

Start nog voor de 
zomervakantie met zwemles

De vrouwenafdeling van Prinses 
Irene beschikt over meerdere ge-
diplomeerde trainers. De keep-
sters krijgen wekelijks keeper-
strainingen van ervaren en goed 
opgeleide keeperstrainers. Vaak 
wordt er samen getraind met de 
keepers van de (heren) A-selec-

tie. Ben jij 15 jaar of ouder en 
zoek je een uitdaging met eer-
lijke kansen? Ga het gesprek aan 
met ons. 
Neem contact op met Bart van 
der Linden: 
b.vder.linden@home.nl of 
06-21827514.

Prinses Irene zoekt keepster 
voor vrouwen 1 en 2 selectie

NISTELRODE - Prinses Irene uit Nistelrode, al jarenlang spelend in 
de hoofklasse, is op zoek naar een keepster die de uitdaging wil 
aangaan om op hoofdklasseniveau te keepen. Je maakt deel uit van 
de selectie en natuurlijk bepaalt de trainer in welk team je uiteinde-
lijk wordt opgesteld.

Sportief en gezellig beachvolley-event
NISTELRODE – Het was een 
spetterend beachvolley-event 
op zondag 29 mei op het Raad-
huisplein. Volleybalvereniging 
Tornado tekende voor de vierde 
keer voor de organisatie van dit 
toernooi. 

Maar liefst dertig seniorenteams 
meldden zich zondagochtend 
voor deelname en om 10.00 uur 
startten de wedstrijden, verdeeld 
over zes velden. De weersvoor-
spellingen waren somber, maar 
uiteindelijk werd het een prach-
tig toernooi, met bijna geen 
drupje regen. 
Op verschillende niveaus werd 
fanatiek gestreden om de leuke 
prijzen, zoals bijvoorbeeld een 
barbecue-, bowling- of escape 
roomarrangement. Om half vijf 
werden de finales gespeeld. De 
terrassen op het plein waren de 
hele dag gezellig gevuld en na 
de finales genoot een groot aan-

tal teams van een heerlijke bar-
becue. Al met al opnieuw een 
groot succes! 
Tijdens de prijsuitreiking klonk 
tweemaal een luid applaus voor 
de belangrijkste sponsor van het 
toernooi. Jos van der Heijden 
verzorgde voor het vierde jaar 
het zand voor de beachvolley-
balvelden. Zoals de organisa-
tie tijdens de prijsuitreiking zei: 
“Onze allergrootste dank gaat 

uit naar Jos van der Heijden, 
zonder zand geen toernooi, dus 
zonder hem was dit evenement 
niet mogelijk geweest!” 
Na het succes van afgelopen 
zondag, maakt de organisatie 
zich alweer op voor Tornado Be-
ach 2017. Het toernooi bestaat 
dan vijf jaar en dat wil de orga-
nisatie niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan! Zorg dus dat je er 
volgend jaar weer bij bent! 

Afsluiting seizoen Vereniging Zaalvoetbal HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Het zaalvoetbalsei-
zoen 2015-2016 is afgelopen 
weekend feestelijk afgesloten in 
sporthal en sportcafé De Zaert, 
met spannende promotie-/de-
gradatiewedstrijden, de bekerfi-
nale en de prijsuitreiking! 

Na een sportief verlopen seizoen, 
was het op 3 juni aan de teams 
om de laatste prijzen van deze 
jaargang te verdelen. In de eerste 
wedstrijd van de avond werd het 
kampioenschap in de B-poule 
veroverd door team Arttekst uit 
Loosbroek. Daarna volgde een 
bloedstollend spannende beker-
finale tussen de teams Rein v.d. 
Heijden en De Klippels. De man-
nen van Rein v.d. Heijden hiel-
den lang stand tegen het hoger 

geklasseerde De Klippels, maar 
vlak voor tijd moest V.d. Heijden 
toch de 2-1 toestaan, waardoor 
het jonge team uit Dinther hun 
eerste prijs in de wacht sleepte. 
Vervolgens won ZV Jong en Oud 
de wedstrijd voor een plek in de 
B-poule van Heerkens Interieurs 
na strafschoppen en versloegen 
de Toren VIP’s, het team van 
Catering Verheijden/Shang Hai 
waarmee zij promotie naar de 
A-poule afdwongen.
In een goed gevuld sportcafé De 
Zaert mocht voorzitter Camiel 
van Doorn vervolgens, namens 
het bestuur, de dankwoordjes 
uitspreken en de bekers uitrei-
ken. Een speciaal woord van 
dank was er voor Jos de Vries 
die eind april al een Koninklijke 
onderscheiding had mogen ont-

vangen voor zijn vele vrijwilli-
gerswerk, waaronder dat voor 
Vereniging Zaalvoetbal HDL! 
Daarna mochten achtereenvol-
gens ZV Jong en Oud (spor-
tiviteitsprijs), HS Manders 
(kampioen C-poule), Arttekst 
(kampioen B-poule), E&E Beton-
bouw (kampioen A-poule) en 
De Klippels (bekerwinnaar) hun 
trofee en de bijbehorende con-
sumpties in ontvangst komen 
nemen. Met al deze gelukkige 
prijswinnaars bleef het vanzelf-
sprekend nog lang gezellig!
Het bestuur van Vereniging Zaal-
voetbal HDL bedankt de beheer-
ders van sporthal en sportcafé 
De Zaert, alle teams, scheids-
rechters en sponsors en hoopt 
iedereen weer terug te zien in 
seizoen 2016-2017!

Rosolo kwam meerdere malen op 
voorsprong, maar tot 3-3 wisten 
de meiden van Altior toch steeds 
aan te haken. Helaas werden er 
door de dames van Altior teveel 
vrije kansen gemist, daar waar 
Rosolo de kansen wel afmaak-
te. Er werd keihard gewerkt, bij 
vlagen heel mooi gespeeld, ech-
ter niet gescoord. Hierdoor ging 
Rosolo met een 5-3 overwinning 
naar de finale, terwijl Altior om 
de 3e en 4e prijs ging spelen te-
gen De Korfrakkers uit Erp.
De tweede wedstrijd werd slecht 
gestart. De teleurstelling over 
het verlies van de eerste wed-
strijd was groot, het energiepeil 
was laag, de motivatie niet zoals 

anders. Dit, terwijl De Korfrak-
kers juist een zeer goede wed-
strijd speelden en heel zuiver 
waren in het afmaken van de 
kansen. In korte tijd stonden de 
meiden achter en met een 6-1 
achterstand werd er gerust. Na 
de rust werd er wel iets beter 
gespeeld, maar het lukte niet 
om aansluiting te vinden. De 
wedstrijd werd verloren met 9-3. 
Een ietwat teleurstellende 4e 
plek, maar al met al kunnen we 
spreken van een zeer geslaagd 
seizoen. We zijn hoe dan ook, 
super trots op deze geweldige 
meiden!
Korloo R1 – Altior R1
Uitslag: 5-10.

Altior C1 4e op het NK 

NUENEN/HEESWIJK-DINTHER - Na het behalen van een 2e plek op 
het NK in de zaalcompetitie en een zeer goede 2e helft van de veld-
competitie, waren de verwachtingen hoog gespannen. De eerste 
wedstrijd werd gespeeld tegen Rosolo uit Reusel. 

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

Huldiging 5 kampioensteams Hockeyclub HDL
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 6 juni heeft Hockeyclub 
HDL 5 teams gehuldigd die 
kampioen zijn geworden in het 
seizoen 2015-2016. 
De teams van Meisjes A1, Jon-
gens B1, Dames 2 en de zaal-
hockeyteams Meisjes B1 en D1 
kregen een grote taart over-
handigd van voorzitter Camiel 
Aarts en Meisjes C2 kreeg een 
eervolle vermelding. De opkomst 
van spelers, ouders en andere 
belangstellenden was groot en 
dat was ongetwijfeld mede te 
danken aan het mooie weer. Er 
klonk dan ook luid applaus voor 
de mooie prestaties.

Voorzitter Camiel Aarts feliciteert het Meisjes A1 team van harte met haar 
kampioenschap  Foto: Anja Bekkers

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

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

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

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
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‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
DressUp InStyle

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

KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 
BSO De Toversteen

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

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

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

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

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

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

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

www.mooibernheze.nl

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

BerNHeZe SPOrTIeF

Jeugdvisser 
‘De Bleeken’ Zuidwest-
Nederlands kampioen

WOUDRICHEM/HEESCH – De 
selectiewedstrijden vissen voor 
de jeugd, vonden zaterdag 4 
juni op de grachten te Woudri-
chem plaats. Visclub de Bleeken 
uit Heesch-Vinkel was vertegen-
woordigd met vijf jeugdvissers.

Er deden in totaal dertig vissers 
mee, die onderverdeeld werden 
in drie leeftijdscategorieën.

In de categorie tot 15 jaar deden 
twaalf vissers mee en werd Ro-

bin van de Laar uit Heesch kam-
pioen van Zuidwest-Nederland 
met 382 gram en Tijmen Dap-
pers, ook uit Heesch, derde met 
252 gram.

In de categorie 15 tot 20 jaar 
deden dertien jeugdvissers mee, 
waarvan drie van de Bleeken.

Hier werd Rick Hartogs 6e, Max 
van Grinsven 10e en Brian v.d. 
Helm 13e.
Robin en Tijmen hebben zich 
daarmee geplaatst voor deel-
name aan het Nederlands kam-
pioenschap jeugdvissen, die zal 
worden gehouden op zaterdag 
10 september in Urk, op de  
Urkervaart.

Visclub De Bleeken feliciteert 
beide vissers met het behaalde 
resultaat en wenst ze tevens suc-
ces op 10 september.

vissen

Onder zware zomerse omstan-
digheden, kwamen de Boys 
uitstekend uit de startblokken. 
Halverwege de eerste helft ver-
zwakte het offensief en kwam 
VIOS zo nu en dan gevaarlijk 
voor het doel van keeper Geert 
van de Ven. 
Vlak voor rust leek de score 
geopend te worden door Vor-
stenbosch, maar Gilbert Lan-
genhuijzen kon het buitenkansje 
dat hij kreeg na een goede actie 
van Marvin van Heeswijk, niet 

benutten. Luttele seconden la-
ter, werd het alsnog 1-0, toen 
Ronald Bijl diep gestuurd werd 
en beheerst binnenschoot. Een 
enorme opsteker, want hiermee 
was de stand over twee wedstrij-
den gelijk. 

Na rust denderden de Vorsten-
bossche Boys door. In de 67e 
minuut schoot Gilbert Langen-
huijzen het duel op slot, door na 
een scrimmage de 3-0 binnen 
te schieten. Even daarvoor had 

Bijl namelijk een penalty verzil-
verd. De thuisploeg zat op rozen 
en liet VIOS vanaf dat moment 
wat meer komen. Hierdoor ont-
stonden nog enkele gevaarlijke 
counters, maar er kwamen geen 
goals uit. VIOS maakte de wed-
strijd vlak voor tijd nog wel even 
spannend, maar verder dan 3-1 
wist het niet te komen. Na een 
miraculeuze redding van Van de 
Ven in de laatste minuut, blies de 

uitstekend leidende scheidsrech-
ter het duel af. 

De champagne werd ontkurkt, 
want na 3 jaar afwezigheid, is 
het vlaggenschip van de Vor-
stenbossche Boys terug in de 4e 
klasse. Na een lang seizoen was 
daar dan toch de zwaarbevochte 
maar verdiende promotie voor 
het team van trainer Ruud Fles-
kens.

Vorstenbossche Boys 
promoveert naar vierde klasse
VORSTENBOSCH – Voor Vorstenbossche Boys 1 stond afgelopen zondag de return van het tweeluik 
met VIOS’38 uit Beugen op het programma. De uitwedstrijd werd nipt met 2-1 verloren, waardoor er 
thuis nog van alles mogelijk was. 

voetbal

de champagne 
werd ontkurkt

dertig vissers 
onderverdeeld in drie 
leeftijdscategorieËn
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donderdag 9 jUni

‘t sfeerhuys: workshop 
buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

lezing: relationaliteit 
als basisprincipe
Parochie De Goede Herder 
Heesch Nistelrode en 
Vorstenbosch

informatiepunt welzijn 
hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 35

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch 
 
vrijdag 10 jUni

rave van fortuin
Tent Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

dos’80 beachhandbal-
toernooi
De Misse Heesch
PAGINA 3

rUm
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Kick-off samenloop 
voor hoop heesch
Centrum Heesch
PAGINA 33

reiki 2 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 35

Yentl en de boer in concert
Natuurtheater de Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 11 jUni

Kermis en muziek
Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

dos’80 beachhandbal-
toernooi
De Misse Heesch

start: ’t pumpke nisseroise 
open 2016
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

Centrum maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

live muziek met drie 
bands
De  Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

aspergetocht
Heeswijk-Dinther

lezing: holkje van der 
veer
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 37

horizon discoavond
Restaurant de Waard Heesch

zondag 12 jUni

Kermis en muziek
Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

mtb cup heeswijk
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 39

dos’80 beachhandbal-
toernooi
De Misse Heesch
PAGINA 3

veteranen sportdag
Sportpark De Hoef Loosbroek
PAGINA 5

natuur- en bijenmarkt
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 31

horizon voetbaltoernooi
Sportpark Braaken Heesch

open zondag: 
raamdecoratietotaal-
markt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Uitwisselingsconcert: 
jeugdorkest happy fiep
‘t Slotje Herpen

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

hKK de elf rotten excursie
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 37

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 13 jUni

Kermis en muziek
Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

start: ivn biowalking
Erenakkerstraat 5 Nistelrode
PAGINA 4

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 35

alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

dinsdag 14 jUni

Kermis en muziek
Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

informatiebijeenkomst: 
sociaal domein
CC De Pas Heesch

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

hockey clinics
Steen- en Stokstraat 1 
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

lezing: schouderklachten 
en reuma
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 15 jUni

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark 
Heesch

donderdag 16 jUni

oud papier
Buitengebied Nistelrode

informatiepunt welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

muziekschool zieso 
en de blue stars
Huize Heelwijk Heesch

vrijdag 17 jUni

Uitslag lôsbroekwist
CC De Wis Loosbroek

bobz
Dorpshuis Nistelrode

5a helma van de rakt: 
natuurlijk leren in de 
maashorst
Gagelstraat 5 Schaijk

back on track 
joe Cocker coverband en 
the bruceband
Natuurtheater de Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 18 jUni

roefeldag
Bernheze

open dag: zorgboerderij 
de lindenhoeve
Menzel 28 Nistelrode

tenderfeet street 2016
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 41

aurora ontmoet
CC De Pas Heesch

Youp van ’t hek: licht
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Q music the party
Café-Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

bike my day
Bomenpark Heesch
PAGINA 9

zondag 19 jUni

vaderdag

finale: ’t pumpke 
nisseroise open 2016
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

expositie Kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

boxing the time
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA35

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 20 jUni

vrij bridgen bridgeclub 
de Klotbeek
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdag 21 jUni

5a helma van de rakt: 
bijzondere aandacht avond
Gagelstraat 5 Schaijk

hockey clinics
Steen- en Stokstraat 1 
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 22 jUni

i-meet: grote afsluiting 
met verrassing
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

lezing over bisschop 
bekkers
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

Centrum samarpana: 
workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther


