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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

GRASKAAS EN 
A2A2 KAAS

We verkopen weer graskaas in 
onze winkels! De belangrijkste 
leverancier van de melk voor de 
graskaas is natuurlijk de koe! 
Vorig jaar hadden we tijdens 
Heesch Presenteert zelf ook een 
mini-boerderij geregeld. Dat is 

niet alleen schattig maar ook anno nu! Iedereen wil graag 
weten waar het product vandaan komt en hoe het wordt 
verwerkt. Hoeveel melk produceert een koe eigenlijk? 
Wat kun je nog meer doen met melk! een koe is een 
vrouwelijk rund en een belangrijke producent van melk. 

een melkkoe 
geeft in een 
lactatieperiode  
tussen de 5 en 
35 liter melk per 
dag: gemiddeld 
20 liter melk per 
dag. een koe 
wordt gemiddeld 
315 dagen per 
jaar gemolken. 
Dit komt neer op 
een gemiddelde 

productie van 6300 liter melk per koe per jaar. Sommige 
koeien produceren tijdens hun leven wel 100.000 liter melk. 
Van melk worden natuurlijk nog andere producten gemaakt 
dan alleen kaas. Yoghurt, karnemelk en boter, maar wist je 
dat je melk ook kunt gebruiken als aftersun, als make-up 
remover of om er je muggenbult mee in te smeren, 
(de enzymen in de melk neutraliseren de beet). 

In het Betuwse Ingen worden hele bijzonder koeien 
gehouden, van het Guernsey en Fleckvieh ras, wat al 
eeuwen raszuiver is en een voorloper waren de Oerossen. 
De Oerossen waren niet alleen fysiek, maar ook genetisch 
anders dan onze huidige melkkoeien. een belangrijk verschil 
zit in de samenstelling van de melk. Melk van onze huidige 
melkkoeien bevat namelijk het A1-gen, terwijl melk van de 
vroegere oerossen het A2-gen bevat waarvan A2A2 kaas 
gemaakt wordt. Hoewel de Oeros er niet meer is, zijn er 
toch nog bepaalde rassen die het A2-gen bezitten.  Voor 
het bereiden van de kaas wordt de melk gepasteuriseerd en 
gebruik gemaakt van vegetarisch stremsel. Ook worden er 
geen geur- of kleurstoffen aan de melk toegevoegd. 
Kaas van A2-melk kan dus een oplossing zijn voor mensen 
met een koemelkallergie. A1 versus A2. Uit genetisch 
onderzoek is gebleken dat er verschillende soorten 
melkeiwitten zijn, namelijk A1 en A2. Het A1-gen bevat de 
stof BcM-7 (bétacasomorphine-7), de stof waarvan wordt 
aangenomen dat het koemelkallergie veroorzaakt. 
Dit in tegenstelling tot het A2-gen dat deze stof niet bevat. 

Wilt u meer informatie over onze kazen kom 
dan lekker proeven in de winkels!

Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en elly Bens

CoLUMN
Ton Bens

Volop muziek en cabaret 
Nadat Theo Maassen op 9 juni 
(uitverkocht) met zijn program-
ma ‘Vankwaadtoterger’ de orde 
op zaken heeft hersteld, zoals hij 
alleen dat kan, neemt een week 
later op 16 juni Pieter Derks het 
podium over. 

In zijn splinternieuwe voorstel-
ling keert Pieter Derks de wereld 
opnieuw binnenstebuiten. Met 
rake grappen belicht hij alles van 

de andere kant. 
Van het kleinste leed tot het 
grootste nieuws. 16 juni, aan-
vang 21.00 uur. entree € 20,- 
(exclusief servicekosten).

Släpstick in de open lucht
‘Ongekend hoog niveau’ en 
‘vernieuwend en humoristisch’; 
dat zeggen de kranten over de 
Wëreldbänd en hun voorstel-
ling ‘Släpstick’. een show met 
muzikale virtuositeit, ontroering 
en humor, het grootste en het 
allerkleinste, kleur en zwart-wit, 
en bovenal SLÄPSTIcK! In de 
Kersouwe speelt zij een open-
luchtversie van dit succesvolle 
programma. 17 juni, aanvang 
21.00 uur. entree € 20,- (exclu-
sief servicekosten).

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

Open Podium en meer 
in natuurtheater de 
Kersouwe

HeeSWIJK-DINTHeR - Op 2 juni is het weer tijd voor het altijd zeer 
drukbezochte Open Podium van Natuurtheater de Kersouwe. Het 
avondvullend programma kent een hoog lokaal karakter en biedt 
ruimte aan de meest uiteenlopende disciplines. Muziek, cabaret, 
zang, dans, en poëzie; alles kan en mag. De organisatie is het weer 
gelukt om een unieke mix van artiesten, singer songwriters, bandjes 
en koren bijeen te brengen. Genieten gegarandeerd dus! Aanvang 
20.30 uur. Entree is gratis.

Foto: Jos Dortmans

Vrijwilligerspunt Bernheze

Gastheer/-vrouw voor het MaxHuis in Heesch
Het MaxHuis is een wooninitiatief voor ouderen: een 

kleinschalige woonvorm in de wijk waar de bewoners 
(4 tot 6 bewoners), als dat nodig is, zorg en 

ondersteuning kunnen krijgen. We zoeken iemand 
die het leuk vindt deze ouderen in de huiskamer 
gezelligheid te bieden, de tijd te nemen voor een 
gesprekje met de bewoner, om spelletjes te doen, 
te kaarten, mee te helpen met koken/bakken en/of 

een wandeling te maken.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit 

om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze
in Heesch, 06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, 

www.ons-welzijn.nl.
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Het avondvullend 
programma kent 
een hoog lokaal 
karakter

jaar gemolken. 

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Kaas van A2-melk kan dus een oplossing zijn 
voor mensen met een koemelkallergie

Tip 

Water met 
een smaakje

Zeker als het warm weer is. 
Glazen kan, liefst afsluitbaar, vullen 
met water en dan kun je erin doen 
wat je zelf lekker vindt. Hieronder 

enkele lekkere combinaties:
•	schijfjes citroen met munt

•	schijfjes komkommer 
met meloen

•	frambozen, aardbeien 
en blauwe bessen

•	Schijfje limoen met sinasappel
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Column hieke Stek gemeentedichter

Vlieg!
Sla je vleugels uit
de wijde wereld in
klapwiekend hoger, hoogst
zover je kunt 
blijf hoog en veilig
voel je vrij 

Laat jouw weg bepalen
door de wervelende wind
Zij brengt je
waar het moet
zij is jouw hart
voel je passie

Luister niet te veel
naar de aardse woorden
over wat moet
en wat niet
durf te luisteren
naar je innerlijke stem
voel je wijs 

En als je landt
doe dat dan bewust
wees niet bang
weg te vliegen
voor iets nieuws 
als dat beter voelt
voel je gelukkig

Verbind je met mensen
die jou zien en
niet alleen zichzelf 
leef in liefde
in plaats van angst
voel je mooi

Maak je los van
wat je onbelangrijk vindt
maak eigen keuzes
vertrouw op jezelf 
op jouw kunnen
en op jouw weten
voel je rijk

Met dichterlijke groet, Hieke Stek
Gemeentedichter van Bernheze

Laat jouw weg bepalen
door de wervelende wind
Zij brengt je
waar het moet
zij is jouw hart
voel je passie

Vrijwilligers gezocht 
wandelvierdaagse Laverhof!

Met ongeveer 100 deelnemende 
bewoners en nabij de 150 fami-
lieleden/vrijwilligers is het een 
groot evenement voor iedereen. 
een activiteit waar ieder jaar 
weer naar wordt uitgekeken. 

De voorbereidingen beginnen al 
een paar maanden van tevoren. 
Om dit evenement ‘op rolletjes’ 

te laten verlopen, zijn vrijwilli-
gers hard nodig. 

De routes zijn ongeveer 5 km 
per dag en leiden door de na-
tuur van Heeswijk-Dinther.

Wij zijn op zoek 
naar vrijwilli-
gers die één 
of meerdere 
dagen een 
bewoner of 
cliënt willen du-
wen in een rolstoel om zo samen 
te genieten van elkaars gezel-
schap en de mooie natuur. 

Bent u geïnteresseerd?
U kunt zich aanmelden tot 
17 juni bij de Dagbestedings-

coaches Welzijn Marga Goos-
sens en Annelies cornelis, 
tel. 0413-298408 of per e-mail 
welzijn.heeswijk@laverhof.nl.

HeeSWIJK-DINTHeR - Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 augustus nemen weer veel bewoners en 
cliënten van Laverhof, locatie Cunera | De Bongerd, deel aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse van Hees-
wijk-Dinther. Het is de 54e keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. 

De betekenis van de 
Oostenrijkse Successieoorlog 
voor oostelijk Staats Brabant 
1740-1748 en het Hoofd-
kwartier van de Hertog van 
Cumberland te Nistelrode.
Dit interessante historische 
verhaal met veel passende 
afbeeldingen vertelt over de 
grote moeilijkheden welke 
het oosten van onze 
provincie tijdens deze oorlog 
ondervond. 
Steden en dorpen moesten 
zware offers brengen en on-
dervonden veel narigheden.

Ondergetekende bestelt het hierboven genoemde boek.

Naam

Straat en huisnummer

Woonplaats en postcode

De adressen waarheen  u het formulier kunt verzenden of afgeven zijn: 
H. Geurts, Blauwesteenweg 38, 5388 BZ, Nistelrode

Ook  via e-mail: henkgeurts@home.nl
L. van den Heuvel, Dr. S. van Zwanenberglaan 6, 5384 BW, Heesch

Ook via e-mail: heuvel191@home.nl

Als u  het onderstaand formulier invult en opstuurt naar een van de 
onderstaande adressen, wordt het boek bij u thuis bezorgd. 

De prijs van het boek € 14,50 betaalt u bij bezorging.

Het boek is ook verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel 
te Heeswijk, Heesch, Nistelrode, Oss, Uden en Veghel. 

Jeugd- en 
gezinsvierdaagse

2015
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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
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHUiszorg pAntein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeescH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a, 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
Plein 1969 13b, 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
uden. 0413-381848
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nistelrode / VorstenboscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
brabantzorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40, 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-Dinther 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor EEN grati� 

behandelin� va� d� oksel� per persoo�

De laagdrempelige dagbesteding 
vindt wekelijks plaats op woens-
dagmiddag, van 14.00 tot 16.30 
uur, in cc De Pas. “Getrainde 
vrijwilligers van het Dorpsplein 
organiseren diverse gevarieerde 
activiteiten en ontmoetingen, 
met ondersteuning van profes-
sionals van Dienstencentrum 
Heelwijk. Met deze vorm van 
dagbesteding wordt hopelijk de 
last van mantelzorgers voor een 
klein deel verlicht. Ook de man-
telzorger van de deelnemer is 
van harte welkom op de woens-
dagmiddagen”, aldus Sandy 
Meeuwsen en Peter Sleegers, de 
kartrekkers van dit project. 

Meedoen?
Voor de groep die woensdag 
31 mei van start gaat, zijn nog 
een paar plekken vrij. In totaal 

zal een groep bestaan uit acht 
tot twaalf personen. Heeft u 
belangstelling voor deze vorm 
van dagbesteding of wilt u 
meer weten? Dan kunt u con-
tact opnemen met Sandy, tel. 
06-38241901 of Peter, tel. 
06-29558106 of de activiteiten-
begeleiding van Heelwijk, tel. 
0412-465551. Na aanmelding 
beoordeelt de consulent van 
Heelwijk in overleg met de co-
ordinator van Dorpsplein Heesch 
of deelname aan de dagbeste-
ding passend en mogelijk is. Wilt 
u liever eerst een persoonlijk ge-
sprek, kom dan naar het spreek-
uur van Dorpsplein  op dinsdag- 
en donderdagochtend van 9.30 
tot 11.30 in cc De Pas. Omdat 
de gemeente deze dagbesteding 
financieel ondersteunt, is de ei-
gen bijdrage maar € 2,- per keer.

Laagdrempelige dag-
besteding voor actieve 
ontmoeting

HeeScH - De laagdrempelige dagbesteding gaat vanaf woensdag 
31 mei van start. Deze dagbesteding, waarvoor géén WMO- of 
WLZ-indicatie nodig is, is een initiatief van Dorpsplein Heesch, de 
sociale vraagbaak, in samenwerking met professionals van Dien-
stencentrum Heelwijk. 

Peter en Sandy

Bedrijven en particulieren kun-
nen tegen betaling een be-
drijfslogo of naam in de tafel la-
ten frezen, waarbij de opbrengst 
volledig ten goede komt aan 
SamenLoop voor Hoop Heesch.  

Tijdens een veiling wordt ieder-
een in de gelegenheid gesteld te 
bieden om een bedrijfslogo en/
of naam te laten vereeuwigen op 
deze bijzondere tafel. Wil je niet 
wachten tot de veiling? Neem 
dan contact op met team ’traject 2
via onderstaand mailadres.

Om de kringloopgedachte van 
Herso uit te dragen wordt de ta-
fel gemaakt van gebruikt hout. 
Bij deze wordt een oproep ge-
daan aan alle inwoners van 
Bernheze om een stuk hout of 
een meubelstuk te doneren, zo-
dat de meubelmakers van Her-
so een prachtige tafel kunnen 
maken. Alleen massief hout is 
bruikbaar en kan tot en met 31 
juli 2017 24/7 afgegeven wor-
den bij Herso, Molenhoeven 3 in 
Loosbroek. 

Als er voldoende hout wordt in-
geleverd zal de tafel in het nieu-

we theaterseizoen een bijzonder 
mooi plekje in cc De Pas krijgen. 

Daarnaast gaat team ‘traject 2 
zelf sportkruidkoek bakken vol-
gens een verantwoord recept 

van Anja van Geel (sportdiëtiste 
o.a. voor NOc*NSF): boordevol 
gezonde ingrediënten zoals no-
ten en gedroogd fruit. Door de 
juiste brandstoffen in deze koek 
heeft iedereen de goede ener-
gie om het samen lopen tot een 
succes te maken! Deze kruid-
koek wordt tijdens de Samen-
Loop verkocht, maar kan ook op 
voorhand besteld worden, € 2,- 
per 2 plakken.  De opbrengst is 
natuurlijk voor SamenLoop voor 
Hoop Heesch.

Heb je vragen over deze acties of 
wil je financieel ondersteunen? 
Neem dan gerust contact op met 
team ’traject 2 door een mail te 
sturen naar info@trajectheesch.nl.

team ‘traject 2 heeft 
bijzondere acties
Voor SamenLoop voor Hoop Heesch

HeeScH - Zo gaat circulaire meubelmakerij Herso een tafel maken 
van gebruikt hout. Wat deze tafel zo bijzonder maakt is dat deze 
tafel gratis gemaakt wordt door de meubelmakers van Herso en ge-
schonken wordt aan CC De Pas.

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

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

3x RADEN 
De zwoele avonden breken weer aan. 
Hup, die BBQ naar buiten. Om uw BBQ 
compleet te maken, hebben wij 
heerlijke tapasbroden. Een super 
alternatief voor ’n stokbrood.

iedereen die op facebook het juiste antwoord doorgeeft 

maakt kans op één van de drie gratis tapasbroden

wat er deze week 
in ons tapasbrood zit

Grand Cru

Tapasbrood
van de week
bereid met desem, 

olijfolie, peterselie 

en… 2,50
normaal  2,95

     

  

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

Harde broodjes

naar keuze

4 stuks   1,00

Michel Sol nieuwe eigenaar Slagerij H. van Orsouw

De afgelopen veertig jaar hebben 
Harrie, Anita en Mari, samen met 
een gemotiveerd team, u met 
veel plezier van dienst mogen 
zijn.  Zij danken u hartelijk voor 
het vertrouwen in Slagerij van 
Orsouw. Deze week zullen zij de 
slagerij overdragen aan een nieu-
we eigenaar die de kwaliteit die u 
van Slagerij van Orsouw gewend 
bent, zal waarborgen.

Michel Sol zal de hoge kwaliteit 
van de slagerij handhaven. Vanaf 
zijn vijftiende zit hij al in het vak. 
Inmiddels heeft Michel al dertig 
jaar ervaring als slager. “Voor mij 

is het een grote verantwoorde-
lijkheid om deze slagerij over te 
nemen. Ik hoop van de klanten 
net zoveel vertrouwen te krijgen 
als Harrie”, zegt Michel. Sla-
gerij van Orsouw is een slagerij 
met een ons-kent-ons-sfeer die 
verbonden is met de mensen in 
Heesch. 

Harrie geeft het stokje dus over 
aan Michel, maar voorlopig zal er 
verder niets veranderen in de sla-
gerij. De naam blijft onveranderd 
en ook zal Michel doorgaan met  
barbecues en buffetten op loca-
tie zoals u al jaren gewend bent. 

V.l.n.r.: Mari, Harrie en Anita  

Tekst: Matthijs van Lierop 
Foto’s: Ad Ploegmakers

HeeScH - In veertig jaar tijd maakten Harrie, 
Anita en Mari van Orsouw van een klein win-
keltje een kwaliteitsslagerij met naam. Met veel 
plezier stonden zij altijd in de slagerij. Vanaf deze 
week neemt Michel Sol de slagerij over en zorgt 
hij voor dezelfde kwaliteit die u van Slagerij van 
Orsouw gewend bent.

Michel en Harrie met hun partners

Het team 
dat in de 
slagerij 
werkt blijft 
hetzelfde

Slagerij Van Orsouw blijft uw 
vleesspecialist voor topkwaliteit 
rundvlees en voor uw barbecues, 
buffetten en alle andere specia-
liteiten die slagerij van Orsouw 
zo uniek maken. Het team dat in 
de slagerij werkt, blijft hetzelfde. 
Ook Harrie neemt voorlopig nog 
geen afscheid van zijn slagerij. 

“Harrie blijft nog bij de winkel 
betrokken om mij te ondersteu-
nen. en daar ben ik erg blij mee”, 
besluit Michel.
Voor meer informatie kijk op 
www.slagerijvanorsouw.nl

‘t Dorp 34, Heesch
0412-451212 

Michel en Harrie schudden elkaar de hand

De naam blijft onveranderd en ook 
zal Michel doorgaan met  barbecues 

en buffetten op locatie



  
Woensdag 31 mei 20176

Sport dus niet alleen, maar zorg 
ook dat je als jongere mentaal 
sterk wordt. een sterke persoon-
lijkheid krijg je niet door met alle 
winden mee te waaien en achter 
elk muziekkorps aan te lopen, 
maar wel als je alle opties in het 
leven op waarde weet te schatten. 

Graag willen we als parochie De 
Goede Herder je hierbij helpen 
en je nieuwsgierigheid prikkelen 
het christelijk geloof te ontdek-
ken. Leven vanuit je geloof is het 
lef hebben om verder te kijken 
dan je neus lang is. Durf jij over 
de drempel van het onbekende 
heen te stappen? Kom dan op 
deze zondag naar ons parochie-

centrum in Nistelrode aan de 
Lindestraat 6. 
Meld je van te voren aan via 
jongkatholiekdgh@gmail.com
zodat om 18.30 uur de deur 
voor je open staat. Vanaf 19.00 
uur ervaar je met leuke spelen 
anderhalf uur lang welke Geest 

er sinds Pinksteren in de kerk 
waait. 

Voor meer informatie kan con-
tact op worden genomen met 
de pastoraal werkster Annemie 
Bergsma van de kerken in Gef-
fen, Heesch, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel en Vorstenbosch: 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Ben jij de lefgozer die 
wij zoeken?
Bijeenkomst voor jongeren over Pinksteren

BeRNHeZe - Ons woord ‘lef’ is afgeleid van het Hebreeuwse woord 
‘lev’ wat moed, kracht, durf en hart betekent. Als jij tussen de 11 en 
13 jaar oud bent én geen angsthaas, hebben wij jou op 11 juni iets 
bijzonders te bieden. Want daadkrachtig zijn en ook iets vol weten 
te houden, dat vraagt om (veel) meer dan een goede lichamelijke 
conditie. 

pArocHienieuws

Ook dit jaar wil het Bossche bis-
dom, waartoe de R.K. kerken in 
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch be-
horen, de organisatie Tear onder-
steunen door een ‘Nacht Zonder 
Dak’ te organiseren. en jouw 
hulp hebben ze daarbij nodig!

Samen geld inzamelen voor 
kansarme jongeren die hun hele 
leven al in een krottenwijk wo-
nen en ervaren hoe het is om 
geen dak boven je hoofd te heb-
ben, daar draait het op 17 en 
18 juni om. Bouw en overnacht 
samen met jongeren van de pa-
rochie Heilige Nicasius in de pas-
torietuin van Heeze. Ben jij klaar 

voor een ervaring die je nooit 
meer zal vergeten? 
Schrijf dan in via 
www.nachtzonderdak.nl/heeze.
Voor vervoer vanuit de parochie 
De Goede Herder wordt gezorgd 
als je je opgave ook doorgeeft 
aan de pastoraal werkster Anne-
mie Bergsma: 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Help vanuit de kerk 
andere jongeren die 
altijd zo leven
Slaap als jongere eens een nacht zonder dak

BeRNHeZe/HeeZe - Hoe kan jij daklozen helpen? Door zelf in een 
zelfgebouwd krotje te slapen! Op zaterdag 17 en zondag 18 juni 
kun je vanuit de parochie De Goede Herder deze uitdaging aangaan 
in Heeze. Ben je tussen de 12 en 30 jaar? Help dan samen met an-
dere jongeren mee om mensen in nood te ondersteunen met geld.

Open Kloosterdagen: In-zicht in onze 
spiritualiteit

Ze vertellen graag over wat hun 
stichters en voorgangers bewo-
gen heeft en vooral wat hen nu 
nog beweegt. Ieder klooster zal 
dit op eigen wijze laten zien: er 
zijn films, presentaties, wande-
lingen, rondleidingen en vierin-
gen. Zo delen zij wat hun bezielt 
en gaande houdt. 

Op www.openkloosterdag.nl 
is een overzicht te vinden van 
deelnemende kloosters en hun 
programma’s. In sommige geval-
len is aanmelding verplicht. Wil 
je vanuit de parochie De Goede 
Herder mee naar Megen (claris-
sen óf Franciscanen), Heeswijk 
(Norbertijnen) óf Den Bosch 

(Dochters van Maria en Jozef óf 
Kapucijnen), dan kan dat. Laat 
ons vóór 6 juni weten naar welk 
klooster je voorkeur uitgaat, dan 
neemt het klooster contact op 
om je hierover te informeren. Je 
kunt zowel bellen 0412-451215 
als e-mailen 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

BeRNHeZe - In het weekend van 10 en 11 juni vinden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen 
plaats. Ongeveer 40 kloosters zullen een deel van dit weekend hun deuren open zetten en bezoekers 
van harte welkom heten. Zij nodigen iedereen uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd 
en met hun spiritualiteit.

Pinksteractie in HDL

Missionarissen en missionair 
werkers strijden tegen geweld, 
onrecht en armoede. Zij geven 
concreet handen en voeten aan 

‘Geloven in de ander’, het the-
ma van 2017. Zij leven samen 
met arme en kwetsbare mensen 
in alle delen van de wereld. Met 
hun aanwezigheid zeggen ze  
“ik geloof in jou, wie of wat je 
ook bent of doet.” Zo geven zij 
mensen kracht en moed om hun 

eigen situatie te veranderen voor 
een betere toekomst.

Nadere informatie over de Pink-
steractie vind je op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Geloof ook in de ander. Steun 

de collecte. Jouw hulp maakt het 
verschil!  

MOV Heeswijk-Dinther 
Loosbroek
werkgroep voor Missie, 
Ontwikkeling en Vrede  
Ria van Hemmen.

HeeSWIJK-DINTHeR/LOOSBROeK - Missionarissen en missionair werkers hebben bij hun werk onze 
hulp hard nodig, niet zozeer voor zichzelf, maar juist voor de mensen voor wie zij werken. Daarom 
organiseert de werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) van de geloofsgemeenschappen 
van Heeswijk, Dinther en Loosbroek in het kader van de Pinksteractie een tweede collecte in de Week 
van de Nederlandse missionaris (WNM) tijdens de vieringen van 4 en 5 juni.

Uitloting obligaties 2017
HeeSWIJK-DINTHeR - In 2009 
heeft het parochiebestuur van 
de Sint Servatiusparochie in 
Dinther een obligatielening uit-
gegeven voor de restauratie en 
het behoud van de St. Servati-
uskerk. 

Notariskantoor Wedemeijer & 
Dielissen heeft daartoe in april 
2017 weer 10% van de obliga-
tienummers uitgeloot: 

12, 16, 35, 38, 44, 47, 62, 77, 
79, 84, 118, 138, 143, 144, 145, 
146, 168, 181, 191, 204, 214, 
220, 234, 249, 271, 272, 282, 
283, 304, 323, 336, 367, 370, 
373, 395, 402, 409, 434, 441, 
446, 459, 467, 487, 488, 490, 
502, 503, 513, 522, 523, 524, 

527, 536, 547, 560, 573, 585, 
588 en 590.

Twee mogelijkheden
Als jouw obligatie uitgeloot is kun 
je € 50,- terugkrijgen als je de obli-
gatie vóór 1 oktober inlevert bij Jo 
van Hemmen, Julianastraat 7 in 
Dinther. 

een andere mogelijkheid is om dit 
geld te schenken aan Stichting Be-
houd Kerkgebouw Sint Servatius 
Dinther. Je geld wordt dan goed 
besteed aan het onderhoud van 
dit monument. Mocht je dit willen, 
dan hoef je verder niets te doen. 

Geld blijft nodig
Voor het behoud van de monu-
mentale St. Servatiuskerk is een 
instandhoudingplan gemaakt. 
Naast een bijdrage van Monu-
mentenzorg moet jaarlijks een 
bedrag van € 30.000,- bijeenge-
bracht worden. 
er is een stichting opgericht met 
als doel het werven van financiën 
voor het gebouw: Stichting Be-
houd Kerkgebouw Sint Servatius 
Dinther. Dit is een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Het 
is dus ook mogelijk om voor de 
belasting aftrekbare schenkingen 
te doen. 

Alvast bedankt voor al je hulp
Geloofsgemeenschap 
St. Servatius Dinther.

Bidden van de Rozenkrans
HeeSWIJK-DINTHeR - Heb je 
verdriet en wil je met iemand 
daarover praten, iemand die je 
begrijpt? Kom rozenkrans bid-
den.

Tijdens het bidden van de ro-
zenkrans sta je stil bij gebeur-
tenissen uit het leven van Jezus 
en Maria. Deze gebeurtenissen 
noemen we ‘de geheimen van 
de rozenkrans’. De rozenkrans is 

als het ware een krans van ge-
beden (rozen) die we aan Maria 
aanbieden, terwijl we vragen om 
haar gebed.

Wij bidden in Nederlands, Pools 
en engels.
Vrijdag 2 juni in de Willibror-
duskerk aan de Hoofdstraat om 
19.00 uur.  

Je bent van harte welkom.

‘Durf jij over de drempel van het 
onbekende heen te stappen?’

Steun de collecte 
uw hulp maakt 

het verSchil

voor het behoud van de 

monumentale Sint ServatiuSkerk
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 7 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

1 zakje voorgebak-
ken stokbrood

2 stuks voor

Zachte witte 
bollen
8+4

gratis

Kip cajun

100 gr. € 0,85
Pesto Karbonade

100 gr. € 0,75

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Pinksteren
5 en 6 juni
Filiaal Nistelrode 
gesloten

Hamburgers

4+1 gratis

11,00

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

‘SamenLoop voor Hoop salade’
50% van de opbrengst van deze salade gaat 

naar De SamenLoop voor Hoop Heesch

Wilde bosperziken 500 gram € 1.75
gemengde sla 200 gram € 1.00

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

8 personen
nu

Wenerbodem gevuld met room, 
aardbeienbavaroise en aardbeien 

van Jan & Birgitte uit Uden

1,50

Pinkster aardbeienvlaai

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Dinsdag 6 juni gesloten

Dinsdag 6 juni open 
van 8.00-18.00 uur!

Voor het volgen van deze lezing 
is het niet noodzakelijk dat U 

eerdere lezingen heeft gevolgd. 
Na de lezing geeft Lama Zeupa 

gelegenheid tot het stellen vra-
gen. Deze lezing is voor iedereen 
toegankelijk: ook niet- Boed-
dhisten zijn welkom. De lezing 
zal in het engels zijn en worden 
vertaald naar het Nederlands.
Bijdrage voor deze lezing: € 13,-. 

Bel of mail voor aanmelding.

Karma eusel Ling
Heuvel 1a Vorstenbosch
0413-340320
info@karmaeuselling.nl
www.karmaeuselling.nl

Lezing door Lama zeupa; 
lodjong training van de geest
Dinsdag 6 juni 2017 van 20.00 tot 22.00 uur

VORSTeNBOScH - Na de voorbereidende oefeningen gaat Lama Zeupa nu uitleg geven over de trai-
ning van de Geest. Wie denkt dat je gelukkig wordt van wereldse zaken komt bedrogen uit en zal na 
lang zoeken erachter komen dat het ware geluk van binnen zit. Door het trainen van de Geest, volgens 
traditionele richtlijnen uit het mahayana, ontwikkelt men langzaam mededogen door onze zelfzuchtige 
verlangens los te laten.

Hisse Helden Live 2017!

Op 29 mei 2017 start de online 
kaartverkoop op de website van 
cc De Pas www.de-pas.nl. 
Naast losse kaartjes kun je ook 
kiezen voor een vriendenpakket. 
Wanneer je kiest voor het vrien-
denpakket wordt er een statafel 
voor je gereserveerd op de beste 
plaats in de zaal, krijg je consump-
tiebonnen en heb je een eigen 
ober die zorgt voor drinken en 
een hapje. Meer informatie over 
het vriendenpakket staat ook op 
de website van cc De Pas.

Houd Facebook in de gaten voor 
meer informatie en updates over 
de artiesten, band en inhoud van 
de avond.

HeeScH - De voorbereidingen voor Hisse Helden Live zijn in volle gang. Dit spetterende nieuwe muzi-
kale evenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 september in CC De Pas. Alle artiesten zijn bekend 
en de repetities gaan binnenkort van start. De Hisse Helden worden begeleid door een samengestelde 
Hisse band. De band en artiesten zullen we binnenkort aan je voorstellen onder andere via
facebook.nl/hissehelden en DeMooiBernhezeKrant.

alle artieSten 
ZiJn bekend

www.tipmooibernheze.nl
ga naar

• anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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KBO Bernheze
KBO NISTELRODE
Ogen en monden goed de kost gegeven

Veel animo 
voor reis naar 
Amsterdam

NISTELRODE -  Liefst 76 reis-
lustigen van KBO-Nistelrode 
vertrokken dinsdag 23 mei om 
8.00 uur in twee bussen richting 
Amsterdam. In één bus was nog 
een jarige, dus daar werd flink 
voor gezongen.  Een kleine file 
onderweg mocht de pret niet 
drukken. Halverwege kregen we 

een heerlijk kopje koffie met ap-
peltaart en dat was smullen. De 
bediening zwaaide ons gastvrij 
uit.

In Amsterdam gingen we op een 
rondvaartboot voor een tocht 
door de grachten. Iedereen gaf 
zijn ogen goed de kost. Het was 
wel wat warm achter glas en he-
laas was de gids slecht  te ver-
staan. 
In Ankeveen werd van een uit-
gebreide lunch genoten. Daarna 
maakten we een rondrit door de 
Vechtstreek.  Een gids vertelde 
over vroeger en nu en hoe het is 
om aan de Vecht te wonen,  ge-
weldig dus met zulke riante hui-
zen en boten.

Nog even in de bus en toen stond 
er een zeer goed diner voor ons 
klaar. Dat was uit de kunst en er 
werd steeds aangevuld, dus heel 

lekker. Samen rond  zeven grote 
ronde tafels was het heel gezellig 
dineren.

Wat hebben we genoten met z’n 
allen. Een groot compliment voor 
de organisatie.

Kom je er 
ook bij?

HEESCH  - Het gaat goed met 
de KBO! Er komen steeds meer 
leden bij, het zijn er nu al 1225. 
Ook komen er nog steeds activi-
teiten bij waar onze leden druk 
gebruik van maken. Maar… al 
die bedrijvigheid en gezelligheid 
onstaat niet vanzelf, af en toe 
moeten daavoor de handjes uit 
de mouwen, met andere woor-
den: nog meer vrijwilligers zijn 
welkom.

Het bestuur zoekt bijvoorbeeld 
een vrijwilligerscoördinator. Ben 
je een beetje bekend met per-
soneelswerk en ken je nogal wat 
Heesche mensen en wil je enkele 
uren per week daaraan beste-
den? Kom dan eens praten!
Onlangs heeft zich iemand ge-
meld als kartrekker voor de com-
puterhulp en cursussen. Daar zijn 
we blij mee. Heb je kennis op dit 
gebied en wil je gewoon komen 
helpen om digibeten vooruit te 
helpen: laat van je horen!
We gunnen onze leden hier en 
daar een beetje korting onder 
het motto: ledenkaart = kortings-
kaart. Heb je een beetje evaring 
in acquisitie en zou je enkele uren 
per week daaraan willen beste-
den? Je bent echt welkom.
Voor inlichtingen/aanmelding bel 
of mail Rinie Leemhuis, 
0412-454486 of 
evenementen@kboheesch.nl.

Foto: Frans van der Lee

Kort nieuws

Keeztoernooi 
CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - Het 
eerste keeztoernooi, waarbij 
spelers uit Heeswijk-Dinther 
en ook daarbuiten gezel-
lig hebben gespeeld, vond 
plaats op 12 mei. Reden ge-
noeg om nog een toernooi 
voor de zomervakantie te or-
ganiseren. Op vrijdag 9 juni 
vindt het tweede Keeztoer-
nooi plaats in CC Servaes, in 
Dinther naast de kerk. 

Evenals de afgelopen keer zal 
SEM-events de avond ver-
zorgen. De zaal is open van-
af 19.00 uur en het toernooi 
start om 19.30 uur, zodat er 
vijf ronden kunnen worden 
gespeeld. Hebben jij en je 
teamgenoot zin in een gezel-
lige keezavond met kans op 
een leuke prijs? Schrijf je dan 
snel in. Inschrijven als koppel 
doe je door te mailen naar 
info@sem-events.nl. 
Je ontvangt dan per mail een 
bevestiging met een beta-
lingslink voor het inschrijf-
geld, dat € 10,- per koppel 
bedraagt. We hopen vele 
keezliefhebbers te ontvangen 
op vrijdag 9 juni. 

Samen Sterk 
HDL
HEESWIJK-DINTHER -  Je 
ziet het veel om je heen, ou-
dere mensen die naarmate 
de leeftijd vordert toch wat 
kwetsbaarder worden. En 
die je er dan voor wilt be-
hoeden dat er iets mis gaat. 
Maar wat is dan slim om te 
doen? Hoe schat je een risico 
in? Wanneer doe je teveel of 
juist te weinig?

Op 6 juni organiseert Samen 
Sterk een informatiebijeen-
komst om hierover met elkaar 
te praten. Deze bijeenkomst 
is speciaal bedoeld voor de 
informele kring van mensen 
rondom een kwetsbare (ou-
dere) persoon, zoals familie, 
vrienden, buren en vrijwilli-
gers.  
Professionals zijn natuurlijk 
ook van harte welkom! 
Kom ook en praat hierover 
mee op 6 juni!

Locatie: Aula gymnasium 
Bernrode.
Tijdstip: 19.00-21.00 uur 
Samen Sterk – voor welzijn en 
zorg in HDL
info@samensterkhdl.nl.
www.samensterkhdl.nl.

20% korting 
op bece raam decoratie*

speciale acties in juni:

 15% korting 
op alle modestoffen

 10% korting 
op gordijnen incl. confectie

al  
weer een 

half jaar open!

STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

*uitgezonderd RAAM collectie

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook 

en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ  Heeswijk-Dinther

0413-293131 - info@uce.nl

Er is yoga (kom meedoen), be-
wegen voor kinderen (kom mee-
doen), er zijn workshops djembé, 
haarvlechten en handpainting. Er 
is muziek van onder andere de 

zanggroep ‘Friday’,  het smart-
lappenkoor ‘Sabbediejosia’ en 
vanaf 16.00 uur, als muzikale af-
sluiting, de band K-5 ½, bekend 
als ‘De Hoantjes’. 

MELD JE AAN VOOR  HET 
GAME-TOERNOOI  (FIFA 17)
Er kan met pijltjes worden ge-
gooid en voor de wat oudere 
jeugd is er een heus gametoer-
nooi. We spelen de welbekende 
FIFA-17 voetbalgame op de Play-
station 4. Aanmelden (maximaal 
16 deelnemers) bij Willem van 
den Akker via 
uitsmijternesterle@icloud.com. 
Apparatuur is aanwezig. Wat zit 
er achter die vervaarlijke blusslan-
gen? Altijd al eens in een brand-
weerauto willen kijken? Heb je 
interesse in de historie van Nis-
telrode, miniatuurauto’s van ‘Lion 
Cars’,  in het wereldwijd rondrei-
zen met een vrachtschip, of in het 
met gevoel omgaan met paarden 

of deel je passie voor rakketten 
met Joost van den Akker?  Wees 
onze gast!  

Je kunt gerust de hele dag blijven, 
voor de inwendige mens wordt 
gezorgd vanuit een foodtruck 
en in de patio zullen Indone-
sisch-Molukse gerechten worden 
bereid.  Het was een hele puzzel 
om alle activiteiten een plaats te 
geven, je zou er  goochelaar voor 
moeten zijn.  Oh ja, die loopt er 
ook een -’n echte- rond.
CC Nesterlé, zondag 18 juni 
2017, van 10.00 tot 17.00 uur, 
vrij entree. 

NISTELRODE - Zondag 18 juni staan van 10.00 tot 17.00 uur de deuren van Nesterlé wagenwijd open voor vrije toegang tot tal van activi-
teiten in alle ruimten. Op zondag 18 juni van 10.00 - 17.00 uur kun je ieder moment binnenlopen. Welk moment je ook binnenloopt, er is 
altijd wat te doen. 

CC Nesterlé serveert Uitsmijter 
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trendzz viert haar eenjarig bestaan
HeeScH - Al een jaar 
lang kun je bij Trendzz 
dames- en herenkle-
ding kopen voor iedere 
gelegenheid. Op 3 juni 
2016 openden de deu-
ren van de winkel voor 
het eerst en dat wordt 
precies één jaar later 
gevierd. 

Bij Trendzz kun je niet 
alleen terecht voor 
een outfit voor 
iedere gelegen-
heid, ook een 
kopje koffie of 
thee staat er 
altijd voor je 
klaar. en naast 
kleding wor-
den er ook allerlei 
accessoires, zoals 
schoenen, riemen, porte-
monnees en tassen verkocht. Je 
kunt dus compleet in het nieuw 
gestoken de deur uit stappen! 

Het Trendzz-team is trots op wat 
ze samen hebben bereikt. In de 
winkel wordt daarom iedereen 
op 3 juni een kopje koffie of thee 
met wat lekkers aangeboden en 
natuurlijk zijn er die dag ook an-

dere acties vanwege het eenjarig 
bestaan van de winkel. 

Trendzz heeft de perfecte outfit 

voor iedere gelegenheid. Houdt 
je man, vriend of zoon niet van 
winkelen, maar is hij wel toe aan 
nieuwe kleren? Geen zorgen, als 
je de kleding binnen acht dagen 
terugbrengt krijg jij je geld terug. 
Ook wordt alle kleding die je hier 

koopt gratis vermaakt wanneer 
dit gewenst is. 

Kortom, bij Trendzz  wordt goed 
voor de klanten gezorgd. Het 
team helpt je graag met het vin-
den van een nieuwe outfit, waar-
bij zij natuurlijk ook graag de 
mooiste accessoires voor je uit-
zoeken onder het genot van een 
kopje koffie of thee. en vergeet 
de extra feestelijkheden op 3 juni 
niet! Wil je op de hoogte blijven 

van alle acties? Like dan Trendzz 
op Facebook. 

‘t Dorp 68a - 5384 Mc Heesch

Team Trendzz Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

het team iS trotS 
op wat Ze Samen 
hebben bereikt

nieuw in nistelrode: 
Maashorst Makelaardij

Met Maashorst Makelaardij kiest 
Iris voor een kleinschalige aan-
pak, klanten hebben zo altijd 
contact met haar zelf. Maashorst 
Makelaardij biedt drie diensten: 
gratis waardebepaling, verkoop-
makelaar en aankoopbegelei-
ding. 
Iris Koekkoek, 45 jaar, geboren 
en getogen in Uden en inmid-

dels alweer 14 jaar woonachtig 
in Nistelrode met haar gezin. 

Ze is al jaren werkzaam bij een 
groot bouwconcern, is sinds 
2006 gediplomeerd makelaar en 
maakt nu haar droom waar door 
te starten als makelaar met eigen 
kantoor aan Donzel 4 in Nistel-
rode.

Meer weten: bel of mail Iris, 
06-11468949, 
info@maashorst-makelaardij.nl

NISTeLRODe - Vanaf 1 juni is Nistelrode een eigen makelaarskantoor rijker: Maashorst Makelaardij. Iris 
Koekkoek opent vanaf dat moment haar kantoor aan Donzel 4. Haar werkwijze maakt het verschil: lokaal, 
persoonlijk, met oog voor ieder detail en bovengemiddeld veel aandacht voor een aansprekende woning-
presentatie. Eerlijk advies over en directe hulp bij het verkoopklaar maken van de woning horen hierbij. 

Iris Koekkoek
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De leerlingen zijn op dit moment 
al druk aan het oefenen voor dit 
grootse theateroptreden in CC 
De Pas. Hiervoor is de hulp inge-
huurd van een professional: P.A. 
Producties. Bijzonder is dat de re-
gisseur van dit hele gebeuren Pe-
ter van Aar is, een oud-leerkracht 
van de school. Hij heeft samen 
met Dorette Ploegmakers een 
verhaal bedacht met als doelstel-
ling om samen een herinnering te 
smeden waar de kinderen over 
50 jaar nog over praten.

Het wordt een verhaal met ele-
menten van muziek, dans, kleur, 
feest, verpakt in een gezamenlijk 
te spelen avontuur dat uitmondt 
in een feest zoals de Beatles dat 
50 jaar geleden creëerden. Deze 
kleurrijke voorstelling draagt 
de titel: ‘De Magische Mysterie 
Tour’.

Basisschool Emmaus hoopt 15 
juni met deze voorstelling het 
50-jarig jubileum feestelijk af te 
sluiten.

Feestdag Emmaus 50 jaar
HEESCH  - Basisschool Emmaus viert op een bijzondere manier haar     
50-ste verjaardag. Op donderdag 15 juni viert de school niet alleen 
feest, maar laat ze ook een door alle kinderen samen geproduceerd 
theaterstuk zien.

Spoken kloppen niet / Eulalia Canal, Rocio Bonilla
Beer en Bosmarmot zijn beste vriendjes en spelen altijd samen. Ze 
zoeken naar verborgen schatten en zingen en dansen alsof ze be-
roemd zijn. Maar op een dag zegt Beer dat hij Eend heeft uitgenodigd 
om ook te komen spelen. Bosmarmot vindt Eend niet leuk en wil 
alléén spelen met Beer. Ze bedenkt een list om Eend buiten de deur 
te houden, maar dat pakt anders uit dan ze gedacht had. Daarmee 
is dit prentenboek een hartverwarmend verhaal over vriendschap en 
over de angst een goede vriend te verliezen als je die moet delen met 
anderen.  

De illustraties zijn mooi en sfeervol. Als je alleen naar de illustraties 
kijkt, ontdek je al een groot deel van het verhaal. Heel geschikt om 
voor te lezen voor kleuters, maar ook voor kinderen in groep 3.  

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Hoteldebotel in Heeswijk-Dinther

Zonder de inhoud te verklappen 
kan wel al verteld worden dat 
het een toneelstuk in een toneel-
stuk is…. en spannend!

Omdat de vereniging dit jaar 
haar 30-jarige jubileum viert 
heeft de jeugd een leuke acti-
viteit gehad. Ze hebben tijdens 
een workshop graffiti de schut-
ting van de repetitieruimte ‘t 
‘Tweede Bedrijf’ versierd.
De speeldata zijn: vrijdag 6 okto-
ber om 19.30 uur en zaterdag 7 
en zondag 8 oktober om 15.00 
uur in het Willibrordcentrum in 
Heeswijk. 

Tussen Sint en Kerst zijn de vol-
wassenen weer aan de beurt. 
Regisseur Mano van Venrooy is 
met zijn spelers aan het repete-
ren voor een echte ‘jubileumkra-
ker’. Bij ‘In ieder badje een ander 

schatje’ wordt de boel danig op 
stelten gezet!

De speeldata zijn: 8, 9, en 10 

december om 20.30 uur in het 
Willebrordcentrum in Heeswijk.
Zet deze data vast in je agenda. 
Nadere informatie volgt.

HEESWIJK-DINTHER - De jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn is volop aan het repeteren voor hun 
nieuwe toneelspel ‘HoteldeBotel’ van auteur Jo Rillema. De twee nieuwe regisseuses Gerdie van den 
Heuvel en Gaby Moon maken er samen met de kinderen een geweldig mooi kijkspektakel van.

Basisschool ‘t Palet haalt € 7.250,- op tijdens Actie Adoptie

Voor het inzamelen van het geld 
was er een braderie waar spullen 
te koop waren. Veel dingen die 
zelf gemaakt waren zoals taar-
ten en wenskaarten, maar ook 
kon men darten en sjoelen of 

voetballen. Er was ook een heus 
restaurant waar men een gerecht 
kon eten. VluchtelingWerk Bern-
heze was ook aanwezig met een 
kraam waar informatie gegeven 
werd, zodat duidelijk werd waar 

de inzet voor bestemd was. Het 
was superdruk met ouders, opa’s 
en oma’s die allemaal wat kwa-
men kopen of doen.
Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Geld ophalen voor goede doelen, dat gebeur-
de vorige week dinsdag tijdens Actie Adoptie op basisschool ‘t Palet. 
Dit jaar was het hoofddoel VluchtelingenWerk Bernheze, maar ook 
gaat er een gedeelte van het geld naar de vaste doelen van BS ‘t Palet, 
zoals ‘Vrienden van Brazilië’ (een oudcollega is daar gaan wonen) en 
Plan Nederland. Het totaalbedrag dat werd opgehaald is € 7.250,-.

‘Ik ben zo moe als 
een stoeptegel,

die liggen ook maar’

Een

dagskind
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 31 MEI 2017

The Boss Baby (NL): 
14:45 

Pirates of the Caribbean:... 2D 14.45

Snatched: 
15:00

Hotel de grote L: 
15:00

Pirates of the Caribbean:... 3D: 17:00 20:15

Alien: Convenant: 
17:30

Guardians of the Galaxy...3D: 17:30

The Circle: 
17:45

Fast & Furious 8: 
20:15

Beauty and the Beast: 
20:15

Baywatch 
20.30

DONDERDAG 1 JUNI 2017

Alien: Convenant: 
19:45

Pirates of the Caribbean:... 2D 19.45

Baywatch 
20.00

The Circle: 
20:00

VRIJDAG 2 JUNI 2017

Pirates of the Caribbean:... 2D 15:45 21:45

Baywatch 
16:00

The Boss Baby (NL): 
16:00

Hotel de grote L: 
16:00

Fast & Furious 8: 
18:45

Pirates of the Caribbean:... 3D: 18:45

Baywatch 
19:00 21:45

Snatched: 
19:00

Guardians of the Galaxy...3D: 21:30

Alien: Convenant: 
21:45

ZATERDAG 3 JUNI 2017

De Smurfen en het verloren... : 13:00

Pirates of the Caribbean:... 2D 13:00 18:45

The Boss Baby (NL): 
13:15 

Casper & Emma de bergen in 13:15

Hotel de grote L: 
15:30

Guardians of the Galaxy...3D: 15:30

Baywatch 
15:45

Pirates of the Caribbean:... 3D: 15:45

Fast & Furious 8: 
18:45

Alien: Convenant: 
18:45

Baywatch 
19:00

 

ZONDAG 4 JUNI 2017

De Smurfen en het verloren... : 13:00

Pirates of the Caribbean:... 3D: 13:00 18:45

The Boss Baby (NL): 
13:15

Casper & Emma de bergen in 13:15

Beauty and the Beast: 
15:30

Hotel de grote L: 
15:30

Baywatch 
15:45 20:00

Pirates of the Caribbean:... 2D: 15.45

Guardians of the Galaxy...3D: 18:45

The Circle: 
19:00

MAANDAG 5 JUNI 2017

De Smurfen en het verloren... : 13:00

Pirates of the Caribbean:... 2D: 13:00 19:45

The Boss Baby (NL): 
13:15

Casper & Emma de bergen in 13:15

Hotel de grote L: 
15:30

Guardians of the Galaxy...3D: 15:30

Baywatch 
15:45 20:00

Pirates of the Caribbean:... 3D: 15:45 

Fast & Furious 8: 
19:45

Beauty and the Beast: 
20:00

DINSDAG 6 JUNI 2017

Fast & Furious 8: 
19:45

Pirates of the Caribbean:... 3D: 19:45 

Baywatch 
20:00

Snatched: 
20:00

WOENSDAG 7 JUNI 2017

The Boss Baby (NL): 
15:00 17:45

Snatched: 
15:00

Pirates of the Caribbean:... 3D: 15:00 20:15

Hotel de grote L: 
15:15

Pirates of the Caribbean:... 2D: 17:15

Beauty and the Beast: 
17:30

Baywatch 
17:45 20:00

The Mummy 3D: 
20:15

The Circle: 
20:30

BOUWWENSEN 
OF (VER)BOUW-
PLANNEN?
Laat je adviseren en inspireren door de 
experts van sfeermakers voor binnen.

DINSDAG
1 3  J U N I
20.00 - 22.00 UUR

LOCATIE: JANSSEN & KO
BITSWIJK 1, UDEN

Bespreek je bouwplannen met                
de sfeermakers van:
 
Janssen en Ko (keukens)    
Heerkens (open haarden) 
Van Schijndel (tegels & natuursteen)
Raamidee (raamdecoratie)
Expert Ben van Dijk (elektrostylists) 
Colora (kleurenexperts)
Tekenburo Verkuylen 
(bouwkundig teken- en adviesburo)

Meld je even aan via
info@sfeermakersvoorbinnen.nl

Gratis advies en inspiratie!

Biljartvereniging Beugtse Barrier
HeeSWIJK-DINTHeR – Met regelmaat zet DeMooiBernhezeKrant een onbekendere club of vereniging in het zonnetje. Deze keer 
is het de beurt aan biljartvereniging Beugtse Barrier die recent het 40-jarige bestaan vierde met onder andere de huldiging van 
vier leden die er vanaf het eerste uur bij zijn. “Het is een gezellig clubje, dus is er weinig verloop”, stelt voorzitter Piet van  
Zutphen tevreden vast. 

UItgelicht

In 1976 werd door Ad van Zut-
phen en de inmiddels overle-
den Rien Deckers biljartvereni-
ging Beugtse Barrier opgericht, 
vernoemd naar het café waar 
destijds gespeeld werd. “er wa-
ren vijftien leden. een jaar later 
werd pas deelgenomen aan de 
competitie”, blikt van Zutphen 
terug. Van meet af aan wordt 
er libre gespeeld, waarbij je met 
de speelbal beide andere ballen 

moet raken in één stootbeurt. Als 
dat lukt, is het een carambole en 
mag de speler nog een poging 
wagen. Als een speler mist is de 
tegenstander aan de beurt. 

Tot begin jaren ’90 was de ver-
eniging thuis in het gelijknami-
ge café. een brand gooide, in 
deze letterlijk, roet in het eten. 
“We weken tijdelijk uit naar het 
Dinthers eethuis. Vervolgens 
gingen we terug. We speelden 
toen niet in het café maar in de 
zaal”, memoreert van Zutphen. 

Het bleef echter niet bij die ene 
brand, wederom ging de zaak in 
de hens. Dit keer voor een goeie. 
De biljartvereniging kon niet 
meer terug. “We staken over 
naar De egyptenaar (nu café 
elsie). Die uitbater kon niet zo 
goed rekenen, mensen die vroeg 
naar huis gingen betaalden meer 
dan degenen die het laatst buiten 
rolden”, lacht van Zutphen. 

Volgens de voorzitter is het bij 
biljartvereniging Beugtse Bar-
rier vooral gezellig. “Niemand 
van ons is heel goed in biljarten, 
maar we hebben er lol in. Het is 
een sociaal samenzijn waarbij we 
spelen, een beetje buurten en 
een pilsje drinken”, meldt hij en 
voegt toe: “De saamhorigheid is 
groot, er is nooit gesodemieter 
en we hebben weinig verloop.” 
een statement wat onderstreept 
wordt met tien leden die al 25 
jaar lid zijn en Ad van Zutphen, 
Henk van Zutphen, Toon van der 

Linden en Nico van der Burgt die 
recent tijdens de seizoenafsluiting 
voor hun 40-jarige lidmaatschap 
in het zonnetje werden gezet. 
Tot de dag van vandaag is de 
vereniging wekelijks bij café el-
sie te vinden. “We spelen een 

onderlinge competitie. Momen-
teel telt de vereniging zeventien 
leden, dus er is ruimte voor een 
nieuwe biljarter die het nieu-
we seizoen in september mee 
kan spelen. We willen niet gro-
ter worden dan achttien leden, 

dan kunnen we namelijk op een 
avond ook echt allemaal biljar-
ten. Met meer gaat dat niet”, 
verduidelijkt van Zutphen. Voor 
meer informatie kun je mai-
len naar p.v.zutphen@home.nl 
of kun je terecht bij café elsie.

Vl.n.r.: Henk van Zutphen, Nico van der Burgt, Ad van Zutphen en Toon van der Linden zijn allemaal al 40 jaar 
aangesloten bij de Beugtse Barrier en werden recent gehuldigd. Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

‘Niemand van ons is goed in 
biljarten, maar we hebben er lol in’
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Creatief samenzijn
HeeScH - Vind jij het leuk om samen creatief be-
zig te zijn en wil je jouw wereldje graag wat groter 
maken? Kom dan eens naar de creativiteitsgroep 
voor vrouwen op donderdagochtend. De creativi-
teitsgroep is een initiatief van ONS Welzijn en is 
speciaal opgericht voor vrouwen. 

Bij de creativiteitsgroep worden verschillende hob-
by’s beoefend door diverse mensen.  Hoe meer 
mensen en hoe breder de interesses, hoe leuker 
en interessanter. Nu is het groepje nog maar klein, 
maar het groeit gestaag en het wordt steeds ge-
zelliger. 

Samen werken aan een bredere horizon, dat is het 
motto waaronder de creativiteitsgroep van start 

ging. Iedere donderdagoch-
tend zijn de vrouwen samen 
creatief bezig en werkt ieder 
aan haar eigen werkstuk. Voor 
elke soort creativiteit is er een 
mogelijkheid. Zo wordt er nu 
al kennis gemaakt met kleuren 
voor volwassenen, kaarten 
maken, haken en oud materi-
aal een nieuw leven geven.

De ruimte kent een vrije in-
loop dus kom gerust eens kijken, iedereen 
is van harte welkom op donderdagen tus-
sen 9.15 en 12.00 uur. De deur staat open 
en de koffie en thee staan klaar. Hopelijk 
zien we jou daar ook. We zitten in het ge-
bouw aan De La Sallestraat 3.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

HeeScH - Alweer de vierde edi-
tie van Aurora Ontmoet is een 
feit.  Aurora Ontmoet is inmid-
dels een begrip, een terugke-
rend evenement waarbij Aurora 
het podium deelt met een bij-
zondere groep of artiest. 

Dit keer kan het publiek za-
terdag 1 juli genieten van zeer 
diverse muziekstijlen gespeeld 
door Aurora con Brio in samen-
werking met een topcombo en 
drie artiesten.  
Lisa Keser zorgt voor de zang, 

Tom van Aarle bespeelt de bando- 
neon en gaat het ontroerende 
nummer Adios Nonino spelen 
en eric Vloeimans, behorend tot 
de beste trompettisten van euro-
pa, zal enkele nummers samen 
met Aurora con Brio ten gehore 
brengen.

Dit keer kan het publiek gaan 
genieten van rock, pop en dan-
ce; alles wat je niet verwacht van 
een fanfare... Je gaat het mee-
maken!  Kaarten zijn te koop bij 
www.de-pas.nl.

Aurora ontmoet 

Een andere kijk op het werk
van Jeroen ‘Jheronimus’ Bosch

Het resultaat is de lezing ‘De doedelzak 
in het werk van Jeroen Bosch en zijn na-
volgers’, een lezing waarbij op een ande-
re manier naar het werk van de Bossche, 
middeleeuwse kunstschilder wordt geke-
ken.

De lezing geeft informatie over de be-
roemde Bossche schilder en zijn familie. 

Hartman vertelt over de jaren van Bosch, 
die eigenlijk Van Aken heette, over de rol 
van de doedelzak in de (kunst-)geschie-
denis en het eerste werk van Bosch waar-
op het muziekinstrument te zien is. Dit is 

de wereldberoemde triptiek ‘De Hooiwa-
gen’ uit circa 1516.  

De lezing wordt geïllustreerd met prach-
tige afbeeldingen van schilderijen van 
Bosch en close-ups hiervan. Hartman laat 
in zijn lezing ook veel doedelzakken zien 
die staan afgebeeld op middeleeuwse ma-
nuscripten, etsen en tekeningen, gemaakt 
door navolgers van Bosch.
De lezing eindigt met een impressie van 
de werkwijze van het zogenoemde ‘Bosch 
Research and conservation Project’, het 
onderzoeksteam dat alle originele werken 
van Bosch bestudeert.     

Ook niet-leden zijn van harte welkom op 
deze buurtavond, zij betalen € 3,-.

De buurtavond vindt plaats in de Heem-
kamer van HKK de Nistelvorst, Maxend 3 
te Nistelrode, aanvang 20.00 uur.

NISTeLRODe - Is het je wel eens opgevallen dat op de schilderijen van Jeroen Bosch 
vaak een doedelzakspeler staat afgebeeld? Op woensdag 7 juni organiseert HKK 
Nistelvorst een lezing welke gegeven zal worden door Ben Hartman, de voormalige 
Schijndelse tandarts. Ben zag het wel en hij begon er een uitgebreid onderzoek naar. 

Vanaf 1 juni gaat de 
Vakantie-Bieb weer open

Lezen in de vakantie is leuk en 
slim
In de VakantieBieb staan ruim 
30 e-books voor kinderen en 
jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo 
kunnen ze lekker doorlezen in 
de vakantie. Lezen is leuk en de 
leesvaardigheid (en AVI-niveau) 
blijft erdoor op peil.  

Mooie e-books voor 6-18 jaar
De VakantieBieb omvat ook 
deze zomer een mooie lijst met 
avontuurlijke, griezel-, detec-
tive, fantasie- en humoristische 
e-books voor diverse leeftijds-
klassen zoals ‘De Grijze Jager 
(De vroege jaren, Het toernooi 
van Gorlan)’ van John Flanagan, 
‘Dolfje Weerwolfje (Boze drie-
ling)’ van Paul van Loon, ‘Klem!’ 
van Mirjam Oldenhave of ‘Ver-
dacht’ van carry Slee. 

Ook ruime keuze voor volwas-
senen
Ook volwassenen hebben van-
af 1 juli ruime keuze uit romans 
of spannende en informatieve 
e-books zoals ‘De gevleugel-
de’ van Arthur Japin, ‘De eerste 
vrouw’ van Susan Smit, ‘Neem 
een geit’ van claudia de Breij of 
‘Hittegolf’ van Suzanne Vermeer. 

Lezen zonder internet
De VakantieBieb is gratis te 
downloaden op een tablet of 
smartphone via de App Store 
of Google Play Store. De gese-
lecteerde e-books komen op de 

boekenplank in de app te staan. 
Na het downloaden is voor het 
lezen van de e-books geen inter-
netverbinding meer nodig. Ide-
aal dus voor vakantie. 

Goed toegankelijk voor iedereen
Jeugd en volwassenen met dys-
lexie kunnen een deel van de 
e-books in een aangepast letter-
type lezen (ePub-versie).  

Openingstijden
VakantieBieb jeugd:
1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen:
1 juli t/m 31 augustus 2017

BeRNHeZe - Hét zomercadeautje van de Bibliotheek is er weer. Op 1 juni opent de VakantieBieb weer 
en daarmee heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie van Nederlandse e-books gedurende 
de hele zomer. De VakantieBieb opent 1 juni voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwasse-
nen bij. Op 31 augustus sluit de VakantieBieb weer. Het is een initiatief van de Bibliotheek om mensen 
kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. 

De VakantieBieb 
is gratis te 
downloaden op 
een tablet of 
smartphone

De nr. 1 gellak nu bij Sylk
Ter introductie op lakken

van hand of voetnagels

* actie loopt van 1 juni t/m 30 juni 2017

SylkHuidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

> 
> 
> 
> 
>  

Shellac

De lezing wordt 
geïllustreerd met 
prachtige afbeeldingen 
van schilderijen van 
Bosch en close-ups 
hiervan
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Bij de tweede loterij maak je 
kans om deze vaas te winnen! 
Eén lot voor € 1,- en drie loten 
voor € 2,50. Deze actie loopt 
van woensdag 7 juni tot en met 
zondag 11 juni.

Ook op de bijenmarkt (zondag 
11 juni) is er een kraam van de 
Wereldwinkel en die middag is 
ook de winkel geopend. 

De trekking van beide artikelen 
is woensdag 14 juni!

Wereldwinkel Nistelrode 
houdt twee keer een
loterij
Doe mee en maak kans!

NISTELRODE - De Wereldwinkel organiseert twee keer een loterij. 
De eerste loterij is tijdens de Pinksterdagen op 4 en 5 juni. Op die 
dagen is de Wereldwinkel ook te vinden op de braderie met een 
kraam. Hoe doe je mee met de loterij? Raad voor € 1,- het land 
van herkomst van een kip met twee kuikens en wie weet win jij dit 
mooie artikel voor slechts € 1,- per lot! De maan is half verlicht en door 

de telescoop zijn de kraters, 
‘zeeën’ en bergen prachtig te 
zien. Door de kijker zie je ook 
de wolkenbanden op Jupiter en 
de vier grote Jupitermanen: Io, 
Europa, Callisto en Ganymedes. 
In de schemering komt het inter-
nationale ruimtestation ISS recht 

boven ons hoofd over, hopelijk 
is het dan donker genoeg om 
dat te zien. Wat later worden 
de sterren zichtbaar en kunnen 
we sterrenbeelden herkennen. 
Het moet wel onbewolkt zijn 
om de sterrenhemel te kun-
nen bekijken. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen  

Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. Entree op de publieksavond:  
€ 5,-, kinderen tot en met 12 
jaar: € 3,-.

Halleyweg 1 Heesch, 
0412-454999, 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley

HEESCH - Op vrijdagavond 2 juni is Sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het programma start 
om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur.  De maan staat die avond hoog aan de hemel en na zonson-
dergang laat ook Jupiter zich zien. Later op de avond komt Saturnus in het Oosten op, mogelijk kan de 
kijker eveneens op deze geringde planeet worden gericht. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden 
en vooraf aanmelden is niet nodig.

Foto: Urijan Poerink

KeNNis en
 oNdersteuNiNg 
bieden aan lokale 
gemeenschap

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

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 tot 
18.00 uur voor u klaar tijdens een 
gratis toegankelijk spreekuur op 
ons kantoor in Heesch (Cereslaan 

4, naast de Rabobank). Iedereen 
kan hier vrijblijvend binnenlopen 
om vervolgens in gesprek te 
gaan met een van de aanwezige 
specialisten, waarbij ze worden 
voorzien van een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 
voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-

fonisch uw afspraak te reserveren 
op 0412 - 45 90 00 (receptie Van 
Soest & Partners). 
Wilt u op een ander tijdstip of 

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

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

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

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

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

fiscaal, financieel, lonen, dan wel accountancy gebied.

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

Onze diensten O.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Mei
maand VOETENmaand

Marlies Nederkoorn gediplomeerd 
pedicure sinds september 2008

HEESCH - U kunt bij mij terecht voor een reguliere voetbehandeling, maar u heeft ook de mogelijkheid 
tot een deelbehandeling van bijvoorbeeld een ingroeiende teennagel of likdoorn, nagelbeugelregulatie 
en het lakken van uw nagels. Ik gebruik Morgan Taylor lak die fijn in gebruik is, goed droogt en lang blijft 
zitten. Ook heeft u de mogelijkheid om een mooi kleurtje Morgan Taylor lak aan te schaffen. 

AANBIEDING
15% korting op voetverzorgingsproducten in de maand juni en juli.

Ga met goed verzorgde voeten de zomer door. 

Pedicuresalon Marlies
Beatrixstraat 18, 5384 KE Heesch
06-12509668, www.pedicuresalonmarlies.nl.

HEESCH – Een pedicure is ie-
mand die gespecialiseerd is in 
het verzorgen en behandelen 
van voeten.

Tijdens een behandeling wordt 
er gekeken of er voetproblemen 
zijn. Je kunt hierbij denken aan 
eelt, likdoorns, kalk- of schim-
melnagels en ingegroeide na-
gels. Soms stuurt ze je door naar 
een podotherapeut.
Het is belangrijk om onze voeten 
goed te verzorgen want we lo-
pen, rennen, wandelen en dan-
sen hier dagelijks op.

Een voetbehandeling bestaat uit:
-  het desinfecteren van de 

voeten

-  nagels knippen; een pedicure 
knipt de nagels altijd recht 
want dit voorkomt ingroeien

-  verwijderen van eelt en lik-
doorn

-  het losmaken van de nagel-
riemen

-  eelt, likdoorn, nagels en hak-
ken glad maken door middel 
van frees of vijl

-  de voeten ontsmetten
-  als laatste worden de voeten 

met een verzorgende crè-
me gemasseerd; op verzoek 
kunnen ook uw nagels gelakt 
worden.

Daarom zeg ik als pedicure: 
“Voor een voet groot of klein 
moet je bij Thea van Dijk zijn.”

Wat doet een pedicure 
precies?

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch 0412-454402
www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

vroege wandeltocht naar de st. jan in den bosch

Actie voor SamenLoop voor Hoop
Foto’s: DMBKMeer foto’s op:www.mooibernheze.nl
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www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

Op 10 en 11 juni vindt in Heesch de eerste SamenLoop voor 
Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette om geld in te za-
melen 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.

Remote Rental: hét 
licht en geluid voor 
de SamenLoop
Bij de organisatie van de SamenLoop komt veel 
kijken. Peter Megens van Remote Rental verzorgt 
als één van de hoofdsponsoren het licht en geluid 
tijdens de SamenLoop. 

Peter vindt het zeer waar-
de vol om sponsor van de 
SamenLoop te zijn: ‘We 
krij gen elk jaar veel spon-

soraanvragen, maar de Sa men -
Loop vind ik echt een mooi doel: 
geld ophalen om onderzoek te 
fi nan cieren, zodat we kanker in de 
toe komst kunnen voorkomen is 
be langrijk. Maar we moeten ook 
niet vergeten, zoals de Sa men-
Loop zegt, om het leven te vieren.’

 HOCKEYLOVERZ 
Remote Rental is wel gewend 
om grote evenementen te orga-
n i  se ren. Peter: ‘De SamenLoop is 
in te res sant en waardevol, maar 
organi satorisch gezien voor ons 
geen heel spannend evenement. 
We heb ben namelijk ook er va-
ring met grotere evenementen. 
Zo  ver zor gen we de techniek voor 

eve ne menten zoals de Break  out-
run, Strooi   pop en Hockey Loverz; 
De Sa menLoop komt dus ook wel 
goed.’

 DJ-SHOWS 
Naast het organiseren van grote 
en kleinere evenementen, kun je 
bij Remote Rental ook terecht 
voor DJ-shows. Dit zijn complete 
geluidssets met lichtshows en DJ-
apparatuur. Deze sets zijn te 
huren voor festivals en feesten, 
eventueel met een ervaren DJ. 
Peter: ‘Het zijn goede geluidssets 
met prach tige licht shows. De DJ 
zorgt voor de juiste interactie met 
het publiek, proeft de sfeer en 
voelt de wensen van de gas ten 
naadloos aan. Een licht tech ni cus 
maakt de set com pleet: hier door 
ontstaat de per fecte sfeer voor 
jouw feest of evenement.‘  

Wim Vollenberg 
van Allora Caffè 
heeft er zin in: 
‘Heesch is een 

dorp dat zich op dit moment 
sterk profi  leert en erg ambitieus 
is. Ons bedrijf ligt dicht bij 
Heesch, dus ook wij zien daar 
volop kansen. We hebben al 
heel wat trouwe klanten uit 
Heesch, maar tij dens de Samen-
Loop willen we graag álle Hee-
sche naren onze lekkerste koffi e 
laten proeven.’

 24 UUR IN TOUW 
Wim en het team van Allora 
Caffè zijn tijdens de SamenLoop 
24 uur in touw. Wim lacht: ‘Ja, 
we voorzien de lopers en vrij wil-
li gers echt 24 uur lang van de 
lekkerste koffi e. We gaan dus 
ook in de nacht door. Dan kun-
nen de lopers wel een lekker 
bak je koffi e gebruiken, ha ha.  
Maar het is natuurlijk altijd Allora 
caffè, of in het Nederlands: tijd 
voor koffi e. Dag en nacht! Goed 

om te weten trouwens: je vindt 
ons in de buurt van de Pas.’

 COSTADORO 
Welke koffi especialiteiten er die 
dag en nacht precies bij Allora te 
krijgen zijn, daar moet Wim nog 
even over nadenken. Omdat er 
veel bezoekers verwacht worden, 
is het maken van warme melk 
voor latte of cappuccino wat om-
slachtig. Wim: ‘Je vindt bij ons so-

wie so onze meest verkochte 
Costa doro-koffi e. Dit is een milde, 
100% arabica koffi e met weinig 
cafeïne. Deze koffi e heeft een spe-
ciale bereidingswijze: de vijf blends 
uit onder andere Brazilië, Ethiopië 
en Guatamala worden ieder op 
hun optimale tempe ratuur ge-
brand. Daarom heeft-ie ook dit 
jaar weer een Golden Award 
gewon nen. Dat wordt dus een 
heerlijk Samen Loop-bakkie.’ 

Wim Vollenberg - Allora Caffè

SamenLoop opent 
pop-up store in Oss

In de winkel vinden de cen trum-
bezoekers een rijk aan bod aan 
(vooral) kleinere artikelen. De-
ze zijn deels spe ciaal voor de 

SamenLoop ge maakt, maar ook 
Heesche en Osse winkeliers bieden 
er arti ke len aan: van boeken en 
lekker nijen tot en met cadeau-
artikelen. Ook is er een bijzondere 

winactie, waarmee de bezoekers 
kans ma ken op een diamant ter 
waarde van 340 euro.

 HEESCH ÉN OSS 
De opbrengst gaat volledig naar 
SamenLoop voor Hoop Heesch, 
dat mede daardoor op een uit-
zonderlijke hoge opbrengst hoopt 
uit te komen. Commis sie voorzitter 
marketing en com mu nicatie Arend-
Jan Top vindt het ge weldig dat er 
meteen zoveel enthou siasme was. 
“Eén tele foon tje was genoeg. 
Daar na heb ben Centrummana ge-
ment Oss en René Schueler, de 
eige naar van ‘ons’ pand, alles ge-
daan om zo snel mogelijk open te 
kunnen. Ook hebben zich direct 
enkele winkeliers gemeld, die gra tis 
arti kelen ter beschikking stellen. 
Het wordt een bijzondere snuiste - 
rij en winkel, met voor ieder wat wils. 

Heel Heesch heeft zich al ach ter de 
SamenLoop geschaard, geweldig 
dat Oss dat nu ook doet!”

 OVER DE POP-UP STORE 
De pop-up store is te vinden aan 
het ‘pleintje’ in De Schakel. De 
win kel is geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag, in ieder 
geval tot en met 10 juni, mo-
gelijk nog iets lan ger. Winkeliers 
en particulieren die artikelen ter 
be schikking willen stel len, kun-
nen zich melden bij Christa 
Ver stegen (06 – 52302648 of 
hvdbraak@hetnet.nl). De gehele 
om  zet van de winkel gaat naar 
het KWF.   

INFO@REMOTE-RENTAL.NL
WWW.REMOTE-RENTAL.NL

Het Osse centrum is de komende weken een bijzondere winkel rijker. Vanaf 
zondag 28 mei is er in De Schakel namelijk de pop-up store van SamenLoop voor 
Hoop Heesch. De volledige opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar kanker.

SamenLoop Shop - De Schakel, Oss

24 uur lang de beste 
Italiaanse koffi e
Allora Caffè bestaat dit jaar 7 jaar en levert de lekkerste koffi e van Oss. 
Op 10 en 11 juni gaat het bedrijf ook Heesch veroveren. 

Volg ons op Facebook & Twitter 
• www.facebook.com/SamenLoopvoorHoopHeesch
 • twitter.com/samenloopheesch
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Kermisexploitanten al meer 
dan 40 jaar in nistelrode

enkele jaren geleden stond Peer 
Hoefnagels, de vader van Dolo-
res nog in de spotlights, vanwe-
ge zijn 40-jarig jubileum. Vader 
en moeder Hoefnagels zijn nog 
regelmatig in de attractie-kas-
sa’s te vinden, maar intussen wel 
voor hun dochter en schoon-
zoon.

Jeugd
Dolores en Harold doorliepen de 
basisschool op de kermisschool, 
maar voor het voortgezet on-
derwijs ‘bleven ze achter’, zoals 
ze dat noemden; wanneer ze tij-
dens de schoolweken bij familie 
of vrienden bleven, terwijl hun 
ouders kermissen opbouwden 
en draaiden. In de weekenden 
gingen ze dan meestal naar hun 
ouders en toen ze ouder waren 
hielpen ze mee.

Harold zijn ouders zaten in het 
grootvermaak en hadden tot 
dertig jaar geleden de Polyp; 
Harold was toen 14 jaar. Hier-
na kwam de Frisbee. een ronde 
schijf die linksom en rechtsom 
ging met zo’n grote snelheid dat 
de bezoekers alle hoeken za-
gen. De Breakdance volgde en 
ook daarin ging het om de snel-

heid die de attractie zo speciaal 
maakte, met plaats voor zo’n 40 
mensen.

Attractieve attracties
Nu hebben ze de miniscooters, 
de Flipper, de trampoline en de 
draaimolen. De miniscooters zijn  
de botsauto’s voor de kleinere 
kinderen. In 2006 wilden de ou-
ders van Dolores, die altijd het 
kindervermaak hadden, stoppen 
en Dolores en Harold waren het 
er over eens dat deze in de fami-
lie moest blijven. een jaar of vijf 
geleden hebben ze de trampoli-
ne erbij gekocht, die nu voor het 
derde jaar in Nistelrode staat.

Afgelopen winter werd een gro-
tere attractie, de Flipper, erbij 
gekocht; een schijf met bakjes 
voor vier personen draait rond 
en draait ook nog eens op een 
punt, waardoor deze iets om-

hoog komt. De schijf gaat ook 
in zijn geheel omhoog en ook de 
snelheden maken het effect nog 
meer bijzonder.
Daarnaast hebben ze een wafel-
kraam met verse Luikse wafels, 
waarmee ze dit jaar op drie ker-
missen gestaan hebben. Meestal 
zie je dat in het najaar en de win-
ter én in het zuiden van Neder-
land, zoals in Sittard, Geleen en 
Weert. Maar ook de draaimolen 
gaat in de winter door, bijvoor-
beeld op kerstmarkten. een tijd 
geleden nog in Winterland Oss.  

Dit jaar is de familie Hin-
zen-Hoefnagels dus weer in 
Nistelrode, waar de kinderen 
Jan (14 jaar) en  Jeanty (10 jaar) 
zich ook vast laten zien. Als er 
gevraagd wordt naar de vakan-
tie van afgelopen winter, blijkt 
dat ‘tijd’ de grootste uitdaging is 
voor het stel.

NISTeLRODe – In de reeks van kermisexploitanten van Bernheze kan ook zeker de familie Hinzen-Hoef-
nagels niet ontbreken. De ouders van Harold Hinzen stonden jaren in Nistelrode met de Polyp, totdat 
zij deze verkochten aan de huidige eigenaar. Dolores Hinzen-Hoefnagels is van de familie Hoefnagels 
die de  draaimolen meer dan 40 jaar ieder jaar naar Nistelrode brengt. Intussen hebben ze vier attracties, 
waarvan er drie in Nistelrode staan komend weekend.

Anja voor ghana 
Alles voor goede doel Ghana

HeeScH / NISTeLRODe - Voor de vaste lezer van deze krant is Anja 
geen onbekende. Onlangs nog heb je kunnen lezen over deze be-
vlogen dame uit Heesch en over al het goede werk dat zij doet in 
Ghana. 

Daar is natuurlijk geld voor nodig en daarom staat Anja tijdens de 
Pinksterfeesten in Nistelrode met een kraampje waar ze een loterij 
houdt met prijzen die ondernemers uit Nistelrode gesponsord heb-
ben. Anja wenst iedereen alvast een fijne Pinksteren toe en graag tot 
ziens tijdens de braderie op de Pinksterfeesten.

pfnistelrode.nl
pinksterfeestennistelrode
@pinksterfeestennistelrode

Zaterdag 3 t/m dinsdag 6 juni
Grenzeloos verbindend

Grenzeloos avontuurlijkGrenzeloos gezellig Grenzeloos muzikaal

V.l.n.r.: Dolores, dochter Jeanty, zoon Jan en Harold

VRIJDAG 2 JUNI

Locatie: Kermis@ ’t Pumpke 
DJ Menno

ZATERDAG 3 JUNI

Kermis, Pinksterloop Jeugd en Pinksterloop 
Volwassenen

Locatie: Kermis @’t Pumpke
The All Starz, Remixx band en DJ La Merz 
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Wesley Klein

ZONDAG 4 JUNI

Kermis en Braderie

Locatie: Podium ‘t Kruispunt
Muziekkapellenfestijn, Dûrzakkers. 
DV Dancing Kids Nistelrode, Melody, Lindsey
Locatie: Ondernemersplein
Presentatie Grenzeloos Verbindend
Straatartiesten
Jaimee & Juliëtte / Toos en Annie, Percussieband 
Dale Caña, Martje Hartje & Bibi Bril
Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
DJ Tony, Daisy’s DJ team en Zanger Bas
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Raymon Hermans en Fotobusje.nl 

MAANDAG 5 JUNI

Kermis en Braderie

Locatie: Podium ‘t Kruispunt
Muziekkapellenfestijn, Dûrzakkers, 
DV Dancing Kids, Mini Garde, Lindsey,
Straatartiesten
Goochelaar Kim, Jaimee & Juliëtte / Toos en Annie, 
Carribische Brassband Agogo, Streettalk TV, Martje 
Hartje & Bibi Bril
Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
DJ Dampu en De Rubberen Schuimboten
Locatie: Zaal@ ‘t Tramstation
Ferry de Lits

DINSDAG 6 JUNI

Kermis

Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
Flabbergasted en 
Feest DJ Toob
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Arjan van Oostrum

Programma

22.30 uur 
vuurwerk

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode



Woensdag 31 mei 2017 17
  

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.
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Kies en mix BBQ
Diverse soorten vlees en groenten 
met een kies & mix-barbecuesticker  
4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

Jumbo maaltijdsalades
Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Komkommers
2 stuks

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

Rosé wijnen
Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah 
grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean  
Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé 
of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks 
of bakken à  
750-2500 ml

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

450
2 VOOR

1000
3 VOOR

1000
4 VOOR

2 VOOR569

2e
HALVE
PRIJS *

2 VOOR

099249

449

2e
HALVE
PRIJS *

Onze openingstijden 
voor Pinksteren:
 
Jumbo Wiegmans Heesch
1e pinksterdag            10:00 – 20:00 uur
2e pinksterdag           10:00 – 20:00 uur
 

Jumbo Nistelrode
1e pinksterdag             gesloten
2e pinksterdag            10:00 – 18:00 uur
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agriFood capital biedt bedrij-
ven volop kansen om innovatief 
te ondernemen; grote en kleine 
bedrijven. het krachtige netwerk 
van ondernemers, onderwijsin-

stellingen en overheden binnen 
agriFood capital biedt volop 
mogelijkheden om ideeën om te 
zetten tot nieuwe omzet. 
Dat kan ook voor u interessant 
zijn! Daarom organiseert de ge-
meente Bernheze speciaal voor 

haar ondernemers een bijeen-
komst waarin u kennis kunt ma-
ken met deze mogelijkheden. 

op welke manier kan agriFood 

capital meerwaarde bieden aan 
uw onderneming? Door toegang 
tot kennis, talent, door een fi-
nancieel steuntje in de rug? er 
zijn veel mogelijkheden. colle-
ga-ondernemers uit Bernheze 
vertellen u over hun ervaringen. 

niet alleen Agrofood
succesvolle projecten bevinden 
zich vaak op het snijvlak van 
verschillende sectoren. Denk bij-
voorbeeld aan verbindingen tus-

sen ict en zorg, food en design 
of bouw en high tech.
Daarom is de bijeenkomst niet 
alleen zeer interessant voor on-
dernemers in de agrofoodsector, 
maar voor alle MKB onderne-
mers in Bernheze. 

Wanneer en waar?
wij ontmoeten u heel graag tij-
dens de bijeenkomst op dinsdag-
avond 4 juli 2017 in De heische 
hoeve in loosbroek. in de week 
van 5 juni ontvangt u een uitno-
diging met meer informatie over 
het programma en de sprekers. 
wilt u daar niet op wachten? u 
kunt zich alvast aanmelden bij 
Jossien Bouter 
(j.bouter@bernheze.org of via 
telefoonnummer 14 0412).

Hoe kunt u een laadpunt 
aanvragen?
als u een elektrische auto hebt 
en geen eigen terrein voor een 
laadpunt, dan kunt u een ver-
zoek voor een nieuw openbaar 
laadpunt indienen. Dit kunt u 
rechtstreeks bij nuon doen op 
www.nuon.nl.
om de laadpunten te kunnen 
gebruiken heeft  u ook een laad-
pas nodig. heeft u nog geen 
laadpas? De laadpas van nuon 
werkt op alle laadpunten en is 

gratis aan te vragen via 
www.nuon.nl. 

op de laadpunten van nuon-
heijmans in Brabant en limburg 
laadt u met deze laadpas voor 
€ 0,22 per kilowattuur.

AgriFood capital biedt mogelijkheden
Ondernemersbijeenkomst 4 juli 2017

Laadpunten voor duurzaam 
rijden

OFFIcIËLE BEKEnDMAKIngEn

commissie bezwaar-
schriften bernheze

op woensdag 7 juni 2017 komt 
de commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in heesch.
De commissie behandelt dan de 
volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is gericht tegen het 
besluit van het college van 
2 mei 2017. het betreft het be-
sluit waarbij het verzoek tot in-
trekking van een omgevingsver-
gunning voor de herbouw van 
een woning aan galgenberg in 
heeswijk-Dinther is afgewezen. 

19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is gericht tegen het 
besluit van het college van 
1 maart 2017, waarbij een om-
gevingsvergunning is verleend 
voor het tijdelijk bewonen van 
een bedrijfswoning aan laag-
Beugt in heeswijk-Dinther.

Voornemen tot uitschrijving 

als u verhuist moet u dat aan de 
gemeente doorgeven. Dat staat 
in de wet basisregistratie perso-
nen. het college van burgemees-
ter en wethouders is voorne-
mens de persoonsgegevens van 
de volgende persoon niet meer 

bij te houden, omdat uit onder-
zoek geen uitsluitsel is verkregen 
over de verblijfplaats.
-  J.a.J. hayes, geboren 

18-09-1981
Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor de 
betrokkene. Bent u op de hoog-
te van het huidige adres van 
genoemde persoon, neem dan 
contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene plaatselijke 
Verordening (ApV)

Verleende terrasvergunning
-  aan F. schel is een gewijzig-

de vergunning verleend om 
terrasmeubilair te plaatsen op 
het voor publiek toegankelij-
ke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij ’t oude Raad-
huis, ’t Dorp 61 in heesch.

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

Melding maken uitweg
D. van Doorninck, Vullingsweg 2, 
5473 nK heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de aPV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het verbreden van een 
uitweg naar heilarensestraat 64 
in heeswijk-Dinther. De melding 
is op 23 mei 2017 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 23 mei 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

evenementenvergunningen 
het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Buurtvereniging Donatusstraat 

voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 13.00 tot 
17.00 uur in Donatusstraat, 
5472 PP loosbroek. een 
gedeelte van  Donatusstraat 
(vanaf schaapsdijk tot Dona-
tusstraat 18 en Donatusstraat 

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

gEMEEntEBERIcHtEn

PRAKtIscHE InFORMAtIE

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

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

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

formulierenbrigade
ons welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
tel: 14 0413

AgEnDA

5 juni 2017
gemeentehuis gesloten

23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

29 juni 2017
19.30 uur
gast van de raad

Vragenlijst
eind mei zijn brieven met een 
vragenlijst verstuurd aan alle 
inwoners die via het Basisteam 
jeugd en gezin Bernheze jeugd-
hulp hebben (gehad). het gaat 
om ouders/verzorgers van kin-
deren met jeugdhulp en jonge-
ren ouder dan 12 jaar, die zelf 
jeugdhulp krijgen. we hopen 

dat u de vragenlijst invult, zodat 
we een goed beeld krijgen van 
uw mening en de hulpverlening 
kunnen verbeteren.
De resultaten zijn anoniem en 
we behandelen de antwoorden 
vertrouwelijk. eind 2017 kunt u 
de uitkomst van het onderzoek 
vinden op de website van de ge-
meente, www.bernheze.org. 

Bernheze onderzoekt 
ervaringen met jeugdhulp
de gemeente bernheze houdt een onderzoek naar de ervaringen met 
jeugdhulp. de gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp en 
is daarom erg benieuwd naar de mening van haar inwoners. We 
gebruiken de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te ver-
beteren.  

Het aantal elektrische auto´s in nederland stijgt snel. en dat is po-
sitief, want elektrisch rijden is behoorlijk duurzamer dan rijden op 
benzine of diesel. daarom plaatst de combinatie nuon - Heijmans 
2.500 nieuwe laadpunten in de provincies brabant en limburg. Alle 
laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit een van 
nuons windparken in nederland. door elektrisch te rijden draagt u 
dus bij aan een schonere en stillere omgeving.

Het gemeentehuis is op 
tweede pinksterdag, 5 juni 2017, 

de gehele dag gesloten

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

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

‘Innovatief ondernemen in Bernheze doe je niet alleen’
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11 tot en met 21) in loosbroek 
wordt tijdens de activiteit 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 22 
mei 2017.

-  Buurtvereniging schuurakker 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 8.30 tot 
18.30 uur in schuurakker, 
5473 Pc heeswijk-Dinther. 
een gedeelte van schuurakker 
(van nummer 1 tot en met 27 
en nummer 2 tot en met 42) 
in heeswijk-Dinther  wordt 
tijdens de activiteit afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging Boekweitstraat 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 12.00 tot 
17.30 uur in Boekweitstraat, 
5388 ca nistelrode. een ge-
deelte van de Boekweitstraat 
(van nummer 10 tot nummer 
26) in nistelrode  wordt tijdens 
de activiteit afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging schaapsdijk 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 12.30 tot 
17.00 uur in schaapdijk , 5472 
Pe loosbroek. een gedeelte 
van schaapsdijk (van nummer 
4a tot nummer 25 en 28) in 
loosbroek wordt tijdens de 
activiteit afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor  voet-
gangers. De beschikking is 
verzonden op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging De Beekloop 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 11.00 tot 
17.00 uur in willem-alex-
anderstraat en Beatrixstraat, 
5388 KP nistelrode. een 
gedeelte van willem-
alexanderstraat (van nummer 
21 tot 7a) en Beatrixstraat 
(van nummer 2 tot nummer 
8) wordt tijdens de activiteit 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 22 
mei 2017.

-  Buurtvereniging De samenloop 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 13.00 tot 
18.00 uur in snelleloop en 
Peelseloop, 5384 wh heesch. 
Deze wegen worden tijdens de 
activiteit afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikking is verzon-
den op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging Krommedelse-
weg e.o. voor het organiseren 
van een landelijke buiten-
speeldag op 14 juni 2017 
van 13.00 tot 17.00 uur in 
Pastoor de grootstraat, 5472 
Pn loosbroek. een gedeelte 

van Pastoor de grootstraat 
(van huisnummer 9 tot aan 
schaapsdijk) wordt tijdens de 
activiteit afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikking is verzon-
den op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging De willebrord 
voor het organiseren van een 
landelijke buitenspeeldag op 
14 juni 2017 van 10.00 tot 
18.00 uur in willebrordstraat, 
5473 BB heeswijk-Dinther. een 
gedeelte van willebrordstraat 
(vanaf antoon Derkinde-
renstraat tot Balledonk) wordt 
tijdens de activiteit afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor  
voetgangers. 

-  Buurtvereniging schoolstraat 
Vorstenbosch voor het or-
ganiseren van een landelijke 
buitenspeeldag op 14 juni 
2017 van 10.00 tot 17.30 
uur in schoolstraat, 5476 KJ 
Vorstenbosch. een gedeelte 
van schoolstraat (vanaf hond-
straat tot aan eggerlaan) in 
Vorstenbosch wordt tijdens de 
activiteit afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikking is verzon-
den op 22 mei 2017.

-  Buurtvereniging Bluumkes-
buurt voor het organiseren van 
een landelijke buitenspeeldag 
op 14 juni 2017 van 12.00 
tot 18.00 uur in schutsboom-
straat, 5384 gR heesch. een 
gedeelte van schutsboom-
straat (vanaf de Pater van den 
elzenstraat tot aan de Pastoor 
Boelensstraat) in heesch wordt 
tijdens de activiteit afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 22 mei 2017.

-  stichting Pinksterfeesten nis-
telrode voor het organiseren 
van de Pinksterloop op 
3 juni 2017 van 18.00 tot 
21.00 uur en de Pinkster-
feesten op 4 en 5 juni 2017 
van 10.00 tot 18.00 uur in 
het centrum van nistelrode. 
De volgende straten worden 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers:

 -   van 3 juni, 2017, 17.00 
uur tot en met 5 juni 2017, 
21.00 uur of zoveel langer 
of korter als nodig blijkt: 
laar (tussen het Raadhuis-
plein en de afslag heuvel-
straat), weijen (tussen af-
slag heuvelstraat en h. van 
de Venstraat), De Beekgraaf, 
De wan en heuvelstraat tot 
en met parkeerterrein van 
Van tilburg in nistelrode

 -  4 en 5 juni 2017 tussen 
8.00 en 19.00 uur, of zoveel 
langer of korter als nodig: 
Korte Veerstraat, Veerstraat, 
De Beekgraaf, De hoef, 
toniesplein, wilhelmina-
straat, over den Dries, Past. 
J. groenenstraat, Kromstraat 
(inclusief parallelweg) en 
Julianastraat in nistelrode

 -  van 3 juni, 8.00 uur tot en 
5 juni 2017, 19.00 uur, of 
zoveel langer of korter als 
nodig: weijen (van Dijk-
straat tot aan h. van de 
Venstraat) en h. van de 
Venstraat (van weijen tot 
aan Kerkveld) in nistelrode 
een parkeerverbod in te 
stellen aan beide zijden van 
de weg

 -   van 3 juni 2017, 17.00 uur 
tot 5 juni, 21.00 uur of 
zoveel langer of korter als 
nodig: weijen (tussen Don-
zel en h. van de Venstraat) 
in nistelrode een eenrich-
tingsverkeer in te stellen

 -  3 juni 2017 (Pinksterloop) 
van 18.00 tot 21.00 uur of 
zoveel langer of korter als 
nodig:  (geheel of gedeel-
telijk) laar, heuvelstraat, 
loosbroekseweg, Kerkhof-
laan, De hoef, Veerstraat en 
Beekgraaf. 

De beschikkingen zijn verzon-
den op  29 mei 2017.

-  Buurtvereniging heesch/Vinkel 
voor het organiseren van een 
Buurtbarbecue op 18 augus-
tus 2017 van 19.00 tot 24.00 
uur en een oogstfeest op 
20 augustus 2017 van 10.00 
tot 19.00 uur op locatie huis 
Deelen ong., 5383 Kn Vinkel. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 29 mei 2017.

-  gezamenlijke horeca nistel-
rode voor het organiseren van 
activiteiten op 2 juni 2017 van 
19.00 tot 1.00 uur op locaties, 
Raadhuisplein 5, 5388 gM 
nistelrode (hoek tram-straat/
Kromstraat), Raadhuisplein 7, 
5388 gM nistelrode (naast en 
voor Raadhuisplein 7),  laar 
20, 5388 hg nistelrode (hoek 
laar/De wan). De beschikkin-
gen zijn verzonden op 29 mei 
2017.

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:
-  stichting Jeugdbelangen Vor-

stenbosch voor het organiseren 
van het jubileum sJB op 10 juni 
2017 van 13.00 tot 19.00 uur 
op  en rondom het terrein aan 
tipweg 8, 5476 Va Vorsten-
bosch. De toestemming is 
verzonden op 24 mei 2017.

-  t en l. van heesch-van Ven-
rooij voor het organiseren van 
een bruiloft op 8 juli 2017 van 
14.00 tot 1.00 uur op een wei-
land tegenover Veldstraat 23, 
5473 ah heeswijk-Dinther. De 
toestemming is verzonden op 
24 mei 2017.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
-  Deken van der cammenweg 

21a
Bouwen woonhuis en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Datum ontvangst: 19-05-2017

nistelrode
-  loosbroekseweg 50

handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening en milieuneu-
traal veranderen
Datum ontvangst: 23-05-2017

-  heuvelstraat 70
handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (start schoon-
heidssalon)
Datum ontvangst: 24-05-2017

Vorstenbosch
-  Rietbeemden ong., kavel 6

oprichten woning
Datum ontvangst: 23-05-2017

-  Dorpsrand 2
oprichten woning
Datum ontvangst: 23-05-2017

Heeswijk-dinther
-  Raadhuisplein 16

Bouwen commerciële ruimte 
en 8 appartementen
Datum ontvangst: 26-05-2017

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.
Heeswijk-dinther
-  Vorstenbosseweg 23

aanpassen dakconstructie
Verzenddatum: 22 mei 2017

-  heuvelstraat 9
Bouwen garage met carport-
Verzenddatum: 23-05-2017

-  Baron v.d. Bogaerdelaan 3
Verbouwen woning
Verzenddatum: 23-05-2017

nistelrode
-  Veldweg 39

oprichten woning met 
bijgebouw
Verzenddatum: 24-05-2017

-  Donzel 35
Plaatsen 18 zonnepanelen
Verzenddatum: 29-05-2017

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

ontwerpbesluit
het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Vorstenbosch
- Bosweg 4
Veranderen melkrundvee- en 
varkenshouderij en bouwkundi-
ge aanpassing vleesvarkensstal 
(wijziging eerder verleende ver-
gunning, nummer 370871)
Verzenddatum: 30-05-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
nistelrode
- ’t Broek 8a
Realisatie agrarisch kinderdag-
verblijf
Verzenddatum: 24-05-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Heeswijk-dinther
- schoolstraat 32
stillegging bouw en opleggen 
last onder dwangsom. 
- De Dageraad 8
opleggen last onder dwangsom.
Verzenddatum: 24-05-2017
Heesch
- loosbroeksestraat 6 
last onder bestuursdwang slui-
ting woning
Verzenddatum 24-05-2017

MedICIjNeN?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon
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PROcEDUREs
openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 Ma ’s-hertogenbosch. het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
er zijn griffierechten verschuldigd.

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BERnHEzE.ORg

PROGRESSIEF BERNHEZE KIEST VOOR

HET BOUWEN VAN 
GOEDKOPE KOOP- EN HUURWONINGEN

HET GEZELLIGER, GROENER  EN 
VEILIGER MAKEN VAN DE DORPSCENTRA

INVESTEREN IN EEN DUURZAME 
TOEKOMST

Het kan anders: doe met ons mee! www.progressiefbernheze.nl

Als er iets is, dat BERGEN KAN VERZETTEN, 
dan is dat HET VERTROUWEN in je EIGEN KRACHT
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

op Weg NAAR opeN MoNUMeNteNDAg: 
BUItenGewOOn GenIeten OP LanDGOeD 
De Berkt

landgoed De Berkt in heesch opent tijdens de open 
Monumentendag op zondag 10 september de poorten voor het 
publiek. in samenwerking met heemkundekring ‘De elf Rotten’ 
en ine van Kempen is een gevarieerd programma samengesteld 
rond het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’.

landgoed De Berkt is 
aangelegd tussen 1800 
en 1830. Kern van het 
landgoed is het omgrachte 
kasteel of jachtslot De Berkt 
dat Johannes linsen de 
Jonge in 1810 bouwde als 
buitenverblijf. Bij het huis 
hoorden drie boerderijen, 

schuren, een arbeiderswoning, boomgaarden, engelse tuinen, 
bossen, bouw- en weilanden, lanen en onder meer een 
sterrenbos. 
na zijn overlijden in 1842 werd het landgoed in 1848 verkocht 
aan andré Jean louis Baron van den Bogaerde van terbrugge, 
heer van heeswijk en Dinther en oud-gouverneur van de 
provincie noord-Brabant. Met deze aankoop raakte de 
geschiedenis van het landgoed onlosmakelijk verbonden met 
die van Kasteel heeswijk. het huis en de boerderijen werden 
verpacht en in het jachtseizoen gebruikten de jonkers het huis 
als uitvalsbasis voor jachtpartijen.
op het landgoed kunnen bezoekers kennismaken met de 
geschiedenis van het kasteel en de bewoners. er worden 
lezingen verzorgd, er is muziek, volksvermaak met een 
wagenspel en een verhalenverteller. in de tuinen vindt u 
kunst en op en rond het landgoed worden wandelingen 
georganiseerd. een dorpsomroeper kondigt de diverse 
programmaonderdelen aan. Kortom een boeiend programma 
voor jong en oud!

landgoed De Berkt, Kasteellaan 1 in heesch, is op 10 
september opengesteld van 11.00 tot 17.00 uur.

www.tipmooibernheze.nl
ga naar

• anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

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

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, 
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je 
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties en 
kramen! 
Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de poster.

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

samenwerken voor een goede 
verkeersmaatregel
loosbroeK - rob van der geld (34) is eigenaar van buiten-
ruimte, een onafhankelijk adviesbureau dat sinds 2008 de overheid 
en het bedrijfsleven voorziet van kennis en capaciteit. 
Hoe hard wordt er gereden? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in 
de straat? Hoe goed is de doorstroming van het verkeer? Het zijn 
bepalende factoren voor hoe bewoners de openbare ruimte ervaren. 
in een wegennet dat steeds drukker wordt is het een uitdaging 
om een goed functionerende openbare ruimte in te richten. 
“Met ons team van vijftien mensen hebben we ruime ervaring 
met het onderzoeken van verkeerskundige knelpunten. net als 
bijna elk ander dorp en stad heeft ook bernheze verkeerskundige 
uitdagingen. denk aan de Hoofdstraat in Heeswijk-dinther, de 
graafsebaan in Heesch en het laar in nistelrode. iedereen die 
gebruik maakt van het verkeer heeft wel een mening, idee of 
aanpassing om het veiliger te maken. net als d66 denken wij ook 
graag samen met de bewoners en bedrijven mee over de goede en 
betaalbare oplossingen voor bernheze.”

Lopen op 10 en 11 juni
Loop mee! Dat was de kreet 
waar alles mee begon. Iedereen 
kon een team van minimaal 10 
en maximaal 20 personen met 
familie, buren of collega’s vor-
men. Inschrijven kostte € 15,- 
per persoon. Hiervoor ontvangt 
elke deelnemer straks het spe-
ciale SamenLoop T-shirt en een 
Kaarsenzak voor de Kaars van 

Hoop. Deze Kaarsenzak kan ie-
dere deelnemer thuis persona-
liseren en op een later tijdstip 
inleveren. De organisatie zorgt 
ervoor dat deze kaarsenzakken 
mét kaars op zaterdag 10 juni 
langs het parcours gezet wor-
den. Daarnaast was er voor ie-
der team/teamlid de uitdaging 
om op allerlei creatieve manieren 
voorafgaand aan de SamenLoop 

zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor kankeronderzoek! Daar 
wordt nu de laatste hand aan ge-
legd. De SP Bernheze is blij met 
het enthousiasme dat in de hele 
gemeenschap is ontstaan. Velen 
willen meedoen en zorgen dat 
de opbrengst zo hoog mogelijk 
wordt. De SP Bernheze wenst 
alle deelnemers veel succes op 
10 en 11 juni!

SP: samenLoop voor Hoop 2017

De SP afdeling Bernheze steunt van harte het initiatief SamenLoop voor Hoop 
dat op 10 en 11 juni wordt gehouden in Heesch. Liefst 137 teams hebben 
zich aangemeld. Leden van de SP Bernheze hebben zich bij diverse teams 
aangesloten. Zoals alle deelnemers hebben onze mensen hun best gedaan 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Het is mooi om 
te zien dat velen zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Vooral het bestuur 
van de actie verdient een grote pluim. 

Christa Kolman, bestuurslid SP
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Wij denken dat er meer nodig 
is om er voor te zorgen dat de 
generaties na ons ook kunnen 
genieten van een gezondere 
woon-, leef- en werkomgeving. 
De duurzaamheidparagraaf in de 
perspectiefnota is wat ons betreft 
nog teveel gericht op zonnepa-
nelen en elektrisch rijden. Maar 
duurzaamheid is meer!!

Dan gaat het ook over volksge-
zondheid, over het verkleinen 
van de veestapel, dan gaat het 

over biodiversiteit, herinrichting 
van beekdalen en ecologisch 
bermbeheer. Dan gaat het over 
meer fietsen en meer wandelen 
en minder auto’s. Dan gaat het 
over een duurzame invulling van 
participatie: onze inwoners meer 
eigen verantwoordelijkheid ge-
ven voor hun woonomgeving. 
Dan gaat het over minder vlees 
eten en minder verharding in je 
tuin.

Met andere woorden: de gehele 

perspectiefnota zou duurzaam-
heid moeten uitademen. In alle 
facetten. Dat is nodig als we 
werkelijk iets voor onze kinderen 
en de generaties daarna willen 
doen. Het vraagt om een andere 
manier van leven. 

En dààr zou Progressief Bernhe-
ze in deze perspectiefnota veel 
meer van terug willen zien.

Reageren: 
reactie@progressiefbernheze.nl. 

Progressief Bernheze: Een andere manier 
van leven…

Deze week zal de gemeenteraad de perspectiefnota vaststellen. In de per-
spectiefnota kijken wij vooruit naar het volgend jaar en globaal ook naar de 
jaren daarna. We staan er goed voor. Er is weer ruimte om te investeren. En 
er is veel aandacht voor duurzaamheid en de dorpskernen. Toch kan het beter, 
vinden wij van Progressief Bernheze. 

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze 

Ten eerste is er een wettelijk ka-
der: de Gemeentewet bevat bij 
stemmingen de plicht voor raads-
leden om voor of tegen te stem-
men. De gedachte hierbij is dat 
raadsleden een publiekrechtelijke 
plicht hebben om mee te werken 
aan de meest fundamentele taak-
stelling van de volksvertegen-
woordiging en dat is de besluit-
vorming.

Werkwijzen die deze besluitvor-

ming frustreren staan met deze 
publiekrechtelijke plicht op ge-
spannen voet. Door uit de raad-
zaal weg te lopen of bijvoorbeeld 
blanco te stemmen, ontlopen 
raadsleden hun publiekrechtelij-
ke verantwoordelijkheid en om 
die reden formuleert de wet deze 
stellige plicht.

De praktijk accepteert evenwel 
dat in bijzondere omstandighe-
den - bijvoorbeeld bij individuele 

gewetensnood - volksvertegen-
woordigers zich aan deze plicht 
kunnen onttrekken door tijdelijk 
even buiten de raadszaal te blij-
ven.

Weglopen uit een raadsvergade-
ring om niet aan de stemming te 
hoeven deelnemen, heeft echter 
in de meeste gevallen tot doel om 
onvrede te uiten over de gang 
van zaken. Dat was op die avond 
ook het geval.

Lokaal: De raadszaal verlaten bij 
stemmingen

In de raadsvergadering van 20 april deed zich bij de besluitvorming over het 
bestemmingsplan ‘de Heeswijkse AA-Beemden’ (Dijkhoff) een situatie voor 
die ik in de vijftien jaar dat ik raadslid ben, slechts eenmaal eerder heeft voor-
gedaan. Toen over het plan gestemd moest worden, verlieten de raadsleden 
van een van de politieke partijen de raadszaal, hetgeen betekende dat zij geen 
stem hoefden uit te brengen. Ik geef daar geen oordeel over, maar ik vind het 
interessant u mee te nemen hoe daar in de literatuur over wordt gedacht.

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

Wij vragen ons af, hoe dat dan 
mogelijk wordt gemaakt?
De bestaande bedrijventerreinen 
bieden geen ruimte voor uitbrei-
ding of vestiging.
Buiten het kernwinkelgebied 
wordt vestiging van detailhandel 
officieel niet toegestaan (hoewel 
dat soms toch gebeurt). 
Na jaren van OZB-verhogingen 
met minimaal 3% per jaar, loopt 
onze gemeente met de lasten-
druk volledig uit de pas in verge-
lijking met de andere gemeenten 
in onze regio.

De Samenwerkende Onder-
nemersverenigingen Bernheze 
(SOB) maken zich zorgen over 
de voorgestelde OZB verhoging 
met 2% terwijl het inflatiecijfer 
op 1,2% ligt. Zij vragen zich af 
waarom bedrijven in Bernheze 
meer OZB moeten betalen dan 
in het gros van de andere As50+ 

gemeenten. Zeker als daarbij ook 
nog in ogenschouw wordt geno-
men dat de dienstverlening aan 
bedrijven niet op het niveau van 
de grotere buurgemeenten ligt.

Aan het thema Landbouw, een 
speerpunt om als gemeente zelf-
standig te blijven, wordt in de 
perspectiefnota nauwelijks aan-
dacht besteed. De VVD-Bern-
heze vindt het ondernemerskli-
maat in onze gemeente onder de 
maat. 
Dat moet echt beter, zodat be-
drijven zich graag willen vestigen 
in Bernheze. 
Om te beginnen zullen wij een 
motie indienen om de OZB met 
niet meer dan 1,2% te verhogen 
en pleiten voor een eenheidsta-
rief van woningen en bedrijven.

Reageren?
bernheze.vvd.nl/contact.

VVD: Ondernemersklimaat

In de perspectiefnota schrijft het college 
dat zij voldoende ruimte wil bieden voor 
de vestiging en ontwikkeling van bedrij-
ven. Niet alleen op de bedrijventerreinen, 
maar ook in de kernen en het buitengebied. 
En zij wil er voor zorgen dat bedrijven zich 
graag in Bernheze vestigen.

Jack van der Dussen,
Fractievoorzitter VVD-Bernheze.

En waar de overheid juist dacht 
hierdoor mensen beter te kun-
nen helpen, creëert ze juist 
steeds meer  afstand, maakt za-
ken ondoorzichtig en confron-
teert mensen met het principe 
‘van het kastje naar de muur’. 

Kwaliteit en service Zorg
Wij als CDA Bernheze willen 
terug naar de basis, met als uit-
gangspunt: De mens centraal 
met daar omheen: omgeving, 
wonen, werken en leven. Als 
we kijken naar bijvoorbeeld de 
zorg dan is daar de bal behoor-
lijk misgeslagen. De zorgtaken 
overhevelen naar de gemeenten 

heeft veel mensen kopzorgen 
gebracht. Kwaliteit, service en 
efficiëntie; DAT hebben men-
sen nodig. Geen hokjes denken, 
geen tussenlagen en geen mana-
ge-managers omdat het allemaal 
niet meer te managen valt. 

Een helpende hand
Het CDA Bernheze  wil een zach-
te landing voor mensen met 
problemen. Zij zoeken niet de 
scherpste offertes, maar willen 
een helpende hand. De gemeen-
te moet blijven signaleren zodat 
zaken niet escaleren. Wij willen 
kunnen zeggen: Bernheze slaat 
niemand over.

CDA: Wij willen kunnen 
zeggen: Bernheze slaat 
niemand over!   

Je leven kun je niet in hokjes indelen. En 
toch is dit op een of andere manier wel de 
‘gewoonste’ zaak van de wereld geworden 
als je met de overheid te maken krijgt. Met 
name voor mensen die een dringend be-
roep op hulpinstanties moeten doen levert 
dit de nodige kopzorgen.

Jolanda School
Raadslid CDA Bernheze

nieuwe culinaire rondreis 
 

Sassavour 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje… 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Eerdere voorstellen van ons om 
de aanpak naar voren te halen 
werden niet gesteund door de 
coalitiepartijen. In de meerjaren-
begroting was namelijk opgeno-
men dat in 2017 verkeerstellin-
gen worden gehouden, in 2018 
de planvorming start en dat in 
2019 en 2020 de weg aangepakt 
zou worden. Die planning wordt 
nu herzien en uitvoering zal 
plaatsvinden in 2019 tot en met 
2021. Het gaat dus allemaal nog 
minstens een jaar langer duren, 

in plaats van korter. We zouden 
al veel eerder aan de slag kun-
nen gaan. De weg moet namelijk 
niet aangepakt worden op basis 
van tellingen, maar moet zo inge-
richt worden dat het verkeer, dat 
er niet hoeft te zijn, een andere 
route neemt. Sowieso een verbod 
voor doorgaand vrachtverkeer. 
Alleen bestemmingsverkeer door 
de kern. 

In de perspectiefnota wordt ook 
veel gesproken over duurzaam-

heid en het stimuleren van het 
fietsgebruik. Maar met alleen 
zaken benoemen ben je er niet. 
Concrete zaken worden niet ge-
noemd, of wel genoemd maar 
niet gehonoreerd. Dat wil zeg-
gen: we willen het wel een keer 
doen, maar de komende jaren 
nog niet. En ook de jeugd van 
Vorstenbosch zal nog een aan-
tal jaren moeten wachten op de 
aanpak van het speelveld aan de 
Eggerlaan. Politieke Partij Blanco 
had dat graag anders gezien. 

Blanco: Hoofdstraat Heeswijk in de knel

De perspectiefnota 2018-2021 is aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin 
zijn de plannen voor de komende jaren opgenomen. Het college (CDA, SP, Lo-
kaal en D66) heeft een aantal keuzes gemaakt waar Politieke Partij Blanco niet 
blij van wordt. De aanpak van de doorgaande route door Heeswijk-Dinther 
wordt bijvoorbeeld wéér verder doorgeschoven. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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Tekst?

dag van de bOuw: 3 juni Zie oplossing pagina 34

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:
Fred lennings

uit heeswijk-Dinther

Winnaar:
henny van gemert
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

MooiBernhezertjes

tE KOOP

nIEUWE DEssO-
tAPIJttEgELs 
in allerlei kleuren/soorten. 
grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

gEPAnEERDE scHnItzEL
€ 1,50 per stuk
KOUDE scHOtEL 

€ 4,98 per kilo 
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

PRIntPAPIER
a4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, laar 28, nistelrode.

AAngEBODEn

PEDIcURE nIstELRODE
Dorien Visser-hanegraaf. 
tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

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.

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

EEn AVOnDJE UIt
schietvereniging ‘t Koskojjer. 
activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van hintum 0412-611168.
inschrijvers ontvangen in 
verband met 50-jarig jubileum 
een verrassing.

stIJLVOL gLAs In LOOD
specialist in glas in lood.
ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

cOLOREntA 
KLEURAnALysE, make up en 
stijladvies is vernieuwd.
in een schitterend nieuwe salon 
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste 
bij u passen. het ideale uitje 
voor elke vrouw, dus mannen op 
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
hannie heesakkers 
06-51110053. heeswijk-Dinther.

UW LEVEnsVERHAAL/
gEBEURtEnIs/REIs OP 
PAPIER? 
levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
ook (web)teksten bedrijven.

tE HUUR

WInKELRUIMtE
wij hebben in de abdijstraat 12 
in heeswijk een winkelruimte te 
huur van 150 m2 BVo.
De ruimte is voorzien van een 
complete keuken, wc, kelder en 
voorzien van een systeempla-
fond. Mooie zichtlocatie en par-
keren voor de deur! Meer info 
of bezichtigen: 0413-291826 of 
06-30183535.

OPsLAgUnIts 
In nIstELRODE
afmeting unit:
24 m2 voor € 90,- per maand,
48 m2 voor € 150,- per maand.
geschikt voor inboedel, opslag, 
camper, boot, motorstalling,
et cetera. eigen toegang.
informatie: 06-46111667 
of www.opslagunit.eu.

Lege Cartridges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

Wie kan mij helpen aan 
ansiChtkaarten van 
heeswijk-dinther en 
LOOsbrOek?
Dick van de Leest 06-55325484.

Oude/kapOtte mObieLtjes 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode of 
Bunderstraat 1 en steun hiermee 
het goede doel Stichting 
Opkikker.

OVERIg

UW  VIDEOBAnDEn OP 
DVD, OP UsB-stIcK OF OP 
EEn HARDE scHIJF? 
op een deskundige wijze ver-
zorgd! Mail naar:
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

wiLt u een zOekertje pLaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19
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Heerlijk Heesch 2017 – Een zonnig en Heerlijk succes

HeeScH - Ook dit jaar was het cu-
linaire evenement Heerlijk Heesch
op 20 en 21 mei een succes. 

De bezoekers hebben genoten 
van heerlijke gerechten, leuk en-

tertainment en niet te vergeten; 
het fantastische weer. er hing een 
ongedwongen en gezellige sfeer. 
Ook de jongste bezoekers geno-
ten op hun manier van het uitge-
breide kinderplein met vele acti-

viteiten. Om een evenement als 
Heerlijk Heesch mogelijk te maken 
werkt het bestuur van Heerlijk 
Heesch samen met veel vrijwil-
ligers welke volop hun steentje 
hebben bijgedragen. Ook door 

enthousiaste horecaondernemers 
en vele sponsoren is dit evene-
ment wederom tot stand geko-
men en enorm geslaagd. Langs 
deze weg willen wij als bestuur de 
horecaondernemers, sponsoren, 

de vele vrijwilligers en alle bezoe-
kers bedanken. Dankzij jullie was 
Heerlijk Heesch ook dit jaar weer 
een daverend succes! Bedankt. 
Met heerlijke groet, het bestuur 
van Heerlijk Heesch 2017

Foto’s Marlies Nederkoorn

Mooi Vorstenbosch in kermissfeer Foto’s: DMBK

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

VOOR DE
PONYCLUB

er werD 
VOLOP 

GeSChMInkt

Het was gezellig 
op de braderie

JONG 
GELEERD
IS 
OUD
GEDAAN

VeeL PLaatSeLIJk
aCtIeS VOOr

het GOeDe DOeL

Het is
de muziek
die de
toon zet
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 Wij gaan  
verbouwen

Laatste verkoopdag:

Feestelijke heropening:

dinsdag 6 juni
tot 18.00 uur

woensdag 28 juni
om 9.00 uur

Jumbo, Heeswijk Dinther, St. Servatiusstraat 39
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‘t Dorp 122 • 5384 MD Heesch • 0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl

Maak vrijblijvend een afspraak!

Advies - Ontwerp - Inspiratie

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

AANNEMINGSBEDRIJF

KELDERBOUW

www.vanwanrooij.nu
Rosmalen tel. 073-5325038

AANNEMINGSBEDRIJF

KELDERBOUW

www.vanwanrooij.nu
Rosmalen tel. 073-5325038

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

MAANDAG 5 JUNI
2DE PINKSTERDAG

ZIJN WIJ OPEN
11U - 16U

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

BernheZe BOUWT
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Werkkleding
Kleding is werkkleding als deze voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een la-
boratoriumjas en een stofjas.
Op de kleding zitten een of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen 
bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een opper-
vlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een 
denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
De kleding is een uniform of een overall.

U vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voor-
schrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- U heeft een arboplan.
- De kleding is nodig volgens dat arboplan.
- De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
- De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze on-
belast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek 
wordt gedragen.

Voor meer informatie: 0412-474015.

voor een persoonlijk advies op maaT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
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BernheZe BUIten

www.brienengroenprojecten.nl
Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven

• 1800 m2 per uur

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

Fruit voor het maken van jam en saus 
graag telefonisch bestellen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396

In de lezing worden natuur, sier-
tuin en zelf voedsel verbouwen 
op een boeiende manier met el-
kaar in verband gebracht. Hoe 
kun je voedsel in je tuin ver-
bouwen zonder daar ruimte die 
eigenlijk bedoeld is voor je sier-
tuin, aan op te offeren? In de na-
tuur groeit alles door elkaar. 

Wij hebben ons de gewoonte 
eigen gemaakt om ons voedsel 
in allerlei kleine monocultuurtjes 
onder te brengen; netjes in rij-
tjes gezet. Dat noemen we dan 
akkerland of in de privésituatie, 
moestuin. Dat kan anders, ge-

makkelijker, mooier als je meer 
naar het voorbeeld van de na-
tuur kijkt. Hierover gaat Ron die 
avond met jou in gesprek. Aan 
het eind van de avond ga je met 
een bak aan nieuwe ideeën en 
inspiratie weer naar huis. Op 
naar een heerlijke productie uit 
jouw prachtige siertuin! 

Kaarten kosten € 5,- voor leden 
en € 7,- voor niet-leden en zijn 
verkrijgbaar bij alle bibliotheken 
van de NOBB of via de online 
kaartverkoop.

Lezing: De eetbare siertuin
Door Ron van de Straat van Tuynplan

NISTeLRODe - Tijdens de Nationale Tuinweek 2017 geeft Ron van 
de Straat in de bibliotheek Nistelrode een lezing met als titel ‘De 
eetbare siertuin’. Het beroep van ontwerper en tuinman is als het 
leven: het zit barstensvol verhalen, wetenswaardigheden en levens-
lessen. Op maandagavond 12 juni om 20.00 uur gaat Ron daar alles 
over vertellen.

Ron van de Straat

nisseroise Bijenmarkt

De bijen
Vanzelfsprekend staat deze dag 
in het teken van het bijen hou-
den, ook wel imkeren genoemd. 
Naast de korfvlechter zijn er kra-
men met bijenproducten, diver-
se soorten honing en worden er 
imkermaterialen verkocht. Na-
tuurlijk zijn we ook de bijen niet 
vergeten. 

Zij zijn te zien in een observatie-
kast, een kleine kast met 2 door-
zichtige zijkanten. Het is altijd 
weer een prestatie om tussen 
honderden bijen zo snel moge-
lijk de koningin te vinden. Maar 
niet alleen de koningin is inte-
ressant, in deze observatiekast 
is de complete wereld van de bij 
te bewonderen: de koningin, de 
werkbij en de dar. Daarnaast zie 
je alle stadia van ‘het broed’: een 
eitje, larve en pop. Ook is goed 

te zien hoe de bijen hun voedsel, 
honing en stuifmeel, opslaan.

Voor de jeugd
Dit jaar kunnen kinderen zelf 
een kaars maken van bijenwas 
en hebben zij altijd prijs bij de 
lolly trekkraam met daarnaast 
de overheerlijke (honing)wafels. 
Ook is er klein- en pluimvee 
aanwezig met een hoog knuffel-
gehalte.

evenals voorgaande jaren is de 
organisatie er in geslaagd een 
zeer afwisselende markt te or-
ganiseren. De toegang is net als 
andere jaren gratis en er is een 
terras aanwezig. 

Tevens is de markt een mooi mo-
ment om nog ideeën op te doen 
voor Vaderdag een week later. 
Ze zien je graag op 11 juni in 
Nistelrode.

NISTeLRODe - Op zondag 11 juni organiseert bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius de jaarlijkse 
natuur- en bijenmarkt. Een gezellige kleinschalige markt met ruim twintig kramen, veelal aan de natuur 
gerelateerd. De markt wordt georganiseerd op het Raadhuisplein en begint om 10.00 uur. De imkers, 
allen lid van Sint Ambrosius, zullen ook dit jaar weer aanwezig zijn om over het wel en wee van de bijen 
en hun producten te vertellen.

1000-soortentelling de Maashorst

De aftrap van het weekend 
vindt plaats op vrijdagavond 2 
juni 2017 om 18.00 uur bij Na-
tuurcentrum De Maashorst door 
een aantal wethouders van de 
gemeenten die vertegenwoor-
digd zijn in de Maashorst, die de 
eerste waarnemingen invullen.

Hierna gaan vrijwilligers het veld 
in om de waarnemingen te ver-
zamelen. Alle waarnemingen 
worden genoteerd in waarne-
ming.nl, een digitale databank. 
Het leslokaal van het natuurcen-
trum dient als coördinatiecen-
trum. Van hieruit wordt alles 
gestuurd en bijgehouden. Ie-
dereen is van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen. Zon-
dagavond 4 juni 2017 hopen we 
dat de teller op 1.000 soorten is 
gekomen.

Vrijdagavond en zaterdagavond 
worden de beestjes die in de 
nacht actief zijn opgespoord, zo-
als vleermuizen en nachtvlinders. 
Zaterdag en zondag overdag 
worden de planten en de dagac-
tieve beestjes in kaart gebracht.

“Buiten dat het leuk is om te 
speuren naar de natuur in de 
Maashorst, krijgen we in één 
weekend enorm veel gegevens 
van de natuurwaarde van de 
Maashorst. 
Dit doen we nu voor de tweede 
keer, zodat we zelfs al een ver-
gelijking kunnen maken”, aldus 
Jan-Willem Hermans, coördina-
tor van het gebeuren, namens 
de natuurorganisaties.

MAASHORST - Stichting natuurorganisaties De Maashorst organiseert voor de tweede keer een 
1000-soortentelling. Om de  twee jaar wordt deze telling gehouden. Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk vrijwilligers van de aangesloten verenigingen in de Maashorst in één weekend gaan inventa-
riseren welke soorten aanwezig zijn. Dit betreft dus insecten, planten, vogels, paddenstoelen, reptielen, 
et cetera. 

alle waarneminGen 
worden Genoteerd 
in waarneminG.nl

GepaSSioneerd 
beZiG alS een biJ 
door menS en dier
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Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Perkplanten, hang- en kuipplanten
geraniums en fuchsia’s

Openingstijden op onze website.

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten
Zolang de voorraad strekt

Voor  nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl

www.facebook.com/verstegentuinplanten

‘De natuur: Mooi & dichtbij’

IVn Biowalking viert 5-jarig 
jubileum met wandeling

Groot effect op gezondheid
Mensen met diabetes type 2, 
cOPD of risico op hart- en vaat-
ziekten die niet of nauwelijks be-
wegen, krijgen door Biowalking 
meer vertrouwen om zelf meer 
te gaan bewegen. Verder blijkt 
dat deze mensen door contacten 
met lotgenoten en intensiever 
contact met de zorgprofessio-
nal beter leren omgaan met hun 
ziekte. Ook ervaren deelnemers 
wat een natuurlijke omgeving 

voor hun gezondheid kan be-
tekenen. Mensen met diabetes 
type 2 bijvoorbeeld, zien over 
het algemeen een daling in de 
glucosewaarden na een wande-
ling. 

Meer informatie en aanmelden
In De Maashorst worden de 
Biowalks georganiseerd door 
IVN Brabant in samenwerking 
met Synchroon Zorggroep, zie-
kenhuis Bernhoven en Stichting 

Maashorst in Uitvoering en de 
vier IVN afdelingen in de re-
gio. De jubileumwandeling kost 
€ 3,50 inclusief koffie/thee. Het 
is ook mogelijk een introducé 
mee te nemen. Deze hoeft geen 
chronische ziekte te hebben en 
betaalt ook € 3,50. Meer infor-
matie is te vinden op 
www.biowalking.nl/maashorst 
en hier kan men zich ook aan-
melden voor de wandeling in 
Zeeland.

MAASHORST - Reeds vijf jaar geleden startte in De Maashorst het project IVN Biowalking. Biowalking 
is wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking onder begeleiding van 
een IVN natuurgids en een zorgprofessional. Om dit 5-jarig jubileum te vieren organiseert IVN Brabant 
op vrijdag 2 juni in Zeeland een jubileumwandeling. Deze start en eindigt in Theetuin Bij Ons en duurt 
van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur, waarna er tijd is voor koffie en een wandeling in de theetuin.

De nationale Dag van het Kasteel 
heeft dit jaar het motto ‘rondom 
kasteel en buitenplaats’. De res-
tauratie van de oprijlaan sluit hier 
goed op aan. Op maandag 5 juni 
om 11.00 uur vindt de opening 
van de oprijlaan plaats. Als extra 
verrassing is inmiddels bekend 
geworden dat met een monu-
mentensubsidie ook de staatsie-
poort en de neogothische brug 
in de laan gerestaureerd kunnen 
worden. Kasteel Heeswijk krijgt 
weer zijn oude glorie terug. Bij 
de opening geeft het Gilde van 

Heeswijk acte de présence. 

Aansluitend op de opening vindt 
in de Wapenzaal van het kasteel 
een koffieconcert plaats door het 
Haydn Kasteelorkest. In de kas-
teeltuin oefenen de Maltezer rid-
ders hun gevechtskunsten. Kin-
deren kunnen hieraan meedoen.

Tweede Pinksterdag is Kasteel 
Heeswijk geopend van 11.00 tot 
17.00 uur
Voor meer info: 
www.kasteelheeswijk.com.

Kasteel Heeswijk opent 
oprijlaan in oude glorie

HeeSWIJK-DINTHeR - Kasteel Heeswijk opent Tweede Pinksterdag 
zijn gerestaureerde oprijlaan. De historische bestrating kan weer 
worden bewandeld en twee adellijke leeuwen verwelkomen de be-
zoekers van het landgoed. Met een bijdrage van de provincie is dit 
grote project in de afgelopen maanden uitgevoerd. Gedeputeerde 
van Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels verricht de opening.

Wandeldriedaagse nistelrode 

Ook dit jaar is er weer een fo-
to-zoektocht voor de jeugd en 
op woensdag een speciale tocht 
in verband met het 50-jarig be-
staan van SJB! 
Kom samen lopen met klasgeno-
ten, vrienden en/of vriendinnen. 
Gezellig en goed voor je conditie 
en iedereen is welkom!
De vijf kilometer routes zijn goed 

begaanbaar voor rolstoelen en 
wandelwagens.
Inschrijving dagelijks vanaf 17.45 
uur, vertrekken vanaf 18.00 uur 
bij Laarstede. Per dag € 1,50 of 
drie dagen voor € 3,-.

Stichting Jeugd Belangen en 
Laarstede hebben er veel zin in, 
jullie ook?

NISTeLRODe - Het is alweer bijna zover; de wandeldriedaagse 
in Nistelrode. Deze wordt wederom georganiseerd door Stichting 
Jeugd Belangen en Laarstede en wel van 12 tot en met 14 juni. De 
mensen achter de stichting hebben weer leuke vijf- en tien kilome-
ter routes voor iedereen bedacht. De echte fanatieke wandelaars 
kunnen beide routes achter elkaar lopen! WANDELDRIEDAAGSE

Samen met zorgcentrum Laarstede

12 – 13 - 14 juni (ma-di-wo)

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

met prijsvraag op de 5 km route.
Inschrijfgeld:

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

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

2e pinksterdag geOpend 
van 10.00 - 16.00 uur

•  Diverse  
KORTINGEN

• Potgrond

• Tuindecoratie

•  Mooie grote  

HORTENSIA 
(min ½ meter hoog)  

 €12,=



  
Woensdag 31 mei 201730

aan het werk

Kantoorboekhandel
Ceelen

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

VACATURE
Wij zijn op zoek naar 

een enthousiaste medewerk(st)er
om ons team te komen versterken

• Voor minimaal 15 uur in de week
• Flexibel oproepbaar, zowel in de schoolvakantie’s

als in de weekenden. 
• Winkelervaring geniet de voorkeur. 

Interesse? Stuur je CV voorzien van een foto naar 
Dhr. H. Wijnen - ’t Dorp 65 - 5384 MB Heesch

Assistent-monteurs
rioolgemalen
De gemeente Bernheze kent 750 kleine gemalen. 
In de aankomende jaren gaan vier medewerkers 
onder supervisie van Kanters aan de slag met het 
onderhoud daarvan. De werkzaamheden bestaan uit 
het lichten, afstellen en zuiveren van de pompen en 
het reinigen van de elektrokasten. Je wordt betaald 
volgens het CAO hoveniersbedrijf. 

VACATURE:

Kijk op ibnfacilitair.nl en ervaar waar we voor staan!

De functie-eisen
-  Affiniteit met elektrotechniek  

en buiten werken
-  Bereid om een korte opleiding  

te volgen
- Niet bang zijn voor vieze handen
- 36 uur per week beschikbaar 

Interesse? 
Stuur vóór 16 juni een motivatie met 
cv naar Erwin Vorstenbosch naar 
evorstenbosch@ibn.nl. 
Gebruik dit e-mailadres ook voor 
vragen. Bellen mag natuurlijk ook via 
0413 -33 44 55.

Intex 
Rectangular frame
Rechthoekig stevig framebad 
in diverse maten. Excl. fi lterpomp.

Ipanema 
I Love Tribal
Dames slipper

Bo-Camp Soho
Klassiek model strandstoel met bamboe 
frame en stevig Oxford polyester zitting 
met een linnen uitstraling.

Bardani Ambassador S & M
Ruime en praktische reistas van 
sterk polyester, voorzien van trekstang. 

Weber 
Kettle Plus
Houtskoolbarbecue 
met rooster van 47cm, 
dekselhouder, GBS 
rooster te gebruiken 
voor diverse handige 
accessoires. 

Oakley Sliver XL
Zonnebril heren in diverse kleuren

Safarica 
Laguna 200
Sportieve 3 persoons polyester koepeltent met voor-
bouw en voor- en zij-ingang, incl. PE kuipgrondzeil in 
leefruimte. Hoogte: 130 cm. Gewicht: 5,7 kg 

59,-
99,99

159,-
199,99

129,-
Vanaf

24,99
69,99
79,95

59,95
Vanaf

PINKSTER VOORDEEL DAGEN
2E PINKSTERDAG OPEN! 10:00 - 17:00 UUR

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek, 
ontmoet Stippie en maak kans op leuke prijzen! 

115,-
145,

Safarica 

59,-
99,9999,9999,

39,-
79,99

59,9559,9559,
Vanaf

PINKSTER VOORDEEL DAGENPINKSTER VOORDEEL DAGEN

GROTE COLLECTIE 
BADMODE VOOR HET HELE GEZIN
O’Neill – Protest – Cyell – Beachlife – Speedo 
TC WOW – Tweka – Manouxx – Superdry

3
JUNI

2e PINKSTERDAG

MAANDAG

9:30 - 17:00

ZATERDAG

5
JUNI

2e PINKSTERDAG

MAANDAG

10:00 - 17:00

2e PINKSTERDAG

MAANDAG

2
JUNI

2e PINKSTERDAG

MAANDAG

9:30 - 21:00

VRIJDAG
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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
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1e Prijs Standaard Ringsteken:     
Cor Geenen.
2e Prijs Kruisboog Korps:             
Henry van de Wetering, Bert 
Hoefs, Paul Heerkens, Peter van 
de Broek
1e Prijs   Kruisboog 60+:                
Bert Hoefs
2e Prijs Groepsvendelen:              
Marc Somers, Stefan van de 
Broek, Harm van de Wetering, 
Peter van der Sanden,
Wim Wijdeven onder trombege-
leiding van Maarten Derks
1e Prijs Groepstrommen klasse 
A: Maarten Derks, Maarten 
Hoefs, Jelle van de Wetering, 
Lindsey Vogels,
Mieke van der Heijden

1e Prijs   Trommen Klasse U:          
Maarten Derks
1e Prijs   Trommen Klasse A:          
Jelle van de Wetering

Overige deelnemers eindigden 
buiten de prijzen, maar we willen 
ze toch graag vermelden:
2e Prijs Bazuin Groepen:               
Eric van den Heuvel, Piet Tim-
mers, Toine van Asseldonk, Bert 
van de Wetering
2e Prijs Bazuin klasse A:               
Eric van den Heuvel
3e Prijs Trommen Klasse B:          
Lindsey Vogels
4e Prijs Trommen Klasse B:          
Mieke van der Heijden

5e Prijs Trommen Klasse jeugd:   
Bram Somers
6e Prijs   Trommen Klasse jeugd:   
Charlotte Somers  

In het totaalklassement voor 
wisselschild werd Vorstenbosch 
tweede met 41 van maximaal 
56 punten, ex equo met het gil-
de van Nuland, waar het Korps-
schieten bepalend was en dus 
Nuland het schild in bezit kreeg. 

Het was een fijne gildendag met 
wedstrijden bij winderig en zon-
nig weer, waarbij de drie gilde-
waarden Broeder/Zusterschap, 
Trouw en Dienstbaarheid hoog 
in het vaandel stonden.

Gilde Sint Antonius Abt Vorsten-
bosch succesvol op gildendag

VEGHEL/VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag zeven prijzen, en op 
een haar na het wisselschild, in de wacht te slepen op de kringdag van gildenkring de Hoge Schuts met 
dertien deelnemende gilden bij het Sint Barbara Gilde in Veghel. Met een dertigtal leden was het gilde 
naar Veghel gegaan om deel te nemen aan de optocht. 

In dit geval Nistelrode. Zondag 
28 mei mocht ik samen met de 
dekenschrijver, hoofdman en 
gildekoning naar de Erewijn en 
Heilige Mis voor de kringdag. 
Een leuke ervaring waarbij alle 
belangrijke mensen van alle gil-
des bij elkaar komen om feeste-
lijk een opstart te geven voor de 
dag. Zelf was ik de jongste in de 
zaal, maar het was mooi om te 
zien hoe de traditie van het gilde 
al zo lang door gaat.

Bij de kerk kregen wij met alle 
vaandrigs een plekje op het al-
taar in de kerk. Vanuit deze plek 
hadden wij een perfecte kijk 
over iedereen heen. Het was een 
mooie mis waarbij het hoofd-
aspect broederschap weer goed 
terug te zien was. 

Toen we eenmaal terug gemar-
cheerd waren bij het gemeen-
tehuis werden de plannen van 
de dag bekend gemaakt. Broe-
derschap en de jeugd stonden 
centraal; iets waarvan ik zelf een 
goed voorbeeld was. Vandaar 
dat ik naar voren werd gevraagd 
door de burgemeester van Mei-

erijstad om samen met hem de 
erewijn te voltooien en het glas 
te heffen op de broederschap. 
Verder was het een mooie dag 
met een mooie kleurrijke opmars 
en toespraken die perfect het gil-
dewezen omschreven. 
Met goed eten en een lekker 
drankje.”   

Kevin Breedveld,
Vaandrig Gilde St. Antonius Abt 
– St. Catharina Nistelrode.

Voor Kevin eerste Kring-
dag Hogeschuts Veghel
VEGHEL/NISTELRODE

KEVIN: “Mijn eerste echte dag als vaandeldrager voor een kringdag. 
Vaandeldrager houdt in dat ik het vaandel, een grote vlag met de 
afbeelding van onze gildeheilige, meeneem en mijn dorp volledig 
representeer. 

Kevin Breedveld

Om 12.00 uur trokken alle gil-
den in optocht door de straten 
van Veghel, richting het feestter-
rein op het Prins Willem-Alexan-
der Sportpark waar de massale 
opmars begon en de eed van 
trouw aan het Wereldlijk gezag 
werd afgelegd.
Rond 14.30 uur begonnen de 
diverse wedstrijden. Met 28 gra-
den was het warm te noemen, 
er ontstond een sportieve strijd 
om het fel begeerde wisselschild 
te winnen. Men was zeker niet 
voor niets gekomen. 

Luna van Boxtel, onze jeugdven-
delier, deed voor de eerste keer 
mee aan deze wedstrijden en 
werd vierde.
Emile van Zutphen met vendelen 
in de A klasse kreeg ook de eer-
ste prijs.                                    
Gijs van de Eertwegh met trom-
men in de jeugdklasse Groot 
kreeg de eerste prijs.
Sem Verhoeven met trommen In 
de C klasse ontving de tweede 
prijs.                                            
Bob Verhoeven met trommen in 
de B klasse ontving de eerste prijs.                                  

Groepstrommen in de B klasse, 
Bob Verhoeven en Sem Ver-
hoeven samen met Joris van der 
Meijden verdienden de tweede 
prijs.
Luuk van de Eertwegh geweer-
schieten jeugd, een mooie eerste 
prijs.                          
John van den Berg met geweer 
in de klasse personeel, tweede 
prijs. 

We kunnen terugkijken op een 
lange en mooie Kringgildedag bij 
het Sint-Barbaragilde te Veghel.

St. Barbaragilde Dinther naar 
de Kringgildedag Hoge Schuts 
VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - In de vroege ochtend van zondag 28 mei waren al enkele gildebroeders 
van het Sint-Barbaragilde Dinther in Veghel om aanwezig te zijn in de pontificale H. Mis met als voor-
ganger Mgr. Dr. Gerard de Korte en met opluistering van het Jan van Lee mannenkoor. Hierna werden de 
genodigden ontvangen door het gemeentebestuur van Meijerijstad voor de aanbieding van de erewijn 
en een lunch.

De 24 deelnemende schutters 
werden ingedeeld op schietvolg-
orde. Het was nu de beurt aan 
Jan van Grunsven om zijn laat-
ste plicht als koning te voldoen, 
voordat hij van zijn koningsvo-
gel en schildenvest ontdaan zou 
worden. Hij heeft een schild in de 
vorm van het hoofdmanschild, 
dat hij zelf als hoofdman heeft 
verworven en dat hij nu aan de 
nieuwe hoofdman schenkt. 
Eric van den Heuvel werd deze 
middag nog gehuldigd voor zijn 
25-jarig lidmaatschap met een zil-
veren speld, aangezien hij op de 
teeravond niet aanwezig kon zijn. 

Onder begeleiding van loco-bur-
gemeester Peter van Boekel en 
oud-koning Jan Van Grunsven 
werd de boom gevrijd en werden 
de openingschoten gelost. Voor 
de lunch werden twee schietron-
den gehouden, waarbij ook 60 
obligaties werden uitgeloot. 
Na de lunch werd verder ge-
gaan met schieten op de ko-
ningsvogel, maar het zou nog 
vier ronden duren voordat de 
vogel aanstalten zou maken om 
omlaag te komen. Na 198 scho-
ten pas kwam de vogel in twee 
stukken, met vleugels er nog 

aan, naar beneden. Piet Timmers 
was voor de tweede keer de ge-
lukkige die de titel Gildekoning 
met bijbehorende koningsvogel 
in bezit kreeg. De installatie en 
vendelhulde werd bij de nieuwe 
gildekoning thuis uitgevoerd, 
zoals ook in hetverleden gedaan 
werd. Deze traditie werd vorig 
jaar weer in ere hersteld, nadat 
dit in de ledenvergadering be-
sproken was geweest.

Nieuwe Gildekoning 
Piet Timmers
VORSTENBOSCH - Een dertigtal personen ging afgelopen zaterdag 
bij oud-koning Jan van Grunsven op bezoek. Ze brachten hem een 
vendelhulde en na het bekijken van de koningsvogel gingen ze in 
optocht naar het gildehuis. De koningsvogel was in de vorm van 
een adelaar. 

Piet Timmers

‘We kunnen terugkijken op een lange en mooie 
Kringgildedag bij het Sint-Barbaragilde te Veghel’
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 29 mei t/m zondag 4 juni 2017. Week 22. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)

 1.  1.25 .

Kastanje-Kastanje-KKastanje-Kastanje-aKastanje-Kastanje-sKastanje-Kastanje-tKastanje-Kastanje-aKastanje-Kastanje-nKastanje-Kastanje-jKastanje-Kastanje-nKastanje-jKastanje-nKastanje-Kastanje-eKastanje-Kastanje--Kastanje-
champignonschampignonscchampignonschampignonshchampignonschampignonsachampignonschampignonsmchampignonschampignonspchampignonschampignonsichampignonschampignonsgchampignonschampignonsnchampignonschampignonsochampignonschampignonsnchampignonschampignonsschampignons
 bakje 250 gram  bakje 250 gram b bakje 250 gram  bakje 250 gram a bakje 250 gram  bakje 250 gram k bakje 250 gram  bakje 250 gram j bakje 250 gram  bakje 250 gram e bakje 250 gram  bakje 250 gram 2 bakje 250 gram  bakje 250 gram 5 bakje 250 gram  bakje 250 gram 0 bakje 250 gram  bakje 250 gram g bakje 250 gram  bakje 250 gram r bakje 250 gram  bakje 250 gram a bakje 250 gram  bakje 250 gram m bakje 250 gram 

COMBINATIETIP
1.1.11.1..1.393933939939399391.1.  1.- 

100 GRAM

  Blonde 
d’Aquitaine 

biefstuk            
 per kilo 12.50 

7.157.157. 5.49

Coca-Cola
regular, light of zero

multipack 4 flessen à 1500 ml

MAX. 4 
MULTIPACKS
PER KLANT

2.302.302. 1.15

Alle Zuivelhoeve
alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*
bijv. 2 stuks boer’n muesli  

bosvruchten à 170 gram 13.7513.7513.

9.49

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

Bij elke € 5.- aan boodschappen** 
ontvang je 1 spaarzegel

• Keuze uit 7 verschillende formaten 
• Luchtdicht en waterdichte afsluiting
•  Producten blijven aanzienlijk langer vers
•  Geschikt voor diepvries, vaatwasmachine en magnetron

Meer informatie op coop.nl/lockenlock

Spaar nu de kleurrijke Lock&Lock vershouddozenLock vershouddozenSpaar nu de kleurrijke Lock&Spaar nu de kleurrijke Lock&Spaar nu de kleurrijke Lock Lock vershouddozen&Lock vershouddozenLock vershouddozen&Lock vershouddozen&Lock vershouddozenLock vershouddozenLock vershouddozen

1
Lock&Lock

zegel

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
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NISTELRODE - Onder een 
schroeiend hete zon verloor 
Prinses Irene ruim van lands-
kampioen Korfrakkers (14-28). 

Dat was eigenlijk maar bijzaak, 
want het team wist zich ondanks 
dat toch te handhaven. Storm-
vogels verloor en beide ploegen 
eindigden in punten gelijk, het 

onderlinge resultaat telt dan en 
dat sprak in het voordeel van 
Prinses Irene. Coach Marijke de 
Veer, die naar Spes vertrekt, laat 
een team achter dat komend sei-
zoen zowel op het veld als in de 
zaal op het hoogste niveau uit 
gaat komen. Een knappe presta-
tie als je in acht neemt wat het 
team heeft moeten doorstaan 

met blessures en afwezigen door 
andere verplichtingen. Dit valt 
uiteraard allemaal in het niets 
bij het overlijden van Linda van 
Venrooij. 

Coach de Veer kon maar over 
vijf vaste basiskrachten beschik-
ken, maar dat gaf ook ruimte 
voor een jongeling als Robin van 
de Boom, die liet zien dat ze bij-
zonder talentvol is. Korfrakkers 
gaf meteen volop gas en liep uit 
naar 1-5. Daarna ging het even 
gelijk op met doelpunten om en 
om. Even leek Prinses Irene nog 
langszij te kunnen komen, maar 
bij een 8-10 stand gooide Korf- 
rakkers vijf keer achter elkaar 
raak, waar Prinses Irene maar 
een doelpuntje tegenover kon 
stellen. Er werd gerust met een 
9-15 stand. 

Na rust liet Korfrakkers het klas-
senverschil nog duidelijker zien 
en liep soepel uit naar een 14-
28 overwinning. Daarmee kwam  
voor Prinses Irene een einde aan 
een bijzonder bewogen én ver-
drietig seizoen.

Korfbalsters prinses irene 
handhaven zich

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

Goede start
Na een aarzelend begin nam 
DOS’80 het voortouw door als 
eerste te scoren. Na tien minu-
ten stonden de teams op gelijke 
hoogte. Daarna nam Dongen wat 
afstand. Dat had ook te maken 
met het niet verzilveren van open 
kansen aan Heesche zijde. Bij rust 
was het 8-6 in het voordeel van 
Dongen. Dat er geen achterstand 
op het bord stond, was te danken 
aan keepster Inge Turlings. 

Terug in de wedstrijd
Na rust was het Dongen dat ver-
der uitliep er leek er geen vuiltje 
aan de lucht voor de Dongena-
ren. Met nog tien minuten te spe-
len, kreeg Jaimy van Orsouw een 
twee minuten tijdstraf met een 
14-10 achterstand. Juist in deze 
fase wisten de Heesche dames 
de rug te rechten en zich terug te 
knokken naar 15-15.  Door twee 

scores van Carlijn Kleinpenning 
kwam het geloof in een goede 
ontknoping terug. Het was echter 
Dongen die er met de eer vandoor 
ging door een kleine twee minu-
ten voor tijd nog eenmaal het net 
te vinden. Eindstand 16-15.

Dames 
Dos’80 verliezen bekerfinale
BOXTEL/HEESCH - Zondagmiddag speelden de dames van DOS’80, 
in Boxtel, tegen Dongen. Inzet was de finale van de bekercompetitie. 
Waar het de Heesche dames eerder wel lukte om drie tegenstanders uit 
de eerste klasse te verrassen, was dat deze keer niet het geval. “Dat was 
toch wel heel spijtig”, aldus afscheidnemend trainer Henri van Boxtel. 

handbal

Selina van de Hurk 
 Foto: Ruud Schobbers

De 32ste Dorpszeskamp hDL; gegarandeerd spektakel!
Op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni 2017, wordt voor de 32ste keer het grootste eendaagse evenement van Heeswijk, Dinther en Loosbroek, de jaarlijkse dorpszeskamp, geor-
ganiseerd. Het belooft een prachtige dag te worden die mogelijk gemaakt wordt door de enthousiaste inzet van deelnemers, vrijwilligers en sponsors! Op het terrein van VV 
Heeswijk beginnen de 24 deelnemende teams op 4 juni ’s ochtends om 9.30 uur aan de 7 veldproeven. De ruim 250 deelnemers kunnen de borst natmaken en het publiek krijgt 
opnieuw een mooi schouwspel voorgeschoteld!  Graag tot ziens op 4 juni! Stichting Dorpszeskamp HDL.
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BERnHEzE sPORtIEF

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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*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

Vanuit Taekyon Berghem deden 
vier deelnemers mee, waarvan 
enkelen er medailles behaalden. 
Op het onderdeel tuls senioren 
heren 2e dan wist Huberto van 
de Wetering een mooie zilveren 
medaille te behalen.
Op het onderdeel sparring wist 
Bjorn van Krieken uit Nistelro-
de bij de Jongens -160 cm een 
mooie 1e prijs te veroveren. 
Huberto van de Wetering werd 
bij de senioren -78 kg knap 3e. 

Ken Dekkers behaalde in dezelf-
de klasse het goud. 
Door een bevriende vereniging 
werd Ken gevraagd om in hun 
team plaats te nemen bij het 
teamsparren. In deze wedstrij-
den wist Ken zijn wedstrijden te 
winnen, wat een mooie 3e plek 
voor het team opleverde. 
Met vier prijzen op dit sterk be-
zette toernooi zijn de coaches 
van Taekyon Berghem weer erg 
tevreden.

Bjorn uit 
nistelrode pakt 1e plaats 
PIJNAcKeR/BeRGHeM - Zaterdag 27 mei was in Pijnacker voor de 
achtste maal de Holland Cup; een ITF-taekwondo toernooi. Aan dit 
toernooi doen ruim 400 deelnemers uit heel Europa mee. Op deze 
dag was alleen de A-klasse aan de beurt, dit zijn de gevorderde 
deelnemers.

budo

Op zondag stonden om 10.00 
uur 40 leden klaar om op de 
fiets richting Bedaf af te rei-
zen om daar een jeu-de-boules 
zandtoernooi te spelen. De zon 
stond strak aan de hemel en de 
vooruitzichten waren goed. Na-
dat iedereen om even na 10.30 
uur welkom was geheten werd 
begonnen met de eerste ronde 
van de vier deze dag te spelen 
wedstrijden. Na de tweede ron-
de was het tijd voor een over-
heerlijke kop tomatensoep bij de 
Pier. Vanaf 13.30 uur werden de 
derde en aansluitend de vierde 
ronde gespeeld.

Hierna was het wederom verza-
melen in De Pier waar iedereen 
een consumptie aangeboden 
kreeg en was het vervolgens 
wachten op de definitieve uit-
slag. Nadat voorzitter Jos Bon-
gers zowel de activiteiten- als de 
wedstrijdcommissie bedankt had 
nam Peter Ludwig het woord om 

de uitslag bekend te maken. Hij 
gaf aan dat er deze dag de nodi-
ge records waren gebroken. Zo 
was er niemand die alle wedstrij-
den verloren had en had de win-
naar een score van maar liefst 50 
pluspunten behaald, daar waar 
52 pluspunten het maximum is.

De uitslag was als volgt:
1e plaats Jan Wijnen +50 punten
2e plaats Piet v.d. Ven +30 pun-
ten
3e plaats Jos v.d. Heijden +29 
punten.

Jan Wijnen superieur win-
naar Jeu-de-boulestoernooi
NISTeLRODe – Met een stralend zonnetje aan de hemel vertrokken 
op zondagmorgen 14 mei 40 jeu-de-boulesleden vanaf het Gilden-
hof naar Bedaf om daar het jaarlijkse zandtoernooi te spelen. Het 
werd een zeer gezellige dag met mooie en spannende wedstrijden 
met uiteindelijk een grootse winnaar in de persoon van Jan Wijnen.

jeu de boules

V.l.n.r.: Piet, Jan en Jos

Heeswijk kijkt met gemengde 
gevoelens terug op deze voet-
baljaargang, want na de fantasti-
sche start zakten de blauw-witten 
na de winterstop ver terug. In de 
nacompetitie was het anderhalve 
wedstrijd zeker gelijkwaardig aan 
eersteklasser Moerse Boys, maar 
uiteindelijk kwamen de Heeswij-
kers toch te kort voor promotie. 
Volgend seizoen weer een kans, 
maar dit zal dan moeten gebeu-
ren zonder Wout cuijpers en 
Richard van Zoggel die na jaren 
dienst als vaste krachten afscheid 
nemen van Heeswijk 1. Iedereen 
een fijne zomervakantie toege-
wenst, bedankt voor de support 
en tot het volgend seizoen!

Heeswijk moet 1e klasse- 
droom na rust laten varen
ZUNDeRT/HeeSWIJK-DINTHeR - Ondanks een goede uitgangspositie is het Heeswijk niet gelukt om de 
finale te bereiken voor promotie naar de 1e klasse. De 1-0 thuiszege werd door de Moerse Boys in de 
tweede wedstrijd teniet gedaan door uiteindelijk een 4-1 zege. Met name na rust vielen twee doelpun-
ten in een tijdsbestek van drie minuten, waardoor promotie opnieuw aan de neus van de Heeswijkers 
voorbij ging.

voetbal

Einde nacompetitie, 
afscheid van Lucien Roeffen 

Zwaluw VFc gaf behoorlijk 
goed partij waarbij gesteld kan 
worden dat Avesteyn over de 
gehele wedstrijd het betere van 
het spel had. Dit leidde echter 
niet tot grote kansen. Wat dat 
betreft werd het publiek sowieso 
niet verwend. Bij de spaarzame 
kansen die de Vughtse formatie 
kreeg werd attent opgetreden 
door de goed keepende Dinterse 
goalie Glenn Buermans.
Avesteyn creëerde vanuit het 
lichte overwicht enkele kansen 
waarbij een bal, die door Joost 

van Vugt tegen de binnenkant 
van de paal werd geschoten, 
maar helaas niet de goal in ging, 
het meest opviel. 

In de eindfase van de wedstrijd, 
waarbij Avesteyn zich vol op 
de aanval richtte, scoorde Zwa-
luw uiteindelijk de 1-0. Hiermee 
hield de aspiratie om te promo-
veren op. Het typeerde Avesteyn 
dat ze tot het eind bleef knokken 
voor hun kansen.

Bij de terugkeer op het Dinther-

se sportpark werd afscheid ge-
nomen van Henri Buermans als 
vlagger en Lucien Roeffen als 
trainer. Bloemen en mooie woor-
den vielen hen ten deel. Lucien 
noemde in zijn afscheidswoord-
je dat hij met zeer veel plezier 
heeft gewerkt bij Avesteyn, dat 

er volop perspectief in de selectie 
schuilt en dat hij ze veel succes 
toewenst in het volgend seizoen. 

De voorzitter van Avesteyn 
roemde Lucien om zijn deskun-
digheid, professionaliteit en po-
sitieve instelling. Avesteyn heeft 
onder zijn leiding een stap ge-
maakt. Het is aan de opvolger 
van Lucien, Hugo van der San-
de, om hier verder vorm aan te 
geven. een mooie uitdaging en 
een mooi vooruitzicht voor ie-
dereen die Avesteyn een warm 
hart toe draagt.

HeeSWIJK-DINTHeR - Avesteyn heeft zondag na een tweede verlies in de eerste ronde van de nacompe-
titie afscheid genomen van het seizoen 2016-2017. Avesteyn vocht na het verlies van vorige week voor 
een plek in de tweede ronde nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Het bleek niet eenvoudig 
te zijn in bijna tropische omstandigheden. Ondanks dat kan gesteld worden dat Avesteyn zich niet ge-
wonnen gaf en streed voor een goed resultaat.

voetbal

Foto: Ad van Dooren

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

De voorzitter 
roemde Lucien om 
zijn deskundigheid, 
professionaliteit en 
positieve instelling
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geslaagd 41e Horizontoernooi 

In de recreantenpoule ging de 
finale tussen de Familie Neelen 
en Pap & Pudding, die gewon-
nen werd door Pap & Pudding. 
In de prestatieve poule ging de 
finale tussen Fc Gazzerop en Fc 
Motorpak, die voor het tweede 
jaar op rij is gewonnen is door 
Fc Gazzerop.

Ook de sportiviteit werd be-
loond. Met 9,67 gemiddeld was 
Team Radler dit jaar het sportief-
ste. Naast het voetbal was er dit 
jaar het spel ‘Trap een kratje van 
het latje’ gespeeld, wat is ge-
wonnen door het team van Buf-
falo Soldiers met acht punten.
Dit jaar werd de aftrap voor de 

finalewedstrijd gedaan door de 
heer Jo van Tilburg, hij kreeg een 
levensmiddelenpakket aangebo-
den, mogelijk gemaakt door de 
plaatselijke Jumbo.

De organisatie wil iedereen be-
danken voor een geslaagd en 
vooral gezellig toernooi.

HeeScH - Het 41e Horizonvoetbal toernooi vond plaats op een zonnige 21 mei. Met een poule van zes 
prestatieve teams en twee poules van zes recreatieve teams kon er zeker gesproken worden van een ge-
slaagd toernooi. Het was ook zeker een heel sportief toernooi en dat was ook te zien aan de vele negens 
en tienen die de heren scheidsrechters gaven aan de teams.

de OpLOssing

voetbal

Pinksterloop nistelrode voor sportief jong en oud

Volwassenen en jeugd vanaf 13 
jaar kunnen kiezen uit twee af-
standen: 5 of 10 kilometer. Spe-
ciaal voor de jongere hardlopers 
is er een jeugdloop: 1.100 me-
ter voor jongens en meisjes tot 
en met 9 jaar en 1.650 meter 
voor 10- tot en met 12-jarigen. 
er wordt gezorgd voor drinken, 

een appel, een leuke attentie en 
een mogelijkheid tot omkleden.

De jeugdloop start om 18.15 
uur, de 5 en 10 km starten om 
19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 
17.15 uur bij Van Tilburg Sport. 
De kosten voor deelname bedra-
gen € 4,-. 

Meer informatie over de Pink-
sterloop en het Maasland Run 
classic circuit 2017 is te vinden 
op 
www.maaslandrunclassic.nl en 
op www.avoss78.nl. Op die 
websites zijn ook alle uitslagen, 
foto’s en het tussenklassement 
te vinden.

NISTeLRODe - Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode vindt op zaterdag 3 juni de Pinksterloop plaats. 
De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss ’78 en maakt deel uit van het 
Maasland Run Classic circuit 2017. De loop is voor iedereen toegankelijk. Dus of je nu een geoefende 
sporter bent of niet, je kunt gewoon meedoen.

De Peelkorf 1 – Altior 1: 18-11
Swift 2 – Altior 2: 19-16
Altior 3 – Flamingo’s 2: 10-14
Altior 5 – Winty 1: 10-11
Prinses Irene R1 – Altior R1: 8-1
emos A1 – Altior A1: 11-7
Swift B1 – Altior B1: 13-6
Altior B2 – Be Quick B2: 6-3
Flamingo’s c1 – Altior c2: 5-6
Altior D1 – celeritas D1: 13-8

Altior D2 – JeS D1: 14-2
Altior D3 – De Korfrakkers D2: 
4-11
Tovido e1 – Altior e1: 8-3
De Kangeroe e1 – Altior e2: 
11-13
Altior e3 – JeS e1: 10-3
Stormvogels F1 – Altior F1: 9-10
Blauw Wit F1 – Altior F2: 12-6
Altior W1 – Alico W1: 10-5 .

Uitslagen Altior

korfbal
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Het jongensteam tot en met 17 
jaar op zondag heeft het kam-
pioenschap ongeslagen bereikt; 
Brad, Daan, Thijs, Koen en Ma-
thijs zijn blij met de overwinning 
en kijken nu al weer uit naar de 
najaarscompetitie.

De kampioenen
Zondag: jongens tot en met 17 
jaar 2e klasse: Brad Franke, Thijs 
Ulehake, Daan Saras, Koen Sa-
ras, Mathijs de Leeuw.

Zaterdag: dames dubbel 35+ 
2e klasse: Mieke Timmermans, 
Margot van der Stappen, Trees 
Smits, elly Kaffener, Godelieve 
Schafrat, Henny Bens.

Vrijdagavond: dames dubbel 
35+ 3e klasse: Marianne Joos-
ten, Anita Gloudemans, Marleen 

de Laat, Adele van Vliet, Jolanda 
van der Linden, Dilek Yener.                                               

Dames dubbel 35+ 3e klasse                       
ellen Hoeks, Marjo Krijnen, Ger-
da Hattink, Anja van Rooij, Han-
neke Hanssen, Lieneke colijn.

Gemengd dubbel 35+ 3e klasse                
Theo Peters, Hans van der Steen, 
eric Bezemer, Wilma Hendriks, 
Rianne van der Steen, Hannie 
Vlemmix.

Heren dubbel 35+ 1e klasse 
Danny van Asperen, William van 
den Berg, Peter Muller, Marc van 
Uden, Gijs van Uden.

Heren dubbel 35+ 2e klasse                        
Marco Tiemessen, Maik Arts, 
Robert Langenmeijer, Daan van 
cuijk en Robbert Bosje. 

een geweldig resultaat waar de 
spelers trots op mogen zijn.
De KNLTB najaarscompetitie 
gaat in september weer van start 
maar eerst wordt er eind juni bij 
de tennisvereniging de Hoef het 
jaarlijkse HBS open toernooi ge-
organiseerd.

Inschrijven voor dit populaire 
toernooi kan nog tot 8 juni.

zeven teams kampioen bij 
tennisvereniging de Hoef
HeeScH - Bij tennisvereniging de Hoef in Heesch zijn maar liefst 
zeven teams kampioen geworden in de KNLTB voorjaarscompetitie. 
Zeven speelweken hebben de teams gestreden tegen collega-ver-
enigingen uit de regio. Vaak waren het hele spannende wedstrijden 
die in het voordeel van de Hoef werden beslist.

tennis

Daan, Thijs, Koen, Mathijs en Brad

glenn coldenhoff in de top 
tien grand Prix van Frankrijk
eRNee/HeeScH - Glenn Coldenhoff van het Red 
Bull KTM Factory team is in de negende wed-
strijd om het wereldkampioenschap MXGP in 
het Franse Ernee in de top tien geëindigd. 

In de eerste manche kampte Glenn met opge-
pompte armen, maakte teveel fouten en kwam 
daardoor niet verder dan een elfde plaats. In 
de tweede manche liet hij zien dat het met zijn 
snelheid goed zit en reed hij lang op een vierde 
plaats. Door de vermoeidheid moest hij het tem-
po in het tweede deel van de wedstrijd iets laten 
zakken en finishte uiteindelijk als achtste.

motorcross
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bernheze sportief

 www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 11 juni 2017 naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over 
twee weken in de krant vermeld.

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 20 is: Riet Bronts 
Antwoord was: Benefietconcert Dance with Friends

home nieuws

Agenda bedrijven

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

bedrijVen
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

fotoalbum

Win € 25,- voor uw boodschappen
mooibernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
bernheze een podium op de website www.mooibernheze.nl. Kent u de website 
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van 
nistelrode, heesch, loosbroek, heeswijk-dinther en Vorstenbosch online op de 
hoogte te houden. 

Mooi
gespot

meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

heesche wint regionale titels

Op de slotdag van de Hebris Ju-
nior Tour, dat gehouden werd in 
Vlijmen, maakte Tessa het zich 
soms onnodig lastig. 

Zo strandde de Heesche bij het 
enkelspel al in de halve fina-
le, iets wat haar dit seizoen op 
toernooien in het enkelspel nog 
niet eerder was overkomen. Op 
alle vier de eerdere toernooien 
wist Tessa de eerste plaats te be-
machtigen. Gelukkig voor Tessa 
had de vroegtijdige uitschake-
ling voor de regionale ranglijst 
weinig gevolgen. De Heesche 
had de regiotitel in het enkelspel 
door de eerdere successen al ze-
ker gesteld. 

Ook in het dubbelspel ging het 
niet altijd even gemakkelijk op 
de slotdag. Samen met zus Mir-
ne Hoeks, ook nog in de race 
voor een podiumplek, werd de 
strijd tegen andere duo’s aange-

gaan. Tot aan de finale zonder 
deuk. Maar in de finale moesten 
de Heesche dames hun meerde-
re erkennen in de tegenstander 
en genoegen nemen met de 
tweede plaats. 

Voor Tessa genoeg om toch met 
de regiotitel in het dubbelspel 
naar huis te gaan, voor Mirne 
net niet genoeg om de tweede 
plaats op de ranglijst in te kun-
nen nemen.

HEESCH - Afgelopen zondag heeft de 17-jarige Heesche badmintonster Tessa Hoeks de regionale ti-
tels in het enkel- en dubbelspel binnengesleept. De Heesche badmintonster wist verspreid over de vijf 
toernooien, die deel uitmaken van de Hebris Junior Tour, het regionale toernooicircuit van de Bossche 
Badminton Federatie, de meeste punten binnen te halen en zich dus verdiend tot kampioen te kronen.

badminton

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Weer een leuk nieuw merk erbij

ELVIRA-CASUALS
We zijn super enthousiast en denken 

dat we een goede keuze hebben 
gemaakt voor onze klanten.

Verwacht medio augustus

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 1 JUNI

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuys bloem&styling: 
Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Talententrainingen 
bij Prinses Irene
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

VRIJDAG 2 JUNI

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Centrum MAIA: Reiki 3A
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t Sfeerhuys bloem&styling: 
Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Jubileum IVN Biowalking
Theehuis bij Ons Zeeland
PAGINA 29

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Van Soest & Partners: 
informatiemiddag 
pensioen
Cereslaan 4 Heesch

WMO Koffie- en 
Informatiemiddag 
CC De Pas Heesch

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Aftrap 1000-soortentelling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 28

Bidden van de Rozenkrans
Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Open Podium
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 13

ZATERDAG 3 JUNI

Kermis
Nistelrode
PAGINA 16

Pinksterloop
Centrum Nistelrode
PAGINA 34

ZONDAG 4 JUNI

Pinksteren

Kermis & 
Pinksterfeesten
Nistelrode
PAGINA 16

Tweede collecte 
Pinksteractie
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 6

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dorpszeskamp HDL
Sportpark De Balledonk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

MAANDAG 5 JUNI

Pinksteren

Gemeentehuis gesloten

Kermis & 
Pinksterfeesten
Nistelrode
PAGINA 16

Tweede collecte 
Pinksteractie
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 6

Dag van het Kasteel
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 29

Bevers Steencentrum 
geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 27

DINSDAG 6 JUNI

Kermis
Nistelrode
PAGINA 16 

Centrum MAIA: Workshop 
Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Lezing Lama Zeupa
Karma Eusel Ling
PAGINA 7

‘t Sfeerhuys bloem&styling: 
Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Bijeenkomst: 
Samen Sterk HDL
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 7 JUNI

Lezing over Jeroen Bosch
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 12

Gratis inloopspreekuur 
Van Soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 13

Curcus: Reanimatie 
& AED bediening
Laar 50 Nistelrode

Workshop: 
Verstopte bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

Info-avond bouw gymzaal 
en woningen
De Stuik Vorstenbosch

Centrum MAIA: 
Reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 8 JUNI

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Number3: Get ready 
for the summer
Laag Beugt 1a 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

‘t Sfeerhuys bloem&styling: 
Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Centrum MAIA: Workshop 
Orakel- & Inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

VRIJDAG 9 JUNI

Balletstudio van der 
Stappen: Ariël, 
terug naar de zee!
De Lievekamp Oss

Inloopochtend BS Delta
Herderstraat 2 Heesch

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t Sfeerhuys bloem&styling: 
Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Keeztoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

T’eXtpierement 
met Chorusline
CC Nesterlé Nistelrode

Winacties op het Ondernemersplein
Voor PARTICULIEREN & BEDRIJVEN

Wij zijn erbij!
Pinksterfeesten

4 en 5 juni

Tot dan!

www.bernhezemedia.nl


