
T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Als uw kozijn 
perfekt  
moet zijn!

Onze showroom is ook iedere zaterdag
geopend (van 11:00 tot 15:00 uur).

073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Onze showroom is ook iedere zaterdag
geopend (van 11:00 tot 15:00 uur).



25 jaar

Wij willen alle opdrachtgevers laten delen in de feestvreugde. 

BIJ VERSTREKKING VAN EEN OPDRACHT 

IN ONS JUBILEUMJAAR

Tevens willen wij iedereen bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen in de afgelopen 25 jaar.

STEENBERGEN VAN CAUTER ARCHITECTUUR

Beekveld 11 - 5258 SH Berlicum

T.073-5034141 - F.073-5034670

info@sc-a.nl - www.sc-a.nl

25% KORTING
OP HET HONORARIUM

JUBILEUMACTIE

VASTE LAGE PRIJZEN

Maandag 13.00 tot 18.00 uur • Dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur • Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

NIEUW IN ROSMALEN

Oude Baan 17 • Rosmalen • tel. 073-5221711
www.wijnhuisrosmalen.nl • info@wijnhuisrosmalen.nl

Dujardin
1.0 l  

€9.99

Goblet
1.0 l

€9.99
Glenn Talloch
1.0 l

€14.99
Bacardi Rum

1.0 l

€16.99
Bailey’s 

1.0 l

€18.99

Licor 43 

1.0 l

€19.99

Maak uw keuze uit ons woningaanbod
U kunt uw belangstelling voor een of meerdere woningen kenbaar 
maken via: www.huisenerf.nl of door een woonbon in te vullen.

U kunt tot dinsdagochtend 12 uur reageren.

Schijndel

Tredmolen 2 (adv. 1841)

Wijk 
Woningtype 

Etage
Bouwjaar

Opp. woonkamer 
Aantal slpk. 

Kale huur 
Servicekosten 

 Beschikbaar per
Energielabel

Bijzonderheden

Leeftijd 
Gezinsgrootte

Inkomen
Doelgroep

V00rrang

Kijk voor meer informatie op onze website: www.huisenerf.nl 

of neem contact op met een van onze klantadviseurs via 

telefoonnummer: 073-544 06 06.

Adv.nr. Adres Reacties Inschrijfdatum

1798 Regent Bannenbergstraat 58 
 Sint-Michielsgestel 32 11-08-2009
1818 Verhagenstraat 38 
 Schijndel 83 16-04-2006

Verantwoordingstabel woningtoewijzingen

Grevekeur
Eindwoning
N.v.t.
1985
19,52 m2
3
€ 501,04 p/m
€ 1,75 p/m
20 mei 2012
B

Hoekwoning met 
3 slaapkamers en 
een tuin. De zolder 
is via een vaste 
trap bereikbaar. De 
kosten voor het nog 
door u af te sluiten 
service-abonne-
ment zijn 5 euro.
 
vanaf 23 jaar
minimaal 2 personen
t/m € 2600,- 
Starter en 
Doorstromer

Sociale urgenten 
hebben voorrang



De ideale plek voor al uw
(KINDER)FEESTJES!
www.de-pimpernel.nl

PANNEKOEKENHUYS
& UITSPANNING



BROEKENWEEK
20% KORTING

OP ALLE DAMES- EN 
HERENBROEKEN

(geldig van do. 12 t/m zat. 21 april)

51
21

71
30

Kleding voor jong en oud van maat 34 t/m 56

Maaskantje 7 Den Dungen Tel. 073-5944351
Dagelijks open va. 10.00 uur. ’s maandags gesloten

Vrijdag KOOPAVOND tot 20.00 uur    www.dijafashion.nl

VOOR GALAJURKEN KUNT U HET 
GEHELE JAAR BIJ ONS TERECHT! al v.a. 39.95

Ton Steenbergen
Hooghei 49 Berlicum. Tel. 073 - 503 15 36

Ruud & Tom van Rooij • Menzel 31 • 5388 SX Nistelrode

Vrijblijvendadvies op maat

vanaf 

€899,-

Nooit meer grasmaaien..!
Wij zijn gespecialiseerd in robotgrasmaaiers 
van verkoop tot service en onderhoud. 
Vitaro onderscheidt zich door het aanbod 
van diverse topmerken. 

• Merken zoals Etesia, Husqvarna en Robomow
• Volledige installatie, onderhoud en SERVICE
• Vanaf 20 tot 20.000 m2 en meer!

Laat u overtuigen middels een gratis proefplaatsing 
en bel 0412-613149 of kijk op 

WWW.VITARO.NL

SPARTA MARATHON 3.0
• 3 versnellingen
• in wit en zwart

 nu 449,-

NIEUWE

De Morgenstond 27 (De Retsel) • Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-224141

e-mail: fi etsenhandelpetervanbeek@hetnet.nl

Dinther

Dir. Martha van Hedel

Werstkant 34 
5258 TC  Berlicum
Tel.: 073 503 63 24
Fax: 073 503 39 76

Mortuarium Coudewater
Peter de Gorterstraat

Rosmalen

Adres:
Berkdijk 13c
5271 SR Sint-Michielsgestel
Tel.: 073 5943382
Fax: 073 6840101
info@mvanbaast.nl
www.mvanbaast.nl

Openingstijden showroom:

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
of volgens afspraak

Bijnen,uw persoonlijke 
uitvaartverzorger...
24 uur per dag bereikbaar: 073 503 15 18

Begrafenisonderneming Bijnen Berlicum sinds 1924

Kerkwijk 65 Berlicum (naast Bistro Eigenwijs) 073 503 0048
wo t/m za van 10.00 tot 16.00 uur

Tegen inlevering van deze bon

ÉÉN 2E ARTIKEL 
NAAR KEUZE GRATIS

geldig van do. 12 t/m za. 21 april
(max. 1 bon per klant)

KOOPJESHOEK BERLICUM



DIT WEEKEND
vrijdag en zaterdag

25% KORTING
op alle

Kerkwijk 81 • Berlicum • tel. 073-5031273
WERKSCHOENEN

51
20

57
14



Het 
Reumafonds 
zoekt 
collectanten  

Help reuma 
de wereld uit

Borsje 
Administratie- en
Assurantiekantoor

zoekt

Financieel-Administratief
Medewerker (m/v)

24-40 uur per week
voor ons kantoor te Berlicum

Functie:
Het verzorgen van de financiële administratie van het
midden- en kleinbedrijf, zoals het boeken van inkoop-
facturen, verkoopfacturen, kas, bank en giro.

Daarnaast verwachten we een flexibele instelling om
ook andere voorkomende werkzaamheden te (leren)
verrichten, zoals loonadministratie, het ondersteunen
bij het samenstellen van jaarrekeningen en het verzor-
gen van fiscale aangiftes.

Profiel:
We zoeken iemand met MBO werk- en denkniveau,
minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke func-
tie en een goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift. Ervaring met Word en Excel is
een vereiste.

Bent u zelfstandig, stressbestendig, accuraat en com-
municatief?

Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie en cv naar:
Administratiekantoor Borsje V.O.F.
Westakkers 61, 5258 SB Berlicum, 073 - 50 32 444.

T&G Terrein en Groenvoorziening b.v. ontwerpt en realiseert zowel groenvoorzieningen als terrein-
verhardingen. T&G zorgt tevens voor het onderhoud en alle bijkomende werkzaamheden. Onze uitdaging 
is vanuit passie, kennis en visie voor onze klanten één aanspreekpunt te bieden voor hun totale buiten-
ruimte. Dit doen wij vanuit drie vestigingen: Schijndel, Bodegraven, Leerdam en een aantal  steunpunten. 

De taken bestaan onder andere uit het voorbereiden van aanbestedingen en offertes, het opstellen van 
calculaties, het doen van werkvoorbereidingen, het schrijven van plannen van aanpak en het voeren van 
project-administraties. Kortom een duizendpoot die van uitdagingen houdt en van aanpakken weet.

Wij bieden een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng. Een prettige werksfeer 
binnen een informeel bedrijf met korte lijnen. Marktconforme salariëring en secundaire arbeids-
voorwaarden conform CAO. Goede doorgroeimogelijkheden en brede scholingskansen.

Wij vragen een creatieve en praktisch gerichte teamspeler op HBO werk- en denkniveau. Geen 9 tot 
5 mentaliteit. Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding. Aantoonbaar 
relevante vakkennis betreffende aanleg en onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen. Enkele 
jaren werkervaring in de groene sector evenals kennis over RAW-systematiek is een pre. Bezit van 
rijbewijs B(E).

Wie durft en heeft zin in deze uitdaging? E-mail dan je sollicitatie vóór 27 april  – voorzien van CV – 
aan dhr. Jan Heijmans via info@TenG.nl of kijk op www.TenG.nl voor meer informatie.

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU
Door verdere groei zijn wij voor het hoofdkantoor in Schijndel op zoek naar een fulltime m/v

Hoveniersbedrijf Eric Kuijpers v.o.f.
- Tuinontwerp - Aanleg - Onderhoud -

Cypressenlaan 48
5271 JS St. Michielsgestel
073-5514698
www.erickuijpers.nl

NIEUWE COLLECTIE
ZONNEBRILLEN

IS BINNEN

50732773

zonnebril op sterkte v.a. € 119-

zoekt een:

FILIAALLEIDER
Interesse? www.borent.nl onder vacatures

(o.v.v. referentienummer 429042)

www.nicovandenberg.com

is op zoek naar een 

Servicemonteur 
Rioleringen 

Die zelfstandig alle voorkomende 
rioolwerkzaamheden kan uitvoeren.  Onze voorkeur 

gaat uit naar iemand die  ervaring met een 
minigraver heeft.

Bent U in bezit van rijbewijs B(E) en VCA*-certificaat, 
technisch inzicht en bent U flexibel ingesteld, 

reageer dan op het telefoonnummer: 073-5511297 
of stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:

MK Rioolservice
Mgr. Hermuslaan 70

5271 RK  St. Michielsgestel
www.mkrioolservice.nl





Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur 
per dag met water. Dit doen we voor 
700.000 inwoners en bedrijven in  
Oost-Brabant. Wij staan voor duur-
zaam waterbeheer, waarbij de nadruk 
ligt op ieders veiligheid, gezondheid en 
welzijn. Generatie op generatie heeft 
hier profijt van.
 

het weer schoon terug aan de natuur, 
wat een voorwaarde is voor de 
volksgezondheid. 

voor de land- en tuinbouw zodat 
gewassen kunnen groeien.

lange Maasdijk bestand is tegen 
extreem hoge waterstanden.

-
rijke gebieden in natuur en stad zodat 
iedereen er van kan genieten.

recreatieplassen zodat niemand ziek 
wordt van een zwempartij.

 
met betrekking tot de klimaat-
verandering.

Werken met water. 
Voor nu en later.

Waterwet

Inzien

Bezwaarmogelijkheden

Voorlopige voorziening





11
72

92

H. Hartplein 6, 5275 BM Den Dungen,
Tel. 073 - 594 14 48
www.pietcooijmans.nl

20% 
KORTING

op alle
TRANSPARANTE STOFFEN

van VRIESCO
actie geldig van 1 februari t/m 31 mei 2012

Loop vrijblijvend eens bij ons binnen



Lokaal herkenbaar 
nieuws nu ook op de site 

www.thuisinhetnieuws.nl

DONDERDAG 12, VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 APRIL

Hollandse winterbloemkool per stuk €0,99
Hollandse trostomaten 500 gram €0,99
Conference handperen kilo €0,99
Nieuwe oogst nicola aardappelen 2 kilo €1,79

MAANDAG 16 APRIL

Verse spinazie 500 gram €0,79

DINSDAG 17 APRIL

Versgesneden spitskool 500 gram €0,98
WOENSDAG 18 APRIL

Salade van het huis 250 gram €1,69

Elke woensdag VITATAS 

(biologische groente- en fruittas) Bestel nu!

Kijk ook eens op www.tonnyvanlentagf.nl

Campanulastraat 11a • Sint-Michielsgestel • tel. 073 - 5515529
Geopend: ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur • za 8.00 - 16.00 uur

51
20

29
52

Gepaneerde 
schnitzels
4 stuks €550

Saucijsjes
elke 4e GRATIS

Gebraden rosbief
100 gram €225

51
21

33
83

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 21 april 2012

COOYMANS
Bosscheweg 4 Den Dungen  

tel. 073-5941232

COOIJMANS
Nieuwstraat 73 Sint-Michielsgestel  

tel. 073-5512221

W
 O

ENSDAG 

Gekruid gehakt
500 gram €340

Aspergesalade
150 gram halen

100 gram betalen

SPECIAL
Lamsfilet met pesto
en mozzarella
100 gram €345

Proef de lente
Mals lamsvlees gevuld met heerlijke pesto, romige 

frisse mozzarella en zoete zontomaat. 
Bakken ca. 4-6 minuten.

Lamsfilet 
met pesto en 
mozzarella

geldig van  vr. 13 april t/m do. 19 april 2012

Roodfruittaart 5.95
Penceetaartje 2.95
4 Waldkornpuntjes 1.00
Tarwe Fransje (400 gram) 1.15

Mercuriusplein 58 • Berlicum • Tel. 073-5033263

info@agribouwmarkt.nl

www.agri-bouwmarkt.nl

KALE PLEKKEN 
BIJZAAIEN?
Mengsels voor 

een mooi grastapijt:
• speelgazon

• siergazon

• schaduwgazon

• sportvelden

• bermen

• weiland

• groenbemesting



Servicecentrum Berlicum
Vestiging Rabobank,
Mercuriusplein 80,
Openingstijden:
maandag en woensdag 
van 9.00 tot 12.30 uur.

Gemeentehuis
Meanderplein 1
5271 GC Sint-Michielsgestel
Postadres: Postbus 10.000
5270 GA Sint-Michielsgestel
T (073) 553 11 11
F (073) 553 12 12
E gemeente@sint-michielsgestel.nl

www.sint-michielsgestel.nl

Reisdocumenten en 
rijbewijzen
Alleen afhalen elke werkdag van 08.30  
tot 17.00 uur. Dinsdag tot 19.00 uur en 
vrijdag tot 16.00 uur.
Spreekuren
Een afspraak met de burgemeester of 
met een wethouder kunt u maken via 
het bestuurssecretariaat (073) 553 12 50

Openingstijden
Maandag, woensdag, donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dinsdag van 08.30 uur tot 19.00 
uur
Vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 
uur

Gemeente Nieuws

Collegebesluiten 3 april
Het college van B&W heeft onder meer de volgende besluiten genomen. De volledige lijst 
kunt u vinden op onze website.

Openstelling balies Vergunningen
Het college stemt in met de beperkte openstelling van de balies bij de afdeling Vergunnin-
gen, Toezicht en Handhaving in de zomervakantieperiode.

Koperslijst ‘t Hof
Het college neemt kennis van de koperslijst voor de tien nieuwbouwwoningen aan 
’t Hof in Gemonde.

POP-stations
Het college stemt in met de locaties van de zeven POP-stations voor het glasvezelnetwerk.

Jaarrekening en jaarverslag
Het college legt de jaarrekening en het jaarverslag 2011 ter vaststelling voor aan de 
gemeenteraad. De raad behandelt het onderwerp op 24 mei 2012

Maandag 16 april a.s. hou-
den wij een huis-aan-huis 
kledinginzamelactie. In het 
weekblad De Brug van week 
15 (donderdag 12 april 2012) 
vindt u de plastic zak waar u 
de kleding en/of schoenen in 
kunt verzamelen. Wij verzoe-
ken u alle draagbare kleding, 
schoenen en ander textiel die 
u wilt afstaan op maandag 

16 april a.s. vóór 9.00 uur 
goed zichtbaar in deze plas-
tic zak aan de weg te zetten. 
Sluit de plastic zak goed in 
verband met eventuele voch-
tigheid (regen) en vuil. 

Wat mag wel in de plastic 
zak worden gedaan:
Alle nog draagbare boven- 
en onderkleding, nog draag-

bare schoenen, per paar 
gebonden. Huishoudtextiel 
zoals lakens, kussenslopen, 
dekens, gordijnen/ vitrage, 
handdoeken e.d. Accessoires 
zoals riemen, tassen en hoe-
den/ petten. Zachte knuffel-
beesten, grote lappen stof.

Wat mag niet in de plastic 
zak worden gedaan:
Tapijt en vloerbedekking, 
matrassen, dekbedden en 
kussens. Besmeurde, natte 
of versneden kleding en 
textielstukken / vodden zoals 
poets- of verflap. Hard speel-
goed en ander afval.

Textielinzameling
De lente is weer begonnen. Tijd om 
de winterkleding in uw kast weer te 
vervangenvoor zomerkleding. Als u 
tijdens het opruimen kleding tegen-
komt die u niet meer aantrekt, denk 
dan aan de textielinzameling van 16 
april a.s.

Verkoop 2 ruime bouwkavels 
in Sint-Michielsgestel voor de 
bouw van 2 vrijstaande wo-
ningen. De kavels zijn parti-
culier eigendom en zijn gele-
gen achter Gildestraat 33. Ze 
liggen in bestemmingsplan 
Gestel-Oost.
Ontsluiting van de kavels 
vindt niet plaats via gemeen-
telijke grond en het plan 
krijgt daardoor de status 
“eigen weg”.  
Kavel G 1910, groot 1230 
m2: € 437.000,00 k.k.
Kavel G 1916, groot 1005 
m2: € 340.000,00 k.k.

Verkoop en informatie
Voor informatie over de 
bebouwingsmogelijkheden 
en verdere bijzonderheden 
van de kavels kunt u terecht 
bij Hoefnagel Makelaardij, 
Nieuwstraat 29, 5271 AB in 
Sint-Michielsgestel, telefoon-
nummer (073) 551 55 14. 
Hier kunt u ook het reac-
tieformulier inleveren waar-
mee u aangeeft naar welke 
kavel(s) uw voorkeur uitgaat 
en dat u tot aankoop over 
wilt gaan. 

Toewijzing: Zijn er meer-
dere belangstellenden voor 

aankoop van dezelfde kavel 
dan zal er een loting bij de 
notaris plaatsvinden. Van 
de toewijzing en de loting 
wordt door de notaris proces 
verbaal opgemaakt. 

Reactieperiode: Van 5 april 
2012 tot en met 19 april 
2012 kunnen koopbelang-
stellenden via het reactiefor-
mulier hun reactie kenbaar 
maken bij Hoefnagel Make-
laardij. Dit formulier kunt u 
ook vinden op de website 
van de gemeente 
www.sint-michielsgestel.nl.

2 Bouwkavels Gildestraat

Wiens bomen en wiens plicht?
Sint-Michielsgestel is een 
‘Groene Gemeente’. Veel 
inwoners zijn trots op het 
groen rondom hun woning 
en binnen onze gemeente. 
Veel bomen langs de wegen 
en paden, zijn eigendom 
van de gemeente. Maar 
er zijn er ook veel bomen, 
langs wegen en paden, die 
eigendom zijn van particu-
lieren. We noemen dit ‘voor-
pootrecht’.
De eigenaar van een boom 
moet er voor zorgen dat af-
gebroken takken, gevaarlijk 
schuin hangende bomen en andere gevaarlijke situaties opgelost worden. We hebben 
immers allemaal de lusten maar ook de lasten van onze eigendommen. Natuurlijk kunt u 
niet altijd zien wie de eigenaar is. Dit kunt u mij te allen tijden vragen. Ik doe er dan alles 
aan om zo snel mogelijk het gevaar weg te nemen voor de weggebruiker. 
Aan de eigenaren van bomen langs de wegen heb ik het verzoek om ook eens te kijken 
naar uw bomen en naar de gevolgen hiervan voor de openbare ruimte. Denk hierbij ook 
aan de wortels onder het wegdek, die ongelijkheden veroorzaken waarvan voornamelijk 
de fietsers veel last hebben. 
Niet alle waardevolle zaken kosten veel geld, alleen wel wat respect.

Buurman & Buurman

Vraagt u dat 
dan aan voor 
1 mei 2012. 

Heeft uw bijgeschreven 
kind een eigen document 
nodig? Ieder huishouden dat belas-

tingplichtig is, heeft recht op 
een milieupas. Er is gebleken 
dat sommige panden géén 
milieupas hebben ontvan-
gen. Indien u geen milieupas 
hebt ontvangen, meld dit 
dan. U kunt dit telefonisch 

doorgeven via telefoonnum-
mer (073) 553 11 11 of via 
de gemeentelijke website: 
www.sint-michielsgestel.nl/
formulieren-sint-michielsges-
tel/milieupas-aanvraagfor-
mulier/
Wij zorgen er dan voor dat 

u alsnog kosteloos de mi-
lieupas ontvangt. Dit kunt u 
doen tot uiterlijk 1 mei 2012. 
Nadien zijn hier kosten aan 
verbonden. 
Ben zuinig met uw milieu-
pas! Als de milieupas kwijt, 
gestolen of beschadigd is, 
kunt u tegen betaling van 
€ 10,00 een nieuwe pas bij 
de gemeente aanvragen. De 
oude pas wordt dan geblok-
keerd en kan niet meer wor-
den gebruikt.

Geen milieupas 
ontvangen? Meld dit voor 
1 mei 2012
Zoals u wellicht weet, kunt u met uw 
afval terecht bij het milieustation 
Schijndel, gelegen aan de Bogaard 2. 
Om toegelaten te worden op het mi-
lieustation, dient u zich te legitimeren 
met de milieupas. De milieupas is pand-
gebonden en dient u bij verhuizing 
achter te laten in uw oude woning. 

Met ingang van dinsdag 26 
juni 2012 vervalt de geldigheid 
van alle kinderbijschrijvingen 
in paspoorten. Vanaf die dag 
moeten kinderen een eigen 

paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer 
terug naar Nederland te kun-
nen reizen.



Gemeente Sint-Michielsgestel

Milieustraten
Berlicum, Runweg
woensdag van 10.00 - 12.00 u.
en zaterdag van 12.00 - 15.00 u.

Sint-Michielsgestel, 
Bedrijvenweg
woensdag van 10.00 - 12.00 u.
en zaterdag van 12.00 - 15.00 u.

‘s-Hertogenbosch,
Kruisstraat en Meerendonk
Beiden zijn op werkdagen van 
08.30 - 17.00 u. geopend en op 
zaterdag van 8.30 - 16.00 u.

Storingsdienst
Storing aan riolering of andere 
spoedeisende zaken die betrek-
king hebben op de openbare 
ruimte kunnen in het weekend 
(vrijdag vanaf 16.00 tot maandag 
08.00 u.) en op feestdagen wor-
den doorgegeven 
via (073) 553 12 00.

Op werkdagen kunt u, voor 
het doen van meldingen van 
storingen en klachten over het 
wijkbeheer, tussen 10.00 en 
12.00 u., contact opnemen met 
de werkvoorbereiders 
(073) 553 12 00.
In de avonduren (maandag tot en 
met donderdag) kunnen spoed-

eisende zaken m.b.t. verkeer 
worden doorgegeven aan de 
meldkamer van de politie 
(073) 621 66 66.

Afspraak maken
Alle bezoekers van de balies 
dienen vooraf een afspraak 
te maken. Dit kan telefo-
nisch, via (073) 553 11 11 
of digitaal via 
www.sint-michielsgestel.nl.

Sint-Michielsgestel,
Bedrijvenweg
Woensdag van 10.00 - 12.00 u.
en zaterdag van 12.00 - 15.00 u.
In de maanden april, mei, juni, 
september en oktober ook op
vrijdag van 12.30 tot 14.30 uur

Milieustation Treurenburg: 
Galliumstraat 9 te ‘s-Herto-
genbosch Maandag tot en met 
vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Milieustation Kruisstraat: 
Vliertwijksestraat 38 te Ros-
malen  Woensdag en vrijdag: 
8.30 tot 17.00 uur 
Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Milieustraat Schijndel, 
Bogaard 2 te Schijndel
-  elke woensdag en vrijdag van 

13.00 tot 17.00 uur;
-  elke donderdag van 13.00 tot 

19.00 uur;
-  elke zaterdag van 9.00 tot 

16.00 uur.
Vergeet uw milieupas 
(en pinpas) niet!

 Milieu
Kennisgeving melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben de volgende meldingen voor inrichtingen waarvoor algemene 
regels gelden ontvangen:     

kern locatie bedrijf melding betreft Activiteitenbesluit reg.nr.

Sint-Michielsgestel Christinastraat 4 Skipos oprichten van Educatief Cluster Sint-Michielsgestel 201100

kern locatie bedrijf melding betreft besluit landbouw reg.nr.

Sint-Michielsgestel Halderse Akkers 4 J. den Otter herbouwen van een melkrundveestal met loods. 201102

Informatie en procedure
Tegen bovenvermelde melding staat geen bezwaar en beroep open. De melding met bijbehorende stukken is op afspraak in 
te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving telefoonnummer (073) 
553 11 50. 

Gemeenteraad
Donderdag 12 april vergadert de 
gemeenteraad. Deze vergadering is 
openbaar. 
U bent vanaf 20.00 uur dan ook van harte welkom. Deze 
vergadering duurt tot maximaal 23.30 uur. 
Mochten dan nog niet alle agendapunten behandeld zijn, 
dan volgt een vergadering op donderdag 19 april, vanaf 
20.00 uur. De agendapunten kunt u vinden op de 
website: www.sint-michielsgestel.nl. 

 Diverse besluiten
Evenementenvergunningen
Verleningen
Op 4 april 2012:
*  Aan Stichting on Wheels uit Maasdijk is toestemming 

verleend voor het organiseren van een rolstoelestafette 
van zaterdag 30 juni tot zaterdag 7 juli 2012. De routes 
van deze rolstoelestafette zullen voor een gedeelte op het 
grondgebied van de gemeente Sint-Michielsgestel zijn ge-
legen. 

Genomen besluiten ten behoeve van evenementen

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Op 03 april 2012:
*  Aan Evenementen Vereniging Gestel Vooruit is vergunning 

verleend om de parkeerplaats van het Meanderplein en het 
omliggende terrein af te sluiten op maandag 30 april 2012 
van 13:00 uur tot 18:00 uur ten behoeve van Koningin-
nedag.

Op 26 maart 2012:
*  Op zaterdag 23 juni houdt CV de Bokkenrijders voor de 5e 

keer de Ruwenbergcrossloop. 
Voor dit evenement mag op die dag van 16:30 uur tot 21:00 
uur de Ruwenbergstraat (vanaf de Sint-Michielstraat tot de 

Gildestraat) en fietspad De Bleeke worden afgesloten.

Artikel 35 Drank- en Horecawet
Op 03 april 2012:
*  Aan Evenementen Vereniging Gestel Vooruit is vergunning 

verleend voor het verkopen van zwakalcoholhoudende 
drank op maandag 30 april 2012 ten behoeve van Konin-
ginnedag op het Meanderplein en omliggende terreinen. 

Informatie en procedure
Informatie over deze besluiten kan worden verstrekt door de 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Procedure 3 
is hierop van toepassing.

 Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.    
Met vragen kunt u terecht bij de Frontoffice van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer (073) 553 11 50 of e-mail: gemeente@sint-michielsgestel.nl. (aange-
geven datum is de datum van ontvangst)

kern locatie omschrijving/project activiteiten reg. nr. datum

Berlicum Bunzinghage 82 uitbreiden woonhuis en bouwen bijgebouw bouwen 20120118 29-03-2012

Berlicum Oude Pastorieweg 4 uitbreiden woonhuis bouwen 20120115 27-03-2012

Berlicum Werststeeg 23 herbouw van een garage/berging bouwen, slopen, planologische afwijking 20120011 30-03-2012

Berlicum Past. van den Boomstraat 104 vernieuwen schuur bouwen 20120119 29-03-2012

Berlicum Busselsteeg 3 veranderen milieuvergunning ten behoeve van tuinbedrijf milieu 20120117 27-03-2012

Den Dungen Poeldonksedijk 6A nieuwbouw schuur bouwen 20120111 23-03-2012

Den Dungen Hooidonk 2 slopen van een schoorsteen slopen 20120114 27-03-2012

Den Dungen Kadastraal F 317 geluidscherm aardebaan N279 bouwen 20120116 27-03-2012

Gemonde Hooghemertseweg 5 herbouwen woonhuis, renoveren bestaande bijgebouwen bouwen, slopen, aanleggen 20110305 30-03-2012

Sint-Michielsgestel Parkhagen kavel 39 oprichten woonhuis bouwen 20120018 30-03-2012

Sint-Michielsgestel Zegenwerp 12 terreinverharding aanleg 20120112 26-03-2012

Verlenging van de beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
aangegeven is datum van uiterste beslistermijn

kern locatie omschrijving project activiteiten reg.nr. datum

Berlicum Hofstraat 4 uitbreiden woonhuis bouw, planologische afwijking 20120050 23-05-2012

Sint-Michielsgestel Venstraat 4B toestaan horecagelegenheid planologische afwijking 20120008 27-05-2012

Informatie en procedure
Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift rich-
ten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. Om het bezwaar-
formulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.



€

€

€

OVER PROCEDURES BIJ 
OFFICIËLE PUBLICATIES
1. Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage op het gemeentehuis aan het Meander-
plein 1 te Sint-Michielsgestel. Voor informatie kan men zich 
wenden tot de receptie; tijdens werkdagen geopend van 08.30 
tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar onder nummer (073) 
553 11 11. Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een ko-
pie van de ter inzage gelegde stukken worden verkregen.

3. Bezwaarschrift
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestre-
den besluit en gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift kan 
worden gericht aan het gemeentebestuur: Postbus 10000, 
5270 GA Sint-
Michielsgestel. Als termijn geldt 6 weken vanaf de datum 
dat het besluit van aanvrager is toegestuurd c.q. bekend is 

gemaakt. Informatie over de precieze bezwarentermijn kan 
worden opgevraagd.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van 
het besluit niet m.a.w. geldt het direct na de bekendmaking 
(verzending). Naast het indienen van een bezwaarschrift kan 
echter een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning regulier (treden direct in werking) aangegeven is datum van verlening     

kern locatie omschrijving project activiteiten reg.nr. datum

Berlicum De Rijf 13 bouwen bijgebouw bouw, planologische afwijking 20110380 02-04-2012

Sint-Michielsgestel Narcissenlaan 6 plaatsen van dakkapellen bouw 20120034 02-04-2012

Sint-Michielsgestel Dominee Hagenpark 3 uitbreiden en wijzigen parkvilla bouw 20120058 03-04-2012

Sint-Michielsgestel Dominee Hagenpark 4 uitbreiden garage bouw 20120059 03-04-2012

Sint-Michielsgestel Geerke 2 plaatsen erker bouw,planologische afwijking 20120017 03-04-2012

Sint-Michielsgestel Vestdijkstraat 9 (Parkhagen) uitbreiden woning bouw 20120056 05-04-2012

Informatie en procedure
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeente-
huis. Voor een afspraak en informatie over de dag van verzending kunt u contact opnemen 
met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving telefoonnummer (073) 553 11 50.
Heeft u direct belang bij deze beslissingen? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit 
aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-
Michielsgestel. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. Om het 

bezwaarformulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.
Heeft u spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet te-
gen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een verzoek om 
voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal verzoeken 
om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.
Voor het indienen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Verleende omgevingsvergunning regulier (treden niet direct in werking)
aangegeven is datum van verlening     

kern locatie omschrijving project activiteiten reg.nr. datum

Gemonde Lariestraat 15 vervangen asbesthoudend dak van een hal bouw, sloop 20120067 03-04-2012

Informatie en procedure
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn 
mits er geen verzoek om voorlopige voorziening wordt aangevraagd.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeente-
huis. Voor een afspraak en informatie over de dag van verzending kunt u contact opnemen 
met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving telefoonnummer (073) 553 11 50.
Heeft u direct belang bij deze beslissingen? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit 
aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-

Michielsgestel. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. Om het 
bezwaarformulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.
Heeft u spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet te-
gen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een verzoek om 
voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal verzoeken 
om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.
Voor het indienen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.



Galvaniweg 27 Schijndel    |    Tel. 073-549 88 88    |    www.markantbv.nl  

KEUKENS  BADKAMERS  TEGELS
Geopend ma. gesloten di t/m do 9.00-17.30, vrij 9.00-21.00 en zat 10.00-16.00 uur.

verbouwings

opruiming
showroommodellen
SANITAIR EN KEUKENS

 tot 70% KORTING
Markant bv 

GESPECIALISEERD IN ONTWERP  
EN EXCLUSIEF TEGELWERK.

OOK VOOR COMPLETE AFWERKING.

Tevens verkoop van HMK 
onderhouds-, reinigings- en 

impregneermiddel voor wand- en  
vloertegels, sanitair en natuursteen.

Werststeeg 16 - Berlicum

073-5033432

mobiel 06-53861550

fax 073-5035458

www.pemartegelwerken.nl

51212589

Het Schoor 2, 5473 VJ Heeswijk-Dinther

Telefoon (0413) 29 25 69

Fax (0413) 29 45 55

berloo@hetnet.nl

www.vofvanberloo.nl

U bent van harte 
welkom om onze 
sfeer te ‘proeven’

Een persoonlijke benadering
voor een persoonlijke keuken

Overbeeke 21 • 5258 BL Berlicum
Tel. 073 - 503 88 61

info@vanderdussenmaatkeukens.nl

Ook voor uw
complete 

keukenrenovatie en 
interieurkasten 

op maat gemaakt.

Huisbergenweg 1 - 5249 JR  Rosmalen



Schijndel
Schijndel - Molendijk-Zuid 20b

Tel.: (073) 5492165
www.eijkemans-alubouw.nl

VERANDA’S
PERFECT OP MAAT, EXCLUSIEF, DUURZAAM & BETAALBAAR.

Ook voor renovatie & nieuwbouw, 

serrebouw, kozijnen, vouwwanden 

deuren en schuifpuien

in kunststof en aluminium

Dagelijks open van 10.00-17.00 uur. Zon- en feestdagen GESLOTEN

Uitgebreide informatie op onze site Berkdijk 14
 Sint-Michielsgestel 

WWW.TUINTOTAAL.NL 073 - 551 42 51

48
88

12
14

Maatwerk in tuinhout
In eigen werkplaats maken wij 
allerlei toepassingen van hout 
voor in de tuin zoals schuttingen, 
tuinhuisjes, terrasoverkappingen en 
vlonders.

Specialist in tuinverlichting
In onze showroom vindt u de grootste 

collectie tuin- en buitenverlichting 
waarvan ruim 800 modellen zijn 

opgesteld en aangesloten. Zowel voor 
een buitenlamp bij de voordeur als een 

compleet verlichtingsplan!

in onze geheel verduisterde L E D garden beleeft u de sfeer van 
tuinverlichting en tuinspots bij nacht.

UNIEK:

GEHEEL 

VERNIEUWDE 

SHOWROOM

2 etages

ruim 1000 m
2

TUINVERLICHTING 

TUINHOUT

TUINHUISJES

TERRASOVERKAPPINGEN

CARPORTS

(ADVERTORIAL)

HYPOTHEEKRENTE
Rente variabel                3,20%
Rente 10 jaar vast vanaf 4,55%
Rente 30 jaar vast vanaf 5,45%

     Hoofdstraat 60
5473 AS Heeswijk-Dinther
Telefoon: 0413-291250
Fax: 0413-291083
www.pittensassurantien.nl
info@pittensassurantien.nl

51
20

20
82

Houthandel - Doe ’t zelf

M. Smits
Zandstraat 14a

5271 TJ - Sint Michielsgestel
Tel. 073-5942882

Dealer van: Tuindeco / Vaculux / Velux
Schuttingen / Tuinpoorten etc. op maat gemaakt



Hét bedrijf voor al uw 
denkbare elektrische 

installaties!

 Nieuw Laar 15  5258 TL  Berlicum  T 06 - 53 63 58 76
 E info@lwijnenelektro.nl Voor particulieren en bedrijven

www.lwijnenelektro.nl

NIE
UW

IN
 D

E R
EGIO

I Verbouw I Nieuwbouw 
I Restauratie I Renovatie

I Schuurkerkpad 12 
I 5258 AE Berlicum
I info@aannemersbedrijfwijnen.nl 

Willem Wijnen : 06-53860042
Tijs Wijnen : 06-46226024

Uw partner in al uw 
bouwactiviteiten. 

Verbouw, nieuwbouw, restauratie 
of renovatie voor zowel 
ondernemers als particulieren. 
Wij zorgen voor het juiste advies 
voor een soepele realisatie van 
uw project. Vanaf het eerste 
contact denken wij mee over 
uw wensen en de mogelijkheden 
en stellen wij graag vrijblijvend 
voor u een offerte op.

Teun en Willem van Santvoort
Postbus 34  5258 ZG  Berlicum

Voor info: 073-5035781

www.vansantvoortberlicum.nl

De Morgenstond 33
5473 HE Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-331218
Mobiel 06-53708630
E-mail: info@waterpomp.eu
www.waterpomp.eu

• Tuinberegeningsinstallaties

• Hogedrukreinigers

• PVC-materialen

• Reparatie en onderhoud

AL RUIM 25 JAAR EEN BEGRIP
ALS HET OM SCHILDERWERK GAAT!

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Tevens geldt voor woningen ouder dan 2 jaar
het lage (6% BTW-tarief)

Telefoon: 073 - 5033624 of 06 - 26036225
E-mail: vgs@live.nl

HOLLMAN
ALUMINIUM

en
ZONWERING

RUNWEG 20  -  BERLICUM  -  073-5034574

www.hollman-alu.nl e-mail: hollman@hollman-alu.nl

Al 32 jaar
uw specialist in:

46
64

02
24

Hoofdstraat 176   5481 AK  Schijndel   
T (073) 549 25 74  
E info@verstappenzonwering.nl  
www.verstappenzonwering.nl

binnenzonwering
buitenzonwering
rolluiken
horren
garagedeuren



* 400x250cm

Complete tuinkamer vanaf €6.000,-*

NERGENSVOORDELIGER!

NERGENSVOORDELIGER!

T 06-31010841 www.jadaveranda.nl info@jadaveranda.nl

Maatwerk in o.a.:
•  Badkamermeubels
•  Kasten en schuifkasten
•  Kantoorinrichting
•  Radiatorombouwen
•  Keukens en keukenrenovaties

Heilarensestraat 46
5473 RB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604
E.  info@kerkhofmaatwerk.nl
w.  www.kerkhofmaatwerk.nl

En natuurli jk voor alle aan- en verbouwwensen

aan uw woning of bedrijfspand.



Verzekeringen - Hypotheken - Pensioenen - Financieringen
Grinsel 34 - Postbus 6, 5275 ZG Den Dungen

Telefoon (073) 594 12 82 - Telefax (073)594 1049
E-mail info@minkelsassurantiekantoor.nl     www.minkelsassurantiekantoor.nl

Informeer naar ons
VOORDEELPAKKET
 BIJ 5 RUBRIEKEN 12% KORTING

 DE BESTE OPLOSSING BIJ SCHADE

 GEEN POLIS- OF ADMINISTRATIEKOSTEN

 GRATIS MAANDBETALING

  EEN AANSPREEKPUNT:
UW PERSOONLIJK ADVISEUR

MINKELS

ASSURANTIEKANTOOR

Cereslaan 20
5384 VT Heesch
Tel. 0412-456478
Fax 0412-456137

Plafonds voor particulieren

ca. 300 m2 showroom  www.plafondshop.nl  U vindt ons naast McDonalds

Openingstijden:
Ma.  13.30-17.00
Di./vr. 9.00-12.00 13.30-17.00
Zat.    9.00-12.00 

ACTIE!
Aluminium luxalon lamel

20% KORTING
Vraag naar de voorwaarden

van GEMERT Parket
houten vloeren uit Berlicum

WWW.PARKETIDEE.NL

Showroom:
do en za 10.00 - 17.00 uur
vr  10.00 - 20.00 uur
 of op afspraak

Hoogstraat 59
Berlicum
tel. 073-5038097

Lid van

48
26

05
47

Sinds
1985

Ook sterk in traprenovatie!!

gordijnen

vitrages

jaloezieën

plisségordijnen

vouwgordijnen

paneelgordijnen

Cremers
tapijt & gordijnen

marmoleum

laminaat

vloerkleden

pvc-vloeren

vinyl 
(plankenstructuur, niet van 

echt te onderscheiden)

51
21

32
23

Berkdijk 11
Sint-Michielsgestel (bedrijventerrein Venkant)

T: 073-5514311
F: 073-5512759

ma 13.00 - 17.00 uur
di t/m vr 09.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur

Op afspraak ook in de avonduren

www.cremerstapijtengordijnen.nl

GESPECIALISEERD IN HET LEGGEN VAN

TRAPLOPERS

Wij hebben een zeer uitgebreide collectie
tapijtrollen en vinyl op voorraad

HET SEIZOEN IS ER WEER!!!

KUNSTGRAS OP DE ROL
VOOR TUINEN, TERRASSEN, BALKONS EN CAMPINGS

DAKRAMEN

P. DE CORT
TIMMERWERKEN

0 7 3 - 5 2 1 8 5 0 7
0 6 - 2 7 0 3 1 0 1 6

O.a.:
• Dakkapellen • Tuinhuisjes
• Kozijnen, ramen en deuren

Polluxstraat 5 • Rosmalen

VELUX
FA

KRO



AUTOBEDRIJF P. VAN EMPEL
De Nieuwe Ploeg 8 • 5258 EX Berlicum • 073-503 17 86

www.vanempel.citroën.nl

Het beste adres voor uw Citroën
47

66
37

85

Overbeeke 4 - Berlicum • Tel.: 073-5031076 • Fax: 073-5032048 • www.vdvalkbanden.nl

ALTIJD EEN SCHONE AUTO

hhhhSuperSoft CarwashS S f C hS S ft C hSuperSoft CarwashSuperSoft CarwashSuperSoft CarwashSuperSoft CarwashSuperSoft Carwashpp
OALTIJD EEN SCHONE AUTOOD EEN SCHONE AUTO

hhhhhhSSSSSSSS C sssssaaaaaaaa hhhhheeepppp wwwwwrrrrrpppppuuuuuuuuuu e aaaaaarwa hhhhhhhhCCCSSSSSSSSSSS pppppeee waaawawaaCaaCaarwawarwrwrwrwrSr ssssssupupuuuu eeeSuperSoft Carwash

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
50

48
68

09

Ford C-Max 1.6 D ................................................................. 2006
Ford C-Max 1.6 ..................................................................... 2007
Ford Ka 1.25i ......................................................................... 2009
Ford Ka 1.3i 44 kW ...................................................... 2000-2005
Ford Fiësta 1.3i ..................................................................... 2006
Ford Fiësta 1.4 ...................................................................... 2006
Ford Fiësta nieuw model ...................................................... 2010
Ford Focus 1.6i 74 kW .......................................................... 2008
Ford Focus 1.6i-16v .............................................................. 2005
Ford Focus 1.4i ................................................... 2002-2004-2007
Ford Focus 1.6 D ......................................................... 2006-2007
Ford Focus 1.8 ...................................................................... 2004
Ford Focus 1.8 TDi ...................................................... 2000-2004
Ford Focus 1.8 92 kW........................................................... 2009
Ford Fusion 1.6i  .......................................................... 2003-2004
Ford Mondeo 1.8i 81 kW ...................................................... 2001
Daewoo Matiz ....................................................................... 2002
Opel Agila .............................................................................. 2003
Renault Scenic 1.9 TDi ......................................................... 2003
Volkswagen Polo 1.6 ............................................................. 2006
Volkswagen Golf benzine ..................................................... 2006
Volkswagen Golf D 77 kW .................................................... 2007
Volkswagen Touran 1.6 ......................................................... 2005

STATIONWAGONS:
Ford Focus 1.8i ..................................................................... 2009
Ford Focus 1.8 TD 85 kW ............................................ 2006-2007
Ford Focus 1.6i ..................................................................... 2005

BESTELWAGENS:
Ford Transit 85 kW ................................................................ 2006

MOTORSCOOTER:
Suzuki Burgman 400 km-stand 3000 ................................... 2000

SCHELLINGS 
BERLICUM  -  ROSMALEN
De Enst 3 BERLICUM
tel. 073-5034004 
fax 073-5034334
schellings.berlicum@schadenet.nl
www.schellings-autoschade.nl 

Heikampweg 7 ROSMALEN
tel. 073-5222478
fax 073-5215180

schellings.rosmalen@schadenet.nl
www.schellings-autoschade.nl

Voor al uw
AUTO-, LAK- en RUITSCHADE

Schadenet Schellings repareert voor alle verzekerings- en leasemaatschappijen.



WWW.KLERKXDRANKEN.NL 
SCHIJNDEL 073-5495931

OUTDOOREVENEMENTEN O.A.:
MINI-BOERENGOLF, SOLEXTOCHTEN, PAINTBALLEN, 

SURVIVALTOCHTEN, FAMILIEDAG

RESTAURANT - PARTYCENTRUM - OUTDOOR EVENEMENTEN

Hooghei 71 - 5258 SX Berlicum - Tel. 073-5031241 -  www.hooghei.nl

Vraag onze infobrochure aan. Wij sturen u deze graag toe. 46
71

13
46

10% KORTING 

OP ARRANGEMENTEN

IEDERE 

ZATERDAG EN 

ZONDAG

WARM/KOUD-

BUFFET
€ 25,50 p.p.

(incl. drank: bier, wijn en frisdranken)

Kinderen: 4 t/m 8 jaar € 7,50 p.p. 
9 t/m 12 jaar € 13,00 p.p.

Zaterdag: 17.30-18.30 tot 21.00 uur 

Zondag: 13.30-14.00 tot 16.30 uur 

 17.00-18.00 tot 20.30 uur

Iedere zondagmorgen BRUNCH v.a. 11.30 uur 
DINER À LA CARTE

 iedere zaterdag v.a. 17.00 uur en zondag v.a. 12.00 uur

NIEUW: IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG

3-GANGEN KEUZEMENU
keuze uit 7 voorgerechten, 9 hoofdgerechten, 7 nagerechten €18,95 p.p.

an init iat ive for

De Prins steunt 

team Alp Industry

 

Aktie loopt van 1 april tot 1 juni en De Prins verdubbeld het bedrag
 

De Prins al vijf jaar gewoon lekker eten en gezellig drinken

wekelijks wisselend drie gangen menu voor  € 24,50 

waarvan € 2,50 naar het KWF gaat 

 



Tegels & Sanitair Toon den 
Otter (Empel). Grote showroom, 
grote voorraad, lage prijzen.  
Deken Pompenstraat 46,  
073-6421530 Empel

Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken, maar de rest is 
nog in goede staat, bel Spuiterij 
SIIS voor een vrijblijvende of-
ferte, tel. 073-5470128.  
info@siis.nl of  www.siis.nl

Pedicure Jacqueline Verha-
gen gedipl. diabetisch-reumati-
sche voet, aangesloten bij zorg-
verzekeraar. Heeswijk-Dinther  
0413-293260.

Computerproblemen? Hard-
ware en/of software. Voor parti-
culier en kleine bedrijven. Kom 
uitsluitend aan huis of kantoor. 
Tel. 073-8888671

Autorijschool ‘Schijndel’ een 
geslaagde keuze. Ook gespecia-
liseerd in rijles voor kandidaten 
met faalangst, rij-angst, autisme, 
adhd, dyslexie. Individuele the-
orielessen en snelcursus praktijk 
mogelijk. Bel met  
073-5492095 of 06-33792283 
voor meer informatie  
www.autorijschool-schijndel.n

PETER VAN BREUGEL - voor al 
uw metsel-, timmer- en  stuka-
doorswerken, tegelonderhoud 
en renovatie. Tel. 073-6431227,  
b.g.g. 06-48018764.

ECHTSCHEIDING, of andere 
problemen zoals alimentatie- en 
omgangsregeling? Van Rooy 
Van Kessel Advocaten, 0411-
660050, Boxtel. 1e half uur 
GRATIS!

Gevraagd: ijzer, oude tv’s, ste-
reo’s, computers, witgoed (incl. 
koelkasten), zonneweringen en 
zonnebanken worden gratis op-
gehaald. Tel: 06-38127855

P.  de Cort Dakramen VELUX 
en FAKRO Verkoop, montage 
en accessoires. Ook voor al uw 
timmerwerken. Vrijblijvende 
prijsopgave, Rosmalen tel. 
(073)5218507

Hoveniersbedrijf van den 
Boogaard. ontwerp • aanleg • 
onderhoud van tuinen. Tevens 
aanleg van sierbestrating en  
verkoop van diverse bloempot-
ten en -bakken. 06-22725800  
ww.hoveniersbedrijfvandenboogaard.nl

Yoga in St.-Michielsgestel: 
‘Door de diepe ontspanning 
kom je weer tot jezelf’ Info: 
073-5519234/06-30973561

Te koop gevraagd:  
vleessnijmachines Van Berkel. 
Ieder model, ook oude met 
draaiwiel. Roestig geen pro-
bleem. 06-51277357

Te huur huifwagenrit voor 
kinderfeestjes enz. rolstoeltoe-
gankelijk. Ook trouwkoets en 
assepoesterkoets bellen 
06-22150032

Tuinplanten, kamerplanten, 
tuin- en cadeauartikelen 
verkrijgbaar bij Tuincentrum 
Schel Hoveniers, Vijverweg 14A, 
Schijndel www.schelhoveniers.nl

Meditatie geeft inzicht en 
levensverdieping. ‘Door een 
nieuwe kijk verandert uw leven 
vanzelf en biedt meer kwaliteit’ 
Info: 073-5519234/06-30973561

Halfvrijstaande woonboer-
derij te huur in Vinkel, onlangs 
gerenoveerd. Tel.0413-229428

NIEUW: EETCAFÉ DE WITTE 
ZWAAN, elke laatste donderdag 
van de maand dineren met ge-
zellige live muziek, op 26 april 
met DE NIEUWE HELDEN 
www.dewittezwaan.com of  
tel. 073-5032412

Yoga in het centrum van Ber-
licum nu ook op woensdagoch-
tend. Ook yogalessen voor 55+. 
Verder nog yogalessen op de 
dinsdagochtend en woensdag-
avond. www.yogaberlicum.nl 
Tel 06 5140 1548

Herstofferen met stof en 
leder Woningstofferen tapijt 
vinyl. Gordijnen en zonwering, 
Meubelen klassiek en modern. 
Vrijblijvende prijsopgave. Vd. 
Bosch Meubelen, Kerkstraat 38 
Nuland. 073-5324050  
www.boschmeubelen.nl

Te huur 350 m2 bedrijfsruim-
te te Heesch-Vinkel met vergun-
ning tot detailhandel.  
Tel. 06-53745286

Bedrijven en particulieren 
kiezen Klomp BV voor het beste 
verzekeringspakket. Assuran-
tiebedrijf Klomp BV Gemonde. 
Telefoon (073) 551 23 67  
www.klompbv.com

 ARBEIDSCONFLICT of andere 
problemen? Van Rooy Van Kes-
sel Advocaten, 0411-660050, 
Boxtel. 1e half uur GRATIS!

vonderkes

€

€

TE HUUR GEVRAAGD
werkruimte met hoge deur

voor montage houten panelen, 
houtbouw

Tel. 06-1068 0439

DRIJVER
EDUCATION
CENTRE volwassenenonderwijs

€

51
21

30
33

WINKELREUS
REUSACHTIG IN COMPUTERS EN TOEBEHOREN!

COMPUTERS
COMPUTERS

LAPTOPS
TOEBEHOREN
REPARATIES

ONDERHOUD
BOSCHWEG 101A SCHIJNDEL

073-549 44 50
WWW.WINKELREUS.NL



“Mag ik het licht maken bij mama”, zegt Anne. 
Er staan heel veel waxinelichtjes rondom haar
overleden moeder. Sinds een paar dagen mag ze iedere
ochtend de lichtjes aansteken. “Nu niet Anne”, zegt
papa, “Vandaag gaan we mama begraven. Bij haar graf
mag je straks een lichtje voor haar laten branden”.

30
9-

07

Wilma       Thérèse           Dorien              Franca

Dorien de Nijs
Uitvaartverzorging

Tel. 073- 656 93 03
www.doriendenijs.nl

4

ArtsLommelen Uitvaartverzorging voor een uitvaart waarin uw wensen en die van 
de overledene centraal staan.

Betrokkenheid - rust - oog voor detail - warmte - respect 
zijn begrippen die wij belangrijk vinden in de samenwerkings-
relatie met u.

Vragen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek 
of om een uitvaart-draaiboek aan te vragen. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereibaar.

ArtsLommelen
Uitvaartverzorging



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nu sparen bij de                                 
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