
  

2 Juni vindt bij Restaurant De Krie-
keput in Herpen de 8ste editie van 
de Maashorstfair plaats. De poort 
van de Maashorst, net voorbij 
Schaijk aan de rand van het Maas-
horst-gebied, zijn gastheer Bram 
van der Zanden en zijn partner 
Christel van Oversteeg er helemaal 
klaar voor. 

Behalve dat u iets lekkers bij de 
koffie kan nemen van Van Mook, 
de Echte Bakker, zijn er verschil-
lende themapleinen waarop di-
verse standhouders uit het gebied 

zichzelf en hun streekproducten 
presenteren. 

Het publiek kan genieten van een 
aantal aantrekkelijke activiteiten 
zoals het Fries paardenshowteam 
‘De Dunsjede Hynders’, theater 
Hoessenbosch, demonstratie glas-
blazen en koe knuffelen. Daar-
naast zullen er optredens zijn van 
Cor Swanenberg, jeugdig talent 
uit De Maashorst en smartlappen-
koor tiona. Bovendien is er speel-
plezier voor de kinderen, terwijl u 
kunt genieten van livemuziek op 

het terras. De weersverwachting 
is prachtig en zal het mooie pro-
gramma zeker versterken. 
 
De kriekeput in Herpen
Donderdagavond is er een net-
werkavond voor de leden van de 
Maashorst Betrokken Onderne-
mers en de Maashorstboeren. 

Vrijdag begint de opbouw van het 
event. Bram van der Zanden weet: 
“In eerste instantie dacht ik dat het 
terrein te klein zou zijn voor zo’n 
event, maar intussen weten we be-

ter en het komt er top uit te zien!” 
De enthousiaste ondernemer weet 
zijn motivatie waarom hij gast-
heer wilde zijn bij de Maashorstfair 
goed te onderbouwen. “Ik ben al 

enkele jaren lid van de MBO en zit 
midden in het Maashorst-gebied. 
De extra naamsbekendheid is mooi 
meegenomen en zo zien alle be-
zoekers hoe mooi de streek Herper 
Duinen is. We heten iedereen van 
harte welkom.”
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

PASSION 
MEETS 
MUSIC

18-19 oktober
Sporthal Nistelrode

Night of the Music 2013

www.stlambertusnistelrode.nl

facebook.com/nightofthemusic

kermis in Heeswijk-Dinther 
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Opening blokhut Vorstenbosch 
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KERMISTERREIN OP PLEIN 1969

HEESWIJK-DINTHER
ZA0806 

ZO0906 

MA1006 

DI1106 

YELLOW CLAW

ROCK THA FLOOR

‘S MIDDAGS TORKEST

AFSLUITING KERMIS

GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD.  PROGRAMMA VAN 

JONG NEDERLAND VOOR DE KIDS BIJ DE FEESTTENT

  ‘S AVONDS DJ JAN SMIT

TICKETS € 5,- TE VERKRIJGEN BIJ CAFÉ DE TOREN & 

PAPERPOINT HEESWIJK-DINTHER

RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

www.fietsplezierheesch.nl

 FIETSplezier
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
   Tel. 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE

gezellige en 
natte boel
HEESWIJK-DINtHER – Afgelopen 
vrijdagavond was er een schuim-
party bij Imeet. Zoals je op deze 
foto kunt zien; een super leuke 
gezellige maar vooral natte boel. 
Meer foto’s kun je zien op 
www.mooihdl.nl

Foto’s: Michel Roefs 

De Kriekeput heet iedereen een gastvrij welkom

PASSION PASSION 
MEETS MEETS 
PASSION PASSION 
MEETS MEETS 

veelzijdig Brabants genieten tijdens 
de Maashorstfair
Diversiteit van de Maashorst in decor van Herper Duinen

MAASHORSt - Landschap van allure, De maashorst met zijn unieke bossen, wonderlijke natuur en fraaie 
landschap. Vele bezoekers van Bernheze, uden, Landerd en Oss hebben prachtige verhalen te vertellen die 
samenhangen met de maashorst. Het hele jaar door en ook tijdens de maashorstfair laten de ondernemers 
graag zien wat deze prachtige streek te bieden heeft. Een dag van ontmoeten, van ervaren en zeker een dag 
van genieten.

gastbedrijf Maashorstfair
• Restaurant/Zaal/Zwembad
• Kinderspeeltuin
• 30 Medewerkers
• Zitplaatsen: 80 restaurant/ 

150 feestzaal. Ook mogelijk 
voor vergaderingen of 
besloten diners

• terras: 135 zitplaatsen
• Open haard
• Wifi gratis beschikbaar
• Nieuw ingerichte keuken
• Ambassadeur van Maashorst
• Digitale informatiezuil

Lekker eten en 
drinken uit de streek

steF FrerIKs
NIStELRODE/HEESCH 

AXZent HAArMODe
HEESCH

 FOlDers DeZe weeK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

Krant niet op 

woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DemooiBernhezekrant.nl

tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Eten, drinken & uitgaan

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Onze graskaas, krachtig van smaak 
en jong van karakter is nu te koop 

in onze winkels in Heesch en in Oss. 

Kom snel proeven! 
Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1a - 5388 HJ Nistelrode - T. 0412 611670 - M. 06 1949 9143

‘ ’
lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

GRATIS 

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
GOURMET

TAPAS

De muziek van Dearworld ligt er-
gens tussen verheffende elektro-
house en rock. Beïnvloed door 
Soulwax, Radiohead, Muse en De-
peche Mode. Live garanderen ze 
een intense, ruige show, gekleurd 
door een ongebruikelijke mix van 
analoge synthesizers, harde house 
beats en zweverig, maar opzwe-
pende vocalen.
De potentie van Dearworld is niet 
onopgemerkt gebleven. In hun 
korte bestaan heeft Dearworld 
zich al bewezen tijdens optredens 
op 3FM, winnaar van de Next Best 
Band competitie en verpletterende 
shows op Solar, Paaspop, Mundial 
en in Paradiso. Dearworld speelt 
ook als support voor grote bands 

als: Motor (USA), Vive La Fête 
(België) en Kaiser Chiefs (UK). Op 
dit moment werkt Dearworld aan 
het debuutalbum, dat aan het eind 
van deze zomer uit zal komen. 
Een Dearworld show is een aanste-
kelijk carnaval, waarbij je niet an-
ders kunt dan dansen!

Om het dansfeest compleet te ma-
ken zullen ook 4 DJ’s De Zwaan la-
ten schudden op zijn grondvesten. 
De DJ’s voor Planet Dearworld zijn: 
Joël van Hemmen, DJ Herschel, 
Bram de Winter en DJ Simone.
De entree is vrij en de deuren gaan 
om 21.00 uur los.
Info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

Planet Dearworld in 
De Zwaan
Zaterdag 1 juni

Advertorial

HEESWIJK-DINtHER - Het elektro-rock kwartet Dearworld is hard bezig 
een plaats te veroveren in de Nederlandse muziekscene. Gewapend met 
een droom, een doel en een aanstekelijke set originele nummers, is het 
belangrijkste doel van de band iedereen in het publiek te inspireren om 
stevig te dansen en uit zijn dak te gaan. 

De kapel bestaat nu uit 15 muzi-
kanten en inmiddels zijn er ook 
tsjechische composities, popklas-
siekers, meezingers en up-tempo 
nummers aan het repertoire toe-
gevoegd. 

Met dat uitgebreide muziekgenre 
kunnen De Bokkebloazers elk pu-
bliek bespelen. Ze zijn dan ook 
graag gezien en gehoord op allerlei 
feesten. 

Zij verzorgen ook een optreden op 
de Muziekkiosk in het ‘Zeven Eeu-
wen Park’ te Nistelrode op zondag 
2 juni, aanvang 15.00 uur.

Bij slecht weer vindt er geen optre-
den plaats. Meer informatie over 
optredens in de muziekkiosk, of 
het programma van deze zomer: 
www.muziekkiosknistelrode.nl, of 
06-53964324.

Optreden Bokkebloazers 
NIStELRODE - In 1985 werd blaaskapel De Bokkebloazers uit Dinther 
opgericht door Wim Smits. Het repertoire bestond in het begin vooral 
uit walsen, polka’s en wat Egerlanders. Bijna 25 jaar later zijn er nog 
een vijftal leden van het eerste uur actief. 
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Vijverweken 
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6 Drijfplanten

in 6-pack van 6.99 voor

 3.99

Intratuin Veghel, Heuvel 11, 0413 350816

Vijverweken
Zondag 2 juni open 11.00 tot 17.00 u
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Vorige week stond in deze krant een mooi stuk 
over de nieuwe gedichtenbundel van Ad van 
Schijndel. Deze bundel met de prachtige titel 
‘De geluksvogel’ is afgelopen zondag in De Zwaan 
in Heeswijk gepresenteerd. Ad had mij gevraagd 
bij die gelegenheid ook wat gedichten voor te 
dragen. De titel van zijn bundel inspireerde 
mij tot het schrijven van de onderstaande twee 
sonnetten. 

De geluksvogel
Hij heeft geen snavel noch een kleed met veren,
Hij heeft geen pootjes en geen mooie staart.
Dat hij kan vliegen heb ik nooit ontwaard
En dat zal hij waarschijnlijk ook nooit leren.

En toch kan deze vogel imponeren.
Qua uiterlijk: hij heeft een volle baard.
Qua innerlijk, want hij is fijnbesnaard
En brengt de mensen graag in hoger sferen.

Nadat zijn evenbeeld werd omgekeerd
En het gevoel van ‘In verstilling samen’
Wordt heden weer een ei gepresenteerd.

Degenen die vandaag hier samenkwamen
Die zullen ongetwijfeld straks beamen:
De vogel Ad is het nog niet verleerd. 

De geluksvogel 2
Een mazzelaar die poëzie bedrijft
En zijn gevoel kan uiten in gedichten
Hij kan wat zwaar lijkt wezenlijk verlichten
Doordat hij er poëtisch over schrijft.

Hij zorgt ervoor dat zo’n gevoel beklijft
En telkens als er lezers voor hem zwichten
Dan toont hij hun weer nieuwe vergezichten.
Zijn motto immers is: wie schrijft die blijft.

Wie poëzie kan schrijven heeft geluk:
Hij weet het leven nog meer te waarderen
En maakt zich over minder dingen druk.

Hij kan met woorden steeds iets nieuws creëren 
En wat hij maakt dat gaat niet zomaar stuk.
Men kan er na zijn dood nog uit citeren. 

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Iets extra’s voor kinderen
Kinderen van de voedselbank

Na een bezoek aan de voedsel-
bank en na te hebben geconsta-
teerd dat ook in Nederland kin-
deren armoede kennen, hebben 
enkele vrijwilligers zich ingezet 
om een website te maken waarop 
ondernemers opgeroepen worden 
te delen. Met geld of met goede-
ren. Een mooi nieuw t-shirt voor 
die speciale verjaardag, een nieuw 
stukje speelgoed of een taartje om 
de verjaardag aan te kleden. Het 
zijn kleine dingen die kinderen van 
de voedselbank in Nederland voor 
even laten vergeten dat hun ou-
ders geen geld hebben daarvoor. 

Een prachtig initiatief dat al door 
veel gulle gevers omarmd wordt. 
Een van die gulle gevers is tamara 

Jansen van Wis en Waarachtig in 
Nistelrode. Zij maakt gepersonali-
seerde spulletjes als jassenhaakjes, 
wandlampjes en nog veel meer. 

toevallig kwam zij in aanraking 
met ‘Kinderen van de voedsel-
bank’ en wist meteen dat zij een 
doos met spulletjes ging versturen. 
Gevuld met allemaal leuke zelfge-
maakte hebbedingetjes uit haar 
collectie. 

Gewoon, om een aantal kinderen 
in Nederland, die ook in armoede 
leven, weer even blij te maken. 

Kinderen van de voedselbank is 
een particulier initiatief uit Dode-
waard. Ruim 3 maanden geleden 
hebben zij een website gebouwd 

om dit initiatief een kans te ge-
ven en de reacties zijn – gelukkig 
– overweldigend. Er zijn heel veel 
ondernemers die een bijdrage wil-
len leveren in de vorm van geld, 
een waardebon voor een taartje 
voor het verjaardagsfeest, een 
mooi boek, een stuk speelgoed of 
een leuk sieraad. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op www.kin-
derenvandevoedselbank.nl.

NIStELRODE – De voedselbank is voor veel mensen een uitkomst, maar ook een drempel die zij over moeten. 
We praten liever niet over de noodzaak om aan te kloppen voor normaal eten op het bord. Laat staan dat we 
willen weten dat we onze kinderen geen leuk nieuw cadeau kunnen geven met de verjaardag, of een feestje.

 Kinderen in nederland, die ooK in 
armoede leven, weer even blij maken

Tamara Jansen in haar werkkamer Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Kinderkunst in beeld

De lessen creativiteitsontwikkeling worden wekelijks 
gegeven door vakleerkracht Philleke Gloudi. Zij is naast 
docente creativiteitsontwikkeling ook werkzaam in haar 
eigen praktijk als coach en creatief therapeut. De kin-
deren op Delta zoeken aan de hand van thema’s met 
de desbetreffende problematiek, eigen oplossingen en 
ideeën. Kennis wordt op deze manier gekoppeld aan 
creativiteit.

“We halen uit onze kinderen wat erin zit. 
Want hoe beter ze het hier doen, hoe verder ze 
het later schoppen”. 

De leerkrachten van Delta zetten zich dan ook tot het 
uiterste in voor de kinderen. Dat is goed te merken aan 
de kwaliteitsscores. 

Graag nodigen wij u uit om te komen kijken naar deze 
kinderkunstexpositie aan ’t Dorp 58 in Heesch.

OpENINGStIjDEN kINDErkuNStExpOSItIE
VrIjDaG 7 juNI, 17.00 tot 20.00 uur.
ZatErDaG 8 t/m VrIjDaG 14 juNI, 
10.00 tot 17.00 uur, (vrijdag 14 juni tot 13.00 uur).                                                  

HEESCH - kinderen hebben meer nodig dan rekenen en taal om zich te ontwikkelen. Creatief bezig zijn is 
niet alleen leuk, maar ontwikkelt ook tal van vaardigheden. Op basisschool Delta werken de kinderen tijdens 
de lessen creativiteitsontwikkeling aan eigen kunstwerken. Delta is een school waar aandacht is voor elk 
kind. Het is een sfeervolle plek, waar gewerkt wordt vanuit normen en waarden en waar de ontplooiing van 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staat.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWijK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Hoewel we met zijn allen hunkeren naar 
de zon, en we heel hard de vitamine 
D3 nodig hebben, wil ik toch even 
de risico’s uitlichten. Al jaren is er 
veel aandacht voor veilig zonnen, om 
zonschade en huidkanker te voorkomen. 
toch blijft het aantal gevallen van 
huidkanker alsmaar stijgen. Een op 
de zes Nederlanders krijgt hier mee 
te maken! Toch wil bijna iedereen in 
de zomer lekker bruin zijn. Want alle 
nadelen ten spijt, het ziet er gezond uit, 
men oogt slanker, de kleding staat mooier 

en oneffenheden vallen minder op. De laatste 15 jaar is het aantal 
gevallen van huidkanker schrikbarend toegenomen. Een melanoom is 
de meest bekende huidkanker, die meestal ontstaat uit een moedervlek 
die opeens onrustig wordt, van vorm en/of kleur verandert. Een 
plaveiselcarcinoom is veel minder bekend, maar eveneens gevaarlijk. 
Angst, ellende en mogelijk behoorlijke littekens zijn een afschuwelijke 
prijs. Huidkanker ontstaat niet van de ene op de andere dag, daar kan 
een lange ontwikkelingstijd aan vooraf gaan.
De zon wordt als boosdoener gezien. Nu gaat ‘t niet zozeer om de te 
lange blootstelling aan zonlicht, maar de zonverbranding van de huid. 
Dat is een schade die in het geheugen van de cellen aanwezig blijft, en 

opstapelt. Vaak dus al opgebouwd vanaf de jonge jaren. Vooral als deze 
plaatsvindt onder de leeftijd van 20 jaar! Mensen die snel verbranden 
lopen dus meer risico. In ongeveer 10% van de gevallen is er sprake van 
een erfelijke aanleg.
Mensen met een verhoogd risico zijn die met veel (aangeboren) 
moedervlekken, een licht huidtype, of met een melanoom in de directe 
familie.
Het advies luidt dan ook; smeer alle kinderen van jongs af aan goed in!
Let op veranderende moedervlekken. Het is lang niet altijd een 
melanoom, maar het kan ook gewoon een ouderdomswratje of vlekje 
zijn. Bij twijfel, ga naar de dermatoloog om het risico uit te sluiten. Stel 
dat bezoek niet uit, want hoe eerder de melanoom wordt verwijderd, 
hoe groter de kans op genezing.
Vanaf de leeftijd van 40 jaar krijgt bijna iedereen met ouderdomsvlekjes 
of wratjes te maken. Deze zijn onschuldig en zeer eenvoudig in een 
behandeling met de laser te verwijderen. Ze ontstaan vaak op die delen 
van het lichaam die het meest aan zonlicht blootgesteld worden, zoals 
gezicht, decolleté, handen, en de kalende hoofdhuid. Soms zijn het 
voorlopertjes van huidkanker, en is behandeling gewenst. 
VOORLICHTING EN GRATIS SCREENING;
U kunt bij Medi Spa Annelies langskomen voor advies en en gratis 
screening. Bij enige twijfel wordt u doorgestuurd naar de arts.

onschuldige vlekjes ?

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Gala of Party?
Kom met je vriendin, zus of moeder 

en laat je haren opsteken, 
dan zorgen wij voor de bijpassende make-up

Opsteken van haren + 
bijpassende make-upbijpassende make-up

 NU € 29,50

Zomeractie mei & juni

Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode - 0412-612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch - 0412-451004

Nieuwe set nagels 
French manicure 

 NU € 35,00

Tot eind juni

Volgens Jeanne Govers uit Heesch 
is het Longfonds ook in Bernheze 
erg actief, er zijn lotgenotencon-
tactgroepen, longrevalidatiegroe-
pen en vrijwilligers uit de gemeen-
te Bernheze die zich inzetten voor 
de longpatiënten! Jeanne licht toe: 
“Deze longmanifestatie is bedoeld 
voor longpatiënten en mantelzor-
gers om te weten te komen wat er 
op het gebied van longzorg in onze 
regio ‘te koop’ is. De manifestatie 
begint om 10.00 uur met een in-
leidende presentatie van een long-

arts uit ziekenhuis Bernhoven over 
de regionale longzorg. Daarna is 
er een informele informatiemarkt 
waar elke zorgverlener iets vertelt 
over zijn/haar eigen vakgebied.”

Natuurlijk zijn ook de workshops 
interessant:
Workshop inhalatie instructie 
Workshop stoppen met roken 
Workshop gezonde voeding 
Workshop gezond bewegen 

tevens is er een demonstratie van 
de NRG bike (een loopfiets/step). 
En wilt u vrijwilliger worden bij het 
Longfonds, dan bent u natuurlijk 
welkom. “We zijn altijd wel op 
zoek naar actieve vrijwilligers”, 
vertelt Jeanne. Om 13.00 uur ein-
digt deze manifestatie in: ’t Woud, 
het Woud 2 te Oss. De toegang is 
gratis.

Ademen lijkt zo gewoon
BERNHEZE - Op 1 juni organiseren de zorgverleners uit Oss, samen met 
het Longfonds, een Longmanifestatie ‘ademen lijkt zo gewoon’.

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

Waarom is ondersteuning in de 
laatste levensfase nodig?
Vrijwilligers van de Palliatieve ter-
minale Zorg (VPtZ) verrichten be-
langrijk werk. Omdat veel mensen 
in de eigen omgeving willen ster-
ven en praktische ondersteuning 
hierbij nodig hebben, wordt een 
beroep gedaan op de mantelzor-
gers. Soms wordt hulp bieden te 
zwaar voor mantelzorgers. 
Om de verzorging toch vol te 
kunnen houden, kunnen VPtZ 
vrijwilligers de terminale cliënt en 
zijn mantelzorger ondersteunen. 
De behoefte ligt voornamelijk bij 
de nachtzorg. De ondersteuning 
bestaat uit het vervangen van de 
mantelzorger.

meer informatie over VptZ vrij-
willigerswerk?
Omdat het om bijzonder vrijwil-
ligerswerk gaat, volgt na aanmel-
ding een zorgvuldige procedure en 
een basistraining van 12 dagdelen. 

Voor meer informatie of vragen:
Stichting VPtZ regio Uden/Veghel
Rembrandtlaan 4, 5462 CH Veghel                                       
0413-820305 of 06-12114606
info@svptz.nl
www.vptz-uden-veghel.nl

Voel jij er iets voor om mensen in de 
laatste levensfase te ondersteunen?
UDEN-VEGHEL-BERNHEZE – De Vrijwilligers palliatieve terminale Zorg 
(VptZ) is op zoek naar mensen die zich in willen zetten om de cliënt en 
zijn mantelzorgers te ondersteunen in de laatste levensfase. 

Health, Beauty, Care

‘Gezond zijn is iets anders dan er gezond uitzien’
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Zo ontmoedigt hij succesvol het 
eten van wilde dieren door de 
plaatselijke bevolking, gaat hij de 
illegale stroperij tegen en vangt hij 
wilde dieren op en plaatst deze te-
rug in de natuur. 

Kortom een bevlogen man met 

zeer grote ambities, die een zeer 
groot internationaal aanzien heeft. 

Het is dan ook geweldig te kunnen 
melden dat hij naar Vorstenbosch 
komt om een lezing te geven over 
duurzame natuurbescherming. Hij 
doet dat geheel gratis. 

Om die reden vragen wij een en-
tree van € 5,-, De opbrengst van 
deze avond is bestemd voor zijn 
stichting, de Stichting Masarang.
Opgeven via info@kloosterkapel-

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

Zo mooi en ook  
zo betaalbaar…

Kom kijken en  
laat u inspireren!

Zo mooi en ook 
zo betaalbaar…

actie geldig t/m 30 juni 2013. Vraag in  
de winkel naar de bijzonderheden.

4e      Luxaflex® 

raamdecoratie- 
product GRATIS!

een turbulent boerenleven
Pieter van Nistelrooij vertelt

toen Pieter voor zijn studie antro-
pologie stage liep in Guatemala 
raakten de bevolking en hun om-
standigheden hem diep en nam hij 
zich voor een ontwikkelingsproject 
op te zetten. Hij vertrok vanuit 
Heesch om zijn levenstaak op te 

pakken. Eerst in Guatemala, maar 
door de genocide daar, moest Pie-
ter het land verlaten en voegde 
zich bij de Guatemalteekse vluch-
telingen in de onherbergzame de-
len van Zuid-Mexico. In Mexico 
had Pieter intensief contact met 
de straatarme Indiaanse bevolking 
in Chiapas en leerde ze duurzaam 
gewassen verbouwen. tijdens hun 
opstand (Zapatistas) in 1994 was 
de situatie voor Pieter precair, hij 
werd continue in de gaten gehou-
den door de overheid. 
Na de vrede verhuisde, met de 
Guatemalteekse bevolking, ook 
het ontwikkelingsproject van Pie-
ter naar Guatemala. Dat bestond 
uit kortdurende cursussen met veel 
praktijk over het – gezond – hou-
den van kleinvee en het telen van 
gewassen. Heel veel mensen heb-
ben via deze projecten kans tot ’n 
beter leven gekregen. 

respect
Pieters’ wortels blijven in Heesch 
en, zoals hij zelf zegt: “Een maand 
per jaar moet ik hier in Heesch zijn, 
mijn familie bezoeken, contacten 
leggen voor subsidies en MexAgri-
co-vrienden zien”. 

Een van die vrienden was Heinz 
Falke, die Pieter heeft ontmoet 
toen hij met zijn vrouw in Gua-
temala op vakantie was en zijn 
vrouw plots overleed. De relatie 
tussen Heinz Falke en Pieter was 
van dien aard dat Heinz zijn kunst 
aan MexAgrico naliet. 
Ook de mensen van MexAgrico 
hebben diep respect voor Pieter, 
zijn doorzettingsvermogen, onver-
schrokkenheid en het vele werk 
dat hij heeft gedaan, en nog doet 
binnen de Stichting Capaz onder 
het motto: ‘probeer het maar, dan 
kan je het de volgende keer zelf!’

mexagrico
Een andere vriend is zijn zwager 
Lambert van Griensven. Na zijn 
bezoek aan Capaz heeft hij, samen 
met vrienden en familie de Stich-
ting MexAgrico opgericht. Die 
stichting steunt Pieter in zijn werk 

door publiciteit en fondsenwerving 
voor het ideaal om kansarme boe-
ren en boerinnen door middel van 
cursussen een betere toekomst te 
geven en er zelf verantwoordelijk-
heid in te dragen.

Onderwijs
Steun heeft Pieter hard nodig. Sub-
sidiekranen worden dichtgedraaid. 

ter plekke is de crisis heel intens 
en de overheid heeft bepaald 
dat het educatieprogramma zelf-
voorzienend moet zijn. Geld vra-
gen voor de opleiding aan deze 
mensen kan niet. Gelukkig heb-
ben de kunstwerken van Heinz 
Falke €15.688,35 opgebracht, een 
mooie start voor een gedecentra-
liseerd onderwijsprogramma in 
2014. In dit programma worden 
jongeren 15-25 jr. opgeleid tot 
zelfstandige boerenondernemers.
Ondertussen is Pieter vader en opa 
en nog steeds actief. Ook als hij 
t.z.t. een opvolger zal aanwijzen, 
zal hij zelf op de achtergrond zijn 
levenswerk blijven volgen en steu-
nen. www.mexagrico.nl en 
www.fundacioncapaz.org.

‘Kansarme boeren en boerinnen een betere toekomst geven en er zelf 
verantwoordelij kheid in dragen’

Pieter van Nistelrooij over zijn levenstaak 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – pieter van Nistelrooij, geboren in Heesch (1950) in de mgr. v.d. Hurklaan, heeft veel mooie herin-
neringen aan Heesch. toch woont hij al meer dan 20 jaar in Centraal-amerika en is niet van plan weer hier 
te gaan wonen.

Openingstijden
ma-zo 12:00 - 22:00 uur

W o k  -  G r i l l  -  S u s h i
Nistelrode

Parkstraat 4    |      5388 HS      |      Nistelrode      |      T. 0412 617 248

Lunchkaart
Van 12:00 tot 15:00 uur

lezing willie smits
VORStENBOSCH - Willie Smits, van Veghelse origine, heeft zijn we-
reldfaam vooral te danken aan zijn enorme inzet voor de bescherming 
van zeer bedreigde diersoorten, zoals de Orang Oetans, Zwarte maka-
ken, Gibbons, Neushoornvogels en nog vele andere diersoorten waar-
van het voortbestaan op het spel staat. 

vorstenbosch.nl is noodzakelijk om 
inzicht te krijgen in het aantal deel-
nemers. Bij grote belangstelling 
wordt uitgeweken naar gemeen-
schapshuis ‘De Stuik’, Schoolstraat 
14 in Vorstenbosch.

Donderdag 6 juni. Locatie: Kloos-
terkapel Vorstenbosch. 
Aanvang 20.00 uur. thema: Duur-
zame natuurbescherming. 
Entree: € 5,00.

Bron www.orangutanoutreachnederland.nl

Grenzeloos BernHeZe

Alle wok en teppanyaki 
menu’s € 5,50* (z.o.z.)
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BernhezefamIlIeBerIchten

 

 
Als wij aan jou denken…

Denken wij aan
Je snoezelige oogjes

Denken wij aan
Een klein kruimeltje

Denken wij aan
Je spetterende lach

Als wij aan jou denken
Knijpen we enthousiast in onze vuisten

Net zoals jij dit deed!

Lieve Ize, we zullen je missen
We wensen Papa, Mama, Sanne en Robin heel veel sterkte.

Team, Kinderen en Oudercommissie
Kinderdagverblijf Piekobello

Kinderopvang Humanitas

Gratis juridisch inloopspreekuur

elke woensdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur

in de Pas in Heesch

Ook op afspraak
www.arguendo.nl

T: 0412 - 76 44 42
E: info@arguendo.nl

Ook op afspraak
www.arguendo.nl

Alle Wok en Teppanyaki menu’s € 5,50*

+ ++

+ ++

saus

saus

Tofu
Kipfilet
Babi pangang
Biefstuk
Garnalen
Visfilet
Inktvis

Kingdo
Ketjap
Japanse teriyaki
Pikante 
Knoflook
Gao Bao 
Black Chili 
Szechuan 
Black bean 
Thaise 

Groente uit de 
koelvitrine

Gekookte rijst
gebakken nasi

Japanse  
udon noedels

Chinese 
eiernoedels

Sushi
Vanaf € 1,80 per 3 stuks

Teppanyaki

Wok

 = hot 
*  = van 12:00-15:00 uur
Bij elk menu, koffie of thee gratis

Tori yaki
(kippenpoten filet)
Guy yaki
(biefstuk)
Ebi yaki
(garnalen)
Sake yaki
(zalm)

Ketjap
Japanse teri yaki
Black Chili 

Groente uit de 
koelvitrine

Gekookte rijst
Gebakken nasi

Chinese 
eiernoedels

krOONWEDStrIjD: De winnaar is...

Er waren maar liefst 800 inzendingen en daarvan werden er 150 tentoon-
gesteld. Op Koninginnedag werden de genomineerden bekendgemaakt. 
En die waren sedert die dag in spanning wie toch de ‘kroon op werken’ 
zou krijgen en met een prijs naar huis mocht gaan. Burgemeester Wil-
librord van Beek en wethouder Ad Donkers hadden de leuke, maar moei-
lijke taak om de winnende kronen te kiezen uit al die kunstwerken. 
Eindelijk werden de winnaars dan toch bekend gemaakt. 

In de categorie jeugd zijn de winnaars:
Emmaus groep 6a, Heesch
BSO De Benjamin, Nistelrode
Op Weg groep 1-2a, Vorstenbosch
Het Mozaïek groep 4-5, Heeswijk-Dinther
St. Albertus Jady, Marianne, Sanne groep 8, Loosbroek
In de categorie volwassenen zijn de winnaars:
mevrouw Anny Smits, Heesch
mevrouw Marjan Jansen Juurlink, Nistelrode 
mevrouw Ingrid Habraken, Loosbroek
De winnende kronen worden nog een tijdje in het ge-
meentehuis tentoongesteld. De bekers, de fotoboeken 
en vooral ook het lekkers voor alle supporters waren bij-
zonder welkom. 

BERNHEZE – Op 23 mei werd op het gemeentehuis in Heesch bekend gemaakt wie de winnaars waren van 
de kroonwedstrijd die uitgeschreven was ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-alexander 
en koningin maxima.

Locatie: de Pas te Heesch
Aanvang: 19.15 uur. Toegang gratis 

Beperkt aantal plaatsen

Lezing door mr L.W. Groeneweg

Aanmelden via 06-47591410. 
Neem uw testament mee.

U, UW TESTAMENT EN HET 
BEJAARDENTEHUIS

Donderdag 30 mei

Locatie: de Pas te Heesch
Aanvang: 19.15 uur. Toegang gratis 

Beperkt aantal plaatsen

Lezing door mr L.W. Groeneweg

Aanmelden via 06-47591410. 
Neem uw testament mee.

U, UW TESTAMENT EN HET 
BEJAARDENTEHUIS

www.mooihdl.nl

iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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OVerlĲ DeNSbericht

In onze rubriek ‘familieberich-
ten’ plaatsen wij aankondigin-
gen van geboorte, overlijden, 
jubilea, dankbetuigingen, feli-
citaties en veel meer. met het 
plaatsen van uw familiebericht 
bereikt u in Bernheze alle huis-
houdens omdat de krant elke 
week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij 
een extra service
Als u een familiebericht in de 
DeMooiBernhezeKrant plaatst, 
wordt deze automatisch door-
geplaatst op onze site met fa-
milieberichten: www.bernheze-
familieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier geduren-
de langere tijd op staan en het 
biedt mensen de mogelijkheid 
een bericht voor u achter te la-
ten op de site. U kunt kiezen of 
u de tekst zelf aanlevert of door 
ons laat maken. U kunt ook een 
afbeelding aanleveren van een 
kaart die uw familie-bericht al 
bevat. Laat u eens informeren 
over de mogelijkheden. 
t. 0412 795170. 

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Op 15-jarige leeftijd begon toine 
zijn loopbaan in het bedrijf van 
zijn ouders: Geurts Mengvoeders, 
gevestigd midden in het centrum 
van Nistelrode. Na de dagelijkse 

drukke werkzaamheden volgde 
hij de handelsavondschool, en 
ook behaalde hij in dezelfde tijd 
zijn vrachtwagenrijbewijs. Enkele 
jaren was hij vrachtwagenchauf-

feur en deed werkzaamheden in 
de fabriek. Zijn vader deed de ad-
ministratie, onderhield het contact 
met de klanten en het belangrijk-
ste werk; het samenstellen van het 
voer. Dat moest perfect zijn als het 
bij de boer kwam. 

De hartaanval van vader Geurts 
maakte een einde aan deze sa-
menwerking voor de hardwerken-
de, zorgeloze toine. “Er werd van 
mij en mijn broer Miel verwacht 
dat wij het bedrijf overnamen, van 
de ene op de andere dag. Ik was 
net 21 jaar, Miel 18 jaar, en ik had 
geen weet van de administratie 
of het samenstellen van het voer. 
toch stond ik opeens voor deze 
grote, zware klus.”, toine kijkt 
met weemoed terug. Het duurde 
een hele poos voor toine ook het 
samenstellen van het voer onder 
de knie had. top-kwaliteit moest 
het zijn. Uren, dagen en nachten 
kostte het soms, maar hij leerde en 
leerde snel. 

toine refereert naar zijn mooiste 
tijd als ondernemer: “Mijn broers 
Miel en Martin bedachten aller-

lei technische snufjes die ze, Miel 
technisch en Martin elektronisch, 
uitwerkten en die we dan met 
vrienden op zaterdag gingen in-
stalleren en uitproberen. Een ge-
weldige tijd, waarbij we toen niet 
half beseften hoe ver we op de 

ontwikkelingen in de tijd vooruit 
waren. En we groeiden maar en 
groeiden maar. ”

De ondernemer is trots als een 
pauw op zijn hardwerkende mede-
werkers en zijn klanten. Die waren 
ontzettend trouw. Dat werd vooral 
duidelijk in de zware tijden. En die 
zijn er ook geweest. toen toine en 
Miel het bedrijf overnamen van 
hun vader en later, toen de fabriek 
moest verhuizen uit het centrum. 
Een tijd die ze graag snel vergeten, 

maar waarin ze vooral veel geleerd 
hebben.

Rond deze tijd kreeg toine, op 47 
jarige leeftijd, tot twee keer toe een 
hartstilstand. Na rijp beraad met 
familie werd besloten dat ze geen 
nieuwe fabriek gingen bouwen. 
Het samenstellen van het ‘op maat 
gemaakte’ veevoer kon ook door 
een ander geproduceerd worden 
en de verkoop en het samenstellen 
ging verder op het bedrijventerrein 
van Nistelrode. Sindsdien werkt hij 
halve dagen. 

Nu zijn kleinkind Mees geboren is, 
vindt hij het tijd om voorgoed de 
deur van zijn werkzame jaren te 
sluiten. Maar ‘zijn dames’ van kan-
toor zal hij zeker gaan missen. 

Voor goed advies, vanuit gedegen 
ervaring, staat hij natuurlijk altijd 
nog klaar voor Geurts Mengvoe-
ders en hij zal de vrachtwagens 
blijven volgen.

tips van de bakkers:

Wener Kersenvlaai, gevuld met banket-

bakkersroom en heerlijke kersen, 10-12 personen € 12,95

Bij aankoop van 2 broden:

4 harde broodjes naar keuze € 1,00

deze aanbiedingen gelden van 30-5 t/m 5-6-2013

gevuld met banket-

10-12 personen € 12,95gevuld met banket-
12,95gevuld met banket-

1,00

deze aanbiedingen gelden van 30-5 t/m 5-6-2013deze aanbiedingen gelden van 30-5 t/m 5-6-2013

het zit in onze aard
bei

Dat is pas een lekkere traktatie.  
Een roombroodje gevuld met banket-

bakkersroom uit eigen banketbakkerij, 
met frisse aardbeitjes. 

We willen u ook blij maken en hebben 
er ’n leuk prijsje van gemaakt.

het zit in onze aardhet zit in onze aardhet zit in onze aard
bei

Dat is pas een lekkere traktatie.  Dat is pas een lekkere traktatie.  
Een roombroodje gevuld met banket-Een roombroodje gevuld met banket-

1,001,00 4 stuks 

2,95
Aardblijtjes

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

tOIne: Er werd van mij en mijn broer Miel verwacht dat wij het bedrijf overnamen, van de ene op de andere dag’

Afscheid van geurts Mengvoerders
Toine Geurts: “10 klanten is 10 keer anders, met korte lijnen en een goede service”

NIStELRODE - De herinneringen van 40 jaar ondernemerschap krijgen extra betekenis nu het 
afscheid nadert. Op zijn 62e verjaardag (31 mei), neemt toine afscheid van zijn geliefde 
werk. De 3e generatie Geurts geeft het stokje over aan derden. 

Toine Geurts

Hovenier 
Fons Baerken

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

T 0412-852538

M 06-54392701

fons@baerken.net

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige

Hij  Zal de 
vraChtWagens 
blij ven volGen

www.vorstenbosch-info.nl
iNFoRMEERt, BoEit EN 
iNtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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jong talent bij night of 
the Music nistelrode

Dit eerste talent is nog volop aan 
het groeien, zoals ze zelf zegt. Ze 
heeft al veel podiumervaring op-
gedaan maar heeft pas sinds an-
derhalf jaar zangles. “Ik verwacht 
er heel veel van te kunnen leren, 
het lijkt me een super ervaring om 
onder begeleiding van de fanfare 
te mogen zingen.” 

Kyra Haerkens (17) heeft er dui-
delijk al zin in, “Ik zag op mooi-
nisseroi.nl de oproep staan van 
de fanfare, het leek me meteen 
hartstikke leuk, dus ik besloot een 
mailtje te sturen en in december 
mocht ik op auditie komen. Ik 
vond het niet zo heel spannend, 
het was een redelijk kleine jury en 
ik had mijn liedje goed voorbereid. 
Ik zong ‘Sunrise’ van Norah Jones; 

je kan wel zeggen dat het binnen 
mijn genre valt. Ik hou van lichtere 
liedjes, ballads en ook van musi-
cal nummers. Wat ik bij the Night 
of Music voor u in petto heb? tja, 
dat ga ik natuurlijk nog niet ver-
klappen.”

Waar kennen we dit talent nog 
meer van?
Bij Van tilburg Mode & Sport 
werkt ze iedere zaterdag op de 
afdeling damestrend. Ze heeft 
Bühne-ervaring bij de voorstellin-
gen van Balletstichting Nistelrode, 
waar ze tot haar vijftiende aan 
mee heeft gedaan. Ook heeft ze 
enkele jaren bij Stichting theater-

opleiding StOP in Heesch, naar 
eigen zeggen, veel ervaring opge-
daan. 
De voorbereidingen zijn ook bij 
Kyra al in volle gang. Naast auditie 
heeft ze al kennisgemaakt met de 
rest van het gezelschap. “Ik voel-
de me wel even heel jong. Ik be-
dacht me hoeveel ervaring zij heb-
ben en hoe weinig ik dan eigenlijk 
heb. Maar ja, je moet ergens be-
ginnen he?” Kyra is voor dit op-
treden nog niet zenuwachtig. “Ik 
ben de nummers die ze voor mij 
gekozen hebben al druk aan het 
oefenen bij zangles en ik vind het 
alleen maar leuk dat iedereen het 
straks ziet en hoort.”

NIStELRODE - terwijl de kaarten nog maar net te bestellen zijn, zijn de voorbereidingen voor the Night of the 
music al in volle gang. De leden van fanfare Sint Lambertus zijn druk bezig om de shows op 18 en 19 okto-
ber in sporthal de Overbeek zo spetterend mogelijk te maken. Het zal een programma zijn waarop gedanst, 
meegezongen en naar geluisterd kan worden. Lokaal talent krijgt de kans om zichzelf te laten zien. Wie deze 
talenten zijn maakt de organisatie nog niet bekend. Hier wel alvast het eerste tipje van de sluier.

PASSION MEETS MUSIC

Kaarten zijn al te bestellen op www.stlambertusnistelrode.nl

KYrA: ‘Het lijkt me een super ervaring om onder begeleiding van de fanfare te mogen zingen’

KBO Bernheze
KBO BernHeZe
KBO leden reizen rond in Nederland en Europa 

Zeer geslaagde 
reis naar Praag
HEESWIJK-DINtHER/LOOS-
BROEK - In de week van 13 t/m 
17 mei hebben 40 deelnemers via 
de kBO’s van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek, onder stralende 
weersomstandigheden, geno-
ten van een prachtige excursie-
reis naar praag en omgeving. Op 
maandag vertrok de comfortbus 
van OaD vanaf plein 1969 rich-
ting Duitsland en tsjechië. Na een 
vlot verlopen reis werd om 21.00 
uur ingecheckt in Hotel Olympik 
in het centrum van praag. 

Op dinsdag werden indrukwek-
kende historische monumentale 
gebouwen in de oude stad, zoals 
de Karelsbrug, marktplein, raad-
huis met astronomisch uurwerk en 
vele kerken. ’s-Avonds werd een 
fonteinshow bezocht en met een 
rondrit door de prachtig verlichte 
stad een drukke dag afgesloten. 
Op woensdag stond het bestuur-
lijke centrum van de tsjechische 
staat, de Praagse Burcht, op het 
programma, waarna een bezoek 
werd gebracht aan het concen-
tratiekamp in terezin. In de avond 
kon men kiezen tussen een thea-
tershow of een openluchtconcert 
op de Moldau. De donderdag 
stond geheel in het teken van de 
natuurlijke omgeving op het plat-
teland, met een bezoek aan slot 
Orlik en het Slapymeer. De avond 
werd in een lokale uitspanning op 

een gezellige en ontspannen wijze 
doorgebracht. Vrijdag was terug-
reis en toen de bus om 21.00 uur 
weer op Plein 1969 arriveerde, kon 
worden teruggekeken op een ui-
terst geslaagd evenement, dat ze-
ker volgend jaar navolging zal krij-
gen. De deelnemers aan deze reis 
waren in ieder geval vol lof voor de 
organisatie, het programma en de 
onderlinge fijne sfeer.

een geslaagde 
dagreis
VORStENBOSCH - met 49 kBO-
ers vertrokken we op vrijdag 25 
mei 2013 met de Ema-bus naar 
het noordelijk deel van Nederland. 
Iedereen verwachtte eigenlijk een 
regenachtige dag , maar hoe meer 
we naar het noorden reden hoe 
beter het zonnetje zich liet zien. 

De tocht voerde ons door het Bra-
bantse en het Rivierenland naar 
onze eerste aanlegplaats bij res-
taurant ‘de Loreleij’ in Epe voor de 
koffie met gebak. Hierna werd de 
reis voortgezet en reden we rich-
ting Kampen. In de Noordoostpol-
der konden we genieten van het 
weidse landschap met veel grasland 

en jonge maïsvelden, uienvelden en 
overvloedige bloembollenteelt. Bij 
aankomst bij recreatiecentrum ‘de 
Kluft’ in Ossenzijl, stond een heer-
lijke lunch op ons te wachten. 
Vervolgens togen we naar de 
rondvaartboot. Met hilarisch com-
mentaar van de schipper voeren 
we met een slakkengangetje door 
de kanalen van de weerribben. 
Vroeger werd hier het veen uit 
het water omhoog getrokken en 
maakten de mensen daar turf van. 
Overal in het nationaal park is het 

patroon van weren en ribben terug 
te vinden. Op sommige plaatsen 
werd teveel veen weggehaald. 
Onder invloed van wind en golven 
ontstonden daardoor grote meren. 
Na deze tocht hadden we nog 
even de gelegenheid om in het be-
zoekerscentrum Weerribben van 
Staatsbosbeheer wat rond te neu-
zen. Hierna ging het huiswaarts, 
maar niet voordat we van een 
heerlijk diner hadden genoten in 
partycentrum ‘de Molen’ in Hars-
kamp op de Veluwe.

Om 19.45 uur waren weer terug in 
het ons vertrouwde Vorstenbosch 
en konden we terugzien op een 
geslaagde en mooie dagtocht.

Biljartkampioen-
schap
HEESWIJK-DINtHER - In de NaL 
clubkampioenschappen zijn we dit 
jaar met 25 deelnemers van start 
gegaan, in de voorrondes. Na af-
loop van deze partijen, hadden we 
4 deelnemers in de halve finale. 
Frans Frunt moest tegen Wim Ver-
straten en in de 1ste partij was 
Wim de sterkste, met 10 tegen 8 
punten.

Bij de 2e partij dacht Frans, “hier 
moet ik wat aan doen” en dat luk-
te. Het werd 10 tegen 4 voor Frans 
en zodoende mocht Frans de finale 
spelen. De andere halve finale ging 
tussen Ria vd Ven-Luijten en Christ 
van Uden. In de finale voor de 3de 
en 4de plaats was Wim de sterkste 
tegen Christ 10 tegen 7. Voor de 
1ste en 2de plaats ging het gelijk 
op en was het heel spannend tus-
sen Ria en Frans. Maar Frans was 
net te sterk voor Ria met 10 tegen 
7. Na afloop werden de prijzen 
uitgereikt door onze sponsor Dhr. 
theo van Fulpen en de wisselbeker 
door KBO Heeswijk. We bedan-
ken iedereen voor de goede inzet 
en hopen op een goed biljart jaar 
2013 - 2014.

jeu de boules 
middag 
NIStELRODE - Op dinsdag 11 juni 
organiseert kBO Nistelrode alweer 

voor de zesde keer voor haar leden 
een middag jeu de boules op Het 
Gildenhof aan de Hoge akkers 
te Nistelrode. alle leden worden 
van harte uitgenodigd om mee te 
doen. Deelname is GratIS en er 
zijn leuke prijzen te verdienen.
 
Ervaring met het spel met de me-
talen ballen is niet nodig. Het Gilde 
zorgt voor een goede uitleg en be-
geleiding. Ook het weer zal geen 
spelbreker zijn, want, naast de 14 
buiten-banen, beschikt Het Gil-
denhof over 9 binnenbanen. 
De deelnemers worden om 13.30 
uur in Het Gildenhof verwacht. 
U wordt ontvangen met een kop 
koffie of thee met cake. De men-
sen van het Gilde zullen u wegwijs 
maken in de regels van het spel 
en er worden groepjes gevormd 
die met elkaar gaan ‘boulen’. Om 
14.00 uur zal de eerste ronde van 
start gaan. In totaal worden er 
twee rondes gespeeld. Om 16.30 
uur sluiten we de middag af met 
de prijsuitreiking. tussendoor zijn 
er aan de bar consumpties te ver-
krijgen. Deze zijn echter voor eigen 
rekening.
Om de middag goed voor te berei-
den is het nodig, dat de organisatie 
van tevoren weet hoeveel deelne-
mers te verwachten zijn. Aanmel-
den kan door een briefje met uw 
naam, adres en aantal personen, in 
te leveren voor 3 juni bij het secre-
tariaat Hoogstraat 14 of in de brie-
venbus van paviljoen De Wevers-
hof, of u mailt de gegevens naar 
kbo.nistelrode@home.nl.

Tekst: Nina Mulder
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*Bij aanschaf van contactlenzen  
35% korting op een reservebril

‘t Dorp 31 - 5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 
www.alferinkoptiek.nl 

Gratis parkeren
voor de deur

P

Alferink Optiek bestaat 35 jaar!

35% korting
op alle monturen

35% korting
op een reservebril*

35 35
Alferink Optiek bestaat 35 jaar en dat vieren we 

met 35 dagen lang fantastische aanbiedingen. 

Zo ontvangt u gedurende 35 dagen maar liefst 

35% korting op alle monturen. Bij aanschaf van 

contactlenzen ontvangt u ook nog eens 35% 

korting op een reservebril. 

* De actie loopt vanaf 1 mei 2013. Vraag in de winkel naar de bijzonderheden.
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witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Wasmachine kapot?
Bel: 0412-451043

kijk voor meer info op
www.leeijen-electro.nl

Ook voor inbouwapparatuur, drogers, koel en vriesapparatuur

excursie Asten

programma excursie
De deelnemers worden om 12.15 
uur verwacht bij ‘De Heemschuur’, 
Schoonstraat 35 in Heesch. Om 
12.30 uur vertrekt de groep naar 
Asten, met eigen vervoer. Zij wor-

den om 13.30 uur verwacht bij het 
Klok & Peel Museum Asten, Os-
taderstraat 23, 5721 WC Asten, 
waar om 14.00 uur een rondlei-
ding start die de deelnemers ken-
nis laat maken met de prachtige 

collecties van het museum. Na het 
gebruiken van een kop koffie of 
thee wordt de excursie vervolgd 
met een bezoek aan de Kasteelru-
ine Asten. Om 17.00 uur keert de 
groep weer huiswaarts.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven bij: 
Riky de Jong
rikydjong@home.nl
0412-646380
Hans Pennings
secretariaat@de-elf-rotten.nl
06-10463762
Opgave gaarne vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 
Meer informatie over de excursie 
en de heemkundekring: www.de-
elf-rotten.nl e-mail secretariaat@
de-elf-rotten.nl

HEESCH - Op zondag 2 juni organiseert Heemkundekring ‘De Elf rotten’ een excursie naar asten. In asten 
wordt een bezoek gebracht aan het Nationaal peel & klok museum en aan de kasteelruïne asten. In het 
museum wordt een rondleiding gegeven, waarbij kennis wordt gemaakt met de prachtige collecties van het 
museum. De ruïne van kasteel asten in Heusden kent een lange en bijzondere geschiedenis. De excursie 
staat ook open voor niet-leden. Deelnamekosten € 10,- per persoon.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Muchoss zingt uit volle borst op het 
Open Podium in de Kersouwe

Heesch, Nistelrode, Heeswijk: in 
deze kernen heeft Muchoss al 
vaker van zich laten horen onder 
de artistieke leiding van Josette 
Brinkhof. ter voorbereiding op hun 
spetterende jubileumshow ‘Visite’ 
in Perron-3 te Rosmalen is het koor 
op tournee. Ze verzorgen op 9 juni 
een sfeervol optreden in de kiosk  
in het Jan Cunenpark in Oss, maar 
eerst staat de Kersouwe op hun 
agenda.

a-la-muchoss
De groep heeft duidelijk een eigen 
klank en karakter. “Josette werkt 

niet alleen aan onze a capella 
zang, maar zeker zo hard zijn we 
bezig met de ‘performance’. We 
zijn geen statisch koor: nee, Mu-
choss bruist en sprankelt met een 
knipoog naar glamour! Dat zien en 
horen mensen in ons hele repertoi-
re. We hebben gevoelige ballads, 
swingende popsongs, maar laten 
ons ook inspireren door jazzy en 
klassieke klanken. Vrouwen met al-
lemaal dezelfde passie: zingen. Dat 
geeft ons energie en we hopen dat 
ook uit te stralen naar het publiek. 
We zijn een tikkeltje brutaal mis-
schien, maar op een podium staan 
geeft ons een positieve impuls. Een 

beetje flirten met het publiek dat 
hoort bij ons,” lacht het viertal. 
“Cabaret en humor komt ook voor 
in het repertoire zoals nummers 
van Brigitte Kaandorp,  Sara Kroos 
en ‘Close harmony’ van Femmage. 
Dit laatste heeft op de Kersouwe 
haar debuut.” 

perron-3
Het repertoire voor de jubileum-
show wordt gedeeltelijk bepaald 
door onze trouwe schare fans. 
“Binnenkort kunnen mensen 3 
voorkeurnummers aangeven wel-
ke opgenomen worden in de show 

via onze nieuwe website www.
muchoss.nl. Er staan veel nieuwe 
nummers op het programma, waar 
we al vanaf eind 2012 op aan het 
oefenen zijn. Na de zomervakantie 
kunt u kaarten bestellen bij Per-
ron-3.

Entree € 15,- inclusief koffie. Een 
wervelende show met verschil-
lende muzikale gasten die op ‘Vi-
site’ komen, waaronder VPS KeK. 
Houd dus 25 oktober alvast vrij in 
de agenda! Wij vinden het leuk als 
u op ‘Visite’ komt, zowel in Ros-
malen, Oss als in Natuurtheater de 
Kersouwe,” besluiten ze.V.l.n.r.: Liesbeth, Mea, Marjon en Mieke Tekst: Hieke Stek

BERNHEZE - Dertien zingende vrouwen gaan zeker de harten veroveren van het publiek tij-
dens het Open Podium dat op 31 mei in natuurtheater De Kersouwe plaatsvindt. Vocal 
Group Muchoss bestaat dit jaar 5 jaar en presenteert zich óók in de Heeswijkse bossen om 
hun jubileumshow te promoten. Hoewel het koor haar oorsprong heeft in Oss zingt Bern-
heze enthousiast mee: Mea van Helvoort, Marjon van Pinxteren, Mieke Bossers en Liesbeth 
van Ewijk zijn al jaren lid van deze energieke a capella vocal group.

Het repertoire wordt gedeeltelij k bepaald 
door onze trouwe schare fans

www.mooinisseroi.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 

  

2 Juni vindt bij Restaurant De Krie-

keput in Herpen de 8ste editie van 

de Maashorstfair plaats. De poort 

van de Maashorst, net voorbij 

Schaijk aan de rand van het Maas-

horst-gebied, zijn gastheer Bram 

van der Zanden en zijn partner 

Christel van Oversteeg er helemaal 

klaar voor. 

Behalve dat u iets lekkers bij de 

koffie kan nemen van Van Mook, 

de Echte Bakker, zijn er verschil-

lende themapleinen waarop di-

verse standhouders uit het gebied 

zichzelf en hun streekproducten 

presenteren. 

Het publiek kan genieten van een 

aantal aantrekkelijke activiteiten 

zoals het Fries paardenshowteam 

‘De Dunsjede Hynders’, Theater 

Hoessenbosch, demonstratie glas-

blazen en koe knuffelen. Daar-

naast zullen er optredens zijn van 

Cor Swanenberg, jeugdig talent 

uit De Maashorst en smartlappen-

koor Tiona. Bovendien is er speel-

plezier voor de kinderen, terwijl u 

kunt genieten van livemuziek op 

het terras. De weersverwachting 

is prachtig en zal het mooie pro-

gramma zeker versterken. 

 
De Kriekeput in Herpen

Donderdagavond is er een net-

werkavond voor de leden van de 

Maashorst Betrokken Onderne-

mers en de Maashorstboeren. 

Vrijdag begint de opbouw van het 

event. Bram van der Zanden weet: 

“In eerste instantie dacht ik dat het 

terrein te klein zou zijn voor zo’n 

event, maar intussen weten we be-

ter en het komt er top uit te zien!” 

De enthousiaste ondernemer weet 

zijn motivatie waarom hij gast-

heer wilde zijn bij de Maashorstfair 

goed te onderbouwen. “Ik ben al 

enkele jaren lid van de MBO en zit 

midden in het Maashorst-gebied. 

De extra naamsbekendheid is mooi 

meegenomen en zo zien alle be-

zoekers hoe mooi de streek Herper 

Duinen is. We heten iedereen van 

harte welkom.”
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

PASSION 

MEETS 

MUSIC

18-19 oktober

Sporthal Nistelrode

Night of the Music 2013

www.stlambertusnistelrode.nl

facebook.com/nightofthemusic

Kermis in Heeswijk-Dinther 
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Opening blokhut Vorstenbosch 

pag. 17

KERMISTERREIN OP PLEIN 1969

HEESWIJK-DINTHER

ZA0806 

ZO0906 

MA1006 

DI1106 

YELLOW CLAW

ROCK THA FLOOR

‘S MIDDAGS TORKEST

AFSLUITING KERMIS

GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD.  PROGRAMMA VAN 

JONG NEDERLAND VOOR DE KIDS BIJ DE FEESTTENT

  ‘S AVONDS DJ JAN SMIT

TICKETS € 5,- TE VERKRIJGEN BIJ CAFÉ DE TOREN & 

PAPERPOINT HEESWIJK-DINTHER

RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

www.fietsplezierheesch.nl
 

FIETSplezier

 

’t Dorp 108

 

HEESCH  

 
 

 

Tel. 0412 451523

SERVICE SHOWROOM
Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE

Gezellige en 

natte boel

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen 

vrijdagavond was er een schuim-

party bij Imeet. Zoals je op deze 

foto kunt zien; een super leuke 

gezellige maar vooral natte boel. 

Meer foto’s kun je zien op 

www.mooihdl.nl

Fotograaf: Michel Roefs 

De Kriekeput heet iedereen een gastvrij welkom

PASSION 

PASSION 

MEETS 
MEETS PASSION 

PASSION 

MEETS 
MEETS 

Veelzijdig Brabants genieten tijdens 

de Maashorstfair

Diversiteit van de Maashorst in decor van Herper Duinen

BERNHEZE - Landschap van allure, De Maashorst met zijn unieke bossen, wonderlijke natuur en fraaie 

landschap. Vele bezoekers van Bernheze, Uden, Landerd en Oss hebben prachtige verhalen te vertellen die 

samenhangen met de Maashorst. Het hele jaar door en ook tijdens de Maashorstfair laten de ondernemers 

graag zien wat deze prachtige streek te bieden heeft. Een dag van ontmoeten, van ervaren en zeker een dag 

van genieten.

Gastbedrijf Maashorstfair

• Restaurant/Zaal/Zwembad

• Kinderspeeltuin

• 30 medewerkers

• Zitplaatsen: 80 restaurant/ 

150 feestzaal. Ook mogelijk 

voor vergaderingen of 

besloten diners

• Terras: 135 zitplaatsen

• Open haard

• Wifi gratis beschikbaar

• Nieuw ingerichte keuken

• Ambassadeur van Maashorst

• Digitale informatiezuil

Lekker eten en 

drinken uit de streek

STEF FRERIKS

NISTELRODE/HEESCH 

AXZENT HAARMODE

HEESCH

 FOLDERS DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  

T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl ROLLUIKEN   ZONWERING

KUNSTSTOFKOZIJNEN

Krant niet op 

woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 

06-22222955
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duurzaam
mooi & duurzaam

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 
stuk? In vele gevallen maken wij de rits 
terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 
niet uit.

• Drukknopen en broekhaken, 
 wij maken deze ter plekke.
 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 
kleding. 

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch Zet ook alle stand-by 
knoppen uit van de 
apparaten als u naar 

bed gaat.

DuurZAAMHeID
tIP

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

samen met BecO de (energie)koffer in 

Daarbij zijn de energie-ontdek-
koffers, zoals de werkgroep re-
ductie die samengesteld heeft, 
heel handig. 
Daarin zitten zowel meetappara-
tuur als ook een assortiment aan 
lampen; vooral spaarlampen en 
LED lampen. 

De lener van de koffer kan zelf in 
de thuissituatie op ontdekkings-
tocht gaan hoeveel energie hij/zij 
verbruikt per apparaat en welke 
lamp het beste past in de eigen 
omgeving. Aan de hand van en-

kele sprekende voorbeelden werd 
duidelijk gemaakt dat niet alleen 
de aanschafprijs maar ook het 
energieverbruik mee moet wegen 
bij de aanschaf. Alleen dan kan 
een goede afweging gemaakt 
worden welk apparaat of lamp 
het voordeligst is. 

Menigeen verliet dit derde 
energiecafé van BECO met de 
overtuiging dat het loont om 
een gloeilamp weg te gooien 
en er een LED lamp voor in de 
plaats te zetten. 

Na een jaar zijn de extra aan-
schafkosten van de LED lamp al 
terugverdiend. En dan te beden-
ken dat een LED lamp 25000 uur 
meegaat! In de afbeelding kunt u 
een voorbeeld zien. 
Ook het installeren van een slim-
me schakelaar tussen de pomp 
van de vloerverwarming kan een-
voudig doorgevoerd worden en 

heeft zichzelf al na een jaar terug-
verdiend. Heeft u de bijeenkomst 
gemist, meer informatie vindt u 
op www.bernhezerenergie.nl 

Aanmelden voor het lenen van de 
energiekoffer kan via een mailtje 
naar info@bernhezerenergie.nl.
Dit aanbod geldt alleen voor le-
den.

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Meubel en Ambacht
 Frans v.d. Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

BERNHEZE - ruim dertig belangstellenden waren vorige week in het 
cultureel centrum Willibrord in Heeswijk bij elkaar gekomen om met 
elkaar van gedachten te wisselen over het besparen van elektrische 
energie in de huiselijke omgeving. Inzicht in het eigen verbruik vormt 
het startpunt voor een gerichte en effectieve aanpak van besparing.

Geld verdienen?
Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

 Nu € 650,00 
subsidie direct op uw bankrekeningCereslaan 16, Heesch

0412 454 394

voorbeeld 
 

Energiebesparing bij gebruik gloeilamp of  LED-lamp bij gelijke lichtopbrengst 

 

 
 
 
 

  

• 
• 
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Recht 
Dichtbij….

Gaat mediation nu alle geschillen oplossen? Als je de Tweede Kamer 
moet geloven wel! Het idee is sympathiek: laten we geen ruzie maken 
en als dat toch eens gebeurt dan komen we er samen wel weer uit. 
Desnoods laten we ons daar een beetje bij helpen.

De werkelijkheid is weerbarstiger, denk ik. Mediation is een mooi 
instrument voor sommige situaties. Het gaat uit van partijen die 
bereid zijn over hun grenzen heen te kijken en die, met wat lichte 
aanmoediging, ontdekken dat het geschil met de andere partij 
oplosbaar is, bijvoorbeeld als iedereen wat toegeeft of het juiste 
midden opzoekt e.d. In arbeidsgeschillen, echtscheidingen en bepaalde 
andere (zakelijke) conflicten werkt dat soms. Daar wint de behoefte 
om de relatie goed te houden het van de behoefte om gelijk te krijgen. 

Maar oplossen tussen partijen is zeker niet altijd mogelijk. Niet voor 
niets is er een bont geheel van geschillenbeslechting ontstaan, waarbij 
vooral boven-partijdig wordt beslist.

De rechter is het meest bekende voorbeeld. Maar ook arbitrage (in 
feite particuliere rechtspraak), geschillencommissies en tuchtrechters 
vervullen een belangrijke rol in de oplossing van geschillen.

Wat is nu wijsheid? Als je nou eens een geschil hebt waar ga je dan 
heen? Ik zou zeggen: u moet kiezen wat de grootste succeskans heeft. 
En met succes bedoel ik: het probleem wordt opgelost waarbij beide 
(of alle) partijen vrede hebben met de uitkomst. Daarvoor is nodig 
dat iedereen die betrokken is goed nadenkt over het doel wat hij wil 
bereiken.

Onderhandelen, mediaten, naar de rechter? Bedenk wat u eruit zou 
willen halen en wat de beste kansen op een blijvende oplossing biedt.
Ik overleg graag eens met u over wat verstandig is in uw geval.
 
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl / mob: 06 11 72 70 28

Column

De Sp
Blijven investeren in meedoen is 
het credo. Mensen mogen niet 
aan de kant staan en in een isole-
ment terecht komen. De aanpak 
van de laaggeletterdheid blijft van 
groot belang om kansen te vergro-
ten. Samenwerking met regionale 
MBO-instellingen moet prioriteit 
krijgen. De Sociale Dienst Opti-
misd zal klaar moeten staan om 
mensen met problematische schul-

den te helpen. Zeker nu dit kabi-
net deze mensen steeds meer in de 
steek laat! 

De resultaten
Investeringen in de leefbaarheid 
van Bernheze. Dat is de kracht van 
de 4 x 3 coalitie. terugkijkend naar 
2011, 2012 en 2013. Vlot trekken 
van de bouw van het Rabocom-
plex in Heesch, vlot trekken van de 
bouw aan het Dorp 59-69, aanbe-

steding van het Nesterlégebouw, 
aanbesteding van de Beekgraaf-
school, investeren in de Kilsdonkse 
Molen, de Maashorst, Masterplan 
wonen fase 2, de energie-agenda, 
CPO projecten, aanpak laagge-
letterdheid, nieuwbouw van de 
Emmausschool, opknappen Com-
ponistenwijk en het WMO uitvoe-
ringsbeleid. Daar kun je mee thuis 
komen. En dat zet de SP mede 
voort in 2014.

SP: Bernheze sociaal in een 
moeilijke tijd

BERNHEZE - Voor ons ligt de derde perspectiefnota van dit college, met deel-
name van de Sp. Voor het vierde jaar op rij is er crisis. Een crisis die zich verder 
verdiept en voor meer inwoners van Bernheze tot armoede kan leiden. Het gaat 
daarbij vooral om eenoudergezinnen, uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden 

onder de 65 jaar en kleine zelfstandigen. De echte minima dus, die door de Sp als meest kwetsbare mensen 
worden gezien. Een van de Sp speerpunten: het handhaven van een goed minimabeleid in Bernheze. 

Geert Hanegraaf, voorzitter SP Bernheze

De nieuwste typen e-readers (Sony 
PRS-t2 of Kobo) bevinden zich 
in de bibliotheken Oss, Heesch, 
Nistelrode en Schaijk. Zij kunnen 
worden gereserveerd door leners 
uit andere vestigingen van de 
Noordoost-Brabantse bibliothe-
ken. Een overzicht van alle typen 
readers en e-books die te leen zijn, 
vindt men in de catalogus, te bekij-
ken via www.nobb.nl 

Op de e-reader staan vijf e-books 
uit verschillende genres. Het ap-
paraat kan tegen betaling van  
€ 2,- worden geleend en de uit-
leentermijn is twee weken.

Wilt u weten hoe het is om boeken 
te lezen op een e-reader, of wilt u 
verschillende typen kunnen verge-
lijken, leen dan een e-reader in de 
bibliotheek.

Maak kennis met de e-reader 
Bibliotheek Heesch of Nistelrode 

HEESCH/NIStELRODE - De e-reader is enorm in opkomst. met een  
e-reader is het mogelijk e-books te lezen, maar bijvoorbeeld ook kran-
ten of tijdschriften. Het grote voordeel van dit apparaat is dat, op een 
klein en handig formaat, honderden titels opgeslagen kunnen worden. 
Om leden van de bibliotheek de gelegenheid te bieden kennis te maken 
met een e-reader is in iedere gemeente van de Noordoost-Brabantse 
bibliotheken een reader te leen. 

mediation is een mooi instrument 
voor sommige situaties

Na het opmaken van de jaarreke-
ning door de accountant blijkt het 
negatief resultaat uit te komen op 
een slordige 4 miljoen euro. Dit re-
sultaat wordt grotendeels veroor-
zaakt door de afboeking van de 
waarden van de gronden van het 
grondbedrijf. 
Maar is dat allemaal zo negatief 
als sommige fracties beweren? 
In het verleden is de grond voor 
de toen geldende marktwaarde 
aangekocht. Zolang Bernheze de 

gronden niet doorverkoopt is hier 
op dit moment nog niets aan de 
hand, men creeërt enkel een ‘pa-
pieren’ verlies. 
Wanneer het economisch weer be-
ter gaat en de grondprijzen weer 
zullen stijgen, dan boekt de ge-
meente Bernheze hierop ook weer 
winsten, welke dan weer in de re-
serves van de gemeente Bernheze 
tot uiting komen. Wanneer Bern-
heze de gronden nu niet tegen la-
gere marktwaarden had gewaar-

deerd, dan zou de gemeente een 
positief resultaat overgehouden 
hebben van 2 miljoen euro en dat 
in deze tijden van crisis! Kortom, 
het college heeft een prima finan-
cieel beleid gevoerd en steekt haar 
kop niet in het zand voor de rea-
liteit in ons grondbedrijf. In tijden 
van recessie moet men juist inves-
teren om ervoor te zorgen dat de 
gemeente aantrekkelijk blijft voor 
bedrijven en voor inwoners! Daar 
plukken we straks de vruchten van.

Bernheze Solidair: Financiële 
positie Bernheze

BERNHEZE - tijdens de afgelopen raadsvergadering van 23 mei zijn de jaarstukken 
van Bernheze vastgesteld. Slechts een paar fracties spraken hier uit dat het niet 
goed gaat met de gemeente Bernheze en dat het huidige college teveel geïnves-
teerd heeft. 

Bas van der Heijden, raadslid

regionaal
Vier gemeenten bezitten delen van 
de Maashorst. Samen met Staats-
bosbeheer en andere partijen vor-
men zij een samenwerkingsver-
band. De provincie stimuleert de 
ontwikkeling en de samenwerking 
in dit ‘Landschap van Allure’ met 
een subsidieregeling. De gemeen-
ten ontwikkelen samen projecten 
om deze subsidie binnen te halen. 
Door samen op te trekken is het 
resultaat meer dan de som van de 
afzonderlijke projecten.

middelen
De projecten vragen geld van 
Bernheze. Progressief Bernheze 
ziet het belang van de Maashorst 
voor de regio en daarmee ook van 
Bernheze. Progressief Bernheze 
is bereid vanuit Bernheze mid-
delen beschikbaar te stellen. Het 
natuurgebied de Maashorst trekt 
bedrijven en mensen aan. Mensen 
willen in een groene leefomgeving 
wonen, bedrijven willen een leef-
omgeving waar het personeel zich 
prettig voelt en gezond kan leven. 

Om het gewenste resultaat te be-
reiken zijn investeringen nodig. In-
vesteringen die zich op den duur 
dubbel en dwars terugverdienen.

Visie
In de vastgestelde toekomstvisie 
van Bernheze is het belang van de 
natuur en regionale samenwerking 
bevestigd. Het is aan de gemeen-
teraad hier nu invulling aan te ge-
ven in de dagelijkse praktijk. Pro-
gressief Bernheze draagt deze visie 
met volle overtuiging uit.

Progressief Bernheze: Maashorst

BERNHEZE - In dit grote natuurgebied op het grondgebied van Bernheze, Oss, Lan-
derd en uden gebeurt van alles. Binnen enkele maanden zorgen twee ecoducten en 
fietspaden voor goede verbindingen tussen de maashorst en het Herperduin. Het 
nieuwe aaneengesloten gebied geeft dieren en planten de ruimte. Nieuwe uitda-
gingen voor fietsers en wandelaars. Er komt een nieuwe ‘Veluwe’ naast onze deur.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op 
Kerkstraat 2A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij 
het kantoor van notaris Groeneweg.
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Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

stoNDPuNt

De fracties in de gemeenteraad presenteerden afgelopen donderdag hun 
algemene beschouwingen op de perspectiefnota. Deze week besluit de 
gemeenteraad hierover. Geen spannende inbreng in de eerste termijn. 
De ’gewoonlijke’ reacties van oppositiepartijen die afgeven op de 
handelswijze van college en coalitie en coalitiepartijen die hier en daar 
nog een eigen punt proberen te maken. De noodzaak om het met minder 
geld te doen, bezuinigen en besparen, beheerste wel de reacties. Maar 
meer dan wat algemeenheden of gerommel in de marge kwam er niet 
van de partijen. Op een totale uitgave van ongeveer 80 miljoen valt toch 
zeker wel wat meer te 
schrappen. Zelfs uit de 
zo geroemde regionale 
samenwerkingen 
komen de 
noodzakelijke 
besparingen niet. 
Voorlopig geeft men 
daar alleen nog maar 
aan uit. 

Afgelopen week kwam het kabinet met uitspraken over tegenvallende 
begrotingsinkomsten. Een verdere bezuinigingsopdracht vóór de 
begrotingsbehandeling eind dit jaar ligt dus in het verschiet. Partijen 
zullen dan alsnog keuzes moeten maken. 

De grootste klapper, aldus VVD raadslid Adri, is de keuze van het 
college om 25% te korten op de wethoudersformatie. Ook andere 
oppositiepartijen maakten daar opmerkingen over. Een bijzonder punt 
van het college dat duidelijk een voorschot neemt op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen waren het 
juist een aantal van de coalitiepartijen die nadrukkelijk drie formaties 
als maximum in hun programma hadden staan. Toch kozen ze in 
de onderhandelingen ervoor dit punt te laten varen. Met dezelfde 
argumenten van weleer, een verminderde ambitie door afname van 
bestedingen, presenteren ze nu opnieuw dit plan. Hoe geloofwaardig 
en reëel is dit? Of nemen hier de fuserende partijen BS en OPG een 
voorschot op een nieuwe plek in de coalitie? Maar daarover zal de kiezer 
eerst een uitspraak moeten doen. 

In de laatste uitzending van Pauw en Witteman presenteerde Wim 
Daniëls enkele nieuwe woorden voor 2013. Met het woord stondpunt 
geeft hij de verklaring hoe mensen van een standpunt veranderen. Of om 
het in CDA termen te zeggen, met de kennis van nu…….. 

Met groet, Ad

een verdere beZUInIGInGSoPdraCHT 
voor de BegrotingsBehandeling 

Kermis 22-25 juni
Centrum Heesch bereidt zich voor 

Verenigd Horeca Heesch werkt aan 
een mooi programma rond de ker-
misdagen en de daarbij behorende 
vergunningen voor muziek, hap- en 
sap-zaken en het vuurwerk. Met de 
Ondernemers Vereniging Heesch 
is gesproken over ondersteuning 
van de activiteiten. Onderdeel van 
de activiteiten is de ‘kermismunt’ 

die aan de kinderen uit Heesch ter 
beschikking gesteld zal worden. De 
steun van de Ondernemers Vereni-
ging Heesch én de betrokkenheid 
van Gemeente Bernheze bij het uit-
reiken van de Kermismunt maken 
dit mogelijk.

Wist u dat ook de gemeente Bern-

heze deelneemt aan het Centrum 
Management in Heesch. Zij denkt 
mee over verbeteringen van de par-
keermogelijkheden, het voorkomen 
van leegstand en de evenementen. 
Vooral voor het organiseren van de 
evenementen is er door het bestuur 
van het Centrum Management in 
Heesch intensief overleg met de 
gemeente. 

Ook al bestaat het Centrum Ma-
nagement Heesch nog maar kort, 
het is voor de gemeente een partij 
waar zij rekening mee wil houden.

Nieuwsgierig geworden naar het 
Centrum Management Heesch? 
Kijk op: www.centrumheesch.nl

HEESCH – Centrum management Heesch timmert aan de weg om het 
Heesche centrum voor te bereiden voor de kermis. Er wordt overleg ge-
pleegd met de horeca en de gemeente om alle puntje op de i te zetten 
voor dat weekend.

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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De Berg 10
5258 KN Middelrode
T 073 - 503 28 75
E info@vangrunsvenhaerkens.nl

van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Laar 16, 5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Het CDA Bernheze is druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen die 
op 19 maart 2014 worden gehou-
den. We zijn gestart met een aan-
tal werkgroepen, het vormen van 
ideeën en het benaderen van men-
sen die meedenken en meedoen. 

Deel jouw ideeën voor ons verkie-
zingsprogramma
In ons verkiezingsprogramma ko-

men thema’s te staan die we als 
CDA de komende jaren belangrijk 
vinden voor Bernheze. Wij willen 
graag gebruik maken van jullie 
hulp, julie ideeën voor een beter 
Bernheze. Heb je ideeën laat het 
ons weten, zodat wij jullie wensen 
in ons verkiezingsprogramma mee 
kunnen nemen. 

Wat vind jij belangrijk voor je dorp?
Welke ideeën heb jij voor je dorp. 

Wat is er nog niet in je dorp wat 
heel belangrijk voor je is. Wat zou 
leuk zijn voor kinderen? Wat mis je 
nog voor jongeren? Wat is er niet 
voor ouderen. Wat missen mantel-
zorgers? Hoe kan je omgeving er 
beter, leuker, veiliger uitzien. 

Heb jij plannen voor je dorp in 
gedachten? Deel ze met ons. Zo 
wordt het CDA verkiezingspro-
gramma van ons allemaal.

CDA: laat ons weten wat er leeft
Deel met ons waar jij om geeft

BERNHEZE - aan de besturen van Bernhezer stichtingen, verenigingen, 
kerkgenootschappen, scholen en bedrijven, mantelzorgers, jongeren, 
volwassenen en ouderen met en zonder handicap, sporters, vrijwil-
ligers, werknemers en ondernemers van Dinther, Heesch, Heeswijk, 
Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch. Een oproep dus aan alle inwo-
ners van Bernheze. 

Fractie CDA Bernheze, volg ons ook op Twitter

voetstappen-
actie succes
BERNHEZE - In de strijd tegen wo-
ninginbraken zijn de gemeenten 
Bernheze en maasdonk in de afge-
lopen winter samen met de politie 
en scouting Heesch, Nistelrode en 
Geffen de dorpen ingegaan om 
mensen bewust te maken van het 
inbraakrisico dat zij kunnen lopen. 
Dit hebben ze gedaan door een 
voetstappenactie houden.

Voetstappenactie
De voetstappenactie hield in, dat 
vrijwilligers van scouting een papie-
ren voetstap achterlieten op plek-
ken waar mensen een verhoogd 
risico liepen op inbraak. Op de 
voetstap stond de tekst ‘die voet 
had van een inbreker kunnen zijn’ 
en bevatte tips voor inbraakpreven-
tie. In de drie kernen zijn 243 voet-
stappen uitgedeeld bij bijvoorbeeld 
huizen die een onbewoonde indruk 
maakten, omdat er geen verlich-
ting brandde, er containers buiten 
stonden waarmee gemakkelijk een 
dak bereikt kon worden, een open 
poort of schuurdeur, fietsen die niet 
op slot stonden of auto’s die niet 
afgesloten waren. De gemeenten 
en politie bedanken alle vrijwilligers 
van scouting voor hun hulp!

Een partĳ  waarmee 
rekening wordt 
gehouden
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mooIBernhezertje

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

MeuBelsPuIterIj
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

te KOOP 
Aanhangwagen 1 bij 2 meter 
met reservewiel nieuwe 
kogelkoppeling en slot.
Vraagprijs € 200,-
tel. 06-83575352. Nistelrode

te KOOP screens 
Screen 2,65 breed en 1,40 
hoog. Kleur groen, van binnen 
uit te bedienen met de hand. 
Prijs n.o.t.k.
Info: 06-83575352.

rIserO rIOOlservIce 
Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie 
en aanleg riolering.

cursus BeelD-
BewerKIng
Maandag 3 en 10 juni
Incl. software/reader 
www.deinspiratiestudio.nl

trOuwen OF ZwAnger 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het 
GRAtIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Bert Vermeltvoort
uit Loosbroek

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 mB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Miriam van de Berg

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

Inschrijven 
wandel3daagse 
loosbroek

LOOSBROEK - Op 21, 22 en 23 
augustus wordt er weer gewan-
deld in Loosbroek. Deelnemers 
kunnen kiezen uit een 3, 5 of 10 
km route. Voorinschrijven kan 
op 1 juni tussen 10.00 - 11.30 
uur in de Wis in Loosbroek. In-
schrijfkosten zijn voor volwasse-
nen € 5,-, kinderen van 6 t/m 
16 jaar € 2,- en kinderen tot 6 
jaar, gratis.

HEESCH - Voor de afsluiting van 
ons kVO-jaar brengen we op 5 
juni een bezoek aan de bakkers 
Lamers, ’t Dorp 109 in Heesch. 

We zullen daar om 19.30 uur ont-
vangen worden. Bart Lamers zal 
ons uitleg geven over zijn passie, 
het broodbakken. Hij zal met zijn 
uitleg teruggaan naar de basis, het 
desembrood en alle andere varia-

ties van het brood dat zij bakken. 
Ilse Lamers zal uitleg geven over 
het gebak, in al zijn variëteiten. 
Met als grote trots het kroonju-
weeltje, waar ze een eerste prijs 
mee hebben gewonnen. Zoals ze 
ook al een grote prijs hebben ge-
wonnen met een worstenbroodje. 
Op deze avond zal een kop koffie 
met een kroonjuweeltje worden 
aangeboden. 
Mededelingen:
- 5 juni: afsluiting KVO-jaar bij de 

bakkers Lamers
- 7 juni: kringbijeenkomst voor al-

leengaanden naar Megen 
- 9 juni fietstocht naar de pad-

denstoelenkwekerij in Berghem

KvO Heesch op bezoek 
bij de lekkerste Kroon-
juwelier van nederland

Onder het motto: ‘de jeugd heeft 
de toekomst’, wil de familie van 
Boxtel ons op deze manier extra 
steunen, naast alle medewerking 

en steun die wij jaarlijks al van 
onze hoofdsponsor mogen ont-
vangen. Natuurlijk zijn wij ontzet-
tend blij met dit mooie bedrag. 
Stichting Ranja zal deze gift gaan 
besteden aan spelmaterialen voor 
de KinderVakantieWeek en de Ko-
ningsdagSurvival. 
Stichting Ranja wil de familie van 
Boxtel en de Van Boxtel Groep uit 
Heeswijk van harte bedanken voor 
deze genereuze gift en de prettige 
samenwerking in de afgelopen ja-
ren.

stichting ranja verrast 
door van Boxtel groep 
HEESWIJK-DINtHER - In het weekend van 11 mei vierde de van Boxtel 
Groep uit Heeswijk haar 75-jarig bestaan. Groot was de verrassing voor 
stichting ranja, dat wij ter ere van deze gelegenheid, een cheque moch-
ten ontvangen ter waarde van €1000,-. 

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

suDOKu

stef Freriks op 
Maashorstfair

HEESCH - Vandaag bijgevoegd: 
een flyer van Stef Freriks om-
trent de cursus kIjk. Dit is een 
6 weken durende cursus om 
je leven weer in balans te krij-
gen. Daarnaast verzorgt Stef de 
cursus ‘Op weg naar antibioti-
cavrije landbouw’, doet hij wi-
chelroedemetingen en werkt hij 
samen met verschillende thera-
peuten EN artsen om lichaam 
en geest weer in balans te krij-
gen. www.wichelroede.nl

Ook staat Stef a.s. zondag op 
de maashorstfair in de rubriek 
‘Verbrede Landbouw’.

Zij heten u van harte welkom 
op de maashorstfair op 2 juni.
De kriekeput, Herper Duinen in 
Herpen.

BernhezefamIlIe-
BerIchten

Tonnie Pittens-Gloudemans

70 jaar

mam, gefeliciteerd! 

Nog kei jong, 
wij wensen je nog 

vele fijne jaren.

felicitatiebericht



Woensdag 29 mei 2013 15
  

KERMISTERREIN OP PLEIN 1969

HEESWIJK-DINTHER
ZA0806 

ZO0906 

MA1006 

DI1106 

YELLOW CLAW

ROCK THA FLOOR

‘S MIDDAGS TORKEST

AFSLUITING KERMIS

GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD.  PROGRAMMA VAN 
JONG NEDERLAND VOOR DE KIDS BIJ DE FEESTTENT

  ‘S AVONDS DJ JAN SMIT

TICKETS € 5,- TE VERKRIJGEN BIJ CAFÉ DE TOREN & 
PAPERPOINT HEESWIJK-DINTHER

RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

‘‘Weer of geen weer, het wordt 
sowieso feest’’, aldus Jehan Lan-
genhuijsen van café De toren. 
De samenwerking met Dinthers 
Eethuis krijgt tijdens de kermis 
een nieuw hoogtepunt. ‘‘In 2006 
begonnen we met een bierwagen 
en een terras en nu komt er een 
grote tent’’, aldus Wilfred Dec-
kers van Dinthers Eethuis. Met 

uitzondering van dinsdag zal er 
erg veel te beleven zijn in de tent, 
die op de plek zal staan waar 
vroeger ter Weer stond. Zaterdag 
en zondag is de tent geopend 
voor een breed publiek, maandag 
verwachten Langenhuijsen en 
Deckers vooral veel jeugd, want 
dan staat dj Yellow Claw op het 
programma. ‘

‘Yellow Claw is super populair’’, 
aldus Langenhuijsen, die de ge-
hele kermisperiode zo’n twee-
duizend bezoekers in de tent 
verwacht. ‘‘Maar buiten blijft het 
terras dat voor iedereen toegan-
kelijk is’’, voegt Deckers er aan 

toe. Naast kermisbezoekers uit 
Heeswijk-Dinther hoopt het duo 
ook mensen uit omliggende dor-
pen naar de kermis te trekken. 

‘‘In Nistelrode hebben we al pos-
ters opgehangen, maar we willen 
ook mensen uit Veghel, Schijndel 
en Vinkel bereiken’’, aldus Dec-
kers. Dat de festiviteiten rondom 
de kermis alleen maar groter 
worden, daar lijdt het bezoek aan 

kermisattracties niet onder. ‘‘Dat 
gaat goed samen. Voorgaande 
jaren waren we afhankelijk van 
het weer, maar nu vangen we 

mensen bij slecht weer op in de 
tent. Dat werpt zijn vruchten af’’, 
aldus Deckers. ‘’Het wordt ge-
woon een groot dorpsfeest voor 
iedereen’’, aldus Langenhuijsen.
Maandag kost entree tot de tent 
€5,-. Kaarten zijn te koop bij  

De toren en Paperpoint. Op ande-
re kermisdagen is toegang gratis.
www.de-toren.nl
www.dintherseethuis.nl 
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RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

De tOren en DIntHers eetHuIs

HEESWIJK-DINtHER - Op de plek waar ter Weer stond 
zal tijdens de kermis een grote tent staan. Ongeacht het 
weer zal er van 8 t/m 11 juni voor alle leeftijden wat te 
doen zijn. 

pakken uit tijdens kermis

jeHAn:‘Weer of geen weer, het wordt sowieso feest’
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B o uW t
BernHeZe uw BOuwPerIKelen In BernHeZe BOuwt?

InFO@DeMOOIBernHeZeKrAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Met korte lijnen krijg je meer voor elkaar
Kerkhof interieur-exterieur-bouw zorgt voor uw hout, met passie

Bjorn haalt zelf zijn werk binnen 
en weet hierdoor vanaf het begin 
wat verwacht wordt. Korte lijnen 
zorgen voor duidelijkheid, wat 
weer resulteert in sneller werken, 
met de beoogde kwaliteit. Of het 
gaat om een winkel, kantoor-
pand, keuken of een renovatie 
ervan, huiskamer of het hele huis, 
u kunt ontwerp en vergunning-
aanvraag tot en met de bouw en 
afwerking, geheel of gedeeltelijk 
overlaten aan Kerkhof Maatwerk. 
Ook zijn samenwerking met an-
dere vakmensen, zoals een lood-
gieter, schilder, tegelzetter of 
dakdekker zorgt, dat u als klant, 
Bjorn Kerhof alles kunt laten re-
gelen. “Met kwaliteit werken 
geeft duurzaam bouwen en dat is 
bij ons dé standaard”, vult Bjorn 
nog aan.
Sinds 3 jaar heeft hij zijn bedrijf 
op Dageraad 12 op Retsel. Bjorn 
is niet alleen vakman, hij is ook 
een echte ondernemer. Hij is aan-
gesloten bij Ondernemersbelang 
Heeswijk-Dinther en ‘t onderne-
merscafé staat als vast item op 

zijn agenda. Ook de wijze waarop 
hij zijn huisstijl, website en social 
media gebruikt als versterking op 
zijn referenties, is bewonderens-
waardig. 

Nieuwe website: 
www.kerkhofmaatwerk.nl
Een prachtige functionele nieuwe 
website is zijn visitekaartje. Zijn 
klanten met interieur- en exteri-
eurbouwplannen komen voor-
namelijk uit Heeswijk-Dinther en 
regio Uden, Den Bosch en Veg-
hel. Op de website van Kerkhof 
Maatwerk zijn talloze referenties 
te vinden. 
Laat u inspireren door deze 
voorbeelden; dakkapel, zolder, 
slaapkamers, inbouwkasten, keu-
kenrenovatie, kozijnen, erker, ve-
randa of een terrasoverkapping. 
Zoekt u een timmerman met lief-
de voor het vak, die óók creatief 
meedenkt en het grotere geheel 
in het vizier houdt? Reken dan op 
Kerkhof Maatwerk, een combi-
natie van ambachtelijk vakman-
schap met passie voor hout.

HEESWIJK-DINtHER - Een gepassioneerd vakman, die weet waar hij het over heeft en met liefde voor 
hout de mooiste dingen maakt. Deze passie voor zijn vak liet Bjorn de ondernemersschoenen aandoen. Hij 
wilde tijd kunnen besteden aan zijn projecten en dit op zijn eigen wijze aanpakken. Dit is nu 6 jaar geleden 
en gezien zijn referentielijst is dit een goede keuze geweest.

BjOrn: ‘Creëer een warme sfeer met maatwerk van hout’

Bjorn Kerkhof: Passie voor hout

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604

E. info@kerkhofmaatwerk.nl
w. www.kerkhofmaatwerk.nl

Maatwerk in o.a.:
•  Badkamermeubels
• Kasten en schuifkasten

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen 
aan uw woning of bedrijfspand

De speeltuin in de componisten wijk krijgt vorm

HEESCH - Wie langs de Componistenbuurt rijdt, ziet daar veel activiteiten. Een van die activiteiten is de 
aanleg van een speeltuin. De buurt zelf heeft zich hard gemaakt voor een speeltuin in hun buurt en bijna is 
het zover. Deze zomer kunnen kinderen in de speeltuin terecht en kunnen de bewoners van Heelwijk genie-
ten van de levendigheid die er heerst dicht bij huis. Nu moet er nog zand in de zandbak komen en moet de 

De speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vorm

Start van de werkzaamheden voor de speeltuin

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

B. kerkhof interieur-exterieur-bouw
De Dageraad 12, 5473 HD Heeswijk-Dinther - 06 - 10 06 96 04, 0413 - 28 01 83
www.kerkhofmaatwerk.nl, facebook: Kerkhofmaatwerk
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Column
onno

PlANschADe 
veRRuiMD
In Nederland kennen we de zogenaamde 
Crisis- en herstelwet.
Deze wet is destijds in het leven 
geroepen om er voor te zorgen dat 
tijdens de economische crisis gezonde 
bedrijven niet omvallen, mensen hun 
baan behouden en de economische 
structuur van Nederland sterker wordt. 
De Crisis- en herstelwet bevat een aantal 
tijdelijke (en permanente) maatregelen. 
Dankzij deze maatregelen worden 

vergunningprocedures vereenvoudigd, zijn er meer mogelijkheden 
om beschikbare milieuruimte optimaal te benutten en worden 
beslistermijnen voor de rechter ingekort. Het gaat om projecten voor 
duurzame energie, aanleg en onderhoud van wegen, spoorlijnen en 
waterwegen e.d. Deze wet zou in principe gelden tot 1 januari 2014. 

U vraagt zich nu misschien af wat u met deze wet te maken heeft. Dat 
zal inderdaad niet veel zijn. Maar de regering heeft onlangs besloten 
dat deze Crisis- en herstelwet ook na 1 januari 2014 moet blijven 
gelden. De wet is dus permanent gemaakt. En met dit permanent 
maken is ook in een aantal andere wetten iets gewijzigd, onder andere 
in de Wet ruimtelijke ordening. En nu komt het al dichter bij u in de 
buurt.

Een van de veranderingen waar ik u hier op wil wijzen en waar u mee 
te maken kunt krijgen, heeft betrekking op planschade.
In de wet Ruimtelijke ordening is genoemd welke zelfstandige 
planschadeoorzaken er zijn. Anders gezegd: bij welke ‘planologische 
maatregelen’ kan er sprake zijn van planschade. Dit was tot nu toe 
onder andere na een wijziging van een bestemmingsplan. 

Het belangrijkste dat nu is gewijzigd, is dat voortaan ook een tweetal 
omgevingsvergunningen planschade kunnen veroorzaken. Het gaat 
dan om wat vroeger de aanlegvergunning en de sloopvergunning 
heetten. 

Hiermee is dus een verruiming ontstaan in de mogelijke oorzaken van 
planschade. Dit wil overigens niet zeggen dat planschade makkelijker 
geclaimd kan worden, want alle beperkingen (zoals maatschappelijk 
risico en voorzienbaarheid) zijn gewoon blijven bestaan. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl 
www.roconnect.nl

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

HeT aanTal PlanSCHadeoorZaken 
IS meT de wij ZIGInG van de weT 
rUImTelij ke ordenInG verrUImd

De speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vormDe speeltuin in de componisten wijk krijgt vorm

zandtafel nog op zijn plek gezet worden. Ook het hekwerk moet nog 
geplaatst worden, maar dan… zien we in het voorbij rijden kinderen 
spelen in de speeltuin, in plaats van volwassenen die werken aan de 
speeltuin.

nieuwe blokhut ‘de roets’ 
officieel geopend

Het gloednieuwe gebouw zal 
door Jong Nederland Vorsten-
bosch in gebruik genomen wor-
den. Voorzitster Linda van Kessel 
is dolgelukkig met het nieuwe 
pand: “Niet alleen wij, maar heel 
Vorstenbosch heeft hier hard aan 
gewerkt. 
Middels een prijsvraag mocht ie-
dereen een nieuwe naam verzin-
nen. Op de valreep werd geko-
zen voor ‘de Roets’.” 

Winnaar Eric van der Wijst ver-
klaart de naam nader: “Het ver-
wijst naar de roots. Ik ben vroe-
ger zelf ook lid geweest; mijn 
eigen roots liggen hier. Zowel de 
organisatie als de kinderen krij-
gen de kans om zich te ontplooi-
en. Ik denk dat iedereen trots zal 
zijn. Ik hoop dat het een mooie 
basis mag vormen.”

Een speciaal dankwoordje was 
er voor Jan Daandels en Martien 
van den tillaart. “Zonder de inzet 
van Jan en Martien was het niet 
gelukt. Ik kan mijn dankbaarheid 
niet in woorden uitdrukken”, al-
dus voorzitster Van Kessel. Als 
dank voor hun bewezen diensten 
is het buitenterrein naar het duo 
vernoemd. Het plein zal door het 
leven gaan als het ‘Jan en Mar-
tienplein’.

Nadat ook provinciebestuurder 
Van Dooremalen zijn woordje 
had gedaan en dorpsraads-
lid Bart van Kessel als dank een 
beeldje schonk, was het de beurt 
aan wethouder Rein van Moor-

selaar om het gebouw officieel te 
openen. “Er zijn al zoveel mooie 
dingen gezegd, maar ik wil graag 
een tip geven aan de dorpsraad. 
Nomineer Jan en Martien voor 
een lintje. Met zoveel vrijwilligers 
is Vorstenbosch een uitstekend 
voorbeeld van burgerparticipatie. 
Daarnaast is er goed omgegaan 
met het gemeenschapsgeld.
Hulde daarvoor!” 

Een lint, dat de kinderen van Jong 
Nederland speciaal voor de gele-
genheid hadden gemaakt, werd 
onder luid applaus doorgeknipt, 
waarna de tientallen bezoekers 
zich een weg baanden door het 
fonkelnieuwe gebouw. 

Tekst: Rob Aarts Foto’s: Frank Geenen

VORStENBOSCH – De nieuwe blokhut in Vorstenbosch is vrijdagavond officieel geopend door wet-
houder rein van moorselaar. Het gebouw heeft de naam ‘de roets’ meegekregen. De naam werd 
verzonnen door Eric van der Wijst. “Ik vind het een vrolijk en dynamisch woord, dat verwijst naar de 
roots”, legt hij uit.

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / WoningbouwHeeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw

met ingang van 1 juni 
zijn wij te vinden op 
De morgenstond 37 

(bedrijventerrein ‘t retsel) 
in Heeswijk-Dinther
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‘Ondersteuning 8’ biedt onderdak aan 5 huishoudens
Loosbroek en de Maatschappij van Welstand

Vanaf 1795 werden de meeste 
vrijkomende, belangrijke bestuurs-
functies weer toebedeeld aan de 
katholieken. Werk was er niet voor 
de protestantse leden van de be-
volking en zij vervielen tot armoe-
de, of vertrokken naar plaatsen 
waar ze nog wel werk kregen. De 
grote oude – oorspronkelijk katho-
lieke – kerken werden leger en het 
aantal Dintherse gemeenteleden, 
40 in 1798 (op 1126 katholieke 
burgers), liep terug tot circa 20.

maatschappij van Welstand
Dominee Jacob van Heusden 
richtte in 1822 de Maatschappij 
van Welstand op om iets te doen 
aan de armoede en leegloop bij de 
protestantse bevolking in de ka-
tholieke streken. Vooral in Brabant 
kocht en verpachtte ze boerderij-
en, bestemd voor protestanten uit 
andere delen van het land. 

Er werden leningen verstrekt en 
land verhuurd (tot in de 20e eeuw). 
In 1825 kocht de maatschappij een 
boerenhoeve met 8 hectare bouw-
land en 5 hectare grond in Dinther, 
buurtschap Loosbroek. Hier kwam 
Govert Buijs met zijn vrouw Mach-
teltje Wiggersdochter en 11 kin-
deren wonen. Buijs was boer, had 
een kleine veestapel en een groot 
gezin! Ideaal om de protestantse 
gemeente te versterken.

Groei
Mede dankzij het gezin Buijs groei-
de het aantal gemeenteleden tot 70 
in 1836 en kon de gemeente blij-
ven voortbestaan. In 1843 bouwde 
ze een nieuw kerkje in Dinther. De 
boerenhoeve waar Buijs woonde 
stond bekend als ‘Ondersteuning 
8’ ofwel Loosbroeksestraat 71, in 
Loosbroek. toch liet de welstand 

nog op zich wachten voor Buijs. In 
de eerste jaren had hij veel tegen-

slagen. Pas vanaf 1835 begon het 
bedrijf te floreren. In 1861 werd de 
grond met opstallen in drie boer-

derijen gesplitst door de kinderen 
van Govert en Machteltje. Een 

nieuwe boerderij werd gebouwd  
schuin tegenover de oude (richting 
de Bleken) en een derde op grond-

gebied van Heesch, schuin tegen-
over het stamhuis richting het dorp 
Loosbroek. 

Huidige tijd
Miet Buijs kocht de boerderij Loos-
broeksestraat 71 van Johannes 
Buijs en woonde er met haar echt-

genoot Dirk Quirijns tot 2003. Nu 
staan daar twee huizen van haar 
kleinkinderen. Aan de Loosbroek-

sestraat 90 werd de boerderij over-
gedaan aan Jan Dobbelsteen en 
zijn zoon Hendrik woont daar nu. 
De boerderij Loosbroeksestraat 86 
werd in 1971 al vervangen door 
twee woningen voor de familie 
Van Kampen. 

‘Ondersteuning 8’ levert nu on-
derdak aan 5 huishoudens. De 
Protestantse Gemeente Dinther 
omvat tegenwoordig de kerkdor-
pen Dinther, Heeswijk, Loosbroek, 
Nistelrode, Vorstenbosch en een 
gedeelte van Heesch.

Mevrouw M. Buijs – van Kampen laat het mooie kerkje zien Tekst: Martha Daams. Foto’s: Ad Ploegmakers

Henk bUij kS (bHIC) laaT Zij n lICHT over looSbroek SCHij nen

LOOSBROEK – Als gevolg van de Franse inval in 1794 werd de macht van de protestantse 
minderheid in Brabant gebroken. Ook aan de welstand van veel protestanten in de regio 
kwam een einde, zodat velen van hen wegtrokken. In Dinther, waartoe ook de kern van 
Loosbroek behoorde, halveerde het aantal protestanten.

De Bolderik en IPg Bernheze

De kinderen hebben zelf mogen 
ervaren hoe het is om een beper-
king te hebben. Ze moesten een 
parcours afleggen in een rolstoel 

en met een rollator. Ook liepen 
ze met een blindengeleidenstok 
en een blinddoek om. Dit leverde 
natuurlijk een hoop grappige situ-

aties op, maar zeker ook het besef 
van wat het is om elke dag gecon-
fronteerd te worden met dingen 
die anders gaan dan de kinderen 
gewend zijn. Hoe los je dan de 
obstakels op die je tegenkomt?

Vanuit het IPG waren er mensen 
op school die zelf een beperking 
hebben en mensen die in hun fa-
milie iemand hebben met een be-

perking. Zij konden hier goed over 
vertellen en de kinderen vonden 
het heel knap hoe zij overal op-
lossingen voor vinden. Kijken naar 
wat je wel kan! 

Het was ook wel heftig om te ho-
ren en te zien wat er allemaal aan 
de hand was, is en kan zijn...De 
kinderen weten nu dus extra goed 
hoe fijn het is om gezond te zijn!

De kinderen vonden het heel leer-
zaam en daarnaast ook leuk. tot 
slot kregen alle kinderen nog een 
‘handicap-proof bewijs’. 

Ze gaven aan het heel goed te 
vinden wat het IPG allemaal doet; 
samen met de gemeente zorgen 
voor een goede leefomgeving 
voor iedereen!

HEESWIJK-DINtHER - Het IpG Bernheze (Integraal platform Gehan-
dicapten) heeft een bezoek gebracht aan groep 7/8 van OBS De Bol-
derik in Heeswijk-Dinther. De kinderen waren zeer onder de indruk 
van de verhalen van de ervaringsdeskundigen. Het IpG levert met hun 
scholenproject een belangrijke bijdrage aan begrip hebben voor en 
kennis hebben van het leven met een beperking.
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EXTRA HOGE KORTINGEN*
OP VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG

DK LEVERT UITSLUITEND MERK- 
PRODUCTEN VAN TOPKWALITEIT!

HESCHEWEG 223 OSS   I   T 0412 - 451 464   I   WWW.DKTANKSTOP.NL

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs. 
Deze korting vervangt de huidige korting)

benzine & diesel autogas ad blue motor olie

nieuwe wasformule per 1 mei 2013

Bij 10 liter getankt 
krijgt u  m 2,- korting 

op het wasprogramma

hescheweg 223 oss  |  T 0412 - 451 464  |  www.dkTanksTop.nl

Full service bediening station geopend maandag t/m zaterdag 
van 7.00-21.00 uur.  Zondag van 9.00 tot 21.00 uur

Onbemand tankstation open  24/7
lpg maandag t/m zaterdag van 7.00 - 21.00 uur. Zondag van 9.00 t/m 21.00 uur.

Wasprogramma’s personenauto
(Maximale hoogte tot 2,10 meter, maximale breedte 2,20 meter)

Programma

1. Alles d’r op en d’r aan n 8.00 n 6.00 3

3. Uitgebreid, zeer goed n 6.00 n 4.00 3

5. Zeer snel en toch met drogen n 6.00 n 3.00 1

6. Tank gevuld, snel gewassen n 3.00 n 1.00

Normaal
tarief

10 liter
getankt

Wasprogramma bestelauto
(Maximale hoogte tot 2,70 meter, maximale breedte 2,20 meter)

11. Bestelbus alles d’r op en d’r aan n 7.00 n 5.00 3
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Dintherse communicanten doneren aan 
Dier & tuin weide

De archeologische tuin is een nieuw 
onderdeel van de Dier & tuin wei-
de, dat nog volop in ontwikkeling 
is. De stichting heeft mede als doel 
om de jonge generatie te stimule-
ren in hun interesse voor de natuur 
en in het milieu van planten en die-
ren. 

Bij deze natuurbeleving hoort ook 
een stukje geschiedenis en vanuit 
die visie is de archeologische tuin 
bedacht. Het is één grote zandbak, 
die vrij voor iedereen toegankelijk 

is, maar waar wel één spelregel es-
sentieel is: dat wat de kinderen aan 
‘archeologische vondsten’ opgra-
ven, moeten zij weer verstoppen in 
het zand! Het maakt alles dubbel 
spannend, want wat graven ze op 
en waar gaan ze het weer verstop-
pen? 

We missen nog een voet en een 
borstbeen
De vijf groepen leerlingen van de 
communie werkgroep verspreidden 
zich over het uitgestrekte terrein. 

Het ene groepje ging de dinosau-
rus verbergen in de ‘archeologische 
zandbak’ terwijl een volgende groep 
de resten weer mocht opgraven. 
De groepjes bezochten achtereen-
volgens de bijenkast, voederden de 
dieren, reden op een pony, kregen 
voorlichting bij de insectenmuur, 
plantten zonnebloemen, wiedden 
onkruid en sjouwden met afval-
hout. Marit van de Ven, een van de 
leerlingen van groep 4, vertelde dat 
ze wel vaker bij de tuin komt: “Mijn 
oppas woont hiernaast en als ik 

daar ben kom ik de hangbuikzwijn-
tjes en de konijntjes voeren”. 
Emi vond het ook best gezellig 
zo: “Maar die wormen en andere 
beestjes op dat hout. Die vind ik 
wel vies hoor”. Aan het einde van 
de middag werden de leerlingen 
getrakteerd op een ijsje en een glas 
ranja. ”En komen jullie nog eens te-

rug?”, vroeg Henry van Boxmeer. 
“Ja!!!” Was het uitbundige ant-
woord. “Dat moet ook wel”, zei 
Henry, “want we missen nog een 
borstbeen en een voet van de di-
nosaurus. Die moeten nog worden 
teruggevonden”.
Dier & tuin weide
meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER – ruim 30 leerlingen van de communie werkgroep van de St. Servatiusparochie waren 
zaterdagmiddag te gast bij de Dier & tuin weide, naast restaurant De Leygraaf. Henry Van Boxmeer heette 
namens de stichting iedereen welkom. In het kader van de communie hadden de kinderen geleerd dat de-
len erg belangrijk is en alle kinderen hadden een gedeelte van het geld, wat zij voor de communie hadden 
gekregen, gedoneerd aan een goed doel. Dit goede doel was dit jaar de Dier & tuin weide. Van de ruim 
€ 200,- die de kinderen bij elkaar opgehaald hadden waren verschillende onderdelen gekocht die samen een 
dinosaurus vormden, schepjes, borstels en veiligheidsbrillen. Die attributen werden gebruikt om de archeo-
logie plek in te richten.

Uitleg door Henry van Boxmeer Tekst: Hieke Stek

In het noordoosten van de huidige 
provincie Noord-Brabant lagen in 
de loop van de middeleeuwen tot 
aan de Franse tijd (1794) een aan-
tal heerlijkheden die worden aan-
geduid als ‘grensgebieden’ tussen 
Brabant, Gelre en Kleef. Het gaat 
hier om het Land van Ravenstein, 
het Graafschap Megen, de heer-
lijkheden Oyen en Dieden, Grave 
en het Land van Cuyk, Oeffelt, de 

heerlijkheid van Boxmeer en de 
Rijksheerlijkheid Gemert. De heer-
schappij over deze grensgebieden 
heeft in de loop der tijden geleid 
tot veel twist en strijd, aanvanke-
lijk vooral tussen Brabant en zijn 
buren, later tussen de Spaanse en 
de Staatse Nederlanden. De ge-
schiedenis van deze gebieden is er 
eeuwenlang diepgaand door beïn-
vloed.
De lezing wordt gehouden in het 
heemhuis, Maxend 3 te Nistel-
rode. Uiteraard zijn ook niet-leden 
van harte welkom; zij betalen 
€ 2,50 inclusief koffie/thee.

De geschiedenis van het land van 
ravenstein en graafschap Megen
NIStELRODE - Om in de sfeer te komen van onze heemreis zullen de 
heren joost Vlemmix en drs. Gerard ulijn op 5 juni 2013 om 20.00 uur 
een lezing verzorgen over: ‘De geschiedenis van het Land van raven-
stein en het Graafschap megen.’

‘Drie dikke dames’ in de Kersouwe
Een smaakvolle komedie over de zin en onzin van afvallen 

Vrijdagavond 7 juni, 20.30 uur. 
Entree €10,00 Kaarten zijn te be-
stellen op www.kersouwe.nl of bij 
VVV Heeswijk Dinther en Uitpunt 
Veghel.

Een humoristische en muzikale 
eenakter 
Drie Dikke Dames van Antibes is 
een komedie over de zin en onzin 
van afvallen. Omdat de schrijver 
zelf een ‘gevulde heer’ is, kon hij 
veel van zijn eigen verlangens en 
frustraties kwijt in zijn bewerking 

van de ‘De drie dikke dames van 
Antibes’, vooral in de liedjes die 
hij er aan toevoegde. Het verhaal: 
drie vriendinnen met gewichtspro-
blemen zijn neergestreken in de 
mondaine badplaats Antibes om 
elkaar te stimuleren bij het verma-
geren. Omdat ze alle drie fanatieke 
bridgers zijn nodigen ze een vierde 
dame uit. Die dame is een spriet, 
die kan eten en drinken wat ze wil 
zonder ook maar één onsje aan te 
komen. En die dame doet dat eten 
en drinken dan ook mateloos en het 

liefst onder de ogen van de andere 
drie, vooral tijdens het bridgen. Het 
gevolg is: komedie! 
Op www.kersouwe.nl staat meer 
informatie en het hele programma. 

BERNHEZE– Drie doorgewinterde actrices van ‘een zekere’ leeftijd zoch-
ten een toneelstuk om samen voluit hun hartstocht te kunnen botvie-
ren. Schrijver jan Smeets begreep hun probleem. Hij maakte voor hen 
een toneelbewerking van ‘the three fat women of antibes’, een verhaal 
van W. Somerset maugham. 

Sint Willebrordusgilde: Oud, 
maar nog lang niet versleten

toch is het 
gilde nog veel 
ouder. Dat 
bewijst de zil-
verschat van 
het gilde. Dat 
geldt vooral 
voor de ko-
ningsketting. 
Dit juweel is 
nog steeds de 
inzet van het 
jaarlijkse ko-
ningschieten. 
Op de borst-
plaat van de 

ketting staat gegraveerd: Sante-
Wilbaert schutten tot Heesieck 
1564.
De zilveren vogel die aan de borst-
plaat hangt dateert al van 1476. 
Kennelijk was het gilde dus al ver 
vóór 1596 actief. Behalve de ko-
ningsketting is het gilde ook in het 
bezit van twaalf oude konings-
schilden. 

De oudste dateert van 1696, de 
‘jongste’ van 1879. Dankzij deze 
schilden, maar ook dankzij het 
zielboek, waarin alle overleden gil-
denbroeders staan opgetekend, is 

te achterhalen wie er lid waren van 
het gilde en welke familiebanden 
er tussen de gildenbroeders heb-
ben bestaan. Uit de afbeeldingen 
op de schilden is bovendien te 
achterhalen wat het beroep was 
van de koningschutters. Daarnaast 
heeft het gilde nog drie prachtige 
houten vogels in zijn bezit. Hoe 
oud ze zijn is helaas niet meer te 
achterhalen. Zij komen uit de be-
zittingen van het kasteel.

Van een van deze houten vogels is 
een replica gemaakt. Op het Euro-
pees Schutters treffen in 2006, dat 
door de vier gilden uit Bernheze 
werd georganiseerd, is deze vogel 
als doel gebruikt en als prijs over-
handigd aan de Europese Koning.
In de loop van de negentiende 
eeuw raakte het gilde door allerlei 
omstandigheden helaas in verval. 
Het Sint-Willebrordusgilde is op 
dinsdag 15 december 1891 ont-
bonden.

In 1963 werd het gilde op initiatief 
van een aantal inwoners van Hees-
wijk echter nieuw leven in gebla-
zen. En dat het nog steeds floreert, 
bewijst het 50-jarig jubileum.

HEESWIJK-DINtHER - Wanneer je de geschiedenis van het schutters-
gilde Sint-Willebrordus bekijkt, dan zijn er minstens twee jaartallen die 
van groot belang zijn geweest: 1596 en 1963. Het eerste jaartal markeert 
het ontstaan van het gilde, het tweede het jaar van de heroprichting. Het 
bestaan van het gilde is terug te voeren tot minstens 1596. Het bewijs 
daarvan is de ‘caert ‘, welke op 12 maart 1596 is getekend door de 
toenmalige eigenaar van kasteel Heeswijk en de heerlijkheid Heeswijk.

Lees meer over de activiteiten van het 50-jarig jubileum 
en het bestellen van kaarten op www.mooihdl.nl
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Diepvries & Versproducten
v o o r  a l  u w  B B Q  v l e e s

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

* Standaard bbq pakket 
met 5 soorten vlees 

* bbq compleet 
incl. opgemaakte salade, stokbrood, 
sausjes en rauwkost 

Bij grotere afnames zijn kortingen bespreekbaar.

€ 5,50 p.p
vanaf

€ 12,- p.p
vanaf

Hockeyclinics voor alle 
kinderen van 6 tot 12 jaar
HEESWIJK-DINtHER - Voor jon-
gens en meisjes van 6 tot 12 jaar, 
die op zoek zijn naar een leuke 
sport, organiseert Hockeyclub 
HDL drie clinics op woensdag 4, 
11 en 20 juni. 

Van 17.00 tot 18.00 uur kunnen zij 
op een speelse manier kennisma-
ken met hockey op het veld aan 
de Steen- en Stokstraat 4 en kijken 
hoe het bevalt. Daarna kunnen ze 
beslissen of ze lid willen worden.
 
Het is handig om sportkleren aan 
te trekken (t-shirt met sportbroek) 
en gymschoenen/kunstgrasschoe-
nen. Sticks en ballen zijn aanwezig 
op het veld. Wij verheugen ons op 
vele deelnemers, dus meld je aan! 

Voor meer informatie, zie de web-
site www.hdlhockey.nl of bel Pa-
tricia van Kleef, 0413-291 719. 

Aanmelding via tc@hdlhockey.nl 
onder vermelding van naam, adres 
en leeftijd.

hockey

Bourgondisch paardenfestijn in vorstenbosch
De Ruitersportvereniging Vorsten-
bosch bestaat sinds 1977. Erik is 
vanaf 2010 voorzitter. “Paardrij-
lessen kun je overal halen. Daarom 
moet je als ruitersportvereniging 
meer bieden. Onze vereniging ver-
bindt mensen met dezelfde passie; 
we ontmoeten elkaar hier niet al-
leen, maar tillen elkaar ook naar 
een hoger niveau door van elkaar 
te leren. We hebben een aantal 
kernwaarden. 

Zo staat verantwoord omgaan met 
het paard op sportief- en welzijns-
gebied centraal. Dus vanuit weder-
zijds respect tussen paard en ruiter 
op een eerlijke en bewuste manier, 
rijden en verzorgen. Daarnaast or-
ganiseren we trainingsavonden, in-
terne activiteiten, lezingen, clinics 
(waarvoor we vakexperts uitnodi-
gen), excursies en gezellige avon-
den. Recreatieve– en sportruiters 
vanaf 6 jaar met eigen pony’s en 
paarden uit de regio Uden/Veghel 
zijn bij ons van harte welkom.” 

potentie
“Door de paarden en pony’s bij 
elkaar te voegen hebben we een 
hechtere club gecreëerd waardoor 
we ook organisatorisch slagen 
konden maken. Een selectiewed-
strijd organiseren vraagt tijd en 

betrokken inzet. Het is mooi om te 
ervaren dat onze 60 leden en vele 
vrijwilligers er enthousiast mee be-
zig zijn. Deze samenwerking ver-
sterkt ook de onderlinge band. We 
kunnen het concept zo weer uit 
de kast trekken voor een volgende 
keer. Het is een evenement dat ze-
ker potentie heeft om te groeien.” 

Vermaak voor iedereen!
In het weekeinde van 1 en 2 juni 
staan er zo’n 500 deelnemers aan 
de start voor de springwedstrijden, 
waarin het publiek kan zien hoe 
ruiter en paard samen in de juiste 
balans zijn om de hindernissen 
snel en soepel te nemen. Strijden-
de voor een spannende barrage 
voor de dressuurwedstrijden en 
de teamwedstrijden. Kortom een 
boeiend spektakel. Op zaterdag 
zijn vanaf 9.00 uur de ruiters met 
hun pony’s te bekijken. ‘s Avonds 
is er een spectaculaire wedstrijd 
van een heel ander kaliber, met 
een crossauto. 

Alle bezoekers kunnen aanschui-
ven bij de barbecue, tegen beta-
ling. Op zondag gaan de ruiters 
met hun paarden aan de slag van-
af 9.00 uur. Op beide dagen is het 
terras open, draait de muziek en is 
er een frietkraam aanwezig.Vanuit wederzijds respect tussen paard en ruiter Tekst: Hieke Stek

VORSTENBOSCH – ruitersportvereniging Vorstenbosch nodigt iedereen uit om op 1 en 2 juni de sfeer te ko-
men proeven van de paardensport. Zij organiseren een selectiewedstrijd van kring uden voor de Brabantse 
kampioenschappen, aan de Brakkensedijk waar ruim 500 deelnemers met elkaar de sportieve strijd aangaan 
in spring- en dressuurwedstrijden vanaf B tot Z niveau. “je kunt kijken naar het boeiende samenspel tussen 
paard en ruiter om tot een sportieve prestatie te komen, het wedstrijdelement, kennis te maken met onze 
bruisende ruitervereniging en het gezellige zaterdagavondprogramma,” aldus voorzitter Erik timmermans.

paardensport

HEESCH - afgelopen zondag werd 
er door de judoselectie van Van 
Buel Sports uit Oss deelgenomen 
aan het internationale kaN toer-
nooi in arnhem.

Heeschenaar Majit Khodoyan wist 
maar liefst al zijn partijen op spec-
taculaire wijze te winnen bij de he-
ren tot 18 jaar, onder 81 kilogram 
en greep hiermee het goud. 

Zilver was er voor Ziggy Horsten, 
die een geweldig toernooi draaide, 
maar in de finale geblesseerd raak-
te en genoegen moest nemen met 
een knappe 2e plaats. 
Brons was er voor Sam Grimme-
likhuizen, Daisy Bens, Sophie Spij-
kers, Max Henkelman en Daan 
Duijs.

goud voor Majit Khodoyan 

budo

Er stond niets meer op het spel, 
maar op de een of andere manier 
sloop er veel irritatie in de wed-
strijd, waar niet altijd even kordaat 
tegen werd opgetreden. Prinses 
Irene begon aan de wedstrijd met 
opnieuw in de basis Sanne van til-
burg, normaal spelend in het 3e 
team. De gehele wedstrijd bleven 
de ploegen aan elkaar gewaagd en 
er werd nagenoeg steeds om en 
om gescoord.

In de 52e minuut was er een ap-
plauswissel voor Diane v.d. Burgt 
zij stopt en was verschillende jaren 
een vaste kracht in het eerste team. 
Prinses Irene speelde het eerste 

seizoen zowel in de zaal als op het 
veld in de hoofdklasse en wist zich 
daarin keurig te handhaven. 

Volgend seizoen komen er ver-
schillende erg talentvolle speel-
sters over vanuit de jeugd en keren 
langdurig geblesseerden terug. Er 
zal dan geknokt moeten worden 
om een basisplaats te claimen. 
Wie weet brengt dat het team nog 
weer op een hoger plan.

Opstelling en scores: Marina van 
Venrooij 1x, Lieke van Griensven, 
Renou van de Laar 3x, Dianne van 
der Burgt (‘52 Linda van Venrooij 
1x), Linda van tilburg, Esther van 

Venrooij 1x, Annelies thijssen 1x 
(‘37 Lindy Exters 2x) en Sanne van 
tilburg 2x.

Korfbalsters Prinses Irene verliezen nipt

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

NIStELRODE - De korfbalsters van prinses Irene verloren met het 
kleinst mogelijke verschil van Concordia Boskant. Na een 7-5 ruststand 
won Concordia/Boskant met 12-11 de laatste wedstrijd van dit seizoen.
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Altior sluit seizoen 2012-2013 af

HEESWIJK-DINtHER - Ook tijdens 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen: Be Quick 1 – altior 1 lukte 
het altior niet om de punten te 
pakken. 

Een vak van Altior presteerde on-
dermaats daarom werd de eind-
stand uiteindelijk 10-7. De pupil 
van de week Iris van de Pas van 
enkele weken geleden was er van-
daag niet bij maar had zeker gewild 
dat ze hadden gewonnen! Altior 
sluit toch af met een goed gevoel 
want ze blijven in de topklasse.
DDW 2-Altior 2. Uitslag: 11-7
ZIGO 2-Altior 3. Uitslag: 16-10
De Korfrakkers 4-Altior 4.  
Uitslag: 8-9
DDW 3-Altior 5. Uitslag: 12-5
Emos 5-Altior 6. Uitslag: 5-11
Altior R1-Alico R1. Uitslag: 8-2
Emos A1-Altior A1. Uitslag: 2-6
ODIO B1-Altior B2. Uitslag: 4-4
Be Quick C2-Altior C1.
Uitslag: 1-6
Altior C3-Alico C1. Uitslag:1-4 
Altior D1-De Korfrakkers D2.
Uitslag: 2-0
Altior D2-Blauw Wit D1  
Uitslag: 5-1

Altior E1-Be Quick E2. Uitslag: 5-0
Altior E2-Corridor E1. Uitslag: 0-1
Altior F1-Be Quick F1   
Uitslag: 1-10. Strafworpen: 3-3
Altior F3-Be Quick F2   

Uitslag: 4-0. Strafworpen: 4-1 
De Korfrakkers W2-Altior W1  
Uitslag: 4-4. Strafworpen: 4-4
Concordia W1-Altior W2  
Uitslag: 9-3. Strafworpen: 6-3.

Bernheze sportief

Avesteyn D3 twee keer kampioenvoetbal

‘‘We waren te laag ingedeeld en 
hadden bij de KNHB het verzoek 
ingediend om een hogere inde-
ling.” Om hoger ingedeeld te kun-
nen worden moest Avesteyn D3 de 
eerste paar wedstrijden laten zien 
dat het te laag ingedeeld was. ‘‘We 
wonnen de eerste wedstrijden met, 
geloof ik, 8-1, 9-2 en 5-0, maar dat 
was blijkbaar te weinig om hoger 
te kunnen spelen. Achteraf bleek 
dat we deze wedstrijden speel-
den tegen de uiteindelijke num-
mers twee, drie en vier. Vervolgens 
wonnen we een keer met 26-1, 

onze grootste uitslag voor de win-
terstop. Dat is voor niemand leuk’’, 
vertelt Van den Elsen, die andere 
uitdagingen bedacht voor zijn spe-
lers. ‘‘Mijn jongens zijn fanatiek. 
Bij 12-0 in de rust heb ik gezegd 
dat ik wil dat ze in de tweede helft 
nog eens twaalf keer scoren. En 
met drie wedstrijden te gaan en 
76 goals mee, heb ik gezegd dat 
we de honderd doelpunten moe-
ten halen.’’ Uiteindelijk scoorde 
Avesteyn 104 doelpunten(!). Na 
de winterstop verliep het minder 
gemakkelijk voor D3, Van den El-

sen: ‘‘Op kracht konden we niet 
winnen, dus voetballend moesten 
we iets laten zien en dat ging mijn 
team bij vlagen goed af.’’ Uitein-
delijk werd Avesteyn opnieuw 
kampioen en, in tegenstelling tot 
het eerste kampioenschap, werd 
de eerste plek ditmaal groots ge-
vierd. ‘‘Kampioen worden blijft al-
tijd leuk. Ouders organiseren veel, 
de spelers krijgen kampioenshirts 
en mogen op de platte kar door 
het dorp’’, vertelt de trainer/coach 
die het team helaas uit elkaar ziet 
vallen. Volgend seizoen speelt het 
gros van het huidige D3-team in 
de D1 en enkele andere spelers 
in de D2. ‘‘Avesteyn D3 was een 
team dat aan elkaar hing en nie-
mand viel buiten de groep. Het 
was een geweldig team.’’

Voorste rij v.l.n.r.: Lars van den Elsen, Freek van de Berg, Bas Juyn, Bram 
Voets, Jody van Bakel, Stijn Schoones. Middelste rij v.l.n.r.: Boyd van Boxtel, 
Tim de Mol, Joran van Zutphen, Stef Barten, Gerben van Zoggel, Bram Wi-
jffels. Achterste rij v.l.n.r.: Twan van den Elsen, Christian Voets, Tim Broeren, 
Sjaak van Zoggel Tekst: Matthijs van Lierop.

HEESWIJK-DINtHER - Ieder sportteam wordt wel eens kampioen. De 
voetballers van avesteyn D3 zetten wel een heel knappe prestatie neer, 
want zij werden twee keer kampioen in één seizoen. ‘‘maar ik wist van 
te voren dat we kampioen zouden worden’’, blikt trainer/coach twan 
van den Elsen terug op het eerste kampioenschap.

Van vrijdag tot zondagavond zal 
De Misse in Heesch weer getrans-
formeerd worden tot een waar 
ministrand. Maar liefst 100 teams 
hebben zich, over de afgelopen 
maanden, voor het alom bekende 
toernooi ingeschreven. Verdeeld 
over vier specifieke categorieën 
zullen zij tegen elkaar gaan strij-
den. Wij verwelkomen hen graag, 
maar uiteraard zijn ook fans uit-
genodigd om een van deze dagen 
een kijkje te komen nemen. Als tip 

willen wij iedereen meegeven dat 
er vanwege dit evenement, helaas 
al vanaf donderdagavond 6 juni, 
niet meer geparkeerd kan worden 
op de Misse! 

Voor een voorproefje van dit ge-
weldige toernooi verwijzen wij 
u graag naar de website (www.
dos80.heesch.nl) waar u onder het 
kopje ‘beachhandbal’ een kleine 
sfeerimpressie kunt bewonderen 
van voorafgaande jaren.

veertiende 
DOs’80 Beachhandbaltoernooi

handbal

HEESCH – In het volgend weekend, van 7 tot en met 9 juni, is het weer 
zover. Na dertien mega succesvolle en opeenvolgende jaren, organi-
seert Handbalvereniging DOS’80 ook dit jaar weer een beachhandbal-
toernooi op de Hisse misse. 

Foto Ruud Schobbers

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

W1 Kampioenen 2012-2013

E1 Kampioenen 2012-2013

LOOSBROEK - Op zondag 26 mei 
nam korloo 1 het op tegen DOt 
1 uit Vlierden. korloo wist goede 
kansen te creëren en ook de ver-
dediging deed goed werk. 

Al snel werden de aanvallen van 
Korloo slechter, waardoor DOt 
vaak in balbezit kwam en de ver-
dediging gaten vertoonde. Er wer-
den veel strafworpen gegeven 
voor DOt en zij wisten er daarvan 

2 te scoren, in de eerste helft. Uit-
eindelijk liep DOt uit met een 0-11 
stand in de rust. 

Na de rust werden de aanvallen 
van Korloo weer beter, toch gin-
gen de kansen die er waren niet 
binnen. Gelukkig wist de verdedi-
ging van Korloo zich goed te her-
pakken en had DOt het moeilijker 
in de aanval. Zodoende werden er 
in de tweede helft maar vijf doel-
punten gemaakt. 

Aan het eind van de wedstrijd had 
Korloo ook het gat gevonden en 
scoorde nog twee keer, wat re-
sulteerde in een 2-5 in de tweede 
helft. Dit was de laatste wedstrijd 
van de buitencompetitie.

Korlookorfbal

     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

HEESWIJK-DINtHER - Zoals be-
kend, moest het voor avesteyn 1 
mogelijk zijn om de finale te be-
reiken om promotie naar de 3e 
klasse te bewerkstelligen. Vóór 
aanvang van dit duel werd rolf 
Lenssinck gehuldigd omdat hij 
zijn 250e wedstrijd speelde voor 
avesteyn 1. 

Vanaf het begin zagen we ’n fel 
aanvallend Avesteyn waarbij de 
corners niets opleverden. Soms 
waren de gasten enigszins aanval-
lender maar de Avesteyn-defensie 
had spel het over het algemeen 

goed onder controle. In de aller-
laatste fase tot aan de rust, zocht 
Avesteyn veelvuldig de aanval, 
waarbij de gasten evenzoveel ke-
ren een overtreding maakten. De 
thee kon pas gedronken worden 
nadat Dirk de Laat, na eerder al 
een aantal fantastische reddingen 
te hebben verricht, nog tot twee 
keer toe buitengewoon goed in-
greep.
Na de hervatting kregen beide 
ploegen grote kansen. Het duurde 
tot de 67e minuut voordat er ’n 
doelpunt viel. Een vlot lopende 
aanval van Vitesse ’08 werd afge-

rond naar 0-1. Uiteraard liet Ave-
steyn het hierbij niet zitten en Roy 
Wijlaars zorgde, met een benutte 
strafschop, voor 1-1. Verlenging. 
Beide ploegen bleken weinig voor 
elkaar onder te doen. En in de 12e 
minuut strafte Joost van der Heij-
den een foutje af, 2-1. 
Ook in het 2e gedeelte van de 
verlenging waren er verschillende 
scoringsmogelijkheden. Het was 
Lars van Lee die in de 32e minuut 
de 3-1 scoorde. Daarmee was de 
overwinning een feit en moet Ave-
steyn aanstaande zondag 2 juni te-
gen Herpinia.

Finale voor Avesteyn 1voetbal

Iris van de Pas
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Daarna was het programma aan-
sluitend met elk half uur een wed-
strijd van 13 minuten.
De eerste punten waren snel bin-
nen, we wonnen van Zwaluw F7 
met 3-0.
De tweede wedstrijd was een stuk 
spannender en omdat er maar 
weinig tijd was, was het van be-
lang om snel actie te ondernemen, 
maar uiteindelijk speelden we 2-2 
gelijk tegen Nivo Sparta F7.
Na de derde wedstrijd gewonnen 
te hebben tegen Haarsteeg F7, 

waren we de poulewinnaar en ging 
het de volgende wedstrijd tussen 
de andere poulewinnaar DAW F7 
en ons. Die wonnen we met 2-0.

Op naar de grote finale tegen Ar-
kel F3, waarbij we na 7 minuten op 
1-0 voorsprong kwamen.
In de laatste minuut wisten we het 
uiteindelijk nog te kunnen brengen 
tot 2-0 en waren we dus kampioen 
van de C/D poule.
Wij mochten de grote beker mee-
nemen, waar we allemaal hard 

voor hadden gewerkt en dus ook 
super trots op waren.

Het was een mooie voetbaldag 
met de nodige support van familie 
en vrienden en natuurlijk de weer-
goden, want voor de voetballers 
was het goed, maar ook voor toe-
schouwers was het in de zon aan-
genaam.

Dus organisatie bedankt voor deze 
mooie dag met een (voor ons) ge-
weldige afsluiting.

HvcH e3g wint KnvB-Bekerfinale van regio I

Op papier was een overwinning 
mogelijk, HVCH had van Oss’20 in 
de competitie gewonnen met 3-1 

en na Oss’20 als laatste in de com-
petitie geëindigd. De kansen regen 
zich aaneen maar toch bleef het de 

1e 10 minuten 0-0. tot een over-
treding aan HVCH zijde en een 
vrije trap volgde. Een mooi schot 
rechtstreeks in het doel bracht 
Oss’20 op voorsprong. Maar lang 
mochten ze hier niet van genieten 
want ook zij maakten een over-
treding en de vrije trap werd door 
HVCH goed benut 1-1 en dit was 
tevens de ruststand.

Het blijkt dat Willem en Stijn het 
team positief hebben benaderd 
want de 2e goal viel al snel. HVCH 
bleef in de aanval en door keihard 
te blijven werken volgden nog 5 
doelpunten. 
Het zicht op de welverdiende over-
winning kwam niet meer in gevaar 
en na het laatste fluitsignaal maak-
ten de spelers, leiders en suppor-
ters een grote vreugdesprong en 
kon de champagne knallen. 
Nu op naar het spelen om de 
KNVB-Beker van district zuid II op 
zondag 2 juni in Susteren.

Spelers - Lars Verstegen, Stijn Hermes, David Kusters, Lucas Thijssen, 
Stan van Ballegooij, Wouter Meeuwsen, Demi van Galen, Jesse Exters en 
Tygo van de Akker. Trainers Willem Roefs en Stijn van de Hurk. 
Leiders Chris van de Akker en Paul Verstegen.

HEESCH - In een uiterst spannend duel heeft HVCH E3G afgelopen zaterdag een prima prestatie geleverd door 
in de kNVB-Bekerfinale van regio I de E2 van Oss’20 met 7-1 te verslaan. De wedstrijd die gespeeld werd op 
het sportpark van VIOS’308 te Beugen werd bijgewoond door een grote schare supporters uit Heesch.

voetbal

F-toernooi
HEESCH - afgelopen zaterdag, 25 mei, was het dan zover. We mochten met de F8g als afsluiting van het 
seizoen een toernooi thuis spelen bij HVCH, het F toernooi. We moesten om kwart over negen aanwezig zijn 
en de eerste wedstrijd werd gespeeld om kwart voor tien. 

voetbal

HEESWIJK-DINtHER - 3 jeugdle-
den van de Dintherse schietsport-
vereniging Hedilo, uitkomend in 
de klasse D, zijn zaterdag 25 mei 
in rotterdam, tijdens het Nk op-
gelegd Nederlands kampioen ge-
worden.

Door hun goede resultaten tijdens 
de Juniorencompetitie van District 
4 kregen zij een uitnodiging om 
deel te nemen aan het NK opge-
legd. Per klasse worden slechts de 
20 beste schutters van Nederland 
uitgenodigd, De drie schutters, Ro-
bin van den Hogen (11) Jeff van 
Venrooij (12) gingen beiden met 
366 punten en Yoran Verbruggen 

(12) met 353 punten naar de fi-
nale. tijdens de spannende finale 
wisten de jeugdleden van sv. Hedi-
lo hun zenuwen goed in bedwang 
te houden. Jeff van Venrooij ein-
digde als 3de met 463,6 punten, 
Robin van den Hogen werd 5de 
met 458,7 punten en Yoran Ver-
bruggen schoot 447,1 punten bij 
elkaar en werd daarmee 7de. Al 
met al ruimschoots voldoende om 
als korps Nederlands Kampioen te 
worden.
Een vierde jeugdlid dat een uitno-
diging kreeg was de 13-jarige Ja-
nou Duys. Zij kwam uit in de klasse 
C, miste met 367 punten net de 
finale en werd uiteindelijk 9de.

nederlands Kampioen
schieten

HEESWIJK-DINtHER - Dit week-
end vertrok team Bikers naar het 
Overijsselse Holten om de vol-
gende wedstrijd van het seizoen 
te rijden. 

Rick van den Hanenberg pakte bij 
de masters II direct de kopstart, 
maar helaas ging het al snel mis, 

hij verloor veel lucht uit zijn band 
en kwam daardoor lelijk ten val. 
Gelukkig kon Rick wel door en kon 
hij op de materiaalpost zijn band 
oppompen. Lang zat het echter 
niet mee met het materiaal, waar-
door Rick de strijd helaas voortijdig 
moest staken.
Bij de masters I ging Eric van den 
Bogaard goed van start. Hij wist 
direct aansluiting te vinden bij de 
kop van de wedstrijd. Eric streed 
uiteindelijk om de plaatsen 3, 4 en 
5. Opnieuw werd Eric vierde, de 
plaats waar hij dit seizoen patent 
op heeft. 
Guus pakte de kopstart en al snel 
wist hij samen met twee andere 
renners een mooie kopgroep te 
vormen, waarmee ze tot de laatste 
ronde samen reden. Helaas werd 
Guus ook getroffen door materi-
aalpech. Hij reed zijn wiel kapot en 
verloor hij snel terrein. Uiteindelijk 
wist hij nog knap zesde te worden.
Martijn van Doorn had een goede 
start, al snel reed hij rond zijn ge-
bruikelijke positie, binnen de top 
tien. 
Opnieuw reed Martijn een zeer 
constante en sterke wedstrijd. 
Met als resultaat een nette achtste 
plaats. Een zeer goede prestatie 
aangezien Martijn nog een eerste-
jaars nieuweling is.

wielerdag 
overheerst door materiaalpech

bmx

VOStENBOSCH - De biljartkam-
pioenschappen kring Nistelrode 
naderen hun ontknoping. In Vor-
stenbosch wordt op 30 mei de fi-
nale gespeeld.

Zal dit jaar de winnaar komen uit 
de afdeling Geffen, Heesch, Hees-
wijk-Dinther, Nistelrode, Vorsten-
bosch of Uden, donderdag a.s. 
weten we het.
Hierop aansluitend volgt de jaar-
vergadering van deze kring.
Het bestuur van de biljartfedera-
tie ‘kring Nistelrode’ hoopt op een 
grote opkomst in Vorstenbosch, 
zodat de winnaar van deze indi-

viduele biljartstrijd en de winnaars 
van de teamwedstrijden seizoen 
2012-2013 op een passende ma-
nier gehuldigd kunnen worden.

KBO Biljart 
kampioenschappen ‘kring 
nistelrode’ 2013

biljarten

www.gsbsierbestrating.nl

SIERBESTRATING • TUINTEGELS • MEGATEGELS • NATUURSTEEN 
TUINVERLICHTING • TUINHOUT • TUINHUISJES • BLOKHUTTEN EN MEER

DIVERSE RESTPARTIJEN VOOR e 9,95 PER m2

BETONTEGEL NERO 60x60x6 cm. VOOR e 16,95

Canadabaan 10   5388 RT Nistelrode   Tel: 0412-613320 

BEVERS
S T E E NCE NTRUM BV
www.steencentrum.nl

DE kLANT IS kONING BIJ BEVERS 
STEENcENTRUm IN NISTELRODE

Wethouder Wijdeven feliciteert een 
van de kampioenen. 
Meer op www.mooinisseroi.nl

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
30 MEi
lezing: u, uw testament en 
het bejaardenhuis
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 6

Masterclass zang en 
stemexpressie
Locatie: Muzelink Oss 

Biljartkampioenschappen 
Finale
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 
Pagina 23

jubileumuitvoering
KooR KVo/zlto
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 

31 MEi
open podium
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

1 juNi
outdoor Vorstenbosch
Locatie: Brakkensedijk 
Vorstenbosch
Pagina 21

inschrijfdag KVW HDl 
Locatie: De Wis Loosbroek & 
Soos Imeet Heeswijk-Dinther
 
Workshop: 
‘Dank je wel voor de zon’
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

theaterwandeling van 
Efkes anders
Locatie: Nistelrode 

Roefeldag
Locatie: Nistelrode 

inschrijven wandel3daagse 
loosbroek
Locatie: de Wis Loosbroek
Pagina 14 

Korenmiddag
Locatie: Kerk van Loosbroek 

Het electro-rock kwartet 
Dearworld
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 2

longmanifestatie
Locatie: ‘t Woud Oss
Pagina 4

2 juNi
outdoor Vorstenbosch
Locatie: Brakkensedijk 
Vorstenbosch
Pagina 21

Maashorstfair
Locatie: Kriekeput Herpen
Pagina 1

Beachsoccer
Locatie: Café Zaal de Toren 
Heeswijk-Dinther

optreden Bokkebloazers 
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode
Pagina 2

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Fietstocht met een missie
Locatie: Eijnderic Heesch

Hissche Kofferbakmarkt
Locatie: Schoonstraat 101a 
Heesch

Rommelmarkt bv Brodol
Locatie: Brouwersstraat 4, 
Heeswijk-Dinther

Excursie HKK asten
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 10

Nederlands Kampioenschap 
Mountainbike
Locatie: café Stanserhorn 
Heeswijk-Dinther

3 juNi 
sjB Wandel3daagse
Locatie: Nistelrode 

Gratis inloopspreekuur
liebrandt Ruys advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
 
springen tuintrampoline
Locatie BS St. Albertus Loosbroek

informatie-avond eigen 
woonplek met zorg
Locatie: Tuinzaal Laverhof 
Heeswijk-Dinther

4 juNi 
sjB Wandel3daagse
Locatie: Nistelrode 

ouders op stap 
Locatie: Lunenburg Loosbroek

CliniClowns Damesdubbel 
25+tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

Hockey clinics 6 tot 12 jaar
Locatie: Hockeyveld Steen- en 
Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther 
Pagina 21

5 juNi 
sjB Wandel3daagse
Locatie: Nistelrode 

HKK: land van Ravenstein 
en Graafschap Megen
Locatie: Heemhuis Nistelrode
Pagina 20

CliniClowns Damesdubbel 
25+tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch
 
inschrijven 
kindervakantieweek Heesch
Locatie: de Pas Heesch 

the Woodstock tribute Band
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Gratis juridisch spreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6 

KVo excursie
Locatie: de Bakkers Lamers 
Heesch
Pagina 14

6 juNi 
CliniClowns Damesdubbel 
25+tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch
 
Gratis Yoga les
Locatie: Pastoor Lathouwersstraat 
18 Heeswijk-Dinther

afdelingsbijeenkomst agro, 
zakelijk en particulier
Locatie: Rabobank 
Bernheze-Maasland

lezing Willie smits
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 7

7 juNi 
Disco groep 6-7
Locatie: Bobz Nistelrode

CliniClowns Damesdubbel 
25+tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch
 
ladies Ride tijdens 
voorjaarstocht
Locatie: Café ‘t Tunneke Heesch

Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch 
Pagina 22

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg Heesch 

Gala groep 8
Locatie: Soos Imeet 
Heeswijk-Dinther 

lokale imkers vertellen 
Locatie: de Groenling 
Heeswijk-Dinther 

Drie dikke dames
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 20

Kinderkunst expositie
Locatie: ‘t Dorp 58 Heesch
Pagina 3

KVo Heesch 
kringbijeenkomst
Locatie: Megen
Pagina 14

8 juNi 
Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch 
Pagina 22

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Rock tha Floor
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kinderkunst expositie
Locatie: ‘t Dorp 58 Heesch
Pagina 3

Muzikaal vertier
Locatie: gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

9 juNi 
Bijenmarkt 
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
 
Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch 
Pagina 22

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 15

torkest
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Dj jan smit
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kinderkunst expositie
Locatie: ‘t Dorp 58 Heesch
Pagina 3

KVo Heesch fietstocht
Locatie: Paddenstoelenkwekerij 
Berghem
Pagina 14

Musical jeugdkoor
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

10 juNi 
Gratis inloopspreekuur
liebrandt Ruys advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
 
Workshop lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss 

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Yellow Claw
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kinderkunst expositie
Locatie: ‘t Dorp 58 Heesch
Pagina 3

11 juNi 
Hockeyclinics 6 tot 12 jaar
Locatie: Hockeyveld Steen-en 
Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther
Pagina 21

informatieavond Vormsel 
2013-2014
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 15

afsluiting Kermis
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kinderkunst expositie
Locatie: ‘t Dorp 58 Heesch
Pagina 3

KBo jeu de boules
Locatie: Gildenhof Nistelrode
Pagina 8


