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Enerverend, maar ook leuk
Na 44 jaar afscheid nemen van juf Ria

Tijdens het praten komen eerst de 
verhalen over haar zus, waar ze zo 
lang mee op school gezeten heeft. 
Samen Mulo en Kweekschool ge-
daan op een kostschool in Den 
Bosch en later als ‘juf’ op Maxend 
in Nistelrode. Haar zus neemt vol-
gend jaar afscheid van de Beek-
graaf, maar dit jaar gaat ria zelf 
van haar pensioen ‘genieten’. “Het 
was best heel moeilijk dat laatste 
schooljaar”, vertelt juf ria. “Ik heb 
het hier zo fijn. Het team is gewel-
dig, het omgaan met de kinderen 
ben ik nog lang niet zat en ik heb 

nog veel energie. Maar ook hier is 
65 gewoon 65. En dat word ik in 
juni. Van mij had het nog niet ge-
hoeven. Gelukkig kan ik nog voor 

wat kinderen zorgen. De rest van 
het schooljaar en volgend school-
jaar begeleid ik kinderen met een 
rugzakje uit groep 8. Het is maar 
1,5 uur per week, maar ik hoef nog 
niet alles los te laten.” 

44 jaar ontwikkeling
Nu 31 mei wel akelig dichtbij komt 
heeft ria overdacht wat er allemaal 
veranderd is. Dat is heel wat: De 

veranderingen in het maatschap-
pelijk verkeer hebben invloed ge-
had op het onderwijs. Vroeger was 
de klas het unieke domein van de 
leerkracht, nu wordt er overlegd 
over de juiste aanpak met betrok-

kenen. De betrokkenheid van ou-
ders met de school is groter. Het 
kernonderdeel zorg is ingevoerd 
(IB: interne begeleiding). Leerlin-
gen krijgen met 4 jaar een eerste 
toets op vaardigheden. Dit wordt 
enkele keren per jaar herhaald tot 
en met groep 8; de eind-cito. Het 
digitale tijdperk heeft zijn intrede 
gedaan en daarbij liep Maxend 
graag voorop. Maxend is nu een 
Brede School (2006). Dat wil zeg-
gen dat alle kind-disciplines op één 
locatie zijn verzameld: consulta-
tiebureau, kinderopvang, peuter-
speelzaal, opvang voor kinderen 
met een beperking, buitenschoolse 
opvang en de basisschool. Ook de 
Eijnderic heeft een onderkomen in 
het gebouw. Nu loopt ook het aan-
tal leerlingen terug; van 293 leerlin-
gen dit jaar naar 273 volgend jaar. 
Een grote verandering vond ria de 
integratie van de kleuterschool bij 
de lagere school in 1985. 

Veel
Maar de grootste verandering vindt 
nu plaats. Van een bezige bij kun je 
niet zomaar een huismus maken. 
Bovendien heeft haar echtgenoot 
al 16 jaar de touwtjes thuis stevig 
in handen. Hij verzorgt haar graag 
en goed. Veel tijd dus voor aller-
lei andere activiteiten, zoals samen 
gaan golfen, reisjes maken, zwem-
men, kunst & cultuurclub en, toch 
weer, kinderen begeleiden. Maan-
dag 21 mei had groep 5/6B al een 
verrassing. Een boekje met teke-
ningen en verhaaltjes: ‘Jammer dat 
je weggaat, maar ja, alles gebeurt 
een keer’. Wat er nog gebeurt de 
31e? Een open podium, lunch met 
collega’s, zussen en schoonzussen, 
en een receptie van 17.00 – 19.00 
uur. De rest moet nog een verras-
sing blijven.

Juf Ria met enkele kinderen op het schoolplein Foto: Marcel van der Steen

‘mooI om kInderen te ZIen groeIen’

NISTELrODE – op 31 mei zal juf ria van den Akker afscheid nemen van een school waar ze met liefde en 
veel plezier 44 jaar les heeft gegeven aan kinderen, en daarna weer aan de kinderen van die kinderen. 

Folder deze week
‘t oude Raadhuis

Bernheze Bouwt
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LOOSBrOEK - op vrijdag 25 
mei werden de kunstwerken, die 
de kinderen van de St. Albertus-
school hebben gemaakt, onthuld. 
Deze beelden zijn gemaakt ter 
nagedachtenis aan meester rené 
Hoezen, die afgelopen augustus 
overleed. Hij was al meer dan 25 
jaar hét bekende gezicht van deze 
basisschool.

In samenwerking met kunstenares 
Jannemeis en met medewerking 
van verschillende sponsoren is dit 
project mogelijk gemaakt.

Om 11.15 uur werd de door-
gaande weg door Loosbroek deels 
afgesloten, zodat de 160 leerlin-
gen met hun stoeltjes op de straat 
deze onthulling konden volgen 
onder een stralende zon. Ook wa-
ren de ouders, opa’s en oma’s van 
de kinderen aanwezig om deze 
speciale gebeurtenis bij te wonen. 

Genodigden en familieleden van 
rené Hoezen maakten het plaatje 
compleet. 

De beelden staan nu te pronken 
in de voortuin van de St. Albertus-
school in Loosbroek. 

“Ons pap zou heel trots zijn ge-
weest op deze mooie beelden”, 
verwoordde Bart Hoezen (zoon 
van rené) heel mooi in zijn slot-
woord. 

Kunstwerk onthuld
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Onder zijn leiding spraken de win-
naars over vulling, chocolade nest-
jes en versiering van marsepein, en 
bakten zij de superlekkerste taart 
van hun leven. Talloze toeschou-
wers keken watertandend toe in 
de heerlijk koele Orangerie. 
De bijzondere opstelling leverde 
ook prachtige plaatjes op. De 
topchef gaf twee workshops; een 
groep in de morgen en een groep 
in de middag. Het werd leren en 
genieten samen met de allerbeste 
patissier van ons land (en ver daar-
buiten). Werkelijk uniek, zo’n top-
patissier en zo’n masterclass in ons 
prachtige Nistelrode. 

Het is ook uniek dat Toon van Du-
ren, eigenaar van de Orangerie, 
deze beroemde patissier wist te 
strikken om voor zijn zaak een spe-
ciaal appeltaartje te creëren. Zodra 
het taartje in de Orangerie ligt - en 
dat duurt niet lang meer!- brengen 
we u meteen op de hoogte. 

U kunt een foto-impressie bekijken 
op: www.vantilburg.nl of www.
mooinisseroi.nl. 

U kunt daar ook de zorgvuldig ge-
maakte taarten bekijken van de 
winnaars: 
Ans Hanenberg uit Erp, Mw. van 
Dinther uit Heesch, Mw Peters uit 
Beuningen, rachel Joriwen uit Box-
tel, Maxime van Bakel uit Heesch, 
Nicole rietbergen uit Eindhoven, 
Marlene Schalken uit Oss, Jacey 
van de Horst uit Helmond, Mw. 
van Thiel uit Grave, Laurien Adri-
aanse uit Wijchen, Shannon uit 
Wijchen, Yvonne Herber uit ros-
malen, Marion van rijsselberg uit 
Berghem, resi van den Broek uit 
Gemert, Tycho Basten uit Hernen, 
ria Derks uit Schaijk, J. Janssen uit 
Wijchen, C. Willemse uit Nijme-
gen, Sjaan Spanjers uit Herpen en 
Eugenie Kroot uit ravenstein.

cOLOFON
DeMooibernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Acquisitie:
rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven

vormgeving/DtP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
rian van Schijndel

inlevertijden
kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

bezorgklachten
offi ce@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.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl
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Twitter: @dnbontewever

Vanaf 1 juni weer een 
nieuwe dinerkaart met veel 

streekproducten.

Jeroen Goossens in super 
concentratie

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• Vanaf zaterdag 7 april begint de verkoop van de eerste kruiden weer 
• Ambachtelijke producten uit de streek • Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij • biologische compost en potgrond
• Tijdens openingstijden gratis proeverij van ambachtelijke producten

“Bij inlevering van deze advertentie 10% kOrTIng op uw eerste aankopen” 
* Deze actie is niet geldig in combinaties met andere acties

mick kookt 
over!
Beste lezer van de 
Mooi Bernheze krant. 
Als eigenaar en chef-
kok van restaurant 
De Keuken in Heesch, 
mag ik u maandelijks trakteren op een 
column die gaat over lekker eten. Die 
‘liefde’ voor koken zat er al vroeg in. 

Met dank aan de familievakanties in Albergo La Foresta, waar ik als 
klein jochie bij de familie Novalli in de keuken mocht rondkijken. 
Het is die plek waar mijn passie gevormd is voor het bereiden van 
heerlijk en eerlijk eten. De keuze voor verse beschikbare producten 
uit de buurt, de groenten uit eigen tuin, de wijn van een lokale wijn-
boer, allemaal heel vanzelfsprekend. Dat wij nu, als moderne res-
taurateurs, ook kiezen voor biologische streekproducten is eigenlijk 
niet meer dan het herstellen van oude waardes. Het betekent koken 
met de producten die er zijn, die de natuur ons geeft. En gewaar-
deerde tafelgast, eigenlijk zou u dat ook eens meer moeten doen. 
Kiezen voor datgene dat vers is en uit de buurt komt. Want wat van 
ver komt is niet altijd lekkerder. Eet smakelijk. 

Mick

NISTeLrODe – De Orangerie van Van Tilburg stond afgelopen 
dinsdag in het teken van de taart. Twintig winnaars mochten 
meedoen aan een geweldige workshop van toppatissier Je-
roen Goossens (1966 Heesch). 

WERKElĲ K 
unIEK, Zo’n 
ToPPATISSIER 
En Zo’n 
mASTERClASS

mICk’s FooDTAlK
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

€ 1.00

€ 1.00
2 Komkommers 
Snoep Tommies beker

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

Nu tijdelijk de

6e stoel gratis 
op diverse

eetkamerstoelen*

 Uw woonsfeermaker 
Bart Jacobs

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Gaat uw kind veilig naar school?
Niet altijd zeker!

Bij de scholen staan zo’n 18 keer 
per week gemiddeld 1/4 uur per 
keer brigadiers kinderen te helpen 
veilig over te steken. Het is opval-
lend dat de ene school voldoende 
brigadiers heeft en de andere 
school kampt met een nijpend te-
kort. Zo erg zelfs dat het aantal 
oversteekplaatsen moet worden 
ingekrompen. Er zijn simpelweg te 
weinig mensen die tijd vrij kunnen/
willen maken voor deze opvoed-
kundige taak. 
We spreken met vertegenwoor-
digers van St. Albertus - Loos-
broek, ’t Palet - Heeswijk Dinther, 
Beekgraaf - Nistelrode, Toermalijn 
- Heesch en Op Weg - Vorsten-
bosch.

Toeval?
De St. Albertusschool is de klein-
ste van de 4, met 170 leerlingen, 

en heeft niet te klagen over bri-
gadiers. Er zijn vaders en moeders 
die even komen zorgen voor een 
veilige oversteek en daarna aan 
het werk gaan. Heeft wellicht de 
omvang van de school te maken 
met de bereidheid mede verant-
woording te dragen voor veilig-
heid van kinderen? Of heeft het 
met het dorpse karakter te maken? 
Voor Inge Terra is dit niet helemaal 
duidelijk.

Op elke school wordt veel gedaan 
aan verkeersveiligheid. In Loos-
broek wordt het parkeerterrein aan 
de overkant tijdens de ‘brigadier-
uren’ gesloten en overal worden 
trainingen gegeven aan kinderen 
(die vaak op de fiets komen) over 
verkeersveiligheid (o.a. omgaan 
met de dode hoek van vrachtwa-
gens). 

In Heeswijk-Dinther is het pro-
bleem bij ’t Palet alweer iets gro-
ter. Zij zijn teruggegaan van 3 naar 
2 oversteekplaatsen en met veel 
puzzelwerk en inzet van kinde-
ren uit groep 8 komt het rooster 
rond. Ook de samenwerking met 
’t Moza_ek heeft geholpen. Anne-
marie van Erp zet zich – samen met 
Maartje Boons – in om het rooster 
sluitend te houden. Niet alleen een 
noodzaak voor de veiligheid van 
kinderen, maar het geeft binding 
met school, andere ouders en leer-
lingen; een mooie bijkomstigheid.
Bij Beekgraaf in Nistelrode wordt 
ook in teamverband gewerkt, weet 

Kristel vd Pas. Bij elke ouder staat 
een kind uit groep 8. Voor volgend 
jaar hebben zij nog 2 ouders no-
dig om het rooster rond te krijgen, 
maar zij verwacht dat het team wel 
voltallig zal zijn. 
Bij de Toermalijn in Heesch spre-
ken we met Dionne vd Wijgert. De 
school telt 600 leerlingen, maar 2 
van de 3 oversteekplaatsen heb-
ben onvoldoende brigadiers. Ze is 
nog naarstig op zoek naar aanvul-
ling. Ze geeft aan dat het ook fijn 
zou zijn als alle (groot)ouders en 
oppasouders zich aan regels zou-
den houden en daarmee het goede 
voorbeeld geven aan de kinderen. 
Er staan helaas veel auto’s gepar-
keerd bij school en niet oversteken 
bij brigadiers levert gevaarlijke si-
tuaties op. Vervelend voor de trou-
we brigadiers.

In Vorstenbosch treffen we Jac-
queline vd Velden. Voor de 180 
leerlingen is er één oversteekplaats 
(een zebrapad). 
Daar staat 1x per 3 weken een 
ouder samen met het eigen kind 
uit groep 7 en 8 een hele dag als 
brigadier. Vroeger was dat 1x per 
4 weken, maar ook hier loopt het 
aantal kinderen wat terug. Geluk-

kig zijn de ouders bijzonder gemo-
tiveerd om deze taak met hun kind 
op zich te nemen. 

Brabants Verkeersveiligheids Label
Eenmaal per jaar worden instruc-
ties gegeven aan de nieuwe bri-
gadiers over hoe te handelen bij 
oversteekplaatsen. Duur van de 
instructies is 1 uur en noodzakelijk 
voor het BVL waar de middelen 
aan gekoppeld zijn die de school 
ter beschikking krijgt zoals jassen, 
fluitjes, eieren. 

Een fluitje van een cent voor het 
kostbaarste wat je hebt, toch?!

BErNHEZE - We kunnen kinderen heel veel leren over het ver-
keer. Meestal houden zij zich aan de regels die ze leren, maar 
spelenderwijs wordt weleens vergeten dat ze op moeten let-
ten bij het oversteken. Vooral onderweg naar en van school 
zijn kinderen met heel andere dingen bezig. Verkeersbriga-
diers zijn daarom van belang voor uw kostbaarste bezit.

Verhit
tijdens de 
examens
BErNHEZE - De laatste examens 
worden geleerd en serieus aange-
pakt, want vanaf augustus 2011 
zijn de aangescherpte examenei-
sen voor het voortgezet onderwijs 
van kracht. Leerlingen moeten 
voor het centraal examen gemid-
deld een voldoende halen om te 
kunnen slagen en dat legt de druk 
bij de leerlingen heel hoog, want 
alle schoolverlaters willen na af-
loop van deze intense periode hun 
diploma in handen hebben. De zo-
merse temperaturen zijn dan ook 
een extra uitdaging geweest, en 
zijn dat nog voor de leerlingen. 

De reacties via social media laten 
de sporen van ergernis zien. De 
tweets over het warme weer, dorst 
en last van concentratiegebrek 
gaan over en weer en zullen de ko-
mende tijd nog even aanhouden.

Vanaf 14 mei zijn de centrale exa-
mens voor het schooljaar 2011-
2012 voor het voortgezet onder-
wijs gestart. 1e tijdvak startte voor 
vmbo, havo en vwo vanaf 14 mei. 
Het 2e tijdvak vanaf 6 juni zijn de 
basisberoepsgerichte en kaderbe-
roepsgerichte leerwegen aan de 
beurt en deze worden gevolgd 
vanaf 18 juni voor de andere vor-
men van onderwijs. In augustus 
is het 3e tijdvak voor vmbo, havo 
en vwo. Voor aanvang van het 1e 
tijdvak werden al enkele examens 
afgenomen. 

Imke uIt groep 8, brIgadIert al het 
hele schooljaar bij de oversteekplaats 
In de torenstraat, dInther, 
bij basisschool ’t palet
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende 
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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

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 Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
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
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020

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

Je werkstuk mag vóór 1 
september opgestuurd of 
gebracht worden naar: 
Dorpsstraat 70, 5471 NA 
Loosbroek. Je mag ko-
men kijken in Willebrord-
centrum Heeswijk (Paro-
chiehuis naast de kerk): 
Vrijdag 5 oktober om 
19.30 uur. Zaterdag 6 ok-
tober om 14.30 uur. Zon-
dag 7 oktober om 14.30 
uur. Entree: _ 4,- p.p. 
Groepen van 10 kinderen 
of meer _ 3,50 p.p.

Wil je verkleed komen? 
Dat lijkt ons hartstikke 
leuk. We hopen dat veel 
kinderen een werkstuk 
inzenden en naar een van 
de voorstellingen komen 
kijken. 

Win een vrijkaartje voor 
het kindertoneel!
HEESWIJK-DINTHEr - Toneelvereniging “Kantlijn” bestaat 25 jaar en 
wil natuurlijk ook iets leuks doen voor de kinderen die naar de uit-
voeringen komen kijken. Je kunt een vrijkaartje winnen door mee te 
doen aan een wedstrijd. Het stuk heet “Wat een heksenketel” en we 
verraden nog niet waar het over gaat. Dat mag je zelf invullen door 
een tekening, verhaal, kijkdoos kleurplaat enz. te maken. Het mooiste 
werkstuk wordt beloond met een vrijkaartje.

Simon HeiJmAnS studeerde in 
2011 af aan de Amsterdamse To-
neelschool&kleinkunstacademie. 
Hij speelde onder andere bij Mat-
zer theaterproducties en het Na-
tionale Toneel. Vanaf augustus is 
hij te zien in “King Lear” bij Het 
Toneel Speelt. 
Simon maakte in zijn derde jaar, 
onder begeleiding van Marc-Marie 
Huijbrechts, de voorstelling ‘Als ik 
een pinda eet.’ Op zoek naar een 
combinatievorm tussen toneel en 
kleinkunst vertelt hij het verhaal 
van een jongen die opgroeit met 
een hevige pinda-allergie en het 
verhaal van een jongeman die voor 
het laatst in het huis van zijn over-
leden vader is.

eVA LAurenSSen studeerde in 
2011 af aan de Amsterdamse  
Toneelschool&Kleinkunstacade-

mie. Zij speelde onder andere in de 
voorstelling ‘Iedereen Behalve Ik’, 
regie; Maaike van Langen, en de 
muziektheatervoorstelling ‘Here, 
There and Everywhere’, regie; Kees 
Prins en ruut Weissman. Ook was 
zij te zien in ‘Flikken Maastricht’. 
Komend jaar zal zij gaan touren 
met de voorstelling; ‘Het Genoot-
schap’. Tijdens haar opleiding heeft 
Eva zich, naast haar ontwikkeling 
als actrice, verdiept in de wereld 
van Flamenco. Zij maakte verschil-
lende solo-programma’s en is hier-
in steeds op zoek gegaan naar de 
grens tussen onontkoombare tris-
tesse en de relativering ervan. 

In dit programma heeft zij een se-
lectie gemaakt uit ‘cantes’ van vol-
gens haar, de grootste zangers en 
zangeressen der aarde.

BKK-cultuurcircus in Dinther 
Simon Heijmans speelt en Eva Laurenssen zingt

HeeSwIjk-DINTHer – Op 
vrijdag 1 juni komt het BKK-
cultuurcircus in Dinther. De 
voorstelling is de komende 
maanden in alle kernen van 
Bernheze te beleven. Deze 
keer speelt Simon Heijmans 
en zingt Eva Laurenssen.

Simon Heijmans Eva Laurenssen

Voorstelling op vrijdag 1 juni van 21.00 tot 22.30 uur. Vanaf 20.30 
uur is de zaal open. Locatie: Lange Kruisdelstr. 3 Dinther. Aanmelden 
kan alleen via: 06-18470250. Geef je snel op want: Vol is vol! Graag 
tot dan!

De oudste spelers presenteren: 
Buster en Benjamin. Buster is een 
beer die door het eten van to-
verhoning mee kan rijden op een 
bliksemstraal. Deze bliksemstraal 
brengt hem bij het luie en eenzame 
jongetje Benjamin en als ze een ge-
vangen pandabeer gaan bevrijden, 
beleven ze een spannend avontuur 
en blijkt Benjamin helemaal niet zo 
lui te zijn!

De spetterende voorstellingen zijn 
op 3 juni a.s. te bewonderen in 
de geheel vernieuwde zaal van `t 
Tramstation in Nistelrode. Beide 
voorstellingen worden gespeeld 
om 12.30 uur en 15.30 uur. 

Kaarten à € 2,50 zijn verkrijgbaar 
aan de kassa een half uur voor de 
voorstellingen en zijn inclusief een 
consumptie.

Efkes Jonger presenteert 
twee musicals
2 juni: Firolien en Buster & Benjamin

NISTELrODE - Toneelvereniging efkes Jonger uit nistelrode zal dit jaar 
weer twee musicals op de planken zetten. De jongste spelers presente-
ren: Firolien. in dit sprookje komt een verwende prinses oog in oog te 
staan met haar eigen, tot leven gekomen spiegelbeeld. Dit spiegelbeeld 
Firolien gedraagt zich zo onuitstaanbaar dat de prinses langzamerhand 
door krijgt hoe vreselijk haar eigen gedrag is. Hoe zal het personeel in 
het paleis hier mee omgaan? 

NISTELrODE - Op 6 juni om 20.00 
uur vertelt de heer Van Enckevort 
over de romeinse geschiedenis van 
Nijmegen, die de periode beslaat 
van ca. 19 voor Chr. tot ca. 450 na 
Chr. Hij zal in vogelvlucht vertellen 
over de verschillende nederzettin-
gen op de Hunerberg en het Kops 

plateau en het Oppidum Batavo-
rum bij het Valkhof, de oudste stad 
van Nederland. Wat bijvoorbeeld 
te denken van het aquaduct, dat 
schoon water aanvoerde naar de 
nederzettingen over vele kilome-
ters. Ook de vele archeologische 
opgravingen komen op 6 juni aan 
bod. De voordracht wordt onder-
steund met een powerpoint-pre-
sentatie. De lezing is mede bedoeld 
als voorbereiding op de heemreis 
van Nistelvorst naar Nijmegen op 
16 juni, die volledig in het teken zal 
staan van de romeinse geschiede-
nis van Nijmegen. 

De lezing wordt gehouden in het 
Heemhuis, Maxend 3 te Nistelrode.
Niet-leden zijn van harte welkom. 
Zij betalen € 2,50 incl. koffie/thee.

Stadsarcheoloog Nijmegen: 
Drs. Harry van Enckevort
Romeinse geschiedenis van Nederlands oudste stad

HEESCH - nog enkele weken en 
dan vindt de jaarlijkse ’Fietstocht 
met een missie’ van de Petrus-
emmaüsparochie weer plaats.
Gaat het bij u ook al kriebelen? De 
afgelopen tijd is er al gelegenheid 
geweest voor een aantal mooie 
(fiets)dagen en we hopen dat deze 
zich ook de komende tijd nog zul-
len voortzetten.

Op 3 juni kan om 10.30 uur ge-
start worden vanaf de Eijnderic, ’t 
Dorp 92 - Heesch. Er zijn 2 toch-
ten uitgezet, een van ongeveer 30 

en een van 45 kilometer. Fietsend 
door onze mooie omgeving zult u 
aankomen bij de grote rustplaats 
voor een kopje soep, broodjes of 
pannenkoeken en zult u kunnen 
kennismaken met het goede doel 
van dit jaar: Kandoto Girls Science 
Secondary School te Same, Tanza-
nia. Deelname is _ 4,00 en voor 
kinderen t/m 12 jaar _ 1,50.

Meer over dit project kunt u 
lezen op https://www.facebook.
com/events/279068758852509/

Fietstocht met een missie

NISTELrODE - Op donderdag 14 
juni van 14.00 – 16.00 uur komen 
er drie volksdansgroepen uit de 
regio bj elkaar om te dansen. Ie-
dereen is van harte welkom om op 
deze middag te komen kijken of 

mee te dansen. Laarstede, Laar 40, 
Nistelrode Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de 
rIGOM, afdeling cursussen en ac-
tiviteiten, tel. 0412- 65 32 40.

Dansmiddag in Laarstede
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

held
Vroeger, toen ik klein was, was ik een heuse dierenredder. Of ja. In 
mijn verbeelding in ieder geval. Niet alle dieren konden op mijn 
sympathie rekenen, want elke spin die ook maar één poot in mijn 
slaapkamer durfde te zetten, moest vakkundig worden vermoord door 
ons pap. En die deed dat ook, want daar heb je vaders voor natuurlijk.

Maar alles wat minder dan zes poten had en dons, vacht of veertjes 
bevatte, wilde ik het liefst mee naar huis nemen en verzorgen. Ik nam 
vogels, eendeneieren en poezen mee. De poezen bleven leven, maar 
voor de rest was ik alleen maar uitgebreide begrafenissen aan het 
regelen in het plantsoentje bij ons in de straat. 

Ik was er zo druk mee dat ik vergat dat ik al huisdieren had. 
Schildpadden. Van die kleintjes. Die kregen nooit een begrafenis als de 
herinnering aan hun bestaan plotseling terug in mijn hoofd plopte en 
ik ze weer eens op hun rug liggend in een uitgedroogd aquarium vond. 
Nee. Die werden gezellig samen met mijn schuldgevoel door de wc 
gespoeld. 

Jeugdtrauma. Dat snap je wel.

Aan dit alles moest ik afgelopen zondag denken toen ik door 
ochtendzon en stille straten naar een afspraak fietste en onderweg 
bijna over een donzig meesje reed. Dat was duidelijk bezig met z’n 
eerste vliegles en probeerde wanhopig om een hoge stoeprand op te 
springen. Toen ik met piepende banden mijn fiets aan de andere kant 
van de straat zette, kwam ie meteen naar me toe gehipt. Je bent een 
geboren dierenredder of je bent het niet natuurlijk. Ha! (Wees maar 
niet bang. Ik heb ’m niet meegenomen, maar ‘m gewoon weer op de 
stoep gezet onder toeziend oog van mama koolmees en ben onder het 
genot van een buitensporig heldhaftig gevoel weer verder gefietst.) 

Als je een beetje oplet, zie je dat er hier in de drukte sowieso een 
heleboel beesten leven. Sinds ik ben verhuisd naar de rand van de 
stad ontdek ik in het groen van alles wat ik zo mee naar huis zou 
willen nemen. Zo zag ik de afgelopen dagen ooievaars, een fuut met 
futenkinderen op haar rug, nijlganzen, een pekingeend, een oranjetipje 
(ja, zoek dat maar eens op), kleine meerkoetjes en eendjes en gansjes, 
vrijende vissen en een heuse lepelaar. O! En ik zag twee schildpaddden 
in het park. Ze waren op een boomstronkje in het water aan het 
zonnen en negeerden me volkomen. Toen ik dichterbij kwam om ze 
wat beter te kunnen bekijken, verdwenen ze zo snel als ze konden 
onder water. 

Vreemd zeg.

Column
de blIekers

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Spaar € 750
en krijg een 
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Groeirentetot 4,75%**

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T  0413 - 29 19 80
E  info@vangrunsvenhaerkens.nl
I  www.vangrunsvenhaerkens.nl

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

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T  0412-61 35 44
E  info@vanravensteijn.nl
I  www.vanravensteijn.nl

Vanaf nu staat onze kwaliteit 
zwart op wit!
Toekenning WFT Certificaat aan van Grunsven & Haerkens assurantiën

eigen inzicht
Behalve dat de WFT diverse eisen 
stelt, bevat de wet tevens veel 
‘open normen’. Dat betekent dat 
het principe weliswaar is vastge-
legd, maar dat de financieel ad-
viseur het volgens eigen inzicht 
mag invullen. Dat is niet altijd 
eenvoudig. Een goede financieel 
adviseur zal vanzelfsprekend naar 
eer en geweten handelen, maar 
het is niet zonder meer duidelijk 
of elk onderdeel van de dienstver-
lening ook werkelijk ‘volgens de 
regels’ plaatsvindt. Daarom heeft 

de Stichting Keurmerk Financiële 
Dienstverlening (SKFD) een WFT 
Certificeringprogramma ontwik-
keld. Als een financieel adviseur 
aan alle eisen van dit programma 
voldoet en zich door de ervaren 
kwaliteitsdeskundigen laat beoor-
delen, heeft hij de garantie dat de 
WFT-eisen goed zijn ingevuld.

Audit
Tijdens een zogeheten audit wor-
den er procesgangen, personeels-
dossiers en klantdossiers gecon-
troleerd. Dit klinkt als een simpele 
klus, maar dat is het zeer zeker niet. 
Slechts 10% van de bedrijven die 
een audit krijgen, komen hier de 
eerste keer meteen doorheen. Van 
Grunsven & Haerkens assurantiën 
had de kwaliteit en professionaliteit 
in huis om de eerste audit meteen 
succesvol door te komen. Cindy 
Bakker van Van Grunsven & Haer-
kens assurantiën is erg blij met het 
certificaat: “Als financieel adviseur 
hebben we natuurlijk altijd advies 
gegeven dat het beste bij onze 
klant past. Met het WFT Certificaat 
hebben we deze deskundigheid 
zwart op wit staan. Zo weten onze 
klanten dat zij voor het beste ad-
vies bij ons terecht kunnen”.

meerwaarde voor aanbieders
Niet alleen voor de consument 
heeft het certificaat meerwaarde, 
ook voor aanbieders van finan-
ciële producten, zoals banken en 
verzekeraars, is het hebben van 
het certificaat een bevestiging dat 
zij zaken doen met professionele 
adviseurs, die voldoen aan de ge-
stelde eisen. Dit zal in de toekomst 
beloond worden met kortingen op 
financiële zaken zoals hypotheken. 
Dat is weer een extra reden voor 
de consument om bij een WFT-
gecertificeerde partij de financi-
ele zaken onder te brengen. Want 
wie wil nu niet het beste tegen de 
meest gunstige prijs?

HEESWIJK-DINTHEr - onlangs ontving van Grunsven & Haerkens as-
surantiën het WFT Certificaat. met dit certificaat heeft het kantoor een 
belangrijke, onafhankelijke bevestiging gekregen voor het feit dat er 
deskundig en geheel volgend de regels van de AFm (Autoriteit Financi-
ele markten) wordt geadviseerd. Zowel voor het kantoor als voor haar 
klanten is dat een prettige gedachte.

Voor meer informatie over het certificaat, of voor het maken van 
een afspraak voor een vrijblijvend gesprek, kunt u bellen met 
Van Grunsven & Haerkens, via 0413-291980 of mailen naar: 
info@vangrunsvenhaerkens.nl

HEESWIJK-DINTHEr – Vorige 
week was een prijsvraag waarbij 
3 personen een gratis kaartje kon-
den winnen voor rockin ‘Wood.

Hieronder de prijswinnaars:
- rachel de visser
- Wim Ketelaars
- José van der Heijden
De prijswinnaars ontvangen deze 

week de tickets. Kaartjes zijn ver-
der nog verkrijgbaar bij het uitpunt 
in Veghel, de VVV in Heeswijk en 
online via de site van de Kersouwe.

We gaan er van uit dat het lekker 
weer is maar mocht er onverhoopt 
toch een drupje vallen dan zorgen 
we dat de bezoekers ook droog 
kunnen staan.

Uitslag prijswinnaars 
kaartjes Rockin’Wood

Ton van 
Zantvoort

HEESCH - De in Heesch gebo-
ren en getogen 32-jarige Ton van 
Zantvoort is filmmaker. Tijdens de 
openingsbijeenkomst van de zes-
de Zomerschool voor senioren op 
maandagmiddag 25 juni a.s. kunt 
u kennis maken met deze jonge 
filmmaker. 

Ton heeft inmiddels veel interna-
tionaal hooggewaardeerde docu-
mentaire films op zijn naam staan. 
Begin dit jaar werd zijn film ´Kees 
en Mien´ op Omroep Brabant uit-
gezonden. Een film waarin Ton 
een ontroerend beeld schetst van 
het leven van zijn nu 91-jarige 
en 88-jarige opa en oma Kees en 
Mien van Zantvoort. 
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Grenzeloos BERNHEZE

In deze schitterende omgeving hebben Hans en  
Marie-José Egelmeer La Colline opgezet. Een sfeer-
volle Chambres d’hôtes waar rust, ontspanning en 
gastheerschap voorop staan.

Naast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouw- 
weken, verhuren wij gîtes (vakantiehuis) en kamers. 
     
Sinds 5 jaar ook seniorenreizen.   
In 2012: 10 - 16 juni,  8 - 14 juli,  29 juli - 4 augustus

La Colline Frankrijk     
De Drôme leer haar kennen en heb haar lief.  

Glooiende hellingen, bloeiende lavendel, 
heuvels in blauw licht.

Slaperige dorpjes, zonnebloemen en 
honing, met steden als Avignon, 

Montélimar en Orange. 
Een land dat werkelijk alles heeft om 

verliefd op te worden.

www.lacolline.nl 
email: johannes.egelmeer@orange.fr  

Tel.:    0033-475-904528  
(Nld. gespr.) 013-5351491 

La Colline Frankrijk 
De Drôme leer haar kennen en heb haar lief. 

Glooiende hellingen, bloeiende lavendel, heuvels in blauw licht.
Slaperige dorpjes, zonnebloemen en honing, met steden als Avignon, 

Montélimar en Orange. 
Een land dat werkelijk alles heeft om verliefd op te worden.

In deze schitterende omgeving hebben Hans en Marie-José Egelmeer 
La Colline opgezet. Een sfeervolle Chambres d’hôtes waar rust, 

ontspanning en gastheerschap voorop staan.

Naast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouwweken, 
verhuren wij gîtes(vakantiehuis) en kamers.
Sinds 5 jaar zijn er ook seniorenreizen. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de reis van: 
29 juli – 4 augustus

Een vriendelijk glooiend heuvel-
land waar het leven goed en is er 
tijd en ambitie niet belangrijk zijn. 
Ontmoet de levenskunst, de rust 
en de ruimte van dit ingetogen 
gastvrije land, dat alles heeft om 
verliefd op te worden. En laat u 
bedwelmen door de geur van ro-
zemarijn, lavendel en zonnebloe-
men. U bent in de Drôme!

Vertrek: zondag 29 juli 2012 bij het 
Mercuriusplein te Berlicum, 6.00 
uur. ’s Ochtends (andere opstap-
plaats mogelijk bij min. 6 deelne-
mers). 
Aankomst: zondag 29 juli La Col-
line, Drôme Frankrijk, 20.00 uur.

Maandag: rustdag, mogelijkheid 
wandelend de omgeving te ver-

La Colline:     “Gezellig met de bus naar Frankrijk”
7-daagse touringcar-reis naar  de Drôme

Een goede investering dankzij een spinnebeet

Doordat ik na een spinnenbeet een 
infectie opgelopen heb, heb ik de 
afgelopen week meer tijd gehad 
om te observeren wat deze school 
goed kan gebruiken. In de crèche 
zijn de kinderen dol op het zingen 
van liedjes, maar er is geen cd-spe-
ler om muziek af te spelen. In eer-

ste instantie wilde ik dan ook een 
cd-speler voor de kinderen kopen, 
maar in plaats daarvan heb ik een 
laptop aangeschaft. De laptop kan 
zowel gebruikt worden om muziek 
af te spelen als voor andere doel-
einden, zoals het laten zien van 
filmpjes, het spelen van spelletjes 

en de oudere kinderen kunnen de 
laptop gebruiken om informatie 
op internet te zoeken. Naast een 
laptop heb ik ook een set speakers 
gekocht. Omdat de meeste lessen 
buiten gegeven worden kan het 
af en toe erg lawaaierig zijn. De 
kinderen zijn door het dolle heen, 
de laptop wordt de hele dag door 
gebruikt en iedere ochtend begin-
nen we met een half uurtje liedjes 
zingen. De kinderen zingen, dan-
sen en lachen. Het is geweldig om 
te zien.

Ik heb besloten het overige deel 
van het geld te investeren in de 
bouw van een nieuwe school. De 
huidige school is te klein gewor-
den voor de bijna 100 kinderen 
en daarom staat de bouw van een 
nieuwe school in de planning, mits 
ik voldoende geld kan verzamelen. 
Indien dit niet het geval is, sluit het 
basisschoolgedeelte. Ik hoop dat 
dit door o.a. een financi_le bijdra-
ge vanuit de gemeente Bernheze 
voorkomen kan worden. Voor in-
formatie over de mogelijkheden 
voor een bijdrage, op welke wijze 
dan ook, kunt u mailen met dimp-
hy_coldenhoff@hotmail.com

CAMBODJA - In de MooiBernhezeKrant van 17 december hebt u kun-
nen lezen over het programma Travel to Teach, waar Dimphy Colden-
hoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een 
bijzonder traject. Elke week stuurt Dimphy u nu een kort verslagje, tot 
het einde van haar stage in Cambodja. 

De welbespraakte kapitein wist de 
aandacht goed vast te houden
NISTELRODE - Om 8.30 uur ver-
trok een gezelschap van 57 per-
sonen en goeie zin richting de 
Noordoostpolder met een stop 
voor koffie in restaurant “De Lo-
relei”, in Epe. Daarna ging de reis 
richting Ossenzijl, voor een rond-
vaart door het prachtige veen-/
natuurgebied De Weerribben. De 
welbespraakte kapitein (werd die 
dag 50 jaar) wist de aandacht goed 
vast te houden en bracht de we-
tenswaardigheden van het gebied 
met ondersteuning van gepaste 
grappen. Een “lang zal hij leven” 
was hier op zijn plaats.
Het bezoekerscentrum ‘De Weer-

ribben’ gaf aanvullende informa-
tie, waarna de bus op weg ging 
naar restaurant De Kluft. Op de 
terugreis werd gestopt bij de Or-
chideeënhoeve in Luttelgeest, (de 
grootste van Europa), met een 
Maleisische tuin, vlindertuin, tropi-
sche tuin. Een ECHTE AANRADER!
Voordat het gezelschap het zich 
realiseerde was het tijd voor een 
diner in restaurant Bosgoed in 
Wilp. Een mooie afsluiting voordat 
de route over de Veluwe richting 
Nistelrode leidde. In Nistelrode 
werden de deelnemers verrast met 
een orchidee. Een dag om met ple-
zier op terug te kijken. 

Start in Parijs
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Roparun 2012 succesvol afgesloten voor 
de Bernhezer Lionsclub deelnemers

Onder de deelnemers waren ook 
leden van de Lionsclub Bernheze. 
Zij hadden het mooie bedrag van 
€ 25.919,- opgehaald, zie ook 
http://www.roparun.nl/donatie-
overzicht/2012.html

De deelnemers werden op 2e pink-
sterdag in Heesch feestelijk bin-
nengehaald in hun stamcafé ‘t Tun-
neke, waar Henry Geerts uitleg gaf 
en zorgde voor een goed lopende 
avond. Burgemeester Boelhouwer 

sprak een woord van respect uit 
voor de prestatie en de wijze waar-
op Bernheze op een goede manier 
op de kaart was gezet. 

Johan van Herpen, die samen met 
WIm Bens als initiatiefnemers van 
het Lionsroparunteam gezien kan 
worden, bedankte iedere deelne-
mer voor de wijze waarop de af-
gelopen dagen zijn doorgebracht. 
Verder werd Wim Tolboom als 
teamcaptain bedankt voor zijn in-

zet en goede beslissingen.
De Lionsclub deelnemers hadden 
precies volgens schema gelopen nl. 
11,03 km per uur. Hierbij moeten 
we wel vermelden dat het totale 
parcours ontzag inboezemt. 

Ze zijn maar liefst 47 uur onder-
weg geweest, hebben 3-5 uur 
slaap gehad waarbij het vooral op 
de 1e pinksterdag erg warm was 
in de Franse polders. Vooral deze 
combinatie (65 km, weinig slaap, 
erg warm) maakte het bijzonder 
en zwaar. Het is geen wedstrijd om 
de snelheid van lopen maar om het 
volbrengen van de 520 kilometer 
(65 km per loper). roel van Bakel 
kreeg als eerste de medaille in het 

Tunneke uitgereikt vanwege de 15 
km per uur die hij tijdens een loop-
beurt had gelopen. 

Toen burgemeester Boelhouwer 
aan Peter van der Burgt vroeg of 
hij volgend jaar weer mee wilde 
doen, antwoordde Peter daarop 
terecht dat je dat NIET direct na de 
wedstrijd moet vragen, maar….. 
tussen de regels door was wel te 
voelen dat dit avontuur een ver-
volg gaat krijgen.
 
De sponsoren werden tenslotte 
ook bedankt voor hun gulle giften 
samen met de Vrienden via de Li-
onsroparun.

La colline:     “Gezellig met de bus naar Frankrijk”
7-daagse touringcar-reis naar  de Drôme

kennen, Pont-de-Barret, picknick 
La Colline, bezoek le Poët-Laval 
www.pont-de-barret.fr
www.paysdedieulefit.eu 
 
Dinsdag: Ardèche, musée de la 
Lavande St. remèze, Vallon Pont 
d’Arc, Gorges de l’Ardèche, Grotte 
de la Madeleine www.ardeche-
lavandes.com www.vallon-pont-
darc.com www.grottemadeleine.
com  

Woensdag: bezoek Avignon rond-
rit stadstrein (Palais du Pape, Pont 
d’Avignon)en Orange Théatre An-
tique www.avignon-tourisme.com 
www.orange-theatre.fr 
   
Donderdag: grote streekmarkt 
Nyons, bezoek Mont Ventoux en 

Plateau van Sault. www.paysdeny-
ons.com www.dekaleberg.nl 
www.saultenprovence.com  

Vrijdag: bezoek Pont du Gard 
en Cathédrale des Images in Les 

Baux met “Spectacle audiovisuel 
Gauguin-Van Gogh, les peintres 
de la couleur” www.pontdugard.fr 
www.carrieres-lumieres.com 

Zaterdag: vertrek 4 aug. La Colline 
8.00 uur na het ontbijt. 
Aankomst: 22.00 uur bij het Mer-
curiusplein Berlicum (afhankelijk 
herkomst deeln.)

Prijs: € 445,-- p.p. incl. reis per 
luxe touring-car, voorzien van kof-
fiebar, koelkast, airco, cd/dvd spe-
ler, verblijf Chambres d’hôtes La 
Colline op basis van vol pension, 
bedlinnen, handdoeken, excursies 
en bezoeken, excl. entree-gelden.

Bij aanbetaling van € 200,-- 
op rek.nr.: 97.56.43.649 t.n.v. 

HEESCH - Zoals eerder gepubli-
ceerd, organiseert KBo-Heesch 
een volledig verzorgde 8-daagse 
busreis naar Drenthe van zaterdag 
21 juli t/m zaterdag 28 juli. Ho-
tel de oringer marke in odoorn is 
ons vakantieadres. 

Er is een goed gevuld dag- en 
avondprogramma. Ook personen 

die wat minder goed ter been zijn 
kunnen mee. Hulp van de thuis-
zorg ter plaatse is mogelijk.
Door annulering van een aantal 
deelnemers zijn er weer enkele ka-
mers vrijgekomen. Geïnteresseer-
den kunnen contact opnemen met 
Mevrouw Nelly Welten, via 0412-
452591 of met de Heer Jo Hane-
graaf via 0412-451156.

BerNHeZe– De roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilo-
meter van Parijs en Hamburg naar rotterdam waarbij mensen, in team-
verband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te 
halen voor mensen met kanker. ook wel een avontuur voor het leven 
genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven 
toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toe-
gevoegd aan het leven”.

Finish in Rotterdam Foto’s: Arjan Oldenkamp

Start in Parijs

Busreis naar Drenthe
8-daagse reis KBO-Heesch

J.H.M.Egelmeer e/o ABN/AMrO 
te Tilburg, bent u verzekerd van 
deelname. Het restantbedrag dient 
u twee weken voor vertrekdatum 
te hebben voldaan. Wij adviseren 
u een reis- en annuleringsverzeke-
ring af te sluiten!

Adres: Hans en Marie-José Egel-
meer, Les Prelons 69, 26160 Pont-
de-Barret. Tel.: (Nederl. gesproken) 
0033-475-904528 (evt Nld.: 013-
5351491). Email-adres: johannes.
egelmeer@orange.fr/
www.lacolline.nl. 



Woensdag 30 mei 20128 
  

Kantoorboekhandel ceelen opent nieuwe winkel
Gewoon Ceelen

Het resultaat is een grote, over-
zichtelijke winkel met veel ruimte 
om te winkelen. Het assortiment 
is flink aangepakt. De boekenaf-
deling is uitgebreid en heeft een 
eigen kinderboekenhoek. De tijd-
schriftenwand bestaat nu uit 8 me-
ter en heeft een stripboekenkast. 

De wenskaartencollectie was al in-
drukwekkend, maar is nog verder 
uitgebreid met exclusieve series 
waardoor een unieke collectie is 
ontstaan. 
Al jarenlang was er vraag naar be-
paalde feest- en cadeauartikelen. 
De extra ruimte gaf de kans om 

die artikelen op te nemen in het 
assortiment. De presentatie in spe-
ciale gondola’s maken het geheel 
helemaal af.

Divers en uitgebreid
Ook voor cartridges en toners bent 
u bij kantoorboekhandel Ceelen 
aan het juiste adres. Met meer dan 
150 soorten cartridges, zowel ori-
ginele merken als een goedkoper 
merk, zit uw keuze er zeker bij.
Wat dacht u van staatsloten, kras-
loten, toto, lotto en euroloterij? 
Speciaal voor het EK Voetbal zijn 

nu speciale oranje-staatsloten ver-
krijgbaar; trekking op 30 juni. Alle 
loten zijn voorzien van afbeeldin-

gen van de spelers van het Neder-
lands elftal. Een unieke en eenma-
lige actie. Ook leuk voor Vaderdag.
Vanaf 1 juli gaat de nieuwe website 

in de lucht zodat u alle artikelen, 
waaronder boeken, rechtstreeks 
kunt bestellen. Vervolgens kunt u 
deze dan in de winkel ophalen of 
gratis laten thuisbezorgen. Zowel 
bedrijfsmatige als particuliere klan-
ten kunnen via deze site bestellen.
Laat u verrassen en kom een 
kijkje nemen bij kantoorboekhan-
del Ceelen aan het ’t Dorp 65 in 
Heesch. 
1 en 2 juni vieren ze dit met vele 
openingsacties en aanbiedingen, 
kijk op deze pagina de prachtige 
aanbiedingen.

HEESCH - na twee maanden verbouwen is het dan zover, op 1 juni aan-
staande opent kantoorboekhandel Ceelen de nieuwe winkel. Wat 24 
jaar geleden in de Kerkstraat begon, is nu uitgegroeid tot een winkel van 
220m2. Al een aantal jaren was het winkeloppervlak te klein voor het 
enorme assortiment. Toen de mogelijkheid zich voordeed om het win-
keloppervlak te vergroten greep men die kans met beide handen aan.

oM dit alles te viereN 
Zij N er op 1 eN 2 jUNi 
een aantal aCtIes en 
aanbIedIngen

eelen

Wij hebben ook 
KaDoBoNNEN
* VVV, * Boeken

* Diner, * Bioscoop

GRaTiS KRaSLoT 
bij 3 rijtjes lotto

geldig 1 t/m 9 juni 2012

Bij inlevering van deze bon
10% KoRTiNG 

op al je schoolspullen. 
Geldig van 

1 juni t/m 1 augustus 2012

GRaTiS VoETBaL 
bij aankoop van een
eK-voetbaltijdschrift.

op = op

GRaTiS PaK PRiNTPaPiER
bij aankoop van een cartridge

geldig op 1 & 2 juni 2012

KaaRTVERKooP
*Lunenburg, *Amnesia, *Dice

GRaTiS PaK
BRUYNZEEL STiFTEN

bij besteding van € 15,00 
of meer. op = op

PaRKER JoTTEL
BaLPEN STEEL

nu € 4,95
op = op

GRaTiS 
BoEKENWEEKGEScHENK 
bij aankoop van een boek in 

Juni: maand van het 
spannende boek

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 17 juni 2012
of zolang de voorraad strekt.

Meteen aansluitend op de Laar-
stede, geeft dit misschien een tik-
keltje meer overlast voor het ver-
zorgingstehuis. De gemeente vond 

het daarom een goed idee om 
oliebollen te brengen naar de be-
woners. Wethouder Wijdeven ging 
samen met Thijs van Kessel van de 

gemeente met een doos vol olie-
bollen op bezoek, om de bewoners 
even een verrassing te brengen. 
Ook Pinksterfeesten Nistelrode... 
sloot aan voor deze gelegenheid.
De oliebollen werden enthousiast 
ontvangen en met de heerlijke 
poedersuiker erbij werd het voor 
de bewoners even lekker genieten. 
Na het bezoek maakte de wethou-
der meteen gebruik van de gele-
genheid om samen met de ver-
antwoordelijke ambtenaar naar de 
kermisopstelling te kijken. Na een 
wandeling over de kermis werd het 
tijd voor een terras. 

Om 18.15 uur was rien Wijdeven, 
met sport in zijn pakket als wet-
houder, paraat om de sportieve 
start van de pinksterfeesten offici-
eel te openen. Er deden zoon 200 
deelnemers mee aan dit sportieve 
begin van een succesvol Pinkster-
feesten.

opstelling kermis zorgt voor oliebollen    
NISTELrODE - De kermis staat anders dit jaar, dit in verband met de 
bouw van het nesterlé gebouw. in plaats van in de Parkstraat, loopt de 
kermis door op het Laar naar de lege plek tegenover de kerk.
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op de markt
mooi & op de markt nistelroDe - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HeesCH - woensdag 13.00 - 16.30 uur

HeesWijk-DintHer - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VorstenBosCH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

Ook leuk om kado te 
geven, een pot of blik met 
een pak stroopwafels.

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

mArKT HeeSCH

Heerlijke 30 plus Gouwenaar 
jong belegen en of pikant super 
van smaak 500 gram 0 5,25 en 
let op: bij 500 gram een potje 
mosterd dille cadeau. 

Iedere vrijdag van 
7.30 uur tot
12.30 uur in 
Heeswijk-Dinther

Hij is er weer de over heerlijke Graskaas 
jong en romig hele kilo 0 6,49

Super pittige en snijdbare oude kaas 
oud zwart hele kilo 0 8,99

mArKT HeeSWiJK-DinTHer

Kaas met smaak!

Hollandse kazen van de KaasKoning komen van hofleverancier Cono Kaasmakers uit Westbeemster.

Aanbieding
geldig t/m 

vrijdag 9 juni

Op de Markt 
Heeswijk-Dinther 

vrijdag 

Standplaats 
Nistelrode 

op woensdag

Heksenkaas

Probeer nu ook eens 
iets uit ons nieuw 
assortiment tapa’s
Olijven, tomaatje en 
geroosterde champignons.

Kaaskoningkaas van Cono Kaasmakers 
wederom geroemd vanwege de hoge 

weidegang van zijn koeien. 
Lekker veel buiten. Cono maakt blije 
koeien, blije boeren en dus betere en 
lekkerdere kaas. Dus blije klanten.

Probeer ook 
eens onze

Oud snijdbaar no.6
Oude overjarige no.7
Oude brokkel no.8
Oude Light 30+
Oude nagelkaas
Oude komijnenkaas
Oude boerenkaas Verse roomkaas met prei

Heerlijk op toast stokbrood en 
voor bij de BBQ

Oude kaas

STAnDPLAATS niSTeLroDe en mArKT HeeSWiJK-DinTHer

8 worstenbroodjes 

voor 0 5,50

6 frikandellen-

broodjes voor 0 5,50

10 zachte witte 

puntjes voor 0 1,00
BAKKERIJ ’T STOEPJE

KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

mArKT HeeSWiJK-DinTHer

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.

mArKT niSTeLroDe, HeeSCH en HeeSWiJK-DinTHer

 

FAMiLiePAKKet
Familiebak kibbeling 
+ 4 hollandse nieuwe
samen  11,-
gratis saus

cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 D’n Bonte wever
• De kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den Herik
• Het wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De kaaskoning

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

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.
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inForMAtie
 voor de

kernen

eK 2012
Nog even en dan gaat het Europees 
Kampioenschap voetbal 2012 van start. 
Afgaande op de hier en daar al tot 
Oranjestraat omgetoverde straten belooft 
het weer een mooi spektakel te worden. 
Leeft zo’n evenement nou ook bij de 
gemeente? Het antwoord is volmondig 
“ja.” Gemeenteraadsleden hebben al 
maanden geleden aangegeven niet te 
willen vergaderen tijdens wedstrijden van 

het Nederlands elftal. En de eerste Europese voetbalpool zag ik op het 
gemeentehuis ook al langs komen. 

Gelukkig hebben inwoners van Bernheze een uitstekende naam als 
Nederlands elftal supporters. Cafébezoekers gedragen zich keurig 
en de horecaondernemers zijn extra alert op overlast op straat als 
fans een Nederlandse overwinning met (te) veel drank hebben 
weggespoeld. 

In Bernheze en omgeving bivakkeren ook veel Poolse werknemers. 
Aangezien het Pools nationaal elftal ook meedoet, kent Bernheze 
ineens veel meer betrokken voetbalkijkers dan ooit tevoren. Ik gun 
onze Poolse vrienden veel kijkplezier, maar, als het erop aankomt, ga 
ik voor een Nederlandse overwinning. 
Het is te hopen dat het voetbal en alle andere sport die ons allen deze 
zomer aan de buis gekluisterd houden toch uiteindelijk aanspoort 
om zelf meer te gaan bewegen. Wie de media een beetje volgt weet 
namelijk al te goed dat zwaarlijvigheid een bedreiging is die als 
een zwaard van Damocles boven de samenleving hangt. Daarom: 
als u deze zomer op de bank zit, ga dan ook eens na hoe u zelf 
plezier aan actieve sportbeoefening kunt beleven bij een van de vele 
sportvoorzieningen die de gemeente Bernheze voor zijn inwoners 
heeft gerealiseerd.

Ik wens u een top(sport)zomer. 

Column

JAN BOELHOUWER

Foto: Wim roefs

Als men de jaren dat hij dirigent is 
van deze koren bij elkaar optelt, 
komt men uit op het respectabele 
aantal van 100! reden genoeg om 
hieraan bijzondere aandacht te be-
steden. Koormuziek heeft zijn lief-
de omdat de menselijke stem een 
van de mooiste instrumenten is die 
er bestaan. Hij heeft dan ook veel 
muziek geschreven voor de diverse 
koren, aangepast aan de speci-
fieke eisen van de gelegenheid of 
het koor.Voor het jubileumconcert 
heeft Gerard een repertoire sa-

mengesteld van liederen die ten 
gehore zullen worden gebracht 
door elk koor apart, met twee ko-
ren samen en aan het eind van het 
concert zullen alle koren tezamen, 
zo’n 110 koorleden, de aanwezi-
gen laten genieten van een mooi 
slotlied.
Iedereen is van harte welkom op 
zondag 10 juni a.s. in de St. Se-
bastianuskerk in Herpen, waar het 
concert begint om 15.00 uur en 
ongeveer tot 16.45 zal duren! De 
entree is gratis !!

Koren uit Heesch spelen 
tijdens jubileumconcert
Gerard Bierman uit Herpen: 100 dirigentjaren

HErPEN - op zondag 10 juni a.s. wordt er in de parochiekerk van 
Herpen een uniek concert gegeven onder leiding van dirigent Gerard 
Bierman uit Herpen. Hij zal de vijf koren dirigeren die hij momenteel 
onder zijn hoede heeft: het Gemengd Koor uit Herpen, het Herpens 
Kamerkoor, Cordaad uit ravenstein, het Dameskoor uit Heesch en het 
Gregoriaans Koor uit Heesch.

informatieavond buurtverenigingen

Maar veel inwoners zijn hiervan 
niet goed op de hoogte. Juist 
daarom denkt de dorpsraad meer 
duidelijkheid te moeten brengen 
door een bijeenkomst te organi-
seren waarbij deze onderwerpen 
door deskundigen toegelicht wor-
den. Daarbij kan de de onderlinge 
band tussen de buurtverenigingen 
versterkt worden. Bovendien biedt 
zo’n bijeenkomst een goed mo-
ment om nader kennis te maken 
met het dorpsraadbestuur en haar 

activiteiten. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden op donderdag 
14 juni om 20.15 uur in de nieu-
we zaal van het Tramstation. De 
dorpsraad nodigt alle buurtvereni-
gingen uit om deel te nemen aan 
deze bijeenkomst.
Het programma bestaat uit:
1. Ontvangst met koffie/thee
2. Welkom en korte introductie 

van de door de dorpsraad uitge-
voerde welzijnsprojecten

3. De heer Gerrit van de Kaap, 
onze wijkagent, stelt zich voor 
en vertelt over zijn ondersteu-
ning bij buurtveiligheid en over-
last in de buurt

4. De heer ron Bomelijn, Vivaan 

(een buurtopbouwwerkorgani-
satie in Bernheze) vertelt over 
zijn buurtwerkzaamheden ter 
versterking van burger partici-
patie.

5. Interactieve discussie waarbij 
door de deelnemers aandacht 
gevraagd wordt voor alle mo-
gelijke welzijnsonderwerpen die 
zich in onze buurten voordoen.

6. Afsluiting met een gezamenlijk 
standpunt over de behoefte aan 
mogelijke vervolgbijeenkom-
sten en acties

Uw deelname met vermelding van 
de naam van uw buurtvereniging 
en het aantal deelnemers kunt u 
richten aan info@dorpsraadnistel-
rode.nl of rechtstreeks bij de voor-
zitter via 06-53359017
www.dorpsraadnistelrode.nl
PS: Een leuk moment om de nieu-
we zaal van het Tramstation te le-
ren kennen !

NISTELrODE - in overleg met enkele buurtverenigingen heeft de dorps-
raad een aantal gezamenlijke belangen vastgesteld zoals parkeren, vei-
ligheid en buurtoverlast, inrichting en onderhoud van openbaar terrein, 
kinderopvang en mantelzorg voor ouderen. Voor een aantal van deze 
onderwerpen zijn voorzieningen en contacten beschikbaar.

Herman Wijffels durft kunst en 
crisis te verbinden

De oud-rabobank topman spreekt 
deze middag over het wereldbeeld 
dat hij nodig acht om met ons land 
vooruit te komen. 
Hij zet de aanwezigen graag op 
scherp met een vlammende toe-
spraak waarin hij de waarde van 
kunst, de toekomst en de huidige 
crisis aan elkaar verbindt. Anne-
Marie rakhorst, voorzitter van de 
Eugène Janssen Foundation: “Her-
man Wijffels weet als geen ander 
pittig, eerlijk en helder te verwoor-
den hoe belangrijk het creëren van 
maatschappelijke waarde is. Dat is 

precies wat kunst, crisis en duur-
zaamheid met elkaar gemeen heb-
ben.” 
 
Tijdens het benefietevenement 
spreekt rakhorst zelf ook de ge-
nodigden, afkomstig uit de top 
van het bedrijfsleven en overheid, 
toe. Na deze bijdragen volgt een 
bezichtiging van de beeldenroute 
dwars door Interart Beeldentuin & 
Galerie en Kasteel Heeswijk. Zowel 
in de tuinen als op de route naar 
het kasteel is staande, bewegende 
en hangende kunst geplaatst in het 

kader van de Biënnale 2012. Hans 
Dulfer neemt de muziek op het 
evenement voor zijn rekening. 

Het benefietevenement wordt af-
gesloten met een veiling waarop 
ook een aantal kunstitems te be-
machtigen is. De opbrengst van de 
veilig is voor de Eugène Janssen 
Foundation. Veilingmeester Junior 
Zegger veilt onder andere kunst-
werken van Ida de roy, Paul Bec-
kers, Shahid Parvez, Frank Lejeu-
ne, rené Donders en Marjan Smit. 

Daarnaast gaan een aantal verras-
singspakketten onder de hamer, 
waaronder een diner voor zes per-
sonen, verzorgd door sterrenkok 
Ton Verhaar van Hutten Catering. 
De opbrengst stelt de stichting in 
staat het goede werk van naamge-
ver Eugène Janssen voort te zetten.

HEESWIJK-DINTHEr – “Als we nederland echt willen veranderen, dan 
is een ander wereldbeeld noodzakelijk,” is de visie van groene koploper 
en econoom Herman Wijffels. op vrijdag 1 juni toont Wijffels in een 
prikkelend betoog hoe deze toekomstvisie meer dan ooit van toepas-
sing is op het thema ‘Kunst en Crisis’. Dat doet hij tijdens een bene-
fietevenement op de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in het Brabantse 
Heeswijk. 

Eugène Janssen Foundation

NISTELrODE - misschien is het in 
uw omgeving al gebeurd: plotse-
ling zakt iemand in elkaar en heeft 
snel hulp nodig. u heeft geen idee 
wat te doen, en roept hulp van an-
deren in. Dit kunt u voorkomen. 
u kunt zelf iets doen! ook u kunt 

leren hoe u levensreddende han-
delingen kunt doen!
EHBO vereniging Nistelrode orga-
niseert een cursus AED bedienen. 
Tijdens deze cursus wordt geleerd 
hoe te reanimeren en hoe een de-
fibrilator (AED) te bedienen. De 
cursus wordt gegeven door een 
gediplomeerd Kader en volgens 
de richtlijnen van het Oranje Kruis. 
Heeft men de cursus gevolgd, dan 

ontvangt de cursist een certificaat.
Kosten van deze cursus zijn 
€ 60,00, veelal te declareren bij de 
zorgverzekering.
De cursus wordt gehouden op 
5 en 12 juni, telkens van 19.30 tot 
22.00 uur, in het EHBO lokaal in 
het Dorpshuis. Aanmelden kan via 
email: ehbo-nistelrode@home.nl 
of telefonisch bij het secretariaat: 
Lambert Hendriks, 0412 612555.

cursus aED in Nistelrode

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar 
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op 
www.demooibernhezekrant.nl. 

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

PaPPenheimeRs

Deze en vorige week wordt in de gemeenteraad de perspectiefnota 
behandeld. Bij deze behandeling beschouwt de gemeenteraad de 
ontwikkelingen in voorbereiding op de begroting 2013. Waar moet 
volgende jaar geld aan uitgegeven worden en waar niet. De economi-
sche crisis en bezuinigingen beheersen de gemeentebegroting. Waar 
in de afgelopen jaren toch nog steeds grote bedragen werden uitge-
geven begint nu het besef door te dringen dat minder geld wel eens 
structurele vormen kan aannemen. In de saai voorgelezen algemene 
beschouwingen lieten enkele fracties donderdag al wel horen dat er 
heldere keuze gemaakt moeten worden. Dus ook keuzes om zaken 
niet te doen of op de lange baan te schuiven. In de ogen van de oppo-
sitie hanteert het college te veel de kaasschaaf. Afgelopen donderdag 
werd een balletje opgeworpen om investeringen in de nieuwbouw van 
de Beekgraaf en uitbreiding van het Hooghuis uit te stellen en ook te 
kijken naar andere grote investeringen. Opvallend is het dat zeker de 
coalitie geen eensluidende mening heeft. 

De vergadering in eerste termijn donderdag was tam. Die in tweede 
termijn deze week wordt mogelijk wat feller. We zullen zien of burge-
meester Jan zijn naam eer aandoet en de boel bij elkaar kan houwen. 

Raadslid Gerard las donderdag zijn teleurstelling voor omdat bur-
gemeester Jan hem demagogisch handelen had verweten. Niemand 
reageerde daarop. Dat is wel duidelijk dan. 

Van raadslid Gerard zal Jan nu al wel mogen vertrekken naar Gilze 
Rijen. Andere fracties hebben laten weten dat hij nog maar even de 
vergadering van september moet leiden. Met de vergadering van 
september vorig jaar vers in het geheugen is het maar de vraag of 
burgemeester Jan daar goed aan doet. Als ze in Gilze Rijen zo op hem 
zitten te wachten kan hij misschien nu ook maar beter gaan. Bernheze 
redt zich wel, de raad moet uiteindelijk toch zelf beslissen. Misschien 
is Bernheze de komende jaren nog een leuke klus voor oud burge-
meester José. Zij heeft vaker met dit bijltje gehakt en kent bovendien 
de Bernhezer pappenheimers. 

Deze week bestaat de “Bernheze open coffee” één jaar. Betrokken 
Bernhezenaren besteden een uurtje of anderhalf per maand aan 
uitwisseling van ideeën en netwerken. Onder het genot van een kopje 
lekkere koffie ook een goed moment om de Bernhezer politiek te 
laten passeren. 

SP BERNHEZE 
Het verkiezingsprogramma 2010-
2014 van de SP Bernheze is duide-
lijk over boeren en industrie. De SP 
Bernheze ziet megastallen, gezien 
de huidige inzichten, als een be-
dreiging voor de volksgezondheid. 
Teveel is onduidelijk over risico’s.

Intensief antibioticagebruik heeft 
zeer resistente bacteriën opgele-
verd. De bio-industrie hoort niet in 

het buitengebied thuis. Landelijk is 
de politiek dat gaan inzien. Bouw-
blokken voor intensieve veehou-
derij zijn daarom nog maximaal 
1,5 hectare. Dat is de absolute 
grens wat de SP betreft. Maximale 
ruimte wil de SP geven aan boeren 
die grondgebonden produceren. 
Denk aan akkerbouw, planten-
teelt, rundveehouderij met uitloop 
naar buiten en bosbouw. Deze 
ondernemers ziet de SP Bernheze 
als beheerders van ons kostbare 
landschap. De ondernemers spe-
len ook een rol in het behouden 
van kleinschalige landschapsele-
menten. De inzet van de SP blijft 
gericht op landschaps- en natuur-
behoud in ons buitengebied. Er ligt 
een prachtig Landschapsontwikke-
lingsplan (LOP) voor in Bernheze. 

SP wil maximale ruimte aan geven 
aan natuurbehoud. Stimuleren 
van nieuwe economische dragers. 
recreatie en toerisme gaan een 
steeds belangrijkere rol spelen. De 
combinatie met landschapsbehoud 
geeft hierbij een nieuwe uitdaging. 
Innovatieve ondernemers zijn daar 
al mee aan de slag. Daar wil de 
SP Bernheze maximale steun aan 
geven. Voor industrie hebben we 
meer dan voldoende ruimte op de 
huidige - bestaande - industrieter-
reinen. Die moeten gerevitaliseerd 
worden en hergebruikt. 

Geen nieuwe natuur opofferen 
aan leegstand. Dat kost ons mil-
joenen die we veel beter kunnen 
spenderen aan het behoud van ons 
kostbare landschap. 

Krijgen boeren de ruimte of gaat de ruimte 
naar de industrie?

STELLiNG

om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat 
allemaal dezelfde stelling. Wij vragen daarbij hun visie over deze stelling terug te 
sturen. Zo leert u de partijen goed kennen. 

BERNHEZE SoLiDaiR 
Een stelling, die al direct vragen 
oproept. Krijgen doet namelijk nie-
mand iets en zeker niet zonder argu-
menten. ruimte is een schaars goed 
en moet dus goed verdeeld worden. 
Door boeren en industrie tegenover 
elkaar te zetten komt men niet tot 

de juiste afwegingen. Boeren produ-
ceren ook en zijn in onze ogen ook 
als industrie aan te merken. En als 
we dat gegeven accepteren kunnen 
we gezamenlijk op basis van argu-
menten en afwegingen de schaarse 
ruimte verdelen.

PRoGRESSiEF BERNHEZE
Niet boeren, maar doorpakken !

Progressief Bernheze is altijd voor-
stander geweest van een bedrijven-
terrein in Heesch-west van maxi-
maal 60 ha en dan nog alleen als de 
noodzaak is aangetoond en als er 
geen bedrijventerrein zou komen in 
de Kloosterstraat (ten zuiden van de 
A2 in Den Bosch) Was het maar 60 
ha geworden, dan waren er nu veel 
mensen blij geweest. De gehele re-
gio heeft nu gekozen voor het wel 
doorgaan van Waalboss en geen uit-

breiding in Veghel en Haps (met gro-
te financiële gevolgen daar). Bijna 
het gehele terrein is aangekocht. De 
boeren hebben besloten om te ver-
kopen. Voor ons is stoppen nu geen 
optie meer. Met beide benen op de 
grond zeggen we nu: ”Doorpakken”

Laten we er een prachtig, duurzaam, 
groen bedrijventerrein van maken. 
In fasen, afhankelijk van de behoef-
te. Onderzoek of intussen aan gron-
den, die nu nog niet nodig zijn, voor-
lopig een andere invulling gegeven 
kan worden. Zonnepanelen kunnen 

zich bijvoorbeeld al in 10 jaar tijd te-
rugverdienen. En laten we bedrijven, 
die in Bernheze niet op de goede 
plek zitten, stimuleren om zich te 
verplaatsen naar Heesch-West. Wij 
denken daarmee zeker 15 ha in te 
kunnen vullen.

aBB
Verdienen boeren ruimte of indus-
trie?

Vanuit historisch perspectief heeft 
de agrarische sector een grote 
stempel gedrukt op het gebruik 
en beheer van het platteland in de 
gemeente Bernheze. De agrarische 
ondernemers werken hard aan het 
verduurzamen van hun bedrijven 
om ook in de toekomst rendabel te 
blijven ondernemen.

Algemeen Belang Bernheze (ABB) 
vindt dat de ruimte met name naar 
de industrie gaat. Bijvoorbeeld het 
industrieterrein Vorstengrafdonk is 
nog niet vol, of er is al ruimte ge-
reserveerd voor bedrijven middels 
industrieterrein ‘Heesch West’.

Daarnaast is de huidige coalitie be-
zig om de vestigings- en verplaat-
singseisen voor onze agrarische 
sector flink op te schroeven. Wij 

van ABB vinden dat de agrarische 
sector door middel van passende 
investeringen en in relatie tot de 
industrie voorrang verdient.
Dit betekent uiteraard niet dat 
daardoor geen bedrijfseconomi-
sche sector meer mogelijk is. Bin-
nen de huidige coalitie wordt de 
agrarische sector teveel als ver-
oorzaker van problemen voor mi-
lieu en volksgezondheid gezien, 
wat maar ten dele waar is. Om 
een voorbeeld te noemen, bij de 
Q-koorts zijn de geitenhouderijen 
de veroorzaker maar door slechte 
regie van maatregelen vanuit de 
overheden heeft de agrarische sec-
tor een negatief imago opgelopen.
Wij vinden dat de agrarische sector 
het beste de ruimte kan beheren 
tegen een economische aanvaard-
baar niveau en met behoud van 
milieu en volksgezondheid. 

Waarbij het evt. overstappen naar 
recreatiemogelijkheden gestimu-

leerd dient te worden. Het is be-
langrijk dat de agrarische sector in 
Nederland behouden blijft, om zo 
de controle van de voedselveilig-
heid zo dicht mogelijk bij huis uit 
te voeren. Iedereen herinnert zich 
de EHEC bacterie, welke grote on-
rust veroorzaakte in Duitsland on-
der de consumenten van groenten. 
De controle op voedselveiligheid is 
voor zover wij weten in geen enkel 
land zo goed en zorgvuldig geor-
ganiseerd als is Nederland. Verder 
zorgt de agrarische sector voor 
aanzienlijke werkgelegenheid, wat 
zeker in deze economisch onze-
kere tijd meegewogen dient te 
worden in de verdeling van de in 
Nederland beschikbare ruimte.

Stroom voor het gehele pinkster-
feest, oa voor iedere braderiedeel-
nemer, geluid uit de luidsprekers, 
portofoons die zorgen dat de orga-
nisatie overal van op de hoogte is, 
het werkt allemaal. Tonnie en Nick 
gaan met ‘frisse’ tegenzin de orga-
nisatie verlaten, een nieuwe baan 

voor Nick brengt met zich mee dat 
hij afscheid moet nemen, beide za-
ken zijn niet te combineren. 
De organisatie bedankt de twee 
toppers voor hun jarenlange on-
tembare inzet. Namens alle organi-
satieleden van de afgelopen jaren:
BEDANKT.

Zeldzaam team
Technische uitdagingen in een goed stroomplan

NISTELrODE - Stichting Pinksterfeesten nistelrode gaat afscheid ne-
men van twee zeldzaam trouwe mensen. maar liefst 15 jaar heeft Ton-
nie Steijn met zijn zoon nick dit evenement een professionele uitstra-
ling bezorgd wat betreft de stroomvoorzieningen en elektriciteit. 
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Informatie voor de kernen

Recht 
dichtbij….

Een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval, maar ook een fout van een 
ziekenhuis of arts, allemaal oorzaken van letsel of zoals het ook wel 
wordt genoemd personenschade. Het is een technisch en emotioneel 
heel lastig rechtsgebied. Voor het slachtoffer geldt, zoals al eens is 
opgemerkt, een dubbel slachtofferschap: eerst het letsel en daarna de 
vaak uiterst moeizame procedure voor vergoeding van de schade.

Allereerst: als je slachtoffer bent geworden, staat je hoofd niet direct 
naar schadevergoeding, maar ben je meer bezig met er bovenop 
komen. Toch zul je niet te lang moeten wachten met het aansprakelijk 
stellen van degene die het letsel heeft veroorzaakt. Daarna word je 
mogelijk geconfronteerd met een partij die ontkent of betwijfelt dat het 
zijn schuld is dat jou iets is overkomen. Vaak zit daar een verzekeraar 
tussen en ik heb nog niet vaak meegemaakt dat een verzekeraar 
spontaan schuld erkent. Dus daar komt al de discussie over oorzaak en 
letsel en eigen schuld op tafel.

Verder krijg je nog de medische kant van de zaak. Is het letsel blijvend? 
Hoe erg is het eigenlijk? Verhindert het letsel je functioneren op het 
werk? En thuis? 

En dan nog: Wat voor een vergoeding is passend? Vergoeding van 
medische kosten, hulpmiddelen en verminderd arbeidsvermogen zijn 
nog wel uit te rekenen. Maar hoe druk je het trauma en het verdriet 
in geld uit? En wat is bijvoorbeeld het verlies van het gebruik van 
een hand of van je gezichtsvermogen ‘waard’? Wat als je je niet meer 
kunt concentreren? Dit soort procedures over schuld, oorzaak, gevolg 
en schade leidt nogal eens tot rechtszaken die jarenlang kunnen 
voortslepen.

Gelukkig ontstaat meer en meer het besef dat vertraging bij dit soort 
zaken op zichzelf al weer traumatisch is. Kijk maar eens op de site van 
de Letselschaderaad www.letselschaderaad.nl.

Streven naar goede bemiddeling en - waar mogelijk -  een in 
gezamenlijk overleg bereikte oplossing is veel waard. Het is over het 
algemeen sneller, waardoor de onzekerheid eerder ophoudt en het is 
vaak ook goedkoper. Maar er zijn er wel twee voor nodig. En dus de 
moed – ook van de veroorzaker – om het gesprek aan te gaan. 

Als u met vragen op dit gebied zit, neemt u dan tijdig contact op met 
uw juridisch adviseur.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column inschrijfdag KinderVakantieWeek 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Van 6 t/m 10 augustus zal in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek de 
KinderVakantieWeek plaatsvinden. 
Alle basisschoolkinderen van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek mogen 
hieraan deelnemen. Het thema is 
‘Boerderij’ en de voorbereidingen 
om er weer een spectaculaire week 
van te maken zijn in volle gang. 

Zoals je weet is het hard werken op 
de boerderij. We gaan natuurlijk 
beginnen met het bouwen van een 
stal, hooischuur, kippenhok of wat 
er dan ook maar thuishoort op een 
boerderij. Daarnaast zal er volop 

sport en spel zijn. De theatergroep 
is druk met het instuderen van een 
spannend verhaal en natuurlijk 
komt op woensdag de brandweer 
en mogen jullie je allemaal uitleven 
in het schuim. Dat wordt dus met 
de kippen op stok om de volgende 
dag bij het kraaien van de haan uit 
de veren te komen zodat je er weer 
een dag volop tegenaan kunt. 

De Bovenbouwers worden dit jaar 
extra op de proef gesteld met uit-
dagende activiteiten en een nacht-
spel om nooit te vergeten. Zorg 
dat je de inschrijfdag niet mist en 

bemachtig een plekje op de gezel-
ligste boerderij van Nederland! Wil 
je erbij zijn, maar ben je 12 jaar of 
ouder? Dat kan! Zonder vrijwilli-
gers kan deze week niet doorgaan. 
Lijkt het je leuk er samen met de 
kinderen een beestenboel van te 
maken, geef je dan op via www.
stichting-ranja.nl. 

Ook is het mogelijk je maatschap-
pelijke stage bij ons te lopen, je 
hebt dan voor het schooljaar be-
gint al je uren al in je zak! Meld je 
aan via de site. Tot ziens allemaal 2 
juni en 6 augustus! 

HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK - mis ‘m niet! De inschrijfdag voor 
de KinderVakantieWeek van Heeswijk-Dinther en Loosbroek. op 2 juni 
van 9.30 tot 11.00 uur in de Wis in Loosbroek en van 13.30 tot 15.30 
uur in soos imeet in Heeswijk-Dinther. Kosten per kind voor de gehele 
week zijn € 15,--. nadien opgeven kan tot 16 juni telefonisch op num-
mer 0613376947, of via onze site www.stichting-ranja.nl. De kosten 
zijn dan € 20,-- per kind per week. op de dag zelf kan worden aange-
geven bij welke andere kinderen uw kind in de groep wil, nadien is dit 
niet meer mogelijk. 

Ervaring met het spel met de me-
talen ballen is niet nodig. Het Gilde 
zorgt voor een goede uitleg en be-
geleiding. Het weer zal geen spel-
breker zijn, want naast de 14 bui-
tenbanen beschikt De Gildenhof 
over 9 binnenbanen. 
Deelnemers worden om 13.30 uur 

in de Gildenhof verwacht. Daar 
wordt u ontvangen met koffie/
thee en cake. De mensen 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 gaat de eerste ron-
de van start. In totaal worden er 
twee rondes gespeeld. Om 16.30 
uur is de prijsuitreiking. 

Om de middag goed voor te berei-
den is het nodig, dat de organisatie 
van tevoren weet hoeveel deelne-
mers te verwachten zijn. Daarom 
vragen wij u zich voor 12 juni aan 
te melden bij Ans Geurts tel: 0412-
611461 of via e-mail naar kbo.
nistelrode@home.nl met vermel-
ding van uw naam, adres en aantal 
deelnemers.

Uitnodiging voor alle 
KBo-leden
Jeu de Boules middag

NISTELrODE - op dinsdag 12 juni organiseert KBo nistelrode voor het 
vijfde jaar in successie voor haar leden een middag Jeu de Boules op de 
Gildenhof aan de Hoge Akkers. Alle leden worden van harte uitgenodigd 
om mee te doen. Deelname is GrATiS en er zijn leuke prijzen te winnen. 

SP: Bestemmingsplan buitengebied 
vaststellen 

WoG
Een WOG is een Woon Ontwikke-
lingsGebied. Ongewenste ontwik-
kelingen kunnen zo plaats maken 
voor woningbouw. Een goede zaak 
om zo stoppende ondernemers te 
helpen.

roG 
Een rOG is een recreatie Ontwik-
kelingsGebied. De nieuwe econo-
mie in het buitengebied. ruimte 
voor ondernemers die met recre-
atie en vrije tijdbesteding de kost 
gaan verdienen. Een aantrekkelijk 
buitengebied zonder stank en fijn-
stof met daaraan gehechte bacte-
riën is dan wel een noodzakelijke 
voorwaarde.

noG 
Een NOG is een Natuur Ontwikke-
lings Gebied. Van belang voor de 
leefbaarheid. In de buurt van na-
tuur mag geen uitstoot van ammo-
niak en andere vervuilende stoffen 
zijn. Dat tast de natuur onaan-
vaardbaar aan. Verder ontwikkelen 
van onder andere de Maashorst 
past prima daarin.

LoG 
Landbouw OntwikkelingsGebie-
den zijn een erfenis van de recon-
structiewet. Een faliekant falende 
wet. In plaats van afwaarts bewe-
gen van bedrijven, is de varkens 
en kippenstapel van Bernheze met 
31% gegroeid vanaf 2002. Een 

bedreiging van de volksgezond-
heid. Met bouwblokken van maxi-
maal 1,5 ha is de limiet voor de 
SP bereikt. Ondernemers kunnen 
–desgewenst- meerdere locaties 
verwerven als die 1,5 ha niet vol-
doende is voor hun expansiedrang. 
Dat staan ieder vrij.

BerNHeZe – Het bestemmingsplan buitengebied kan in juni vastge-
steld worden. eindelijk! met name het initiatief “megastallen nee” 
heeft veel ogen doen open gaan. ook die van de provincie noord-Bra-
bant. in maart 2010 werd een stop op megastallen aangekondigd. De 
SP-Bernheze juichte die stap toe. Volksgezondheid kwam centraal te 
staan. Grenzen aan de groei werden duidelijk. megastallen horen niet 
in het buitengebied thuis. 

Het is klip en klaar dat we de ko-
mende jaren een pas op de plaats 
dienen te maken en een aantal 
ontwikkelingen dienen uit te stel-
len of op een later moment dienen 
ontwikkelen, maar voor ons als 
Bernheze Solidair, mag zeker één 
onderdeel hierdoor niet in het ge-
ding komen en dat is de aandacht 
voor kwetsbare groepen inwoners 
van Bernheze. Daarbij denken wij 
onder andere aan de volgende si-
tuaties. 

- Financieel: In de Perspectiefnota 
worden de nodige bezuinigin-

gen voorgesteld, maar wij zijn blij 
te zien dat hiermee niemand van 
onze inwoners zodanig worden 
getroffen dat deze niet meer mee 
kunnen doen in de samenleving. 
Daarnaast biedt het maatschappe-
lijk ondersteuningsfonds de moge-
lijkheid om kwetsbare groepen die 
onevenredig hard door rijksover-
heidsmaatregelen worden getrof-
fen een oplossing aan te bieden.

- Verkeerssituatie: Zeker ook een 
belangrijk ander aspect van aan-
dacht voor kwetsbare groepen is 
het blijven investeren in verkeers-

veiligheid. Hierbij denken wij dan 
met name aan verkeersveiligheid 
voor fietsers, voetgangers en min-
dervaliden. Waarbij het uitgangs-
punt dient te zijn het autoluw ma-
ken van onze hoofdkernen en de 
aandacht van deze centra te ver-
leggen naar de kwetsbare verkeer-
gebruikers.

Het is wat ons betreft duidelijk: 
Aandacht voor de kwetsbare groep 
inwoners vergroot het woonple-
zier, maatschappelijke/sociale be-
trokkenheid en zeker ook de leef-
baarheid van Bernheze!

Bernheze Solidair: aandacht voor 
Kwetsbare groepen!

BErNHEZE - Tijdens onze eerste termijn van de perspectiefnota op donderdag-
avond 24 mei hebben wij in onze beschouwingen één belangrijke rode draad ge-
hanteerd, namelijk bij de bezuinigingen dienen we te waken voor de kwetsbare 
groep inwoners van Bernheze. 

Gerjo van Kessel (Raadslid)

Cor van Erp, Raadslid SP
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• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21 www.vdburgt.org

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

BERNHEZE

Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur,  
vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Volop planten die de 

hele zomer bloeien, 

voor in de tuin of pot! 

Inschrijven kan op zaterdag 23 
juni, tussen 10.30 en 12.00 uur 
in De Wis. Inschrijfgeld: Volwas-
senen (vanaf 16 jaar) € 5,00.
Kinderen (6 t/m 15 jaar) € 2,00.
Kinderen jonger dan 6 jaar GrA-
TIS.
Het is ook mogelijk om 22, 23 of 
24 augustus nog in te schrijven. 
Het inschrijfgeld wordt dan met 
€ 1,00 verhoogd. Er kan per dag 
worden meegelopen. De kosten 
bedragen dan € 2,50 per dag (voor 
volwassenen vanaf 16 jaar) en 
€ 1,00 voor kinderen van 6 t/m 
16 jaar.

De afstanden zijn 3, 5 of 10 ki-
lometer (10 km: vanaf de basis-
school, of onder begeleiding van 
een persoon vanaf 18 jaar)

Wij hopen op een grote opkomst, 
veel gezelligheid en natuurlijk 
mooi weer.

inschrijving Wandeldriedaagse
LOOSBrOEK - ook in 2012 willen wij de beste beentjes voor zet-
ten en daarom zal op 22, 23 en 24 augustus onze wandeldriedaagse 
georganiseerd worden. De voorinschrijving was de twee voorgaande 
jaren een groot succes. Daarom willen we dat ook dit jaar doorvoe-
ren zodat alles op de startdagen vlekkeloos verloopt.

HEESCH - Maricus van Uden 
(82) is speciaal voor de Mooi-
BernhezeKrant in de berken-
boom in zijn tuin geklommen 
om het jonge grut van een lijs-
ter vast te leggen. Het nest zat 
in een mik (kruising van tak-
ken) hoog in de boom en de 5 
jonge lijsters waren ongeveer 
vleug (klaar om uit te vliegen). 
Tijd dus voor Maricus om in de 
boom te klimmen tot hij op 3,5 
– 4 meter hoogte op het nest 
van mos neer kon kijken. Daar 
heeft hij voor u deze unieke foto 
gemaakt. 

Een lentegroet uit Heesch

iVN Vlinder- en insectenwandeling 
De natuur verkennen onder leiding van een gids

Onder begeleiding van natuurgids 
mevrouw Cun Wijnen vertrokken 
de natuurvorsers rond half elf met 
netten, louppotjes, tellijsten en de 
nodige boeken om alles te kunnen 
opzoeken en te determineren. Na-

tuurlijk gingen ook de camera’s, 
vergrootglazen en verrekijkers 
mee. 

Naarstig werd in het hoge gras en 
in het riet langs de rand van de 
waterplas gezocht naar libellen, 
waterjuffers, vlinders en overige 
insecten. Als er iets gevonden 
werd dat niet meteen thuis ge-
bracht kon worden, dan werd het 
in de meegebrachte naslagwer-
ken opgezocht en het resultaat 
besproken. 
Voor sommige deelnemers was 
dat niet nodig, dat waren zelf 
wandelende naslagwerken. Een 
van de deelnemers telde vooral 
het aantal keren dat een bepaald 
insect of vlinder werd waargeno-
men. 

Insecten en vlinders hebben vaak 
de meest vreemde benamingen. 
Wat dacht u van: Het bruin zan-
doogje, het reuze-populieren-
haantje, het feeënlampje, het lan-
tarentje en de rode vuurjuffer. Ook 
werden veel wetenswaardigheden 
uitgelegd; zo weten de deelne-
mers nu dat nachtvlinders (die wij 
vaak maar motten noemen) geen 
knopjes hebben aan het einde van 

de antennes op hun voorhoofd en 
dat dagpauwogen het liefst ver-
blijven tussen de brandnetels.

Voor de kinderen werd regelmatig 
een vlinder of insect gevangen, 
die dan tijdelijk in een louppotje 
werd gedaan, zodat deze door het 
vergrootglas in het potje goed be-
keken kon worden. 

BErNHEZE - De iVn Vlinder- en insectengroep Bernheze en oss 
organiseerde op 2e pinksterdag een vlinder- en insectenwandeling 
rond de plas in het bomenpark Heesch. De groep van 25 deelnemers 
ging op pad met diverse attributen, waaronder natuurlijk de nodige 
camera’s, vergrootglazen en verrekijkers. 

Voor meer informatie over wandelingen zie www.ivnbernheze.nl 
en www.ivnoss.nl Meer foto’s over deze zeer interessante wandeling 
vindt u op www.mooiheesch.nl

Foto’s: Marcel van der Steen
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MooiBernhezertje

Wilt u ook een zoekertje 
plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

SUDoKU

FEESTJE? zeskamp? 
huur een springkussen, spellen 
of tent bij de goedkoopste 
en grootste attractieverhuur-
der van de regio. Al vanaf 5 
euro www.springkussens.nl 
of www.zeskampen.nl
uit Uden

Pieta’s ouders woonden in de Heu-
velstraat op nr. 40 en daarnaast 
kwam een huis vrij, dat Henk en 
Pieta kregen toegewezen. Henk 
werkte als heftruckchauffeur bij 
de Swanenberg, intussen UVG en 
bleef daar nog 40 jaar. En toen 
was het jubileum ook meteen een 
afscheidsfeest. Zijn oud-collega’s 
ziet hij nog steeds. “Heel uitzon-
derlijk zoals je daar nog betrokken 
wordt bij alle activiteiten”, vertelt 
hij trots. 

Pieta had voor het huwelijk maar 
liefst 9 jaar bij de Gruijter in Den 
Bosch gewerkt. Toen de kinderen 
kwamen, Anita, Diana, robertine 
en Nancy, bleef ze zoals iedereen in 
die tijd thuis voor het huishouden 

zorgen. Vele jaren kwam ze bij de 
familie v.d. Akker om de wekelijkse 
huishoudelijke werkzaamheden te 
doen. Ook bij het Tramstation wa-
ren vele maandagen gevuld met 
de wekelijkse poetsdag. 
Intussen zijn er ook nog 8 kleinkin-
deren gekomen. Een mooie familie 
waar ze heel trots op zijn.
Ze doen allebei vrijwilligerswerk en 
weten hun dagen wel te vullen met 
allerlei activiteiten. Het paviljoentje 
krijgt wat vrijwillige uren van Pieta. 
Daar serveert ze en daar krijgen ze 
ieder jaar een mooie feestavond 
als bedankje. Henk zorgt al 17 jaar 
mede voor het rondbrengen van 
‘Tafeltje Dekje’. 29 mei jongstle-
den vierden ze hun gouden brui-
loft met familie en vrienden.

50 jaar huwelijk: Goud

NISTeLrODe – Henk en Pieta van den Broek Geurts kijken met plezier 
terug op 50 jaar huwelijk. Ze leerden elkaar kennen bij de opa van 
Henk, waar Pieta met haar vriendin, het nichtje van Henk kwam. 29 mei 
1962 werd de trouwdag gevierd, Henk toen 26 en Pieta 23 jaar jong.

overname 
Videotheek 
Heesch
HEESCH - Vanaf één juni wordt de 
videotheek overgenomen door Jan 
van Hees. Toen de huidige eige-
naar wilde stoppen kwam er een 
mooie kans voor Jan. 

De overname van de videotheek 
betekent voor hem een grote nieu-
we stap die tot stand is gekomen 
door zijn liefde voor films. Omdat 
de huidige eigenaar al een tijdje 
wist dat hij wilde stoppen met de 
vieotheek zijn er de laatste 2 maan-
den bijna geen nieuwe films meer 
aan het assortiment toegevoegd. 
Daar komt snel verandering in.
De openingstijden worden iets ge-
wijzigd. Maandag t/m Vrijdag van 
17.00 – 21.00 uur. Zaterdag en 
zondag van 15.00 – 21.00 uur. Jan 
wenst u voor straks veel kijkplezier 
en wat hem betreft tot snel.

Kienen
LOOSBrOEK - De ziekenbezoek-
groep van de parochie Loosbroek 
organiseert op maandag 4 juni om 
19.30 uur een kienavond in ge-
meenschapshuis de Wis.

De opbrengst van deze avond is 

voor het ziekenbezoek aan de zie-
ken, eenzamen en gehandicapten 
van de gemeenschap. Ook tijdens 
Kerstmis, het weekend van Palm-
zondag en tijdens de Nationale 
Ziekendag in september krijgen zij 
onze aandacht.

U komt toch ook kienen? Er zijn 
prachtige prijzen te winnen. 

Waarom deze actie?
Het in stand houden van een mu-
ziekvereniging kost heel veel geld. 
Belangrijke kosten voor onze ver-
eniging zijn de instrumenten en de 
opleidingen. Het grootste deel van 
onze inkomsten verkrijgen wij uit 
gemeentelijke subsidies, contribu-
ties en lesgelden van leden. Ook 
de Vrienden van Harmonie Sint 
Servaes ondersteunen ons jaarlijks. 
regelmatig treden wij belangeloos 

op in de gemeenschap bij festivi-
teiten en openingen, geven we 
serenades bij Koninklijke Onder-
scheidingen, maar zijn we ook (op 
verzoek) aanwezig bij bijzondere 
jubilea, zoals een gouden huwelijk. 

Mogen we weer op u rekenen? 
U herkent onze leden aan de col-
lectebus met het harmonielogo en 
een badge van de vereniging. Al-
vast bedankt.

Dintherse Harmonie 
houdt donateursactie

HEESWIJK-DINTHEr - Harmonie Sint Servaes houdt in de week van  
1 tot en met 8 juni haar jaarlijkse donateursactie. Leden van de vereni-
ging gaan huis aan huis collecteren voor een kleine financiële ondersteu-
ning vanuit de gemeenschap. Als dank verzorgen we op zondag 24 juni 
a.s. om 19.00 uur het inmiddels traditionele kerkpleinconcert in Dinther. 

BERNHEZER
FamiLiEBERicHTEN

Hieronder enkele voorbeelden van 
onze geboorte aankondigingen 
voor DeMooibernhezekrant.
wilt u ook graag de geboorte van 
uw zoon, dochter of kleinkind ver-
melden in DeMooiBernhezekrant 
dan kunnen wij dit voor u in orde 
maken. Stuur de gegevens op en 
wij zorgen dat het de volgende 
uitgave geplaatst wordt. kosten  
€ 15,00 bij contante betaling en  
€ 17,85 op rekening. Mail naar of-
fice@demooibernhezekrant.nl

Naam
Datum

Wij zijn erg blij en gelukkig met de 
geboorte van onze dochter

Naam & Naam
Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

Naam
Datum

Wij zijn erg blij en gelukkig met de 
geboorte van onze zoon

Naam & Naam
Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

HEESCH - Dit jaar voor het 4de 
jaar organiseert buurtverenging 
BLuumKeSBuurT, haar jaarlijkse 
kofferbak markt. op zondag 3 juni 
2012 aan de narcislaan in Heesch. 

Door middel van veel reclame op 
sites, het verspreiden van flyers, 
het aanplakken van posters en 
door in een ruim gebied te adver-
teren in weekkranten, wist de or-
ganisatie al op de eerste markt een 
groot aantal standhouders en be-
zoekers richting Heesch te krijgen. 
En dankzij het aanhoudende en-
thousiasme en de inzet van de 
organisatie en natuurlijk het her-
kenbare logo op ons reclamema-
teriaal, zijn we inmiddels aardig op 
weg om een begrip te worden in 
dit gebeuren.
Ons logo, dat aangeeft dat de 
entree slechts 1 euro bedraagt, 
en het feit dat er veel eenmalige 

standhouders deelnemen, maakt 
het voor de bezoeker extra leuk.
Dus kom gezellig zondag 3 juni 
een kijkje nemen op onze kof-
ferbakmarkt. Open van 9.00 tot 
17.00 uur. En van de entreeprijs 
hoef je bij ons niet te schrikken.

Kofferbak markt bluumkes 
buurt 2012

VOrSTENBOSCH - Wij willen u 
alvast onder de aandacht brengen 
dat de Kerkstraat weer haar jaar-
lijkse Avond Wandel 4-Daagse or-
ganiseert. Dit is ons jubileumjaar 
namelijk de 25e keer, waarvoor 
wij iets speciaals in petto hebben 
voor jullie. 

Deze is vastgesteld op dinsdag, 
woensdag, donderdag, en vrijdag 
respectievelijk 5-6-7 en 8 juni a.s. 
inschrijving tussen 18.00 en 19.00 
uur bij Bar ’De Ketel’. 
Houdt deze avonden alvast vrij. 
de Commissie A.W.4.D. de Kerk-
straat. 

avond Wandel 4-Daagse 
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B o uW t
BERNHEZE UW BoUWPERiKELEN iN BERNHEZE BoUWT?

iNFo@DEmooiBERNHEZEKRaNT.NL

Een rondje in de bouw…

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.

De eerste steen is gelegd en de deelnemende partijen waren er 
bijna allemaal bij. Zo ook de voorzitter en secretaris van Fanfare 
St. Lambertus, ook al duurt het nog bijna een jaar, zij waren snel 
‘in de zaal’ om de mogelijkheden te bekijken.

FaNFaRE maaKT NU aL GEBRUiK VaN cc NESTERLÉ.
NISTELrODE - Het mooie van ondernemen in eigen gemeente zorgt ervoor dat het maatschappelijk 
ondernemen heel ver kan gaan. De bedrijven weten wat er speelt en zo gaf Bevers Installatietechniek 
Fanfare St. Lambertus de mogelijkheid om het oud ijzer van de oude jongensschool op te komen halen. 
Mario van Dijk, mede-eigenaar van het installatiebedrijf, wist dat er een oud-ijzer-ploeg van de fanfare 
al jaren het oud ijzer ophaalt in Nistelrode om de exploitatie van de muziekvereniging te bekostigen. In 
de bouwvergadering liet Mario de vraag vallen of er bezwaar was de 
fanfare te vragen. Dit werd meteen enthousiast ontvangen door alle 
partijen en natuurlijk was ook de fanfare blij met het initiatief.
De klus was te groot voor de vaste oud-ijzer ploeg en meteen kwam er . 
Er kwamen een tiental leden en enkele vrijwilligers op vrijdagmorgen na 
Hemelvaart om 09.00 uur helpen om het ‘karwei te klaren’. Ze waren 
erg blijf met het initiatief van Bevers Installatietechniek.   
Tijdens het opruimen werden vele herinneringen opgehaald over de 
oude jongensschool waarin voor de meeste vrijwilligers van deze mor-
gen, eens hun basisonderwijs vorm kreeg.  De overbuurman, rainbow 
Centre eigenaar Johnny van Loon zorgde voor de koffie en rond 12.30 
uur waren alle leidingen en het oud ijzer verleden tijd in bouw Nesterlé.  
Het oud ijzer is al tientallen jaren een inkomstenbron voor fanfare St. 
Lambertus en deze geste werd dan ook erg gewaardeerd. Met dank 
aan Bevers Installatietechniek, met name Mario van Dijk voor zijn alerte 
initiatief.

Intussen zijn de werkzaamheden in volle gang in het bestaande 
gebouw dat gerenoveerd wordt en in het nieuwe gedeelte dat 
als een speer omhoog schiet. Mooi om te zien dat de Nistelro-
dese als werknemer hier mee hun eigen cultureel centrum op-
bouwen. Simon Hanegraaf werkt bij Muller Bouw. 

 Aanzicht Plein1969 is heel anders sinds de muur lichter is.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

ZomERTERRaS ZoRGT VooR EcHT ZomER
NISTELrODE - Midden op het plein is het zomerterras her-
rezen en heeft op de kermis een prominente plek gehad. Dit 
weekend was Martijn Timmers de gastheer, hij had een mooi 
druk weekend om aan zijn werkplek te wennen. Hij gaat ko-
mende 4 maanden ’t Zomerterras in de avonduren draaien en 
zal er vele gezellige avonden van maken. Onder andere tijdens 
de EK, een groot scherm zal de bezoekers tijdens de span-
nende wedstrijden lokken. Ook de pizza’s werden gebakken 
voor de bezoekers van het terras zodat de medewerkers van 
’t Zomerterras alvast konden oefenen met de pizza steenoven. 

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

 HEESWiJK-DiNTHER

“Vorstenbosch maakt Nisseroi mooier”
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NISTELrODE - Familie Van der Wielen bouwde een nieuwe melkveestal die ruimte biedt aan 130 melk-
koeien. De koeien krijgen hiermee een grote en frisse ruimte, voorzien van allerlei gemakken. 

Zo kunnen de koeien op comfortabele koeienbedden liggen en hun rug krabben aan de speciale koeienmas-
sageborstels. Het melkveebedrijf, aan de Jonkerstraat 5 te Nistelrode, is vrijdag 1 juni te bezichtigen tijdens de 
open dag. Naast de boerencollega’s zijn burgers nadrukkelijk van harte welkom.
Speciaal voor de kinderen staat een kinderhoek en een luchtkussen opgesteld en zij kunnen kalfjes aaien. Voor 
een hapje en een drankje is gezorgd. Er is gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto’s als 
fietsers. De open dag is van 13.00 uur tot 19.00 uur.

open dag vrijdag 1 juni
Koeien worden verwend bij familie van der Wielen

open dag

Familie van der Wielen, Jonkerstraat 5 te nistelrode

NiEUWE
mELKVEESTaL

Vrijdag 1 juni 2012 van 13.00 - 19.00 uur

een bezoek aan deze stal is

zeer zeker de moeite waard!

Dit jaarlijks terugkerende spektakel 
is dit jaar mede dankzij het mooie 
weer erg druk bezocht. De 24 
teams begonnen ’s ochtends om 
10.00 uur aan de 7 veldproeven, 
waaronder het verfrissende water-
bassin, de loodzware zeephelling 
en de ingewikkelde spiraal. Bij de 
nieuwe proeven viel het tobbedan-
sen voor de meeste teams de eer-
ste ronde nog niet mee, maar op de 
Wipe-Outproef werd direct goed 
gescoord. ’s Avonds werd proef 8, 
de playbackshow, in een sfeervolle 
sporthal De Zaert gehouden. De 
deskundige jury had de moeilijke 
taak om te kiezen uit de vele acts 
van hoog niveau. Na lang beraad 
kwamen ze met de volgende uit-
slag voor de playbackshow:
1 Langenhuizen 135 
2 Dumm All 131 
3 Op Dreef 127 
De trekking van de loterij vond in 
de pauze van de playbackshow 
plaats en de winnaars van de lo-
terij worden persoonlijk benaderd 
om hun prijs in ontvangst te ne-

men. Kijk op www.mooihdl.nl of u 
de prijswinnaar bent van de loterij. 
Na een sportieve, warme en ui-
terst gezellige dag en avond was 
rond middernacht de tijd daar om 
de uitslag van de 27ste Dorpszes-
kamp HDL bekend te maken. Na 
een spannende strijd waren het De 
Puinbrekers die de beker in ont-
vangst mocht nemen. Na lange tijd 
stonden de Puinbrekers weer op 
het hoogste podium en de over-
winning werd dan ook uitbundig 
gevierd door het hele team!
De volledige uitslag was als volgt:
1 De Puinbrekers 239,25 
2  El Torro 231,00 
3  Langenhuizen 228,25 
De organisatie bedankt alle teams, 
sponsors en vrijwilligers voor hun 
bijdrage en inzet tijdens de 27ste 
Dorpszeskamp HDL! Graag tot 
ziens volgend jaar!

27ste Dorpszeskamp 
HDL een succes!
HEESWIJK-DINTHEr-LOOSBOEK - op 1ste Pinksterdag heeft op het 
zonovergoten terrein van Voetbalvereniging Heeswijk de 27ste editie 
van het grootste eendaagse evenement van HDL weer plaatsgevonden, 
de Dorpszeskamp. 

De volledige uitslag van 
alle teams kunt u lezen op 
www.mooihdl.nl
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35 Jaar geleden gestart vanuit de 
KVB en KVO, is de gymclub al lan-
ge tijd toegankelijk voor iedereen. 
Op woensdagavond in de Over-
beek is het dan ook een gezellige 
boel waar om 19.00 uur 25 vrou-
wen klaar staat om te bewegen en 
zij worden afgelost om 20.00 uur 
door nog een groep van 25. 
Het doel; blijven bewegen op mu-
ziek of met oefeningen. Gezellig 
en gezond gedurende een uurtje 
per week.
Toch lijkt er een eind te komen aan 

dat uurtje per week, want het sei-
zoen voor de dames loopt van sep-
tember tot april en voor het nieu-
we seizoen hebben ze nog geen 
docent. Ze vragen iemand die dit 
een of twee uur per week wil doen 
én die verstand van zaken heeft. 

Voldoet u aan bovenstaande 
vraag? 
Dan hopen wij dat u contact op-
neemt met: 
Petra Pashouwers 06 - 12302470 
– Nellie de Bie 0412 - 611814.

Het zou zo zonde zijn als ze 
moeten stoppen 
Gymclub woensdagavond zonder docent

Toermalijn regiokampioen schoolvoetbal
HEESCH - op woensdagmiddag 
23 mei heeft het jongensteam 
van de basisschool Toermalijn uit 
Heesch in Volkel beslag gelegd op 
het regiokampioenschap school-
voetbal. 

Nadat de finale van Heesch/ 
Geffen een paar weken eerder was 
gewonnen mochten de jongens uit 
groep 7 en 8 van basisschool de 
Toermalijn uit Heesch zich meten 
met de sterkste teams uit de regio’s 
Uden, Cuijk en Oss. 
De eerste twee poule-wedstrijden 
werden gespeeld in de brandende 
zon en gewonnen door de jongens 
van de Toermalijn. Tijdens de 3e 
wedstrijd speelde een school uit 
Cuijk de Heeschenaren helemaal 
van de mat af. Maar de 2e plek in 
de poule was genoeg om naar de 
kruisfinales te mogen. Hier werd 
nipt gewonnen en in de finale 

moest er weer tegen de school uit 
Cuijk gespeeld worden. Nu waren 
de rollen omgedraaid en het team 
van juffrouw Teuntje en Mees-
ter Tim won de finale! Het Zuid-

Nederlandskampioenschap vindt 
zaterdag 2 juni plaats in Susteren. 
De winnaar daarvan mag naar de 
landelijke finale in Zeist. Dat zou 
mooi zijn!

NISTELrODE – De gymclub trekt aan de bel want ze zijn op zoek naar 
iemand die de gymclub laat bewegen. 35 Jaar geleden begonnen ze 
in ’t maxend en via wat omzwervingen zijn ze in sporthal De over-
beek terecht gekomen. ruim 25 personen per groep staan op woensdag 
vanaf 19.00 uur klaar om in beweging te komen, maar niemand die de 
opdracht geeft. Heb jij verstand van zaken? 

gym voetbal

HEESCH - Het is bijna zover! op 6 
juni gaat ria van Sonsbeekde  Alpe 
d’Huzes fietsen.

ria was de initiatiefneemster van 
de onlangs gehouden Spinningma-
rathon bij Meer Sports, die geheel 

in het teken stond van dit evene-
ment. Er is een mooi sponsorbedrag 
opgehaald. Nu verzilveren, ria.
Wij wensen je veel succes!
Team Meer Sports

De alpe d’Huzes
wielersport amsterdam EK Handboogschieten

Na de kwalificatieronde op dins-
dag stond Sjef 7e geplaatst voor 
het EK en 2e voor het OKT.
Door zijn goede klassering hoefde 
Sjef pas te beginnen in de 16e fi-
nale. Hij kwam daar meteen te-
genover de regerend Olympisch 
kampioen, Viktor ruban uit de 
Oekraïne te staan. Het was een 
spannende wedstrijd. Bij een 4-4 
stand schoot Sjef een bijna perfec-
te serie van 29 punten. 
De Oekraïner wist echter 3 tienen 
te schieten en Sjef verloor deze 
finaleronde met 6-4. Hij eindigde 
individueel op de 17e plaats. Met 
het team ging het ook voorspoe-
dig. Het Nederlands team bestond 

uit Sjef van den Berg (Ontspan-
ning, Sint Oedenrode), rick v.d. 
Oever (Concordia, Sint Oeden-
rode) en rick v.d. Ven (De Vrien-
denkring, Schaijk). Zij gingen als 
2e geplaatst naar de finalerondes. 
Hier wisten zij met redelijk grote 
overmacht alle wedstrijden te win-
nen en kwamen zo uit in de finale 
tegen de regerende wereldkampi-
oenen uit Italië. Het werd een bij-
zonder spannende finale. Na twee 
rondes gelijk op te gaan, namen de 
Italianen de derde ronde van zes 
pijlen een voorsprong van 5 pun-
ten. Door de vierde en laatste serie 
van zes nog degelijk te schieten en 
door twee mindere pijlen van de 

Italianen werd de stand 215 – 213 
voor de Nederlanders. Nederland 
werd Europees kampioen bij de 
heren recurve teams. 

In het OKT verging het de Ne-
derlanders ook niet slecht. rick 
v.d. Ven werd helaas al uitgescha-
keld in de 8e finale. Sjef wist door 
te dringen tot de kwartfinale. Er 
waaide inmiddels een harde en 
grillige wind. Dat maakte de om-
standigheden erg slecht voor de 
schutters. De kwartfinale van Sjef 
ging in het begin gelijk op, maar in 
de laatste set (bij 4-4) kwam Sjef 
net een puntje tekort. Hij werd in 
dit toernooi 5e. Net niet genoeg 
voor een Olympisch ticket. rick 
v.d. Oever wist echter de finale 
te bereiken en won uiteindelijk de 
zilveren medaille in het OKT. Hier-
door is Nederland nu zeker van 
een individuele plaats op de Olym-
pische Spelen.

HEESWIJK-DINTHEr - Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther, 17 jaar, 
heeft deze week het europees Kampioenschap outdoor geschoten in 
Amsterdam. naast het europees Kampioenschap was er ook een olym-
pisch Kwalificatie Toernooi (oKT). Hier was een individueel ticket voor 
de olympische Spelen te winnen voor de landen die nog geen ticket 
hebben.

Podium: Italië, Nederland, Oekraïne Winnaars: Rick v.d. Ven, Sjef v.d. Berg, Rick v.d. Oever

handboogschieten

VOrSTENBOSCH - De finale van 
de Biljartfederatie Brabant Kring 
Nistelrode op Donderdag 24 mei 
in de Stuik in Vorstenbosch is ge-
wonnen door M. v.d Heijden   uit 
Heesch.

Biljartkampioenbiljarten



Woensdag 30 mei 201218 
  

Bernheze sportief

De examencommissie bestond dit 
jaar uit uit Sensei Walter, Sensei 
Frank en Sempai Patrick. Na een 
succesvolle middag met af en toe 
spannende momenten, mochten 
de volgende judoka’s op het ere-
podium hun nieuwe band in ont-
vangst nemen. Sensei Walter en 
Sensei Frank vinden het belangrijk 
om de nieuwe banden zelf bij de 
judoka’s om te knopen, als teken 
van respect voor hun verdiende in-
zet van de afgelopen tijd. Geslaagd 
voor de witgele band waren: Sem 
de reuver, Niek jansen en Jaden 
van Bergen (Oss).Geslaagd voor de 
gele band waren: Zhane Sangoer, 

Laura Schuurmans en Indy van Ber-
gen (Oss).Geslaagd voor de geelo-
ranje band waren: Pieter van Oort, 
Celina van der Cammen en Luke 
Fransen. Geslaagd voor de oranje-
groene band waren: Mike Cuypers 
en Cas van den Broek. Geslaagd 
voor de groene band waren: Jelle 
van der Pas Len Wiegmans en Luuk 
van Grinsven. Geslaagd voor de 
groenblauwe band waren: rosalie 
van Ark en Myrthe Hultermans Ge-
slaagd voor de blauwe band was 
Niek Timmers. Namens het hele 
team van Budoschool Tanoshii ge-
feliciteerd met jullie nieuwe banden 
en doorgaan!

Judo examen 
bij dojo Tanoshii Nistelrode 

budo

NISTELrODE - Afgelopen zaterdag 26 mei mochten onze jeugdige ju-
doka’s uit nistelrode samen met enkele collega’s van de andere locaties 
de spits afbijten met de judo examen. in een bomvolle dojo, onder 
de vele mee gekomen ouders, grootouders en andere belangstellende 
moesten onze jeugdige judoka’s hun technieken laten zien aan de erva-
ren examencommissie. 

Pinksterloop a.V. oss ‘78

De uitslagen van de volwassenen 
zijn te zien op www.avoss78.nl 
De jeugd had twee afstanden:
1650 meter werd gewonnen bij de 
jongens door: Guus reijnders
En de nummer 2. Niek Bongers 
3. ruud Hanenberg
1650 meter werd gewonnen bij de 
meisjes door: Anne Knijnenburg
En de nummer 2. Laura Kok 

3. Silke Oldenkamp
1100 meter werd gewonnen bij de 
jongens door: Thijs v.d. Heuvel
En de nummer 2. Mees van Dijk 
3. Jesper Smits
1100 meter werd gewonnen bij de 
meisjes door: Lotte van Orsouw
En de nummer 2. Fleur van Dijk 
3. Fieke Kappers 

hardlopen

NISTeLrODe – De kinderen konden meteen bij inschrijving al een 
t-shirt winnen van Sjors Sportief. Dit zorgde mooi voor extra inschrijvers, 
want uiteindelijk gaat het toch ook vooral om het meedoen. De Lunapark 
kaartjes werden gewonnen door mees van Dijk en nienke Pol. Deze ver-
loot de organisatie ieder jaar zodat niet alleen de winnaars kans hebben 
op een prijs, maar alle deelnemers van de jeugd meeloten naar deze prijs. 

Heeswijk verliest van caesar
Op Pinkstermaandag werd het eer-
ste duel van het tweeluik met de 
Limburgers afgewerkt. De bezoe-
kers wonnen nipt met 0-1 dankzij 
een treffer van Christian Geilen.

Heeswijk begon uitstekend aan de 
wedstrijd. Turgay Arslan draaide 
zijn tegenstander bij zijn eerste bal-
contact helemaal zoek en leverde 
een puike voorzet af die op het 
hoofd van rob Tips belandde. Tips 
kon echter niet de goede richting 
aan de bal meegeven. 

Drie minuutjes later kreeg Frank 
Dobbelsteen een dot van een mo-
gelijkheid. Na beroerd opbouwen 
van Caesar kreeg Dobbelsteen 
de bal op de rand van de zestien, 
maar de inzet van de spits van 
Heeswijk verdween ruim over het 
vijandelijke doel. Na rust waren de 
beste kansen voor de bezoekers. 

Frank Wingenfeld zag zijn inzet 
gekeerd worden door Patrick Lu-
nenburg maar na ruim een uur 
spelen was het wel raak voor Cae-
sar. Christian Geilen controleerde 
een voorzet vanaf de linkerkant op 
knappe wijze en schoot overtui-
gend binnen. Heeswijk probeerde 
in de laatste twintig minuten aan 
te dringen maar creëerde vrijwel 
niets meer. Heeswijk kwam in de 
79ste minuut nog goed weg toen 
invaller Cox met een zwabberbal 
de paal raakte. 

Komende zondag gaat Heeswijk 
op bezoek in Beek aftrap is zoals 
altijd om 14.30 uur.

Heeswijk moet volgende week een 1-0 achterstand goed maken 
 (Foto: Selly van den Akker)

voetbal

HEESWIJK-DINTHEr - Voetbalvereniging Heeswijk maakt een fantas-
tisch seizoen door. Als debutant in de tweede klasse nestelde het zich 
brutaal in de bovenste regionen van de ranglijst en ook wist de ploeg 
van Ton Berens een periode te pakken, waardoor nacompetitievoetbal 
werd veilig gesteld. net als in de reguliere competitie werd ook in de 
nacompetitie buitengewoon goed gepresteerd.

En dit gaat heel goed voor een 
team dat gemiddeld nog geen 
9  jaar is en bestaat uit Flynn van 
Balsfoort, Sjoerd Kooijman, Joris 
Esselaar, Jarne Sikkema (niet op de 
foto) en Olaf van de Weijer.
Elke week worden er punten be-
haald omdat er zowel singles als 
af en toe een dubbel gewonnen 
wordt door deze enthousiaste 
groep. Vandaag mochten ze tegen 
Nuenen, een team dat onderaan 
staat. Zowel Olaf, Joris en Flynn 
wisten de single te winnen waar-
door er een 3-1 tussenstand was. 
Daarna dubbelde Olaf met Joris en 

wonnen gemakkelijk. Tegelijkertijd 
waren Flynn en Sjoerd bezig die in 

de spannende tiebreak van de der-
de set met 10-8 wisten te winnen. 
5-1 winst en weer een wedstrijd-
dag met veel leuke partijen.
Ook het 2de gemengde team t/m 
12 jaar speelde thuis. Dit team be-
staat uit Marieke Geene, Kristel 
van de Boom, Olaf Ketelaar, Tjeu 
Koopman (niet op de foto) en Stijn 
Mols.

Dit team speelt al enkele jaren sa-
men en is een hechte groep.
Nadat Olaf en Kristel de single 
gespeeld hadden stond het 1-1. 
Vervolgens werd de jongens dub-
bel verloren en de meisjesdubbel 
gewonnen waarna de laatste wed-
strijd de mix was.
In een spannende wedstrijd werd 

met 7-5 in de 3de set het 3de punt 
binnen gehaald waardoor de uit-
slag 3-2 voor de Balledonk was.

Balledonk weer winst
HEESWIJK-DINTHEr - Het jongensteam t/m 10 jaar speelt dit voor het 
eerste competitie op een volledige baan. De vorige competitie hebben 
ze nog op een ¾ baan gespeeld waarbij er alleen singles gespeeld wer-
den, maar nu mogen ze elke week zowel singelen als dubbelen.

tennis

Gemengd t/m 12 jaar 2de team

Jongens t/m 10 jaar

BErLICUM - 1-2-3 juni worden 
in ‘s-Hertogenbosch de Special 
olympics nationale kampioen-
schappen 2012  georganiseerd. 

Dit is zijn wedstrijden voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. 2000 sporters doen mee 
aan 15 verschillende sporten.  Het 

Paardrijk organiseert het onderdeel 
paardrijden. 97 ruiters doen mee.
Wij hopen die dagen heel veel 
belangstellenden te mogen ont-
moeten en heb je vragen over het 
paardrijden in Het Paardrijk kijk 
dan op www.hetpaardrijk.nl 
Het Paardrijk vind je in de Koesteeg 
op nr 39 in Berlicum. 

paardensport Special 
olympics in Het Paardrijk

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

*  Openingstijden:
 Ma t/m vrij van 06.30 uur 
 tot 21.00 uur
 Za. 07.30 tot 21.00 uur
 Zon. 09.00 tot 21.00 uur

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje



Woensdag 30 mei 2012 19
  

Bernheze sportief

Sportcafé De Zaert - Heiligestokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther - Telnr. (06) 42 96 85 65

LIVE VOETBAL op 3 schermen
Maar ook ANDERE sporten  

Elke wedstrijd is live te volgen op 
1 van de 3 schermen

TIJDENS HET EK VOETBAL 
GEOPEND VANAF 17.30 

Tijdens EK 2012 €uro-maand
BIER OF FRIS € 1,-

De clinics worden gehouden op 
woensdag 6, 13 en 20 juni en zijn 
van  18.30 tot 19.30 uur op het 
veld aan de Steen- en Stokstraat 4. 

Tijdens de clinic zullen onze trai-
ners je op een speelse manier aller-
lei hockey-oefeningen laten doen. 
Je mag zelf weten of je 1, 2 of alle 
3 clinics meedoet. Na afloop van 
de clinics kun je beslissen om lid te 
worden van deze gezellige en snel 

groeiende club. Het is handig om 
sportkleren aan te trekken (t-shirt 
met sportbroek) en gymschoenen 
/kunstgrasschoenen. Sticks en bal-
len zijn aanwezig op het veld.
Voor meer informatie, zie de web-
site www.hdlhockey.nl of bel 0413 
- 229967. 

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

Hockey clinics voor alle
kinderen van 6 tot 12 jaar

hockey

HEESWIJK-DINTHEr  -  Voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die op 
zoek zijn naar een leuke sport, organiseert Hockeyclub HDL drie clinics. 
nieuwsgierig? Lijkt hockey je wat? of wil je gewoon een keer een (an-
dere) sport proberen? Kom geheel vrijblijvend en gratis kennismaken 
met hockey en met de hockeyclub! 

Nick van Herpen 9 jaar oud uit heesch is sportman van het jaar geworden van 
zijn team HVCH F6

voetbal

voetbal

Prinses irene wint eerste finalewedstrijd

De Nistelrodese formatie had ver-
uit het meeste balbezit en won dan 
ook verdiend. De onterechte ach-
terstand in de 1e helft, doelpunt 
Van Veldhoven, werd in het twee-
de bedrijf rechtgezet. Tim van de 
Brand scoorde de gelijkmaker. Op-
nieuw was robert van Pinxteren 
zeer belangrijk, hij maakte in de 
80e minuut zeer fraai koppend, de 
2-1. Na een uur kreeg MMC speler 

Bernadina rood vanwege het inko-
men met twee gestrekte benen.
Een belangrijke overwinning, al 
had de zege best wat hoger mogen 
zijn, zeker gezien het spelbeeld in 
de 1e helft. Volgende week zon-
dag zal in Weert worden beslist wie 
er naar de 2e klasse promoveert; 
MMC of Prinses Irene. De ploeg 
uit Weert moet winnen en zal dan 
wat meer ruimte weg moeten ge-

ven dan ze pinstermaandag deed, 
dat zou wel eens gunstig kunnen 
zijn voor Prinses Irene.
We zijn er echter nog niet. Zondag 
verwachten een van Armada van 
Prinses Irene supporters die rich-
ting Weert gaan. 
Opstelling Prinses Irene: Paul Tim-
mers, Amandus Ikanubun, Hein 
Langens (46e Gijs v.d. Lee), Gijs 
van Erp, Jorg v.d. Berg, Teun v. 
Schadewijk, Cees v. Schadewijk, 
Tim v.d. Brand, Jeroen Bekkers, 
robert v. Pinxteren Cobenn Far-
neubun (70e Jevaro Ikanubun)

We hadden er erg veel zin in en 
kwamen al vrij snel voor te staan 
met 0-1 door een kort schot van 
Lotte M. Daarna Scoorde Odio he-
laas 2 keer. Het ging erg gelijk op 
en het was heel spannend. Daarna 
maakte Ellen gelijkspel met een 
doorloopbal. Het bleef best lang 
gelijk spel maar daar bracht Lotte B 
verandering in door te scoren van-

uit een kort schotje. Snel daarna 
scoorde ze ook een afstandschot. 
Odio scoorde daarna ook en toen 
was het rust. We gingen de rust in 
met 3-4 in het voordeel van ons. 
Na de rust kregen we een straf-
worp mee, die in eerste instantie 
niet zat. Maar omdat de tegen-
stander binnen de afstand stond 
mocht hij over en die heeft Inge 

mooi gezet. Het ging gelijk op met 
aan beide kanten veel kansen. In 
de laatste paar minuten scoorde 
Odio nog een keer, maar ze heb-
ben hde wedstrijd niet weten te 
winnen. Dus ons kampioenschap 
werd een feit. 
We willen graag onze coaches en 
trainsters; Marga, Marieke en Ni-
cole bedanken en ook restaria 
revival voor de lekkere ijsjes die 
ze sponsorden . De eindstand was 
4-5, de doelpunten; Ellen(1), Lotte 
B(2), Lotte M(1), Inge (1). KAMPI-
OENENNN!! 

Korloo B1 kampioenkorfbal

     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 – Terwijl de pinksterfeesten weer bergen volk trok in 
nistelrode, moesten de mannen van “Van Tilburg mode & Sport” in de 
wei voor de eerste van twee finalewedstrijden voor promotie naar de 2e 
klasse. Prinses irene won na een 0-1 ruststand met 2-1. 

Verslag: A. v. Lokven Foto: T. Bevers

LOOSBrOEK - Zaterdag 26 mei werd de wedstrijd odio B2 – Korloo B1 
gespeeld. Dit zou voor beide teams een kampioenschap kunnen wor-
den. Bij gelijkspel zou geen van beiden kampioen worden. Het was dus 
voor beiden teams alles of niets. 
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE
31 Mei 
open Coffee 
Locatie: kasteel Heeswijk

31 Mei 
kennis- en 
netwerkbijeenkomst 
voor ondernemers
Locatie: Hotel Van der Valk 
te Nuland 

2 juni
ziekenhuis Bernhoven: 
Dag van de Bouw
Locatie: Uden 

roefeldag
Locatie: Gemeente 
Bernheze

HEESCH
30 Mei - 1 juni 
Wandeldriedaagse 
Heesch
Locatie: Heesch 

31 Mei 
Dansvoorstelling 
slabberdewatski
Locatie: CC De Pas 

1 juni 
publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 

2 juni 
F.c. ottetomme en 
F.c. la route een reünie
Locatie: HVCH sportpark 

jeugddisco remix
Locatie: CC de Pas 

Fanfare aurora rocks
Locatie: CC de Pas 

3 juni 
kofferbakmarkt van BV 
Bluumkesbuurt 
Locatie: Narcislaan 
Zie pagina 14

Fietstocht met een 
missie
Locatie: eijnderic, 
Zie pagina 4

Cinderella story 1 en 2
Locatie: CC De Pas 

5 - 8 juni 
25+ dames dubbel 
CliniClowns 
tennistoernooi
Locatie: De Broekhoek in 
Heesch 

5 juni 
open avond kBo 
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in 
CC de Pas 

6 juni 
zeldzame 
Venusovergang
Locatie: Halleyweg 1 

8 - 10 juni 
Dos’80 
Beachhandbaltoernooi
Locatie: De Misse 

9 juni 
opendag stop! 
theaterproducties
Locatie: jF kennedystraat 
3b
 
12 juni 
open avond kBo 
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in 
CC de Pas
 
13 juni 
rabobank Bernheze 
Maasland spaarshow
Locatie: ‘t Tunneke 

13 juni
inschrijfmiddag Mini 
Heesch
Locatie: CC de Pas

NISTELRODE
1 juni
open dag familie vd 
Wielen
Locatie: jonkerstraat 5
Zie pagina 16

3 juni 
efkes jonger 
presenteert
twee musicals
Locatie: ‘t Tramstation 
Zie pagina 4

3 - 4 juni 
40-jarig jubileum 
vrouwenvoetbal prinses 
irene 
Locatie: Sportpark van 
Prinses Irene 

4 - 6 juni 
sjB wandeldriedaagse 
Locatie: Nistelrode
 
6 juni 
lezing Hkk romeinse 
geschiedenis nijmegen
Locatie: Heemhuis, Maxend 3
Zie pagina 4 

7 juni 
Clubkampioenschappen 
turnen en 
trampolinespringen
Locatie: De Overbeek 

8 - 9 juni 
open dag kling 
Brandbeveiliging & 
opleidingen
Locatie: Canadabaan 2 

10 juni 
een evenement voor 
het goede doel
Locatie: Health center 
Nistelrode 

kinderkoor musical 
pinokkio
Locatie: De Stuik in 
Vorstenbosch
 
De ontmoeting: 
Volksdansgroep 
Hupsakee
Locatie: Gasterij Laarstede 

Dorpsraad infoavond 
buurtverenigingen 
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 
Zie pagina 10

LOOSBROEK
2 juni
inschrijfdag 
kindervakantieweek 
Locatie: De wis
Zie pagina 12

4 juni 
kienavond voor 
ziekenbezoek
Locatie: Gemeenschapshuis 
de wis 
Zie pagina 14

8 juni
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg

14 juni 
Boeiende gesprekken in 
onderonsje loosbroek
Locatie: D’n Hoek in 
Loosbroek 

HEESWIJK-
DINTHER
t/M 8 juli 
Dertien hectare 
presenteert ‘agricola 
novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, 
Heeswijk
 
1 - 8 juni 
Dintherse Harmonie 
houdt donateursactie
Zie pagina 14

2 juni 
Workshop met dans, 
gesprek, beweging en 
meditatie.
Locatie: Abdij van Berne 

inschrijfdag 
kindervakantieweek 
Locatie: Imeet 
Zie pagina 12

rockin’Wood
Locatie: Natuurtheater de 
kersouwe 
Zie pagina 5

3 juni 
Borrelnoten en 
het Bernhezer 
seniorenorkest
Locatie: Aquarest, 
Meerstraat 

Musical “Familie 
schreeuwstra
Locatie: willibrordcentrum 

Concert: ensemble 
ribattuta o.l.v. Dick 
Duijst
Locatie: Abdij van Berne 

7 juni
Muzelinck Muziekuurtje
Locatie: Verzorgingstehuis 
de Bongert

9 - 12 juni 
kermis 

9 juni 
nederland-Denemarken 
en total eclipse
Locatie: Café zaal jan van 
erp 

riverside in De toren
Locatie: Café Zaal de Toren 

10 juni 
Dj Carl + jean D’arc 
& the Flames 
Locatie: Café Zaal de Toren 

real el Canario
Locatie: Café Zaal de Toren 

11 juni 
random!
Locatie: Café Zaal de Toren 

12 juni 
onderonsje Heeswijk 
over gezonde voeding
Locatie: Gymn. Bernrode 

De kuyper Borrelavond! 
Locatie: Café Zaal de Toren 

15 juni 
peter van der Hurk
Locatie: Café zaal jan van 
erp 

VORSTENBOSCH
3 juni
Familie/Vrienden-
toernooi Vorstenbosse 
Boys
Locatie: sportpark De 
Bergakkers

5-12-19 juni
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

5 t/M 8 juni
Wandelvierdaagse

9 juni
jeugddag
Locatie: St. jeugbelangen

10 juni
Fietstocht Vorstenbosse 
Boys
Locatie: sportpark de 
Bergakkers

kinderkoor nistelrode 
musical pinokkio
Locatie: De Stuik in 
Vorstenbosch


