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Meester Tonnie met ‘zijn’ groep 5  Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

De bijzondere carrière van meester
tonnie van vliet

Hoofd van de Bernadette school 
voor ZMLK in Oss, de heer Van den 
Hurk, zette tonnie op het spoor 
van de vacature in Nistelrode op 
de Mariaschool voor meisjes, die 
door uitwisseling met leerlingen 
van BS de Beekgraaf voor jongens, 
een gemengde school zou worden. 
Van den Hurk had de talenten van 
stagiaire tonnie enkele jaren daar-
voor goed ingeschat, maar de slui-
ting voor de sollicitatie was al de 
dag daarop. 

Spannend
Gelukkig voor tonnie en BS 
’t Maxend heeft Van den Hurk ge-
zorgd dat de sollicitatiebrief tijdig 
werd afgeleverd. Er waren meer-
dere gegadigden, maar er waren 
slechts twee mannelijke kandi-
daten. Die hadden de voorkeur, 
gezien de samenvoeging. Een 

gesprek met de pastoor, een non, 
een bestuurslid en het hoofd van 
de school, de heer Langens volgde. 
De banen lagen in 1974 niet voor 
het oprapen, maar tonnie kon op 
1 augustus beginnen. 

Waar blijft de tijd
“toen ik startte lag de nadruk op 
creativiteit. We hebben eens een 
hele week met gevoel en creativi-
teit gewerkt. ik kwam bijvoorbeeld 
met een boos gezicht de klas in en 
vroeg ‘wat is dit’? Een van de leer-
lingen gaf terug: ‘ik zal m’n mond 

maar houden als jij zo chagrijnig 
bent’. Duidelijk toch? Nu worden 
die dingen anders ingevuld.” ton-

nie ziet veel in periodes voorbij 
trekken. Alles moet nu effectief en 
verstandelijk. Een kind bestaat niet 
alleen uit gevoel of verstand, maar 
uit een combinatie van dingen. 
Fijn vindt hij, dat de middenstand 
in Nistelrode zo betrokken is. Bij de 
opening van het nieuwe gebouw 
hebben zij alle digiborden gespon-
sord.

Niet altijd genieten
“Als kinderen in de knel zitten of 
zo, grijpt je dat wel aan. De dingen 
elders werken door op school en 

de gevoeligheid van kinderen bij 
gebeurtenissen is groot. Sommige 
(oud-)leerlingen maken veel 

mee.” tonnie zelf is blij met din-
gen zoals een kind dat glunderend 
de klas binnen komt huppelen. 
“Veranderingen in het vak – zo-
als iCt-ontwikkelingen - zijn leuke 
uitdagingen en elke dag is nieuw.” 
Hij verheugt zich op het feest op 
school, maar maakt eigenlijk van 
elke dag een feestje.

‘een FĲ ne schooL, FĲ ne coLLeGa’s en 
Geen daG hetzeLFde’

NiStELRODE – Basisschool ’t Maxend heeft op donderdag 12 juni groot feest. Meester Tonnie van Vliet is hier dan veertig jaar leraar. “Een dag 
ben ik invaller op ’n andere school geweest”, zegt hij. “Wisselen was niet nodig; een fijne school, fijne collega’s en geen dag hetzelfde.”

Mooi & in de streek 

DTV / MFM

krant niet op woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

BRAZILIË/NEDER-
LAND – Het WK 
voetbal staat voor 
de deur. Het vindt 
plaats van 12 juni tot 
en met 13 juli. De slogan van het 

toernooi is ‘All in one rhythm’.
Nederland zal op vrijdag 13 juni de eerste wedstrijd spelen tegen 
Spanje. 
Natuurlijk besteedt DeMooiBernhezeKrant ook aandacht aan het WK 
met verhalen, het schema van Nederland en we hebben een foto-
wedstrijd uitgeschreven met een hele mooie prijs. 

Lees MeeR oP PAGinA 18 & 19

de deur. Het vindt 
plaats van 12 juni tot 

 fotowedstrijd wk 2014
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Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

G E C E R T I F I C E E R D E
F O O D S P E C I A L I T E I T E N W I N K E L

Vaderdag of geslaagd 
voor je eindexamen?

F O O D S P E C I A L I T E I T E N W I N K E L

GRENZELOOS GENIETEN

VOOR DE LEUKSTE EN LEKKERSTE 

CADEAUTJES
EN HAPJES

ga je naar Bon Fromage in Heesch en in Oss
Maak tevens kans op 
1 van de 10 leuke prijzen 
met onze actie

Na afloop kun je gezellig een ijsje 
eten van de nieuwe softijsmachine 
zodat je lekker opgefrist en uitge-
speeld weer de warmte in kunt. 
Ook leuk om je kinderfeestje bij 
Marvy’s Speelwereld te houden. 
Alles bij de hand, spelen, ravotten 
en wedstrijdjes houden in de mooie 
hal met kleurige speelruimten en 
speeltoestellen. En na afloop lekker 
frietjes eten, of pannenkoeken en 
poffertjes. Natuurlijk is er ranja en 
plezier met het versieren van cake-
jes bij binnenkomst. Geen rommel 
voor de ouders en toch een super 
vette verjaardag voor de kids. 

De kleinsten
Ook voor de kleintjes is veel mo-
gelijk. Voor hen is er een eigen 
speelterrein, met alles laag bij de 
grond en dikke verende vloer. Voor 
de ouders een geruststellende ge-

dachte dat direct ingegrepen kan 
worden als de peuter zich verloren 
voelt. Dichtbij het horecagedeelte 
met koffie/thee en gratis WiFi en 
ook verder alles bij de hand. Hoe 
ontspannen wil je de vakantie heb-
ben? Hoewel de terrasvergunning 
nog op zich laat wachten, is Mar-
vy’s Speelwereld een must tijdens 
de zomervakantie. Van 11 juli tot 
25 augustus is de entree dan € 5,- 
voor een hele dag spelen.

een kleurige zomer bij 
Marvy’s speelwereld

HEESCH – Nog eventjes en dan is het zomervakantie. Heerlijk doen 
waar je zin in hebt, bijvoorbeeld naar Marvy’s Speelwereld in Heesch 
gaan, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zelfs als het warm 
is, is het fijn bij Marvy’s Speelwereld. De koelte binnen zorgt dat je 
energie hebt om te klimmen in de kleurige klimrekken, te voetballen, te 
rodelen en nog meer. 

Advertorial

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

Winnaar 2 gratis 
kaartjes van de 

uitgave van 4 juni.

Wies van Leur

Lekker smullen
tijdens het WK voetbal

SINAASAPPELMUFFINS MET 
EEN ORANJE GLAZUURLAAGJE

 

Boodschappenlijstje 

50 gram boter, gesmolten

250 gram bloem
60 gram suiker
8 gram bakpoeder
snufje zout
2 eieren
100 ml melk
50 ml (vers geperste) sinaasappelsap

2 theelepels rasp van sinaasappel

druppel oranje kleurstof 

 (Wilton icing color orange)

GLAzuuR
6 eetlepels poedersuiker
ongeveer 3 theelepels heet water (of meer naar wens)
druppel oranje kleurstof (Wilton icing color orange)
 
weRkwijze
Verwarm de oven voor op 200 graden. Zeef de bloem boven een grote 
kom. Voeg de suiker, bakpoeder en een snufje zout toe. Maak in het 
midden een holletje en giet de melk, sinaasappelsap, boter, eieren en 
sinaasappelrasp er in. Roer alles met een houten lepel goed door elkaar. 
Voeg de kleurstof beetje bij beetje met een cocktailprikker toe tot het de 
gewenste oranje kleur heeft. 

Vul 12 muffinvormpjes ongeveer 2/3 met het beslag. Zet de muffins 
ongeveer 20 min. in de oven totdat ze gaar zijn. Zeef ondertussen de 
poedersuiker en voeg het water toe en roer tot een pasta. Roer de kleur-
stof er door en besmeer de muffins als ze afgekoeld zijn met het glazuur.

Bron: www.leukerecepten.nl Eet Smakelijk

Meer dan 100 solexteams uit bin-
nen- en buitenland zullen (st)rijden 
tijdens de 24-uurs Solexrace voor 
Kika en eeuwige roem. Ook de 
Brommercross heeft inmiddels een 
internationaal deelnemersveld. 

Vroege Vogelactie
Zondag 15 juni start online dé 
vroege vogelactie met extreem 
voorverkoopvoordeel die loopt tot 
29 juni. 
Via www.24uurssolexrace.nl zijn 
dan entreekaarten te koop waarbij 
het voordeel op kan lopen tot meer 
dan € 15,- per entreekaart. Nieuw 
dit jaar is dat er ook consumptie-
bonnen online te koop zijn met 

10% voorverkoopvoordeel. Wie 
aan de 24-uurs Solexrace denkt, 
denkt aan feest. En dat wordt het! 
Uiteraard zal WC Experience het 
podium bestieren. Samen met on-
der anderen Memphis Maniacs, 
Loco Loco Discoshow en the Dirty 
Daddies. Het volledige programma 
wordt eind juni bekendgemaakt.
Voor meer informatie 
www.24uurssolexrace.nl

vroege vogelactie 
24-uurs Solexrace

HEESWiJK-DiNtHER - Nog ongeveer twee maanden en dan barst het 
feest weer los tijdens de 24-uurs Solexrace. Op 15, 16 en 17 augustus 
is het weer drie dagen lang feest, race en spektakel. 
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Eindelijk is het zover: de dag nadat u dit leest, 
begint het WK in Brazilië, het moederland van 
het voetbal. Overmorgen zit bijna heel Nederland 
voor de buis voor de reprise van de WK-finale van 
vier jaar geleden. 
Heeft u er ook zo’n zin in? En heeft u er ook zo 
weinig vertrouwen in dat onze jongens net zo ver 
zullen komen als in Zuid-Afrika? Erg sprankelend 

waren de oefenwedstrijden niet en behalve Van Persie, Robben en 
Sneijder lijkt het Nederlands elftal uit modale voetballers te bestaan. 
Het overleven van de poulefase lijkt al een hele opgave te zijn. 
Maar je weet het nooit, zeker niet met een coach die qua ego alle 
andere coaches de baas is. Vier jaar geleden hadden we immers ook 
niet verwacht dat Nederland de finale zou halen. Destijds schreef ik na 
de tweede groepswedstrijd het onderstaande sonnet. 
Voorspelling

WK 2010: na tWeede 
groepsWedstrijd

Zolang men op de vuvuzela blaast,
-Een zwaar geluid dat niet valt te negeren
Bij elke bal, al gaat die ook ver naast-
Zal Koning Voetbal over ons regeren.

Zolang Oranje op de titel aast
En kans bestaat dat het zal triomferen
Verkeert het halve volk in hoger sferen
En raakt, zo lijkt het wel, nooit uitgeraasd.

Toch weet je: binnenkort dan keert het tij, 
Dan komt het legioen weer snel bij zinnen
En is, helaas, de euforie voorbij. 

Ook deze keer zal Nederland niet winnen.
Maar over vier jaar zal de dromerij 
Gewoon opnieuw van voor af aan beginnen.

mooi van hans mandersGratis concert APM Bigband in 
Loosbroekse parochietuin 

LOOSBROEK - De All Peoples 
Music (APM) Bigband uit Rosma-
len verzorgt op zondag 6 juli een 
gratis concert in de parochietuin 
in Loosbroek. 

Het bestuur van De Wis heeft 
het idee opgepakt om het begin 
van het vakantieseizoen vrolijk en 
swingend te starten. Daarvoor is 
de All Peoples Music (APM) Big-
band uit Rosmalen gecontracteerd. 

Zij zijn al vele jaren actief in de mu-
ziek en weten het publiek hiermee 
uitstekend te vermaken. Zij ver-
zorgen onder meer optredens bij 
(jazz)festivals als Jazz in Duketown 
en Den Bosch Maritiem.

Het repertoire van deze Bigband 
is heel divers. Oude ‘standards’ 
van Glenn Miller en Count Basey, 
worden afgewisseld met nummers 
van Paul Anka, Rod Stewart, Caro 

Emerald, Michael Bubblé, Robbie 
Williams en anderen. 
Het bestuur van De Wis nodigt alle 
inwoners van Loosbroek uit om 
naar dit gratis concert te komen en 
onder het genot van een hapje en 
drankje te genieten van de muziek. 
Bij mooi weer is het concert in de 
parochietuin en bij slecht weer in 
de grote zaal van De Wis. Het con-
cert begint om 14.30 uur en ein-
digt om ongeveer 17.30 uur.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

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

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Informeert, boeIt en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Muzikale noot naar Raadhuisplein
NiStELRODE - Op zondag 22 juni 
organiseert Muziekkapel De Dûr-
zakkers uit Nistelrode al weer voor 
de 20e keer het jaarlijkse Pleinfeest 
op het Raadhuisplein in Nistelrode.

Naast diverse muziekkapellen uit 
de regio is er tijdens het Pleinfeest 
ook weer een grote jeugdige in-
breng. Het motto ‘wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’ geldt ze-
ker ook voor de blaasmuziek. Maar 
belangrijker is nog ‘presteren mag, 
plezier hebben moet’. Bij het op-
treden van de Opstijgers uit Nistel-
rode zult u dit zeker merken.
Ook het optreden van Happy Fiep, 
het jeugdorkest van fanfare St. 
Lambertus uit Nistelrode, zal u ver-
rassen. De muzikantjes van Happy 
Fiep zijn allemaal lid van fanfare St. 
Lambertus en volgen hun oplei-
ding via St. HAFA Opleiding. 
Het middengedeelte wordt ver-
zorgd door de Udense Feest Band, 
De Derde Helft en de Keienblao-
zers uit Megen, met afsluiting van  
De Dûrzakkers uit Nistelrode.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje van Eetcafé ‘t Pump-
ke kan iedereen de hele middag 
genieten van optredens van een 
muzikale happening die u zeker 
niet mag missen.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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Velen van hen maken zich zorgen 
over het effect van social media en 
internet op hun kind. tijdens deze 
opvoedspecial krijgen ze informa-
tie, tips, adviezen en vooral: inspi-
ratie voor een gezonde opvoeding. 
Wat: Mini-opvoedspecial ‘Geniaal 
digitaal?!’ 

Wanneer: donderdag 19 juni.
tijd: 19.30-21.30 uur. 
Waar: Centrum Jeugd en Gezin, 
Kerkstraat 13, Oss. 
Spreker: Yvonne Dieks, medewer-
ker gezondheidsvoorlichting en 
-opvoeding GGD Hart voor Bra-
bant. 

Aanmelden: 0412-473626. 
Deelname: gratis.

Lees meer op de website van Cen-
trum Jeugd en Gezin.

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling

Meer informatie

Na slechts enkele 
behandelingen 

bereikt u het resultaat 
van liposuctie, 

zonder een
pijnlijke operatie en 
blijvende littekens.

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

H A A R S T U D I O
Openingstijden:

Di 13.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraakwww.facebook.com/DanaqueHaarstudio

 

Hoe gaat het jou af op de digitale 
snelweg? En je kind(eren)? Zijn zij 
digitaal geniaal? 

Hoe praat je met je kind over sociale 
media, over chatten, gamen en andere 
digitale activiteiten? 

Kan jou kind 'multitasken'? Kan hij/zij 
zich goed concentreren op huiswerk als 
er een tv en/of tablet en/of computer 
en/of muziek aan staat? Hoeveel focus 
kent je kind? 

Welke invloed kun je als ouders hebben 
op de digitale ontwikkeling van je kind, 
zodat je kind ook hier op een veilige 
manier opgroeit? 

Hoe ga je om met het thema 'privacy'? 
Hoe kun je dat zelf doen en wat geef je 
je kind(eren) mee? 

Mini Opvoedspecial 19 juni 2014 
(19.30-21.30 uur)  

Aanmelden:0412-473626 
 

 

st. Raphaël al 75 jaar gezond en vitaal

Bij elk denkbaar evenement in 
de kernen Dinther, Heeswijk en 
Loosbroek is EHBO vereniging St. 
Raphaël vertegenwoordigd om bij 
kleine ongelukken en calamiteiten 
medische ondersteuning te bieden. 
Hoewel de vereniging zeker in de 
lente-/zomermaanden een hele 
drukke agenda heeft, werd het af-
gelopen weekend vrijgemaakt om 

het 75-jarig bestaan te vieren. Een 
jubileum wat deels werd gevierd 
voor en met mensen uit genoemde 
kernen. 
Onder een stralende zon kreeg ie-
dereen de gelegenheid om ‘s mid-
dags een wandeling te maken over 
de themamarkt binnen en buiten, 
iets te drinken of een kijkje te ne-
men bij de demonstraties die de 

jubilerende vereniging samen met 
de brandweer verzorgde. Met in-
zet van mensen van de lotusver-
eniging Schijndel en Oss werden 
ernstige ongelukken gesimuleerd 
waarna beide partijen vakkundig 
in actie kwamen. De middag werd 
besloten met een receptie bij café/
zaal De toren voor genodigden en 
belangstellenden. Een gelegenheid 
die door een aantal - met de EHBO 
betrokken - verenigingen/organi-
saties aangegrepen werd. Met het 
oog op de inzet van de EHBO die 
bij nagenoeg alle evenementen en 
activiteiten in het dorp ondersteu-
ning verleent, maakten een teleur-
stellend aantal gebruik van de uit-
nodiging. 

De dag werd besloten met een 
feestje voor eigen leden. Voor-
dat iedereen zich overgaf aan het 
feestgedruis, werd een aantal zeer 
trouwe leden gehuldigd en in het 
zonnetje gezet. Zo kregen Willy 
van de Wijgert en Mien van de 
Berg-Manders een prachtig, spe-
ciaal door de vereniging voor hen 

ontworpen beeldje uitgereikt, om-
dat zij maar liefst zestig jaar lid zijn. 
Ook tiny van Zuphen is 60 jaar 
lid. Zij kon er echter door omstan-
digheden niet bij zijn. ton van de 
Heijden, Wim Oosterholt en Wim 
Smits kregen vanwege hun 40-ja-
rig lidmaatschap een door de ver-
eniging gemaakte onderscheiding 
uitgereikt. Ook Jenneke Beerlings 
-Juijn, Marien Buijs, John van Sant-
voort en Jacqueline van Uden-
Suiker mochten een onderschei-
ding oppinnen vanwege dertig jaar 
trouwe dienst. Uiteraard werden 
alle genoemden in de bloemetjes 
gezet. 

Overigens werd ook de jubilaris 
onderscheiden. Uit handen van de 
voorzitter van de Brabantse Bond 
kreeg St. Raphaël de Dr. M.P.A.M. 
De Grood-legpenning in zilver 
uitgereikt. Voor het feest aanving 
maakte de vereniging bij monde 
van voorzitter John Doorenbosch 
ook even tijd om stil te staan bij lid 
twan Smits die lijdt aan de ziekte 
A.L.S. Het hoeft geen betoog dat 
alle plichtplegingen en alle inspan-
ningen van eerder die dag door 
iedereen met een drankje weg-
gespoeld werden en het nog een 
gezellig avondje werd.

HEESWiJK-DiNtHER – Met een aantal activiteiten en demonstraties voor iedereen, een receptie en een 
besloten feest voor de eigen leden vierde EHBO vereniging St. Raphaël afgelopen weekend het 75-jarig 
bestaan. De gelegenheid werd gelijktijdig aangegrepen om een aantal zeer trouwe leden te huldigen en in 
het zonnetje te zetten.

Mini-opvoedspecial 
‘Geniaal digitaal?!’
OSS/BERNHEZE - Op donderdag 19 juni organiseert Centrum Jeugd en 
Gezin Maasland de mini-opvoedspecial ‘Geniaal digitaal?!’ De avond 
is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen tussen 11 en 16 jaar. 

Vrijwilligerspunt Bernheze
Vivaan locatie Bernheze zoekt 

enthousiaste en 
geduldige vrijwilligers 

die het leuk vinden om bij iemand koffie te gaan drinken
die eenzaam is, of om samen met iemand boodschappen te doen, 

of een gezellig dagje op stap te gaan. 
De werktijden worden in gezamenlijk overleg bepaald.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag iets voor een ander 
willen doen en die goed kunnen luisteren en meevoelen. 

Vragen? Meer weten?
Kijk op www.vivaan.nl of bel (0412-474851) of mail 

info@vpbernheze.nl
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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DOE MEE als je er de ballen
verstand van hebt

Bij ons in de bakkerij heeft het WK virus ook toegeslagen en vrijdag 13 juni, 
     bij de eerste wedstrijd Nederland - Spanje zitten we natuurlijk met z’n allen    
        voor de TV… met iets lekkers.
          Vandaag kunt u beginnen met een gokje te wagen 
             door een voorspelling te doen van de uitslag. 
                   Dit zetten we op het WK taartje die er uitziet 
                  als de Brazuca/Adidas bal. Raadt u de juiste 
                     uitslag, dan heeft u het volgende taartje 
                        GRATIS. Dus doe mee!

tips van de bakkers:

Vader wil ook wel ’ns wat…

Bum-Bum 
voor vaderdag 

4 halen, 3 betalen

bij aankoop van 2 broden  naar keuze

2 Baquetas Brazil;  grote stengels 

van maisbrood met kaas 

en pittige kruiden             € 1,00

geldt van 12-6 t/m 18-6-2014 Optimisten… pessimisten… iedereen kan meedoen!

Brazuca bal taartje
marsepeintaartje met aardbeien-kersenvulling 6 personen

12,50
Voorspel de uitslag van Nederland –Spanje

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

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

• Rolluiken 
• Screens 
• Zonneschermen 
• Overkappingen 
• Horren & Hordeuren 
• Raamdecoratie

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

Rocken met fanfares in de open lucht
Dirigenten maken met Outdoor Rock concertidee waar

Het idee voor het Outdoor Rock 
concert kwam van dirigent Mari 
van Gils van de Koninklijke Fan-
fare Sint Willibrord en Jan van 
de Brandt van Fanfare Fidelis uit 

Breda. Een achttal solisten en een 
rockband helpen de fanfares bij 
de uitvoering van het rockconcert.
Mari was dirigent van een fanfare 
in de buurt van Breda en leerde 

Jan kennen als tweede dirigent. 
“We waren allebei bekend met 
promsconcerten, concerten waar 
klassieke muziek gemixt wordt 
met moderne muziek”, vertelt 

Mari. Het idee om samen met 
Jan, die inmiddels zijn eigen fan-
fare heeft en al ervaring heeft met 
promsconcerten, een promscon-
cert te geven groeide. “We wilden 
wel een speciaal concert geven. 
Het moest anders dan anders.”
“Jan en ik zijn een paar keer 

bij elkaar geweest om het idee 
te bespreken. in de zomer van 
2012 werd dit idee concreet en 
hebben wij beiden ons bestuur 
warm gemaakt voor dit bijzon-
dere promsconcert”, legt Van Gils 
uit. Vanuit het bestuur van beide 
fanfares zijn toen commissies ont-
staan, die hebben gezocht naar 
een rockband. 
“De commissies kwamen snel uit 
bij de Herrie Davidson-band. Voor 
verdere verfijning werd gezocht 
naar solisten.” 
Over de locatie van het concert 
hoefde niet lang nagedacht te 
worden. “De entourage bij de 
Kersouwe is goed. De oude rock-
muziek in een modern jasje maakt 
het concert echt uniek. Het en-
thousiasme spat straks echt van 
het podium af.”

HEESWiJK-DiNtHER – De Kersouwe in Heeswijk-Dinther is op zaterdag 14 juni het decor voor een bijzon-
der concert: Outdoor Rock. 

Outdoor Rock  Tekst: Matthijs van Lierop 

wiLt u ook Bij Dit 
GeweLDiGe conceRt 
AAnweziG zijn? 

Stuur dan voor vrijdag 13 juni 
12.00 uur een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl 
waarom u hier naar toe wilt en 
uit alle inzendingen kiezen wij 
een winnaar voor twee toe-
gangskaartjes.

De winnAAR vAn voRiGe 
week vAn De 2 kAARtjes 
Huub en Inge Sperber 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Zorg en 
ondersteuning bij u 
thuis of bij ons thuis

www.laverhof.nl

Laverhof bestaat uit:
•  St. Barbara, Schijndel
•  Mgr. Bekkershuis, Schijndel
•  Cunera | De Bongerd, Heeswijk

•  verpleging en verzorging

•  hulp bij het huishouden

•  terminale thuiszorg
•   dagbehandeling, dagverzorging 

•   revalidatie

•   fysiotherapie/ergotherapie/
logopedie/dieetadvisering

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor o.a.:
•   24-uurs alarmering 

met noodhulp

•   maaltijdservice aan 
huis, in het 
wijkrestaurant 
of bij de eetpunten

•  activiteiten

•  Behandeling
•  Revalidatie
•  Ondersteuning Thuis

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met onze cliëntservicebureaus:

Cliëntservicebureau Schijndel  
Telefoon 073 - 544 33 33, E: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13, E: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
 • Parkeren voor de deur • Onafhankelijk

KBO Bernheze
jeu-de-boules

HEESCH - De jeu-de-boules ba-
nen achter de Pas verkeren na 
een opknapbeurt door IBN, in 
opdracht van de gemeente Bern-
heze, in prima conditie. Om elk 
misverstand te voorkomen: Deze 
banen kunnen door alle inwoners 
van Heesch worden benut, mits ze 
uiteraard in goede staat worden 
achtergelaten

traditiegetrouw zijn deze banen 
echter op de dinsdag- en donder-
dagmiddag in gebruik door de jeu-

de-boulers van KBO-Heesch. 
Diegenen die graag een partijtje 
jeu-de-boules spelen, zijn op deze 
middagen dus verzekerd van vol-
doende medespelers.
De KBO-ers heten u dan van harte 
welkom. Aanvang 13.30 uur.

Grijs was op reis
HEESCH - Op zondagmorgen 4 
mei vertrokken de reislustigen van 
KBO-Heesch in een fraai gedeco-
reerde bus van Betuwe-Express 
voor een zesdaagse excursie va-
kantie naar De Harz in Midden 
Duitsland, met als standplaats het 
stadje Braunlage.

Al meteen op de eerste dag was er 
na de lunch gelegenheid om het 
centrum van de stad Soest te be-
zoeken. Vooral een oude kerk met 
moderne gebrandschilderde ramen
sprak tot de verbeelding.
De volgende dagen werden steden 
als Goslar, Wernigerode met de 
stoomtrein, Stolberg met historisch 

slot en Clausthal bezocht. Vooral 
het bezoek op dag 4 aan het Grenz-
landmuseum was indrukwekkend. 
in alle plaatsen waren gidsen be-
schikbaar. Elke dag werd in prach-
tige historische panden een over-
vloedige lunch geserveerd. Een 
belevenis apart.

De thuisreis werd onderbroken in 
Lippstadt voor de lunch en een 
stadswandeling door deze verras-
send mooie stad. Na het afscheids-
diner in Zeeland (het Witte Huis) 
arriveerden de reizigers op vrijdag-
avond, voldaan en ook een beetje 
moe, weer op de Misse.
tijdens deze vakantie zijn ontzet-
tend veel foto’s en is er ook een 
videoverslag gemaakt. Om al dit 
moois te bekijken en ook om nog 
wat na te praten, is er een bijeen-
komst gepland op dinsdag 10 juni 
2014 om 10.00 uur in zaal D’n 
Herd van De Pas. 
De vakantiegangers krijgen hier-
voor nog een aparte uitnodiging, 
maar verder is ook iedereen wel-
kom.

Gaat uw kind naar groep 7 of 8? 
Schrijf hem/haar dan nu in voor 
een cursus typevaardigheid.
Wanneer je tegenwoordig beschikt 
over een goede typevaardigheid, 
maakt dat het gebruik van computers 
en tablets nog gemakkelijker. De cur-
sus typevaardigheid staat ook dit jaar 
op het programma bij de Eijnderic in 
Heesch. Het doel van deze cursus is 
het blind leren typen met tien vin-
gers. De methode die gebruikt wordt 
is interactief en in gamevorm opge-
zet. Het is een wereld met eilanden, 
waarop dorpen met oefeningen staan. 
Naarmate de prestaties van de leer-
ling vorderen, ontvangt hij/zij meer 
beloningen (zogenaamde gadgets). 

Die komen op een eigen eiland te-
recht, waardoor het steeds mooier 
wordt. Het programma staat midden 
in de belevingswereld van het kind, 
is gebruiksvriendelijk en volledig on-
line, zodat overal waar internet be-
schikbaar is, geoefend kan worden. 
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat 
er thuis geoefend wordt. De docente 
behandelt wekelijks een nieuw eiland, 
met nieuwe vaardigheden en contro-
leert tijdens het verloop van de cursus 
ook continu de voortgang van de leer-
lingen. Aan het einde van de 20 lessen 
volgt een examen en daarna, bij een 
voldoende resultaat, het diploma. De 
cursusprijs bedraagt € 128,50 inclu-
sief lesmateriaal. 

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

De lestijden zijn als volgt:
Maandag (start 22 september): 15:45-
16.45 uur en 16.45-17.45 uur, docente 
Ilse Appelhof.
Dinsdag (start 23 september): 15:30-
16.30uur en 16.30-17.30 uur, docente 
Ilse van Bakel.
Donderdag (start 25 september): 
18.30-19.30 uur, docente Anneke van 
Bakel.

Cursus typevaardigheid bij de Eijnderic

BernhezeFAMiLieBeriChten

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooiBern-
hezeKrant plaatst, wordt deze automatisch 
doorgeplaatst op onze site met familiebe-
richten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd 

op staan en het biedt mensen de mo-
gelijkheid een bericht voor u achter te 
laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst zelf aan-

levert of door ons laat maken. U kunt ook een 
afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. 
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. t. 0412 795170. 

onderonsje Loosbroek 

Welke Onderonsjes waren heel 
interessant? Welke onderwer-
pen hebben zij gemist? Daardoor 
krijgen de vrijwilligers die de On-
deronsjes begeleiden ideeën voor 
onderwerpen die vanaf september 
aan bod kunnen komen. 

Maar er is ook nog ruimte om een 
onderwerp van gesprek in te bren-
gen. De kranten en de televisie 
brengen genoeg thema’s in beeld, 
waarover interessante gesprekken 
gevoerd kunnen worden. Het On-
deronsje is gratis toegankelijk.

LOOSBROEK - In het laatste Onderonsje van dit seizoen staat in Loos-
broek op donderdag 12 juni geen speciaal onderwerp op de agenda. De 
bezoekers kunnen van 10.00 tot 11.00 uur in steunpunt D’n Hoek met 
elkaar terugblikken op de afgelopen tien maanden. 

koffiemiddag 
Slachtofferhulp 

BERNHEZE - Slachtofferhulp 
ondersteunt mensen die in een 
ongewone situatie zijn terecht-
gekomen, bijvoorbeeld als ge-
volg van een ongeval of een 
inbraak. 

U krijgt informatie over wat u 
kunt doen als u bijvoorbeeld te 
maken heeft gehad met een on-
geval of een nare ervaring heeft 
omdat er bij u ingebroken is. ie-
dereen is van harte welkom.
De informatiemiddag wordt ge-
organiseerd door de Raad Geco-
ordineerd Ouderenwerk Heesch 
in samenwerking met de ge-
meente Bernheze.

Datum: Vrijdag 13 juni 
Locatie: De Pas Heesch
Aanvang 14.00 uur.

jeu-de-boules spelen, zijn op deze 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 juni 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

100 gram snijworst € 1,09 

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Perssinaasappels  25+5 gratis
Roerbakgroente 500 gram € 1,95
Oosterse wokgroente 500 gram € 1,95
Volop zomerfruit

Speciaal voor papa 
vers geperst sinaasappelsap

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Oranje burgers 4 +1 gratis 
Spekdo� ertjes 4 +1 gratis 

Bij aankoop van 2 broden:

4 krokante 
voetbollen

NIEUW!
Desem gevuld met 

knofl ook en bieslook  

   Nu

Heerlijk bij de bbq, 
soep of borrel

1,00
Vaderdag 

Slagroomsnitte

Voor de liefste (Super) papa

NIEUW!  
Braziliaanse 

koffi e cake 

 Nu 4,95

Poule mee en maak kans op leuke prijzen, check onze Facebook pagina

1,80

7,80

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

of heeft u een langlopend probleem 
wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

tom Reijnart genomineerd voor 
koning willem i college Award

De opleiding duurt drie jaar en 
tom zit in zijn examenjaar. Hij is 
genomineerd omdat hij goede 
schoolresultaten heeft behaald in 
combinatie met een professionele 
houding en eigen initiatief. Hij gaat 
niet voor zesjes! Ook zijn stagepe-
riode heeft hij op een bijzondere 
manier ingevuld. 

“ik fiets in de elite klasse van wie-
lervereniging tWC De Kempen en 
heb mijn stageperiode van een half 
jaar gekoppeld aan mijn groot-
ste hobby: de fiets. ik ben gaan 
werken bij Cyclon international in 
Geffen: een distributeur van sport-
voeding en onderhoudsmiddelen 
voor de fiets. Als ik afgestudeerd 
ben, wil ik na mijn vervolgstudie 
HBO international Business en 
Languages, het liefst een eigen 

bedrijf opstarten. Natuurlijk in de 
fietsindustrie! in mijn stage heb ik 
veel kennis van zowel de industrie 
als van het vak opgedaan. Het is 
een kleine wereld waar op allerlei 

gebieden uitdagingen liggen. Mijn 
stageadres was een inspiratiebron 
voor mijn toekomstdroom.” 

“ik hoop dat ik hen ook iets ge-
geven heb. Samen met de nieuwe 
directeur, heb ik op een innova-
tieve manier nagedacht over hoe 
de bedrijfsprocessen beter gedigi-
taliseerd en gestructureerd konden 
worden. De oplossing heb ik ten 
uitvoer gebracht. ”

“Als eventuele winnaar van een 
award gaan er nieuwe deuren voor 
mij open: Aansluiting bij een club 
van voorgaande awardwinnaars, 
waardoor mijn netwerk vergroot 
wordt. En het geeft de kans om - 
binnen een selecte groep van ex-
studenten - leuke activiteiten te 
ondernemen, waar ik later, in mijn 
werkzame leven, ook profijt van 
zal hebben. 
Het staat ook nog eens welluidend 
op mijn CV, wat hopelijk ook haar 
vruchten afwerpt. Verder zou ik 
dan een kleine financiële bijdrage 
krijgen, die ik kan gebruiken voor 
mijn vervolgstudie. Maar het be-
langrijkste is natuurlijk de eer en 

de eeuwige roem!” lacht hij. tom 
heeft een sterke ondernemers-
drang en is leergierig. Dat speelt 
zeker ook mee in deze nominatie. 
“Mijn opleiding is Engelstalig, dat 
vind ik écht een pluspunt en dat 
sluit ook mooi aan bij mijn plan-
nen om later internationaal zaken 
te gaan doen. 

ik zou het liefst morgen al begin-
nen aan mijn HBO opleiding!”

Tom in actie op de fi ets Tekst en foto’s: Hieke Stek

HEESWiJK-DiNtHER - Tom Reijnart uit Heeswijk-Dinther studeert in Den Bosch aan het Koning Willem 
I College. Van de maar liefst 13.000 studenten zijn er 18 genomineerd voor de Koning Willem I College 
Award en Tom is daar één van! ‘Het wordt spannend, want er zijn verschillende titels te vergeven: een voor 
vakmanschap, een voor Innovatie en een voor community en last but not least kun je Student van het Jaar 
2014 worden. Om vanuit mijn studierichting ‘ International Business Study’ voorgedragen te zijn, vind ik al 
heel bijzonder.”

nieuwe deuren worden Geopend

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl
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Bruna Heesch: meer dan boeken en tijdschriften

Op een rustige plek in het centrum 
van Heesch aan ’t Dorp 61A, vindt 
u een groot assortiment producten 
in lezen en schrijven. 
De nieuwste romans, thrillers, 
non-fictie en overige boeken lig-

gen voor het grijpen op de bene-
denverdieping, net zoals het grote 
aantal verschillende tijdschriften, 
korte romans, stripboeken, kin-
derboeken, knutselmaterialen en 
schrijfwaren. 

Op vakantie
Heerlijk om boeken mee te nemen 
op vakantie, voor jong en oud. Een 
lekker tijdschrift voor de lange rit 
en een paar boeken voor de luie 
stoel. Als dat niet de laatste nieuwe 

titels hoeven te zijn, kijk dan eens 
boven. Daar liggen boeken te kust 
en te keur, voor jong en oud, met 
leuke kortingen. 
Voor e-boeken kunt u terecht voor 
hulp bij het zoeken. Bruna is een 

multichannelorganisatie, daardoor 
kunt u via de winkel e-boeken be-
stellen op Bruna.nl. Lekker makke-
lijk en gratis thuisbezorgd of in de 
Bruna winkel aan ’t Dorp 61A af 
te halen. Mooi meegenomen! Ne-
derlandstalige boeken hebben een 
vaste verkoopprijs en Bol.com re-
kent voor bestellingen minder dan 
€ 20,- verzendkosten. 

Weer naar school 
Voor het nieuwe schooljaar heeft 
Bruna alle benodigdheden al bin-
nen én bij een totaalbedrag van 
meer dan € 10,- ontvangt u 20% 
korting. Er zijn maar liefst 30-40 
verschillende schoolagenda’s o.a. 
KNVB, Ajax, PSV en het eigen 
Brunamerk. Voor de basisschool-
leerlingen zijn de AVi boekjes te 
vinden, van start t/m 8 en natuur-
lijk leuke pennen, pennenzakjes en 
toebehoren. Als u snel bent, kunt u 
printercartridges kopen met 10% 
korting en daarbij ook nog sparen 
voor een gratis cartridge. Dat print 
makkelijk weg!

Nog meer service
Bruna houdt van mensen, dat laten 
ze graag zien. Daarom vindt u in 
de winkel een Postagentschap met 
alle faciliteiten; geen iNG loket. 
Het NS opereerpunt biedt uitkomst 

om uw OV chipkaart op te laden 
en een groot aantal andere dien-
sten. 

Wenskaarten en meer 
De standaards met ontelbare 
wenskaarten worden half juli aan-
gevuld met een heel nieuw as-
sortiment en ook cadeaubonnen, 
boekenbonnen en giftboxen van 
Bongo en Gift for you vindt u er. 
Lest best; pasfoto’s worden zonder 
afspraak gemaakt en meteen afge-
werkt. 

Kunt u niet vinden wat u zoekt; 
vraag het gewoon. Frans van de Pol bij de kinderboeken op de eerste verdieping Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘Printercartridges en school-
benodigdheden met korting’ 

HEESCH – De mensen van Bruna Heesch houden ervan mensen te helpen de weg te zoeken in boeken, tijd-
schriften en andere zaken die met lezen en schrijven te maken hebben. Als onderdeel van een organisatie die 
al sinds 1868 bestaat, kunt u als klant rekenen op productkennis en service.

Bruna Heesch 
‘t Dorp 61a, Heesch
0412 451 153
www.bruna.nl

Advertorial

De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

2+1
gratis

Beste keus Petunia’s
Diverse soorten en kleuren, 
hoogte 20 cm, halfschaduw,
potmaat 13 cm.
Per stuk 2.49

Zondag 15 juni
Vaderdag open.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Lezing ‘Genezen en 
geneesmiddelen in Brabant’
Brabantse geneeswijzen in het verleden

HEESCH - Op donderdagavond 19 juni organiseert Heemkundekring 
‘De Elf Rotten’ een lezing over geneeswijzen in het Brabantse verleden. 
Adriaan Sanders, voorzitter van Heemkundekring Uden, vertelt het 
boeiende verhaal van de geschiedenis van de geneeskunde in Brabant 
in zijn lezing ‘Genezen en geneesmiddelen in Brabant.’ 
De lezing vindt plaats in De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch en 
begint om 20.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt € 4,- inclusief 
koffie of thee.
Datum: donderdag 19 juni.
Locatie: De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.
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EEn dag op pad mEt... 
abt denis hendrikx
HEESWiJK-DiNtHER - Het klooster van de Norbertijnen in Heeswijk-Dinther geniet een grote bekendheid door haar kapel, 
de boekhandel, maar ook de kloosterorde. Op speciaal verzoek mocht ik een dag ‘meelopen’ met Abt Denis Hendrikx.

3 1

2

4

5

6 6

1. De weReLD sLAAPt noG, MAAR in De weRkkAMeR vAn De ABt 
BRAnDt AL LicHt. “Mijn dag begint om 5.00 uur. ik vind het prettig om in alle 
stilte mijn (digitale) post te lezen en te beantwoorden. Niet alleen de kerkdiensten 
waarin ik voor mag gaan, maar ook het inlezen van verslagen voor bijeenkomsten en 
vergaderingen vragen rust en stilte ter voorbereiding.”

2. eLke ocHtenD ontMoeten De noRBeRtijnse BRoeDeRs eLkAAR 
oM 7.00 uuR in Het ‘kooR’ vAn De ABDijkeRk oM sAMen De 
Metten en De LAuDen te zinGen. “Het is een mooi meditatief moment. 
Al zingend kunnen we dieper invoelen op de betekenis van de psalmteksten en de 
klanken: we willen ze verstaan met ons hart! Dat legt een waardevolle basis. Elke 
dag!”

Wij bidden U: verwarm ons met Uw zon. Schenk licht aan onze geest en laat 
stromen door ons heen met leven, liefde en vrede, uit Jezus, de Christus, Uw 
veelgeliefde, Onze Broeder en Heer. Amen.

3. Het Lezen vAn De kRAnt HooRt ook Bij Het vAste 
ocHtenDRitueeL. “ik wil op de hoogte zijn van wat er gebeurt: dicht bij huis en 
in de wereld.”

4. De BRoeDeRs GeBRuiken De DRie MAALtijDen ALtijD 
GezAMenLijk. “Samen eten schept verbondenheid. Onze woongemeenschap 
is heel simpel te vergelijken met een gezin: je bent betrokken bij elkaar, je inspireert 

elkaar, je leert van elkaar en 
je zorgt voor elkaar. Geloven 
doe je ook samen en natuurlijk 
met respect voor ieders 
persoonlijke beleving! Dat is 
niet alleen ingebed in onze 
broedergemeenschap, maar ook 
in de gemeenschap van een 
dorp of stad. Het delen van het 
geloof vindt ook daar plaats. 
Het is mooi dat we elkaar daarin 
kunnen voeden.
Dat doen we als Norbertijnen 
vanuit de Abdij van Berne, uit 
onze twee priorijen en uit onze 
zeven Norbertijnenparochies. 
En natuurlijk ook in persoonlijke 
ontmoetingen.” 

5. oecuMeniscH Denken is niet vAnzeLfsPRekenD. “Het is 
belangrijk om te kijken wat we als verschillende geloofsgroepen met elkaar kunnen 
delen. Elkaar opzoeken, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en ook fysiek 
samenwerken is essentieel. 
Met elkaar zijn we sterker om ‘het geloof’ voor de toekomst te verankeren. Hier 
liggen vele uitdagingen voor alle partijen en met elkaar willen en gaan we daarin 
investeren!”

6. in De DAGeLijkse eucHARistievieRinG (12.15 uuR) GAAt De ABt 
vAnDAAG zeLf vooR. Na de warme, gezamenlijke maaltijd verwelkomt hij, 
samen met medebroeder Fons Boom, de vormelingen uit de parochie Engelen en 
Bokhoven. 
Ze krijgen een rondleiding, maar gaan eerst een uur met de abt in gesprek. 
15.00 uur: De EO komt op bezoek. De omroep wil een speciale uitzending maken 
over de Abdij.    
16.00 uur: Overleg met de archiefcommissie. 
“We zijn bezig met het digitaal inventariseren van ons religieus roerend erfgoed. We 
willen dat professioneel aanpakken om het zo voor de toekomst veilig te stellen. 
Na de Vespers om 18.00 uur heeft de abt een vergadering buitenshuis. 

7. ABt koMt vAn Het wooRD ‘ABBA’ DAt vADeR Betekent. “We 
hebben als broeders met elkaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons 
dagelijkse leven van wonen en werken, goed en prettig verloopt. We vormen hierin 
met de broeders een goed team, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Als ‘vader’ 
ben ik de eindverantwoordelijke binnen de hele Norbertijnse gemeenschap; ook 
van de tot de abdij behorende priorijen en parochies. Daarnaast zit ik in het bestuur 
van de KNR (Conferentie Nederlandse Religieuzen), in de bestuursraad van Kasteel 
Heeswijk en ben ik voorzitter van de stichting Petrus Donders en stichting Het Ronde 
tafelhuis in tilburg. 
Binnen de Abdij van Berne zit ik in allerlei commissies zoals archief, financiën, het 
tijdschrift Berne en het bestuur van Berne Media. Wereldwijd ben ik actief bij de 
Norbertine Association Commission.
ik kan bij dit alles ook bouwen op ervaringen uit de tijd dat ik opbouwwerker en 
gemeenteraadslid was in tilburg. Zo probeer ik het abt zijn een combinatie te laten 
zijn van inspirator en bestuurder voor de gemeenschap.

8. oM 21.00 uuR tReffen we eLkAAR oP zijn weRkkAMeR oM De 
DAG te evALueRen, onDeR Het Genot vAn een GLAs wijn.
23.00 uur: ik logeer een nachtje in één van de gastenkamers. Het is een hele mooie 
dag geweest: intens, enerverend en leerzaam. Het is een hele taak om te ‘vaderen’ 
over zo’n groot gezin, naast alle andere taken die hij heeft. ik heb mogen ervaren dat 
de onderlinge broederband: de betrokkenheid bij elkaar en de gemeenschappelijke 
liefde voor God een bijzondere energie geeft om die taak te volbrengen.

Tekst en foto: Hieke Stek
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mooi & in de streek

in de streek

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos
GPS tochten: De moord op Sjaak
 Mister X
 Casinotocht
 Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt, 
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

zorgboerderij john en Marga 
van der wijst viert feest
Vijftien jaar ruimte en structuur voor mensen met een zorgvraag

De vaste personeelsleden heb-
ben SPW-opleiding. Marga is 
Z-verpleegkundige en John 
heeft een agrarische opleiding. 
De zorgboerderij draagt het 
keurmerk kwaliteitssysteem voor 
zorgboerderijen en Marga heeft 
jarenlange ervaring als Z-ver-
pleegkundige. 

Daarnaast hebben ze ‘n diep-
gewortelde liefde voor mens en 
dier en ruim voldoende bagage 
om daar goed mee om te gaan.

Speciale service
De ‘hulpboeren’ van het Van der 
Wijst-team worden ’s morgens 
opgehaald door John en Marga, 
de korte, directe contactlijnen 
met de verzorgers/ouders zijn 
een groot voordeel bij de bege-
leiding. Speciale gebeurtenissen 
kunnen zo rechtstreeks bespro-
ken worden. De een komt elke 
dag werken en de ander enkele 
dagen per week. De lunchtrom-
mel gaat mee, maar voor kof-
fie, thee en andere zaken wordt 

gezorgd. Roland, Joost en Ruud 
waren al hulpboeren toen de 
zorgboerderij vijftien jaar ge-
leden opstartte. Nu werken ze 
in een team van tien tot twaalf 
mannen en vrouwen aan de ver-
zorging van paarden, konijnen 
en kippen, het kweken van pom-
poenen en kalebassen en het 
klussen in de nieuwe klusruimte, 
onder vakkundige begeleiding. 

Niet aangeboren hersenletsel
Mensen met een niet aangebo-

ren hersenletsel kunnen 
veel last hebben van 
o.a. concentratieverlies, 
waardoor het functione-
ren belemmerd wordt. 
Als zij geen problemen 
hebben met het samen-
zijn met verstandelijk 
gehandicapte mensen, 
is zorgboerderij Van der Wijst 
een heerlijke plek om weer struc-
tuur en dagritme te vinden. De 
ruime kantine, de speciaal op 
aaibaarheid geselecteerde dieren 
en de evenwichtige begeleiding 
zijn uniek. 

Duurzaam vergaderen
De vergaderfaciliteit voor bedrij-
ven is ruim en rustig. Koel in de 
zomer en behaaglijk in de winter, 
met aan de ene kant uitzicht op 
de natuurlijke omgeving en de 

andere kant op de binnenbak 
voor paarden. De zonnepanelen 
op het dak zorgen voor duur-
zame energie voor de aanwezige 
apparatuur zoals beamer, ver-
lichting en internet. Daarnaast 
zijn natuurlijk een whiteboard en 
flipover aanwezig. De pupillen 
serveren graag een lekkere lunch 

en koffie, thee of frisdranken. 
Een mooie combinatie van wer-
ken en maatschappelijke zorg.
Vragen over dagbesteding/ver-
gaderfaciliteiten: 0413-351612 
of 06-13915474.

VORStENBOSCH – De kracht van Zorgboerderij John en Marga van der Wijst ligt in rust, structuur 
en ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk, voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel. In het contact met dieren en de natuur vinden mensen met ’n 
zorgvraag hier ontspanning en een zinvolle dagbesteding. 

Het ‘team van de dag’ van Van der Wijst inclusief begeleiding en stagiaires
 Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

‘mensen vinden hier structuur en 
daGritme’ 

Marga en John

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

•	 Slaapkamers	met	
eigen	badkamer	

	 en	eigen	ingang

•	 Rust	en	ruimte	
•	 Prachtige	fiets-	en	
wandel	mogelijkheden

•	 Ligt	in	het	hart	van	
natuurgebied	

	 	‘de	Maashorst’

Advertorial

opening Blotevoetenpad
HEESWiJK-DiNtHER - Beleef hoe het voelt om op je blote voeten door de natuur te 
lopen! Zondagmiddag (Vaderdag) wordt 
om 15.30 uur op de Dier & tuin weide 
het Blotevoetenpad feestelijk geopend. 
Om 15.00 uur staat de koffie en ranja 
klaar voor iedereen die als éérste het Blo-
tevoetenpad wil lopen, en nog wel gratis 
ook!
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Judith van den Broek-van der 
Wijst en Nancy theunisz- Van 
den Broek zijn aangesloten bij de 
VAK (Verenigde Agrarische Kin-
deropvang) en hebben een hele 
goede reden aandacht te vragen 
voor de open dag van de VAK 
op 14 juni. Na een opmerke-
lijke voorbereidingstijd, gaan zij 
starten met de verbouwing van 
de voormalige jongveestal. De 
laatste fase naar de realisatie van 
kinderopvang De Dierenvriend-
jes. De twee schoonzussen heb-
ben elkaar in hun passie gevon-
den. Ze hebben het ontzettend 

naar hun zin in hun huidige werk 
en bezigheden, maar staan te 
popelen om met de bouw te be-
ginnen. 

De tekeningen zijn klaar; ze 
zien het helemaal voor zich. Op 
de plek waar de foto gemaakt 
wordt, zal een muur komen met 
ramen erin en het jongvee aan 
de andere kant van het raam zal 
snel bij het dagelijks uitzicht ho-
ren. Voer gooien voor de koeien, 
knuffelen met de kalfjes en de 
pony’s en dagelijks de eieren ra-
pen bij de kippen zijn zo enkele 

bezigheden die in het dagelijkse 
ritme ingepast worden. “Kinde-
ren zullen in overalls en laarsjes 
dagelijks onder begeleiding op 
de boerderij rondwandelen, kin-
deren mogen ‘vies’ worden bij 
ons”; aldus Nancy en Judith.

Judith runt samen met haar 
man ton het Rundveebedrijf en 
genietend van hun vier kinde-
ren die opgroeien met het bui-
tenleven, bedachten ze dat het 
‘buiten opgroeien’ voor elk kind 
weggelegd zou moeten zijn. 
Het plan voor deze nevenactivi-

teit groeide en de zus van ton, 
Nancy werd erbij gevraagd voor 
de dagelijkse leiding. Nancy, ook 
opgegroeid op de boerderij en 
moeder van drie kinderen: “ik 
was meteen enthousiast. Mijn 
werk bevalt goed, maar zo’n 
nieuwe uitdaging zie ik helemaal 
zitten.” Voordat de vergun-
ningen rond waren hadden de 
twee ervaringsdeskundigen zich 
ingeschreven voor de opleiding 
pedagogisch medewerker, die 
ze intussen beiden succesvol af-
gerond hebben. De daarbij ho-
rende stage zorgde voor de be-
vestiging dat dit echt is wat ze 

willen. Over niet al te lange tijd 
hopen ze aan de slag te kunnen. 
“De open dag van 14 juni van 
de VAK komt voor ons nog iets 
te vroeg”, aldus Nancy en Ju-
dith maar 20 september staat de 
eerste open dag gepland. Ze zijn 

dan nog niet klaar, maar belang-
stellenden kunnen komen kijken 
hoever ze zijn met hun unieke 
plannen.  
Meer informatie: 
info@dedierenvriendjes.nl

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

• Manegelessen
• Pony / Paard leasen

• Privélessen
• Pensionstalling
• Kinderfeestjes
• Bakverhuur

• Oefenspringen

Wilt u meer informatie:
06-10509094 - 06-13041651

info@stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode

www.stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje

Judith en Nancy zullen na de verbouwing hier voor een raam staan dat uitkijkt op het jongvee

De DieRenvRienDjes, kinderopvang op de boerderij
Groene opvang waar kinderen lekker veel ruimte, vrijheid en buitenlucht genieten

NiStELRODE – In het hart van Bernheze staat een jongveestal te wachten om gedeeltelijk verbouwd 
te worden. Hier zullen kinderen van 0-4 jaar de tijd van hun leven gaan beleven. Dat is wat Judith en 
Nancy voor ogen hebben met de kinderopvang; De Dierenvriendjes, Agrarische Kinderopvang op de 
boerderij in Nistelrode. 

De tekeningen zijn klaar

‘kinderen moGen 
vies worden bĲ  
ons’

jaar van de Groene kinder-
opvang? natuurlijk bij de vAk!
LANDELIJKE OPEN DAG OP 14 JUNI: EEN ONTDEKKING VOOR HET KIND

Deelnemende VAK bedrijven 
kunt u vinden op de site van de 
VAK. Kennis maken met onder-
nemers die echt passie voor hun 
vak hebben, alles over de werk-
wijze, hun visie en het keurmerk 
van het HKZ-certificeringssys-
teem (Harmonisatie Kwaliteitsbe-
oordeling Zorgsector). 

Visie VAK
Agrarische kinderopvang oftewel 
kinderopvang op een boerderij 
volgens de VAK formule voegt 
iets bijzonders toe aan het da-

gelijkse ritme van spelen, eten 
en slapen en onderscheidt zich 
daarmee wezenlijk van reguliere 
kinderopvang.
Op de boerderij is zoveel meer 
mogelijk dan agrariërs tot nu toe 
hebben gedacht! Voor een boer 
zijn veel dingen vanzelfsprekend 
die voor andere mensen in Ne-

derland een luxeproduct zijn – 
ruimte, rust, regelmaat van leven, 
een gevoel van saamhorigheid, 
gebaseerd op wederzijds respect; 
met mensen net zoals met de na-
tuur om ons heen – en dit is zo 
bijzonder. Bijzonder kostbaar en 
waardevol, met name voor de 
opvoeding van kinderen.

BERNHEZE - Zelf eens zien en voelen wat de ondernemers van kinderdagverblijven van de VAK - Vereni-
ging Agrarische Kinderopvang - al jaren zo bijzonder maakt? Bezoek dan een van de kinderdagverblijven 
bij u in de buurt tijdens de landelijke open dag op 14 juni. 

Advertorial

Advertorial

kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes
kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes
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 voor de

KERNEN

Kijken naar mogelijkheden
Verschillende 55+ medewerkers 
worden inmiddels door IBN bege-
leid naar werk. Natuurlijk zet IBN 
daar haar expertise voor in, zoals 
ze dit al jarenlang doet bij mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Er wordt vooral gekeken 
naar de mogelijkheden van men-
sen en extra vaardigheden worden 
ontwikkeld. 

Samen met de werkgever wordt 
gekeken naar de beste kandidaat 

voor de juiste plek binnen de orga-
nisatie. Ook kan een korte cursus 
of opleiding, die voor de functie-
uitoefening noodzakelijk is, wor-
den ingezet. Hierbij kunt u denken 
aan bijvoorbeeld een heftruck- of 
VCA-opleiding.

Mogelijkheden bekijken
De medewerkers zijn zeer gemo-
tiveerd om aan de slag te gaan, 
hebben jarenlange ervaring die 
goed van pas kan komen, worden 
ondersteund door IBN én met ver-

schillende financiële regelingen. 
Een mooie kans voor werkgevers 
om binnen hun bedrijf na te gaan 
wat mogelijk is. Voor meer infor-
matie over deze mogelijkheden of 
het flexibel detacheren van een 
55+ medewerker kunt u contact 
opnemen met IBN: Gonny van 
Grinsven, 0413-28 21 63 of Mark 
van de Lockant 0413-28 21 84. 

Werkervaring en financiële voordelen
Extra mogelijkheden voor werkgevers met werk voor 55+ medewerkers

BERNHEZE – Jarenlange werkervaring en een vergoeding van 50% van de feitelijke loonkosten in de eerste 
zes maanden van het jaarcontract. Een win-win situatie voor een werkgever die een 55+ medewerker op-
neemt binnen zijn organisatie. Daarbij zijn een mobilteitsbonus van maximaal € 7000,- per jaar en 1 tot 3 
maanden proefdraaien nog twee extra voordelen die mogelijk zijn voor werkgevers die deze medewerkers 
binnen hun organisatie aan de slag laten gaan. 

Naam: JACK VAN DER DUSSEN

Leeftijd: 68 jaar

Woonachtig: Heesch

Politieke Partij: VVD

Waarom raadslid: Na mijn carrière 
in het bedrijfsleven, ben ik vroeg-
tijdig kunnen stoppen met 
mijn werk en wilde toen met 
gebruik van mijn ervaring iets 
bijdragen aan de samenleving in
de gemeente.

Opleiding: Mulo-B en avond-
studies accounting tot op HBO 
niveau.

Huidig beroep: Gepensioneerd

Hobby’s: Golf en bijenhouden 
(imker).

Missie: Het in stand houden van 
een financieel gezonde gemeente 
waarbij iedereen zijn eigen ver-
antwoordelijkheid moet nemen en 
zijn kansen moet benutten binnen 
de samenleving.

Naam: JOLANDA 
SCHOOL-WILBERS
Leeftijd: 50 jaar
Woonachtig: Buitengebied 
Heesch
Politieke Partij: CDA Bernheze
Waarom raadslid: Politiek is 
overal aanwezig, zowel maat-
schappelijk, beleidsmatig als 
economisch. Iedereen heeft dus 
onwillekeurig met politiek te ma-
ken. Ik wilde me hier bewuster in 
verdiepen.
Opleiding: HBO lerarenopleiding
Huidig beroep: Agrarisch onder-
nemer.
Hobby’s: Vrij weinig tijd voor 
hobby’s. Momenteel enkel de 
tuin.
Missie: De politiek uit de politiek 
halen en daarmee proberen het 
beleid belangrijker te maken en 
de dienstbaarheid naar de burger 
voorop te stellen. Daarvoor is 
een bredere vertegenwoordiging 
van juist die burgers nodig in 
de politiek. De praktijk van het 
dagelijks leven is vaak anders 
dan de uitwerking van menig 
beleidsstuk. Dus, meer luisteren 
en overleggen en vervolgens er 
dan ook echt wat mee doen. 

Raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

DE KERMISSEN VAN 
BERNHEZE: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 

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

Burgemeester Marieke Moorman:
Openbare orde en veiligheid, regi-
onale samenwerking, communica-
tie en dienstverlening, personeels-
zaken/organisatie, dorpsraden en 
overheidsparticipatie, handhaving 
drank- en horecawet.

Wethouder Peter van Boekel, 
1e locoburgemeester:
Ruimtelijke ordening, volkshuis-
vesting, natuur en landschap, De 
Maashorst, kunst en cultuur, mo-
numenten, handhaving bouwen 
en wonen.

Wethouder Rien Wijdeven, 
2e locoburgemeester:
ICT, economische zaken, duur-
zaamheid en innovatie, recreatie 
en toerisme, milieu en reiniging, 

handhaving milieu, sport, grond-
zaken, maatschappelijk vastgoed, 
woonwagenzaken, verkeer en ver-
voer/mobiliteit, participatiewet.
Project: bedrijventerrein Heesch-
West.

Wethouder Rein van Moorselaar,
3e locoburgemeester:
Sociale zaken, onderwijs, jeugd- en 
jongerenbeleid, leerlingenvervoer, 
openbare werken, water en riole-
ring.
Project: wijkgericht werken.

Wethouder Jan Glastra van Loon
4e locoburgemeester:
Financiën, welzijn, vrijwilligersbe-
leid, gezondheidszorg, Wmo, ou-
derenbeleid.

Portefeuilleverdeling college Bern-
heze bestuursperiode 2014-2018

De kennismakingsavond van D66 Bernheze in Eetcafé ‘t Pumpke werd goed bezocht. Met zo’n 35 aan-
wezige gasten, waarvan een aantal ook daadwerkelijk lid is geworden, kunnen we spreken van een suc-
cesvolle avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

De avond werd aan elkaar gepraat door Willeke Rijkers, die in haar openingswoord nog eens aanhaalde hoe 
D66 Bernheze in 2009 is herrezen in Bernheze. Lijsttrekster Annemieke Boellaard ging vervolgens dieper in 
op de twee belangrijkste bouwstenen van de partij: sociaal en liberaal. Daarnaast introduceerde ze de nieuwe 
raads- en commissieleden.
Daarna was het de beurt aan de kersverse wethouder Jan Glastra van Loon. Met financiën en de WMO heeft 
de wethouder twee belangrijke taken in zijn portefeuille. Glastra van Loon sprak over zijn eerste ervaringen 
met de huidige coalitie en blikte terug op zijn eerste weken als wethouder. Ook zijn verleden, hij bekleedde 
reeds vier jaar de post van wethouder in de gemeente Baarn, kwam ter sprake.
Willeke Rijkers sloot de avond vervolgens af, waarna er onder het genot van een drankje nog eens met elkaar 
van gedachten werd gewisseld. 
Dit soort avonden gaan we nog vaker organiseren! D66 Bernheze: EN NU VOORUIT!

Kennismakings-
avond 
D66 Bernheze
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Binnenkort: 
straatmeubilair 
voor de Schoonstraat 

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. 
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming 
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Reacties of 
onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar adriaan@
demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij kunt u 
teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

Haags beleid en de (on)
mogelijKHeden van bernHeze
Het niet in aanmerking komen voor het pardon (verblijfsvergunning) 
voor 600 kinderen, die wel bij de gemeenten onder toezicht stonden 
maar niet bij het Rijk, was voor nagenoeg alle burgemeesters van dit 
land reden om een petitie te ondertekenen. Ook onze burgemeester 
deed dat. Op 5 juni laat staatssecretaris Teeven weten dat hij achter 
het regeerakkoord van VVD en PVDA blijft staan en zijn mening 
handhaaft. Is hiermee de rol van de burgemeesters en gemeenten 
uitgespeeld? In feite wel. Zij kunnen/mogen zich straks niet verzetten 
tegen de uitvoering van de maatregel van uitzetting van kinderen, 
die echt niet begrijpen dat er in Nederland zomaar in een keer twee 
overheden zijn. Het rijk en de gemeenten.

Kom ik op de benoeming van de Nationale ombudsman en alles wat 
daaromheen gebeurde en wat de heer Van Woerkom uiteindelijk 
maar 91 van de 142 uitgebrachte stemmen opleverde. Natuurlijk is 
deze benoeming een aangelegenheid van de Tweede Kamer. Bijna 
alle gemeenten in Nederland verwijzen hun inwoners bij klachten 
over hun handelen naar de Nationale ombudsman. Gemeenten 
kunnen echter op grond van de gemeentewet ook voor een eigen 
ombudsvoorziening kiezen. De gemeente Bernheze is aangesloten 
bij de Nationale ombudsman, maar kan ook kiezen voor een 
gemeentelijke ombudsman of ombudscommissie of voor het samen 
met andere gemeenten een gezamenlijke ombudsman of commissie 
inrichten. Waar een gemeenteraad het niet eens zou zijn met de door 
de Tweede Kamer benoemde ombudsman, kunnen ze een signaal 
afgeven door voor 1 juli te besluiten tot beëindiging van deelname per 
1 januari van het volgend jaar.

Zo ziet u: in het ene geval kan de gemeente Bernheze bij rijksbeleid 
de vinger heffen en in het andere geval kan men een signaal afgeven. 
Snapt u het nog? Waarschijnlijk niet, net als die 600 kinderen, die 
absoluut niet begrijpen dat er nog iemand boven de burgemeester 
staat. 

Misschien voor de ouders/verzorgers van die 600 kinderen een 
mogelijkheid om een verzoekschrift bij de Nationale ombudsman 
neer te leggen. Die kan een onafhankelijk advies aan de regering 
uitbrengen. Staat er toch nog iemand boven die Tweede kamer, maar 
wel iemand die ze zelf hebben benoemd. 

Gegroet Adriaan

Column
adriaan

containers 
plastic ver-
pakkings-
afval vol?
Zet geen zakken naast een volle 
container.
De gemeente haalt plastic verpak-
kingsafval huis aan huis op, maar 
u kunt het sinds een tijdje ook 
zelf weggooien in de containers 
op verschillende locaties. Van de 
laatste mogelijkheid wordt massaal 
gebruikgemaakt.
Het is niet de bedoeling dat u uw 
plastic verpakkingsafval naast de 
containers zet als deze vol zijn. 

De containers worden drie keer 
per week geleegd; op maandag, 
woensdag en vrijdag. Ziet u dat 
zich afval rond de containers op-
hoopt, bel dan met de gemeente, 
0412-45 88 88.

U vindt de containers op de vol-
gende locaties:
Heesch: De Misse en Albert Heijn
Nistelrode: Jumbo
Vorstenbosch: De Stuik
Loosbroek: Molenhoeven
Heeswijk-Dinther: Jumbo en Plein 
1969.

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Gemeenten kunnen echter op Grond 
van de Gemeentewet ook voor een 
eiGen ombudsvoorzieninG kiezen

Maar voordat een bouw gereali-
seerd kan worden, moet een groot 
aantal procedure trajecten doorlo-
pen worden. Nu zijn we allemaal 
voor vereenvoudiging van de re-
gelgeving, maar bij een omgevings-
aanvraag sta je vaak te kijken wat 
allemaal onderzocht moet worden 
voordat een aanvraag in behande-
ling genomen kan worden. 
Voorheen had je allemaal verschil-
lende vergunningen die je moest 
aanvragen, dat is al teruggebracht 

tot één: de omgevingsvergunning. 
inhoudelijk is er overigens weinig 
veranderd en lijkt het eisenpakket 
nog even groot en soms zelfs gro-
ter dan vroeger. 
Hoe is dat zo gekomen? We heb-
ben de neiging in Nederland om 
van iedere uitzondering een regel 
te maken. En zo groeit het aantal 
standaardeisen en daarmee de ad-
viesbureaus, want we kunnen dit 
natuurlijk allemaal niet meer zelf. 
Nu wil het nieuwe college van 

Bernheze de regeldruk terugdrin-
gen, de verantwoordelijkheid mag 
terug naar de burger, waar hij ove-
rigens toch al lag. 
Het klinkt ons als muziek in de 
oren. Kortere doorlooptijd van 
procedures, geen onderzoek naar 
zaken die niet essentieel bijdragen 
aan ontwikkeling en eerder belem-
merend werken. Bouwen met ver-
trouwen. Het CDA is er klaar voor. 
Wie met ons? CDA Bernheze Ac-
tief en Betrokken. 

CDA Bernheze: Bouwen met 
vertrouwen

BERNHEZE - In de komende commissievergadering van juni bespreken de com-
missieleden een aantal bestemmingsplannen. Daar kan middels discussie en 
bepaalde overwegingen groen licht gegeven worden voor de realisatie van een 
groot aantal huur- en starterswoningen en een aantal ‘ruimte voor ruimte’ wo-
ningen. Er lijkt weer schot te komen in de woningbouw. 

Jolanda School, raadslid ruimtelijke zaken 

vlinderdag bij Life and Garden in Heesch

Eigenaar Rinus Meijs van Life and 
Garden Heesch is erg verheugd 
met dit initiatief: “Wij kweken al 
jaren planten die vlinders aantrek-
ken en waar vlinders hun voedsel 
kunnen vinden. Onze medewer-
kers staan te popelen om te laten 
zien wat er zoal aan planten te 
koop is die vlinders aantrekken.” 
Die dag zal er een presentatie zijn 

met planten en toebehoren, die 
bijdragen aan een gunstige leef-
omgeving voor de vlinder. Bij deze 
presentatie zullen er vlinderexperts 
aanwezig zijn die de consument 
van advies kunnen voorzien. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid is Wil-
ly den Blanken die dag op het tuin-
centrum aanwezig. Als lid van iVN 
heeft zij veel kennis van vlinders en 

en zij zal haar kennis met de klan-
ten delen. Ook aan de kinderen is 
gedacht. Zij kunnen onder bege-
leiding gratis deelnemen aan een 
workshop ’vlindermasker’ maken. 
tot slot krijgt elke klant bij de kassa 
bij zijn of haar aankoop een gratis 
zakje zaad voor vlinderbloemen.

tuincentrum Life and Garden is 
gevestigd aan de Bosschebaan 23 
in Heesch. Dagelijks geopend van 
9.00 tot 18.00 uur, vrijdag koop-
avond en zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur. tel.: 0412-407030.

HEESCH – Tuincentrum Life and Garden in Heesch houdt op zaterdag 
14 juni een vlinderdag. Samen met de Vlinderstichting en Tuinbranche 
Nederland heeft Life and Garden het initiatief genomen om de tuin en 
balkon te promoten als leefgebied voor vlinders. 

Advertorial
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Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Cees van Schadewijk
uit Nistelrode

oogcontact

Winnaar:
Cor van Schadewijk

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

MooiBernhezertje

GesLAAGD
kAnjeRs GezocHt
Iemand die geslaagd is 
feliciteren met het behaalde 
diploma? Stuur dan de naam, 
leeftijd, school en felicitatie, 
(eventueel foto) van de kanjer 
die geslaagd is naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

AAnGeBoDen
woRksHoP PeRcussie 
foR fun
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,-
Volksuniversiteit OSS
Meer info: 0412-632331

PeDicuRe nisteLRoDe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PeDicuRe 
Heeswijk-DintHeR
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

iets te vieRen? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op 

ons. Kijk op www.
vadeboculinair.nl of 
bel 06-13431687.

BeRnHeze RuiLt
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep
Kom dan naar : www.facebook.
com/groups/bernhezeruilt.

oPRoeP
wie wiL eR DARten 
of BiLjARten in 
cLuBveRBAnD?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

GevRAAGD
GeBRuikte/ouDe 
wenskAARten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

WIlt u een zoekertje 
plaatsen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 

0412-795170.

luchtpost
drôme 
frankrIjk

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Arbeiders in het oude Egypte wisten het al. Eet regelmatig 
knoflook. “Het heldert de geest, ondersteunt de mannelijkheid 
en versterkt de spieren”. En niet alleen de werknemers, ook 
bij het graf van farao Toetanchamon vond men teentjes 
knoflook tussen het goud… Gladiatoren van het Antieke Rome 
gebruikten het eveneens en in de Middeleeuwen hield het 
‘duivel en heksen’ weg en beschermde tegen de pest.
Vandaag de dag is knoflook niet meer weg te denken uit onze 
keuken. Het geeft smaak, zwier en ‘joie de vivre’ aan veel 
Franse gerechten. Net dat beetje meer, net dat onverwachte, 
net dat toefje ‘oh lala’. Onmisbaar bij lam, pasta, koude saus, 
vissoep en schaal- en schelpdieren. En om niet-knoflook etende 
tafelgenoten te plezieren, kunt u na al dat lekkers een plukje 
verse peterselie tot u nemen. Even op kauwen en uw charme 
blijft onweerstaanbaar. 

In het laatste weekend van juli wordt er in Sauzet, plaatsje 
in de buurt, met een panoramisch uizicht op de omringende 
heuvels, een groots knoflookfeest gehouden. Zestig ‘artisans’ 
(producenten, ambachtslui en ‘ateliers de cuisine’) komen 
samen onder de Provençaalse zon in de smalle straatjes van 
het Vieux Village. Het begint ’s morgens al vroeg om 10.30 uur 
met een Heilige Mis in de kerk van St. Lambert. De hele streek 
loopt uit.
Er zijn wedstrijden in het strengen knopen. Er worden liederen 
gezongen. Er is een met knoflook en bloemen versierde 
karrenoptocht door het dorp en een grote feesttent van de 
‘Confrérie de l’Ail de la Drôme’, de broederschap van de 
knoflooktelers. Een soort gilde met indrukwekkende vaandels, 
hoeden, mantels en schilden.
Vijfentachtig procent van de knoflook in Frankrijk komt uit de 
Drôme. Dit, omdat de grond het vocht zowel goed vasthoudt 
als doorlaat en het klimaat droog, zonnig met voldoende regen, 
ideaal is voor dit bolgewasje. Nog even dit: pletten of raspen 
maakt geen verschil. Wat wel belangrijk is, is om de knoflook 
zoveel mogelijk vers te gebruiken. Dus niet al bij het bakken 
of aanbraden toevoegen, maar pas tijdens het garen. Wordt ie 
lekker glazig en blijven de goede eigenschappen beter bewaard. 
In de loop van de middag worden er, onder het toeziend oog 
van een heuse ‘chef de cuisine’ bij de verschillende stands 
diverse amuses, hapjes en gerechten met knoflook bereid en 
op smaak gebracht. Deze kunnen ter plekke geproefd worden 
en de goddelijke geuren daarvan dwarrelen alvast door de 
straatjes. 
Persoonlijke favoriet, die we ook op La Colline weleens op 
het menu zetten: lamsbout! Inwrijven met mosterd, zout en 
peper, aanbraden in olie/roomboter, uurtje laten garen in 
de witte wijn, ui, knoflook, honing en verse tijm toevoegen, 
saus in laten koken, af en toe omscheppen en over het vlees 
uitschenken. Heerlijk.

En als laatste niet te vergeten de ‘Aioli de Provence’ de 
traditionele knoflooksaus uit onze streek. Knoflookteentjes 
fijnhakken, paar scheuten olijfolie, halve citroen uitpersen, 
eigeel, peper, zout en een beetje mosterd toevoegen en het 
geheel opkloppen tot een gladde saus. Te gebruiken bij salades, 
koud vlees, vis, pasta of op brood. ‘Délicieux’, om je vingers 
bij... en makkelijk klaar te maken, lukt altijd. Bon appétit. 

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

tuincentrum

Aanbiedingen geldig tot 16 juni zolang de voorraad strekt

Zaterdag 14 juni 
GROTE VLINDERDAG

Kom naar ons tuincentrum, er is van alles te beleven!
• Gratis zakje zaad voor vlinderbloemen bij elke 

aankoop op 14 juni.
• Vlindermaskers maken voor kinderen.
• Informatie en inspiratie over vlinders, 
 vlinderplanten en aanverwante artikelen.

Aanbiedingen geldig tot 16 juni zolang de voorraad strekt

Kom naar ons tuincentrum, er is van alles te beleven!
• 

• 
• 
 vlinderplanten en aanverwante artikelen.

15 juni

VADERDAG
open van 12.00 

tot 17.00 uur
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KERMIS NISTELRODE

Foto’s: DMBK. Meer foto’s op www.pinksterfeestennistelrode.nl en www.mooinisseroi.nl

Omroepen Bernheze 
en Oss samen verder
OP ONZE MISSE OP MFM

Van de ‘huiskamer’ in Loosbroek 
naar een gloednieuwe studio in 
Oss. Natuurlijk was de nieuwe plek 
voor het team van Op onze Misse 
even wennen. Na 21 jaar is Bern-
heze vaarwel gezegd om in Oss 
een nieuwe start te maken. “De 
studio van WanFM noemde ik al-
tijd een huiskamer”, zegt Gerdie 
van den Heuvel (het team van Op 
onze Misse bestaat verder uit ver-
halenverteller Toon Konings, me-
de-presentator Sjef van Schalen, 
technicus Robert Vrielink en weer-
man Piet Brouwers). “Het was een 
knusse en gezellige ruimte, waar 
we altijd met veel plezier radio 
hebben gemaakt. De studio in Oss 
ziet er wat zakelijker uit. Maar het 
is wel een echte studio en we zijn 
er heel trots op dat we hier mo-
gen werken. Daarnaast zijn we 
hier heel goed opgevangen. Hoe 
gaat het mevrouw Ger, zegt Mark 
(hoofd radio MFM) altijd als hij mij 
ziet. We worden gezien en horen 
er helemaal bij. Dat is heel fijn.” 

Element
Met het huiskamergevoel komt 
het ook in Oss goed, weet Gerdie 
zeker. “We hebben het hartstikke 
naar onze zin in Oss. Sjef is al he-
lemaal in zijn element. Nee, dat 
komt wel goed”, zegt Gerdie die 
ook actief is in de Brabantse dia-
lectgroep De Die en Ik.
Op onze Misse is elke zondag te 
horen van 11.00 tot 12.00 uur. In-
woners van Bernheze kunnen het 

programma gewoon blijven luiste-
ren via de frequentie van WanFM 
(105.6). Voor hen verandert  er 
dus niks. Dat is maar goed ook, 
want Op Onze Misse is niet meer 
weg te denken. Liefhebbers van 
het Brabantse dialect willen geen 
uitzending missen. “Bij de start in 
1992 waren veel mensen scep-
tisch. Brabants dialect? Dat leeft 
toch helemaal niet! Ik wist zeker 
van wel. En dat hebben we be-
wezen. Vorig jaar hebben we het 
20-jarig bestaan gevierd, met ook 
nog eens de 1000ste uitzending.”

Truike
Als het aan de in Heeswijk-Dinther 
woonachtige Gerdie ligt, gaat het 
programma nog eens 20 jaar door. 
Dat vindt vaste luisteraar Truike 
ongetwijfeld fijn om te horen. Dit 
typische vrouwtje komt tijdens 
een uitzending geregeld de boel 
op stelten zetten. Over haar Han-
nes raakt ze nooit uitgepraat. De 
weg naar Loosbroek wist ze goed 
te vinden. In de studio in Oss is 
ze nog niet geweest. “Maar dat is 
een kwestie van tijd”, lacht Gerdie. 
“Blijven luisteren dus!” Dit was het 
laatste stuk in een korte serie over 
de samenvoeging van de omroe-
pen van Bernheze en Oss.

BERNHEZE – Onlangs zijn de omroepen van Bernheze en Oss samenge-
gaan. Hoewel de programma’s van WanFM voortaan vanuit de studio 
van MFM in Oss worden gemaakt, is er verder weinig veranderd. Ook 
het dialectprogramma Op onze Misse is nog gewoon te horen. Een ge-
sprek met Gerdie van den Heuvel. 

Op onze Misse heeft er zin in. V.l.n.r.: Toon Konings, Sjef van Schalen en Gerdie van den Heuvel. Foto’s: Michel Roefs

MARK: ‘Het was een knusse en gezellige ruimte, waar we altijd met veel plezier radio hebben gemaakt’ 
Advertorial

Technicus Robert Vrielink in actie

Foto’s: DMBK. Meer foto’s op www.pinksterfeestennistelrode.nl en www.mooinisseroi.nl
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GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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‘vaak meer fairtrade producten 
in de schappen dan gedacht’

Meer dan 60% van alle werken-
den in ontwikkelingslanden leven 
op of onder de armoedegrens. Dat 
blijkt uit het VN Millenniumdoe-
lenrapport van juni 2013. 

“Fairtrade producten zijn produc-
ten die bijdragen aan een betere 
wereld. Deze producten zijn onder 
eerlijke handelsvoorwaarden ver-
handeld, met respect voor mens en 
natuur. Zo wordt bij fairtrade het 
recht op vakbonden en het verbod 
op gedwongen of kinderarbeid na-
geleefd. De boeren en producen-

ten ontvangen een eerlijke belo-
ning voor hun werk en produceren 
volgens strenge milieucriteria. Fair-
trade zorgt tevens voor langdurige 
handelsrelaties, zodat boeren en 
producenten kunnen investeren in 
zichzelf, hun familie en in de ge-
meenschap waarin zij leven”, aldus 
Bert Bakker. 

in Nederland zijn verschillende 
producten fairtrade verkrijgbaar. te 
denken valt aan koffie, thee, wijn, 
chocolade, noten, rijst, vruchten-
sappen. Maar ook eerlijke katoen, 

speelgoed, vazen, beelden en tas-
sen. 

Criteria
Op dit moment is de werkgroep 
bezig met een 0-meting. Daarvoor 
hebben alle supermarkten in de 
gemeente al een bezoekje gehad 
van de leden van de werkgroep. 
Jan Burger: “De 0-meting is goed 
ontvangen door de supermarkten, 
het blijkt dat men vaak al een aan-
tal fairtrade producten in de schap-
pen heeft. Als een winkel nog één 
of twee fairtrade producten erbij 
doet in het assortiment, dan vol-
doet het aan de gestelde eisen en 
die wil is er zeker. 

Om Fairtrade Gemeente te worden 
moeten we namelijk aan een aan-
tal criteria voldoen; per gemeente 
is er een bepaald aantal bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
nodig die een vastgesteld aan-
tal eerlijke producten (ver)kopen 
en gebruiken.” De leden van de 
werkgroep gaan binnenkort op be-
zoek bij de horecaondernemers, zij 
krijgen eerst ook een brief waarin 
alvast wat informatie gegeven en 
het bezoek aangekondigd wordt. 
Wilt u meer weten over Fairtrade 
Gemeente? Kijk dan op de website 
www.fairtradegemeenten.nl.

Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze was met een stand aanwezig op de 
onlangs gehouden Maashorst Fair Tekst: Carla Admiraal

BERNHEZE - Werkgroep Fairtrade Bernheze is druk bezig met het binnenhalen van de titel Fairtrade Ge-
meente. Het is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, 
inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. Maar wat houdt de titel nu precies 
in? Die vraag leggen we voor aan voorzitter Bert Bakker en bestuurslid Jan Burger van de werkgroep.

ter opluistering heeft de Kamp-
vuurstam Mira Ceti het avond-
uurlijke vreugdevuur opgeluisterd 
met haar optreden. Jaarlijks gaan 
we daarvoor de kampen van onze 
Welpen en Scouts af, als het enigs-
zins te berijden valt. 

Met muziek, zang, spel en ver-
maak zetten we een thema-avond 
in elkaar, voor gezelligheid met de 

jeugd rond het kampvuur.
Dat doen we al jaren zo, en wie 
ooit een kampvuur met muziek 
heeft meegemaakt, weet waarom 
we daar nooit genoeg van krijgen. 
Bij de Bevers dit jaar voor de éérste 
keer. Het repertoire voor kinderen 
van groep 1-2-3 is natuurlijk een-
voudig, daar kwamen we achter: 
de kinderen kunnen normaal nog 
niet lezen, en dus heb je aan een 
tekstboekje niks. 
Maar met ‘Cowboy Billie Boem’ 
hadden we groot succes en met 
‘in de maneschijn’ gingen we he-
lemaal uit de bol!

Zingen is zo belangrijk voor kinde-
ren, je kunt het niet genoeg doen. 
Scouting en speciaal de Kamp-
vuurstam willen dat dan ook sti-
muleren, want je krijgt er goeie zin 
van!

kampvuurstam zingt voor 
de Bevers op Piratenkamp
NiStELRODE - De Bevers van Scouting Mira Ceti Nistelrode hadden 
onlangs hun jaarlijkse kamp: overnachting in de blokhut.

jeugd rond het kampvuur.

Ook uw kinderfeestje viert u 
bij Marvy’s speelwereld!

Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren

Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.

Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl

www.marvys-speelwereld.nl
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De Explorer is een uitdagend 
weekend waarin een tocht cen-
traal staat. De tocht voert de deel-
nemers langs de mooiste plekjes. 
Op de vele posten worden allerlei 
spannende, uitdagende activitei-
ten gedaan. Denk hierbij aan ka-
noën en abseilen. Omdat de 25ste 
Explorer extra speciaal moest wor-
den, werd dit jaar gekozen voor 
het Duitse Monschau.

Kampvuur
Met maar liefst 107 deelnemers 
werd er afgereisd naar Monschau. 
De tenten werden opgezet en die 
avond werd het stadje Monschau 
verkend. in de avond was er een 
gezellig kampvuur. Daarna vroeg 
naar bed want de volgende dag 
stonden de eerste kilometers op 
het programma.
Dag één van de hike bestond uit 
een 18 kilometer lange tocht door 
de schitterende omgeving. De 
deelnemers kwamen onder meer 
langs een stuwdam en het hoogste 
punt van de route was gelegen op 

555 meter boven NAP. Ook werd 
er getokkeld van een kabelbaan 
in de bossen. De tweede dag be-
gon met een touwbrug waarmee 
de deelnemers een riviertje over-
staken om aan de andere kant de 
tocht te vervolgen. Bij een oude 
spoorbrug van 20 meter hoog gin-
gen de deelnemers via een abseil 
naar beneden. Dit bleek toch wel 
spannend, maar ook heel mooi. 
Via de laatste kilometers kwamen 
alle deelnemers weer aan op het 
kampterrein. 
Hiermee kwam een einde aan een 
te gekke 25ste Explorer. 

scouting Heesch viert jubi-
leum explorer in Duitsland

HEESCH - De gidsen, scouts, rowans, sherpa’s en stafleden van Scou-
ting Heesch hebben in het eerste weekend van juni de 25ste Explorer 
gevierd.

De oplossing van vorige week

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

FEESTJE?
www.partysetje.nl

start nieuwe muzieklessen bij Aurora
HEESCH – Altijd al een muziek-
instrument willen bespelen? Of 
graag met anderen samen in een 
orkest spelen? Het kan allemaal 
bij Fanfare Aurora uit Heesch, dat 
op zoek is naar nieuwe leden. 

trompet, bugel, saxofoon, hoorn, 
trombone, bariton, slagwerk of 
zelfs de bas, bij Fanfare Aurora kan 
het allemaal.

Na de zomervakantie start bij Au-
rora weer het nieuwe seizoen met 
muzieklessen. Geïnteresseerden 
kunnen zich vóór 1 juli aanmel-
den. De lessen zijn individueel of in 
kleine groepjes van maximaal vier 
leerlingen. De lessen vinden plaats 
in het Auroragebouw in Heesch 
(tegenover de kerk) en worden 
verzorgd door de muziekscholen 
Muzelinkck voor blaasinstrumen-
ten en Rhythm impact voor slag-
werk instrumenten. Na een jaartje 
les kun je mee gaan spelen in het 
jeugdorkest of de jeugdmalletband 
van Aurora. Naast muziek maken, 
worden bij Aurora ook andere leu-
ke clubactiviteiten voor de leerlin-

gen georganiseerd. Fanfare Aurora 
helpt ook diegenen die niet weten 
welk instrument ze moeten kiezen 
met het maken van de juiste keu-
ze. Dit kan bijvoorbeeld door een 
proefles aan te vragen. Voor meer 
informatie: www.fanfare-aurora.nl 

onder het kopje ‘opleiding’ of bel 
naar Wilma van de Ven, telefoon-
nummer: 06-4174 4174. 
Het aanmelden voor de muziekles-
sen kan bij Eelke Castelijns: 
06-24243773 of of 
eelkec@hotmail.com.

Peutermiddag op basisschool Delta

HEESCH - Basisschool Delta aan de Herderstraat in Heesch houdt op donderdag 19 juni een peutermiddag 
voor kinderen vanaf 2½ jaar.

Op deze middag kan iedereen kennismaken met de school. De middag begint om 13.45 uur, vooraf aanmel-
den is niet nodig. 

Peutermiddag 
  
 

Wil jij ook graag weten hoe het op school gaat? 
Kom dan naar onze peutermiddag  

op donderdag 19 juni. 
 

Basisschool Delta organiseert op 19 juni een peutermiddag voor kinderen vanaf  2 ½ jaar. 
Op deze middag kun je kennis maken met onze school. 

De middag begint om 13.45 uur en je hoeft je vooraf niet aan te melden. 
19 juni,  13.45 uur – 14.45 uur 

 
Basisschool Delta 

Herderstraat 2 
5384 BS Heesch 

Verwacht niet dat 
de ander verandert, 

kijk eerst naar 
je eigen gedrag
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Goddelijke kanaries in plaats van de oranje leeuw
MARTIJN IS VOOR BRAZILIË MAAR NIET TEGEN NEDERLAND

Martijn geeft het direct zonder 
enige schaamte toe: hij is voor 
Brazilië. “De wedstrijd tussen 
Nederland en Brazilië op het WK 
van 2010 (Nederland won met 
2-1) leverde mij een dubbel ge-
voel op. Het is leuk als Nederland 
wint, want dan is iedereen hier 
blij, maar die wedstrijd was ik 
wel voor Brazilië.” Hoewel Mar-
tijn een echte Nederlander is, is 
het niet zo gek dat hij de god-
delijke kanaries, de bijnaam van 
het Braziliaanse voetbalelftal, 
aanmoedigt. Zijn moeder Marina 

Walravens is geboren in Brazilië 
en heeft daar zelfs tot haar 21ste 
gewoond. Een deel van haar fa-
milie woont nog steeds in Brazi-
lië, nabij Sao Paulo. 

“in Brazilië heb ik twee ooms en 
tantes en drie nichten”, vertelt 
Martijn, die voetbalt bij Prinses 

irene. “ik ben al vier keer in Bra-
zilië geweest en mijn familie heeft 
mij ook altijd gepusht om Brazilië 
aan te moedigen. Van hen kreeg 
ik ook weleens voetbalshirtjes 
van Brazilië.” Het Braziliaans elf-
tal heeft Martijn in het echt nog 
nooit bewonderd. Wel kreeg hij 
op jonge leeftijd ooit de kans om 
het huis van Rivaldo te bezoeken. 
“Dat heb ik toen niet gedaan, 
omdat ik het toen nog niet door-
had. Nu heb ik er wel spijt van 
dat ik niet mee ben gegaan.” 

Mooier
Martijn zegt daarnaast dat Bra-

zilië ook beter en mooier kan 
voetballen dan Nederland. “Bra-
zilië heeft de wereldbeker al vijf 
keer gewonnen. Ook nu hebben 
ze een heel goede kans om te 
winnen. Brazilië speelt in eigen 
land.” Het speelschema heeft 
Martijn al bekeken en hij houdt 
er rekening mee dat Brazilië in de 

achtste- of kwartfinale Neder-
land treft. “Als Nederland tegen 
Brazilië speelt, dan wordt dat 
heel moeilijk voor mij. 
ik hoop ook dat die twee landen 
niet tegen elkaar spelen. Wan-
neer Brazilië wel tegen Neder-
land speelt, ga ik niet uitbundig 
juichen als Brazilië wint, tenzij 
mijn vrienden mij uitdagen. Dan 
pak ik ze terug. Een shirt van het 
Nederlands elftal heb ik niet, dus 
ik trek mijn shirt van 
Brazilië aan, of an-
ders mijn gewone 
kleren.” 

NiStELRODE – MARtijn vAn Den AkkeR (14) is geboren en getogen in Nederland, maar moedigt 
tijdens het WK voetbal een ander land aan. Zijn in Brazilië geboren moeder en Braziliaanse ooms, tan-
tes en nichten bezorgden Martijn het Brazilië-virus.

Martijn in het ‘goddelijke geel’ Foto: Ad Ploegmakers

WANNEER BRAZILIË WEL TEGEN NEDERLAND 
SPEELT, GA IK NIET UITBUNDIG JUICHEN ALS 
BRAZILIË WINT

ik trek mijn shirt van 

vRijDAG 13 juni

Spanje - neDeRLAnD, 21.00 uur, Salvador

woensDAG 18 juni
Australië - neDeRLAnD, 18.00 uur, Porto Alegre

MAAnDAG 23 juni   
neDeRLAnD - Chili, 18.00 uur, São Paulo

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl Telefoon 0800-2008

Voetbal kijken en een 
barbecue van BBQENZO.nl 
De perfecte combinatie

Namens het team van BBQenzo.nl

wensen wij u een succesvol WK

Bestel makkelijk en snel op

De perfecte combinatie
Namens het team van BBQenzo.nl

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een 
complete barbecue, gourmet 
of tapas
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Een roodgeel hart in het hol van de leeuw

Manolo is een echte voetbalfan 
en volgt het internationale top-
voetbal op de voet. Ook de eigen 

Primera División, die het afgelo-
pen seizoen een zeer spannende 
ontknoping kende, ging niet aan 

hem voorbij. De Spaanse finale 
in de Champions League vond 
hij alleen maar mooi en de zo-

mer kan nog mooier worden, 
want Spanje jaagt in Brazilië op 
een vierde toernooizege op rij. 
Manolo liegt er niet om: “tijdens 
het WK ben ik voor Spanje. ik 
blijf wel rustig en ik ga niets ver-
sieren. Misschien als Spanje ver 
komt in het toernooi dat ik mijn 
familie in Spanje ga vragen om 
versiering op te sturen.”
Manolo heeft moeite met de Ne-
derlandse taal. De voetbalwed-

strijden tijdens het WK hoopt 
hij regelmatig in de kroeg te 
gaan kijken, zodat hij mensen in 
Heeswijk-Dinther beter kan leren 
kennen en met hen kan praten. 
Manolo komt regelmatig bij in 
d’n Ollie en ook toen hij nog in 
Spanje woonde keek hij voetbal, 
in zijn eigen kroeg Elfos Bar. 

“De WK-finale van 2010 heb-
ben we in Spanje gekeken. Ellen 
en ik zaten allebei in een andere 
kroeg. Dat Spanje won was voor 
Ellen een beetje lastig, want ze 
was natuurlijk voor Nederland. 
Straks is het andersom, dan zit ik 
in die situatie”, vertelt Manolo, 
die iker Casillas, Sergio Ramos en 

Andres iniësta de beste spelers 
vindt van Spanje.

Manolo denkt dat Nederland en 
Spanje allebei een punt over-
houden aan de WK-wedstrijd. 
“Nederland en Spanje zijn alle-
bei nerveus. ik denk dat Neder-
land en Spanje geen risico gaan 
nemen. Bovendien is een punt 
goed voor beide ploegen, want 
Chili en Australië zijn op papier 

de mindere ploegen.”
Nederland is op dit moment niet 
op zijn sterkst, vindt Manolo. 
Maar ook Spanje heeft momen-
teel een minder team, beaamt 
hij. “Het is nog geen collectief en 
Carles Puyol is gestopt. Spanje 
moet groeien in het toernooi, dat 
zag je vier jaar geleden ook. 

toen verloren we van Zwitser-
land, maar werden uiteindelijk 
wel wereldkampioen. Als Spanje 
in de poulefase genoeg vertrou-
wen opbouwt, kan de ploeg 
vervolgens alle landen verslaan. 
Ook Brazilië.”

HEESWiJK-DiNtHER – MAnueL RoDRiQuez (Manolo) uit het Spaanse Valladolid reisde zijn ge-
liefde Ellen van de Geijn achterna en woont inmiddels twee jaar in Heeswijk-Dinther. In het hol van de 
leeuw kijkt hij straks naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Spanje.

Manuel Rodriquez, klaar voor het WK Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

‘SPANJE – NEDERLAND EINDIGT IN 0-0’

win: Een volledig verzorgde barbecue voor 

10 personen! 
Aangeboden door DeMooiBernhezeKrant en BBQenzo.nl 

wk voetbal
Vrijdag 13 juni: WK Voetbal Nederland-
Spanje! Een wedstrijd die bij veel mensen 
al in de agenda zal staan! Met deze wed-
strijd start voor Nederland de spannende 
strijd om de wereldtitel. Langzaamaan 
kleuren de straten oranje en begint het 
Oranjegevoel te leven. iedereen hoopt 

natuurlijk dat Nederland wint. Maar.... 
ook jij kan winnen!

DeMooiBernhezekrant wk-actie!
Win een volledig verzorgde barbecue voor 
10 personen, aangeboden door BBQenzo! 
Hoe? Door je gaafste, gekste, mooiste 
WK-foto op te sturen! Geen één foto is te 

gek. Denk bijvoorbeeld aan een versierde 
straat, een uitgedoste outfi t of een bijzon-
dere foto, gemaakt bij het kijken van Ne-
derland tijdens het WK Voetbal. 

Hoe kun je meedoen?
De actie loopt, zolang Nederland deel-
neemt aan het WK. Vliegt het Neder-

lands team eruit? Dan wordt de winnende 
foto bekendgemaakt. Deze geluksvogel 
wint een barbecue voor 10 personen van 
BBQenzo.nl. 
Stuur je foto van minimaal 300 DPi of 1 
MB op naar info@demooibernhezekrant.nl 
of geef hem af op het kantoor: Laar 28 in  
Nistelrode. 

FOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJD
Scoren met Oranje! 
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b o uW t
BeRnHeze uw BouwPeRikeLen in BeRnHeze Bouwt?

info@DeMooiBeRnHezekRAnt.nL

Een rondje op 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.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

             

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch

BESTELLEN IN JUNI

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

samenwerkende bouwspecialisten 
presenteren zich als Het Bouwblok
Het BouwBLok PResenteeRt zicH Met nieuwe weBsite

Het Bouwblok is de ideale partner 
voor particulieren en bedrijven 
met bouw- en/of verbouwings-
plannen. Er wordt samengewerkt 
waar het kan, maar wanneer de 
klus daarom vraagt, kunnen ook 
enkele leden van Het Bouwblok 
ingezet worden. 
“Het grote voordeel is de goede 

samenwerking”, aldus mede-ini-
tiatiefnemer Jos van Helvoirt. 

“iedereen die wel eens gebouwd 
of verbouwd heeft, weet dat 
een goede communicatie in een 
bouwproject niet altijd vanzelf-
sprekend is”, aldus Van Helvoirt. 

“Bij Het Bouwblok is er één aan-
spreekpunt, die de planning en 
afstemming regelt met alle be-
trokken vakspecialisten”, vertelt 
Van Helvoirt. En dat voorkomt 
een hoop ergernis.

Alle deelnemende bouwspecialis-
ten hebben een flinke ervaring. 
Als vakman én als ondernemer. 
Een ideale combinatie waardoor 
een opdrachtgever optimale aan-
dacht en inzet kan verwachten. 
Of het nu gaat om een kleine 
verbouwing of onderhoudsklus of 

een aanbouw of complete nieuw-
bouw. 

De belofte van Het Bouwblok aan 
klanten is dat ze de best denkbare 
bouwpartner is die een opdracht-

gever zich kan wensen.

Bent u benieuwd naar Het Bouw-
blok en de deelnemende leden? 

Neem dan eens een kijkje op de 
fraaie nieuwe website. 
www.hetbouwblok.nl.

Advertorial

BERNHEZE - Met de lancering van de nieuwe website www.hetbouwblok.nl presenteren zes bouwspecialisten zich als nieuw samenwer-
kingsverband. Hiermee spelen zij in op de wens van veel particulieren om een verbouwing of aanbouw in één hand te hebben. Het Bouwblok 
bestaat uit josse tiMMeRweRken, zet teGeLweRken, DAAn & toon AMBAcHteLijke scHiLDeRs, instALLAtieBeDRijf 
keRkHof & Pittens, jos vAn RoosMALen & jAn vAn DeR HeijDen MetseLweRken en sven HenDRiX stukADooRs-
BeDRijf.

Past uw 
(bouw)plan 
niet in het 

bestemmingsplan?

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Adviseur 
Ruimtelijke Ordening

‘oF het nu Gaat om een kLeine verbouwinG 
oF onderhoudskLus oF een aanbouw oF 
compLete nieuwbouw’
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udense wint beeld Maashorstfair

NiStELRODE – Marian van den El-
zen uit Uden is de winnaar van de 
actie van de Wereldwinkel Nistel-
rode tijdens de Maashorstfair. 

Bezoekers van de laatste Maas-
horstfair konden deelnemen aan 
de actie van Wereldwinkel Nistel-
rode door het land van herkomst 
te raden van het beeld De Vrien-
denkring. Het antwoord was 
Mexico. Uit de juiste inzendingen 
is één lot getrokken en woensdag 

4 juni was de prijsuitreiking. De 
beeldengroep bestaat uit circa vijf 
figuren die gearmd in een kring 
staan. Vaak wordt in het midden 
een waxinelichtje geplaatst. Deze 
zogeheten ‘vriendenkring’-beeld-
jes zijn waarschijnlijk gebaseerd op 
voorwerpen die afkomstig zijn uit 
het noordwesten van Mexico. Ze 
stammen uit een periode die zich 
uitstrekt van 2000 v. Chr. tot 300 
na Chr., dus ver voor de komst van 
de Europeanen naar Amerika. Veel 

van dit soort aardewerken beeld-
jes zijn als grafgift gevonden in de 
welbekende schachtgraven van de 
Colima en Nayarit. 
De grote internationale belangstel-
ling voor de prachtige vormen van 
dit oude aardewerk heeft de hui-
dige bewoners van het gebied ge-
inspireerd tot moderne versies van 
de beeldjes. De ‘Vriendenkring’, 
dat staat voor verbondenheid en 
geborgenheid, is daar een goed 
voorbeeld van. 

Ineke Verstegen overhandigt het beeld aan Marian van den Elzen 

Onlangs is de personeelspas geïn-
troduceerd voor de medewerkers 
van de deelnemende bedrijven en 
vanaf 5 juni is de klantenactie ge-
start. Komende weken laten wij u 
nader kennismaken met de deel-
nemers en we maken begin juli be-
kend wie de winnaars zijn van de 
klantenactie. 

De deelnemers aan de pilot 
Grenzeloos Genieten zijn:

OSS 
Megastore Verbruggen
Rotexco Gordijnen
Spahuys
het Wijnhuis
Bon Fromage locatie Oss
HEESCH 
Lederzaak Verhagen, 
Shoeby Fashion
Restaurant Wolters
Bon Fromage 
NISTELRODE 
Electro World Strijbosch 
DEN BOSCH 
Restaurant Allerlei 

informeer bij de deelnemers naar 
de klantenactie en win een van de 
tien prijzen zoals een ViP Wellness 
Arrangement, dinertjes voor twee 
personen, luxe wijn- en/of delica-
tessenpakketten, interieur cheque, 
kleding cheque en stylingadvies, 
kofferset, Riverdale-pakket of een 
LED televisie.

Grenzeloos Genieten met 
klantenactie 
HEESCH/NiStELRODE - Klanten verrassen, maar ook personeel motive-
ren om bij elkaar te kopen. Dat is de insteek van een nieuwe pilot van 
een aantal ondernemers uit Oss en Bernheze en ook Restaurant Allerlei 
uit Den Bosch heeft zich hierbij aangesloten.

Koop hier & Win
één van de prachtige prijzen

Grenzeloos
     genieten...

Actie loopt van 5 juni t/m 5 juli 2014Actie loopt van 5 juni t/m 5 juli 2014

• Bon Fromage Heesch en Oss 
• Lederzaak Verhagen Heesch
• Restaurant Allerlei / Visserij Den Bosch

• Restaurant Wolters Heesch
• Rotexco Gordijnen Oss
• Shoeby Fashion Heesch

• Verbruggen Megastore Oss               
• Electro World Strijbosch Nistelrode

• Wijnhuis Oss
• Spahuys Oss

Deelnemers 
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Pinksterloop Nistelrode

Vanaf 1 juli start Van Buel Sports in Heesch! (voormalig budoschool Tanoshii)

*Tuimeljudo (vanaf 3 jaar)
*Judo
*Jiu-Jitsu

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL‘LINDERSHOF’   -  MOZARTLAAN 96  -  0412-633332  -  INFO@VANBUELSPORTS.NL

1 GRATIS PROEFLES NAAR KEUZE!
Knip deze bon uit en kom vrijblijvend een les volgen

EN LIKE ONS OP FACEBOOK!

Check onze website: www.vanbuelsports.nl voor het actuele lesaanbod

Bernheze sportief

Mark Steeg wordt afgevaardigd door HGC naar Special Olympics

Mark is sinds 2007 lid van de Hee-
sche Gymnastiek Club (HCG), af-
deling special gym, onder leiding 
van Vicky Vos. Vicky is ergothera-
peut en geeft les aan de leden van 
de special gym, samen met drie as-
sistenten. 
Door de intensieve begeleiding 
maken de deelnemers een enor-
me ontwikkeling door op moto-
risch gebied. Vicky wordt wegens 
zwangerschapsverlof vervangen 
door Demi Jansen als de begeleider 
van Mark tijdens de spelen.

Enthousiast
Begin april liep Mark een schou-
derblessure op. Dat zag er niet 
goed uit, maar dankzij intensieve 
fysiotherapie, extra begeleiding,  
krachttraining van Wellness Test 
& Training en zijn eigen doorzet-
tingsvermogen, kan Mark nu toch 
naar Heerenveen voor de Special 
Olympics. 
Elke dag doet Mark thuis zijn oe-
feningen om straks in Heerenveen 
een goede prestatie neer te kun-
nen zetten. 

De spelen
Mark heeft heel veel zin in het tur-
nen. Maar hij kijkt ook reikhalzend 
uit naar het spetterend openings-
feest met het ontsteken van het 
Olympisch vuur, het hijsen van de 
vlaggen, afleggen van de eed van 
sportiviteit, dansshows en artiesten 
zoals Lange Frans, Danny de Munk 

en Charly Luske. En niet te verge-
ten het feest van zaterdagavond 
voor sporters, coaches en vrijwil-
ligers. 

De spelers en hun begeleiding 
overnachten in ’t Olympisch Dorp, 
bestaande uit megagrote tenten 
met twintig slaapzalen, elk voor-
zien van acht stapelbedden. 

Winnen is belangrijk maar Mark 
zijn lijfspreuk is: “Meedoen is be-
langrijker dan winnen”. Zijn week-
end kan niet meer stuk.

HEESCH - Als de Special Olympics in Heerenveen op 13, 14 en 15 juni losbarsten, is Mark Steeg uit Heesch 
daar ook bij. Mark is 22 jaar en doet nu voor de derde keer met dit prachtige evenement voor mensen met 
een verstandelijke beperking mee, in de categorie gymnastiek. In totaal zullen 1875 deelnemers aan de start 
verschijnen in vijftien takken van sport. 

Mark aan het werk tijdens de vorige Special Olympics Tekst: Martha Daams

De omstandigheden waren door 
de regenval modderig en glad 
maar beide rijders hielden zich 
goed staande en wisten nette re-
sultaten neer te zetten.
De E3 klasse was druk bezet in 
Roemenië. Aan het begin van de 
eerste dag ging het rijden goed 
met Wesley, maar raakte hij op 
hoge snelheid een boom en raakte 
daarbij zijn hele voorkant kwijt. 
Ook brak zijn gaskabel af en was 
Wesley zelf even zijn lucht kwijt. 
Hij wist de dag toch nog af te slui-
ten met een achtste plaats. 

Tijdens de tweede dag verliep de 
crosstest erg goed, maar in de en-
duroproef had Wesley het moeilijk. 

De dag werd afgesloten op een ze-
vende plaats.
Thierry kwam aan de start in de E1 
klasse. Op zaterdag ging het gelijk 
vanaf het begin af aan lekker. Hij 
kon dicht in de buurt van de con-
currentie blijven en sloot de dag af 
met een zesde plaats. 
Op de tweede dag had hij zijn 
draai al snel gevonden en wist in 
de crossproef een vierde tijd neer 
te zetten. Ook in de Extreme Test 
ging het goed en wist hij dicht in 
de buurt van de concurrentie te 
blijven. Ook deze dag werd afge-
sloten met een zesde plaats.
Het Europees Kampioenschap gaat 
in het weekeinde van 28 en 29 juni 
verder in Italië.

Gebroeders 
Pittens houden zich staande op EK

motorsport

BACAU/VORSTENBOSCH - De gebroeders Wesley en Thierry Pittens 
uit Vorstenbosch hebben tijdens de tweede wedstrijd om het Europees 
Kampioenschap Enduro in het Roemeense Bacau veel geleerd. 

Thierry Wesley

Dorpszeskamp Heeswijk-Dinther

‘MEEDOEN IS 
BELANGRĲ KER DAN 
WINNEN’

Foto’s dorpszeskamp: Michel Roefs. Meer foto’s op: www.mooihdl.nl Meer foto’s op: www.mooinisseroi.nl
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Bernheze sportief

Ja, u krijgt 
altijd een 
aantrekkelijke
spaarrente

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Groeirentetot 3,60%*
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Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.
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Ja, u krijgt 
altijd een 
aantrekkelijke
spaarrente

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Groeirentetot 3,60%*
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Op woensdag wordt er al een be-
gin gemaakt met de transformatie 
van De Misse tot strand door hier 
440 kuub zand op te storten. Vrij-
dags worden de vijf velden aan-
gelegd en diezelfde avond start 
het toernooi. Bedrijven bijten de 
spits af. Naast handbal wordt er 
op vrijdagavond ook beachhockey 
gespeeld. in samenwerking met 
De Pas wordt de WK-wedstrijd 
van Spanje tegen Oranje op groot 
scherm getoond. in goed vertrou-
wen op de afloop is er daarna een 
oranjeparty. 
Zaterdag overdag is het de beurt 
aan de jeugdteams. Net als voor-
gaande jaren is het toernooi vol-

ledig volgeboekt. ’s Avonds laten 
vriendenteams zich van hun beste 
kant zien. Ook zaterdagavond 
gaat het toernooi over in een feest 
en wel een beachparty. Dus slip-
pers en Hawaï-shirt aan en feesten 
maar. Zondag laten de senioren 
zien wat beachhandbal is. Clubs 
uit heel Nederland komen af op 
dit spektakel. Ook dit jaar kunnen 
teams zich in Heesch classificeren 
voor het NK. 
Zodra de laatste wedstrijd gespeeld 
is, wordt het zand weer bij elkaar 
geveegd en afgevoerd, zodat op 
maandag De Misse weer vrij is.

Voor meer info: www.dos80.nl

Beachhandbal 
met een oranje tintje

HEESCH - Het inmiddels traditionele beachhandbaltoernooi vindt dit 
jaar op 13, 14 en 15 juni plaats op De Misse in Heesch. Een evenement 
voor jong en oud, want naast zelf een balletje gooien, is er van alles te 
doen en te zien gedurende deze drie dagen.

handbal

Aanmelding winterkomkoep geopend
HEESWiJK-DiNtHER - De ZomerKomKoep is nog volop aan de gang, 
maar de organisatie is alweer druk met de voorbereidingen voor de 
WinterKomKoep 2014 - 2015. Teams kunnen zich inschrijven voor 
het driebanden- of het librebiljarttoernooi. 

teams die aan de WinterKomKoep willen deelnemen kunnen zich tot 
en met vrijdag 26 juli inschrijven. De competitie wordt gespeeld vanaf 
eind september tot eind februari met aansluitend de finales. De teams 
mogen uit maximaal acht personen bestaan, waarvan er in het libre-
toernooi vier personen spelen en de anderen reserve staan. Bij het 
driebanden spelen drie personen en is de rest reserve. 
inschrijven kan via de mail info@komkoep.nl, 
telefonisch 06-53458415 of d.m.v. het inschrijfformulier. 
Deelname aan de WinterKomKoep is gratis. 

korfbalsters Altior gaan 
uitdaging met beide voetbalclubs aan

Als eerste was er de wedstrijd te-
gen Heeswijk. Dit team, versterkt 
met theo Lucius, was ook vorig 

seizoen al een keer tegenstander 
van Altior en dat zag je. Ze gooi-
den behendig de bal over lange 

afstanden en verloren vaak hun 
dame uit het oog omdat ze veel de 
bal uit het spel wilden halen. Dit 
was lastig voor Altior dat compact 
moest gaan spelen. De winst na 
deze felle pot was voor de dames.

Vervolgens was daar een selectie 
van Avesteijn-spelers die het op-
nam tegen Altior 1. Deze mannen 
hadden al wat vaker korfbal geke-
ken en zagen hoe Heeswijk speel-
de. Hier stemden ze hun tactiek op 
af en besloten kort op de dames 
te verdedigen. Dit was pittig voor 
de meiden want gooien werd erg 
moeilijk. Ook deze wedstrijd werd 
met winst afgesloten door Altior. 
Beide voetbalteams wisten meer te 
scoren dan vorig seizoen.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESWiJK-DiNtHER - Het korfbalseizoen zit erop, toch zitten de dames van Altior 1 niet stil! Donderdag 5 juni 
speelden zij een korfbalwedstrijd tegen de voetballers van vv Heeswijk en Avesteijn. Voorafgaande aan de du-
els hebben de mannen in het blauw en oranje-zwart mogen oefenen om een beetje beslagen ten ijs te komen. 

nieuwe zwarte 
banden bij van Buel sports

OSS/HEESCH - Afgelopen zaterdag zijn Daan Duijs en Jeffrey Broek-
steeg geslaagd voor hun zwarte band judo (1e Dan). Daan liet met val-
partner Ziggy Horsten een prachtig eigen werkstuk zien en ook Jeffrey 
Broeksteeg liet met valpartner Frank van Kaathoven zien 1e Dan waardig 
te zijn! 
Namens Van Buel Sports en Budoschool tanoshii van harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal.

budo

Jeffrey Broeksteeg BuelsportsRechts Daan Ruijs Buelsports

SPANJE/NiStELRODE - In DMBK 
van 28 mei gaven we u een update 
van Jan zijn voettocht naar Santi-
ago de Compostella, maar precies 
op die dag kreeg Jan een telefoon-
tje wat hem deed besluiten naar 
Nistelrode af te reizen. 

De buurman en goede vriend van 
Jan was overleden en dat was re-
den om zijn reis af te breken. Na 
spoedoverleg met zijn kinderen 
heeft Jan besloten zijn reis weer te 
hervatten en afgelopen zaterdag 
is hij met het vliegtuig weer terug 
gegaan naar Spanje om zijn voet-
tocht af te maken. 
Afgelopen zondag heeft hij zijn 
eerste etappe weer gelopen.
Ook wil hij nu naar Finisterre lo-
pen, dat is nog 86 km verder na 
Santiago en Finisterre noemen ze 
ook het ‘einde van de wereld’. De 
plek waar vele wandelaars hun 
wandelschoenen verbranden.

Al met al hoopt Jan 4 juli gezond 
en wel weer thuis te zijn.
www.janlooptvoetjevoorvoetje.
blogspot.nl

voetje voor voetje
Update Jan Wijnen



Woensdag 11 juni 201424 

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

midzomeravond kVo 
heesch
Locatie: Wijststraat 37 Heesch

onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek
Pagina 6

13 junI 

spanje - nederland
21.00 uur, Salvador

Verkoop afgeschreven 
materialen
Locatie: Bibliotheek Nistelrode & 
Heeswijk-Dinther

25 jaar amicanto
Locatie: Den Durpsherd
Berlicum

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

open huis leon kerkhof 
tuinontwerp, aanleg en 
onderhoud
Locatie: Menzel Nistelrode 

beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 23

Woonsfeerdagen
Locatie: Jacobs & Jacobs 
Nistelrode 

Informatiemiddag; 
slachtofferhulp
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 6
 
14 junI 

landelijke open dag Vak
Pagina 11

toneelvereniging 
efkes jonger: alladin
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 23

outdoor rock
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 7

25 jaar amicanto
Locatie: Den Durpsherd
Berlicum

Vlinderdag life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch 

15 junI 

Vaderdag

beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 23

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelbeurs de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

buro lima: Vaderdagmarkt
Locatie: Veghel

opening blotevoetenpad
Locatie: Dier- en tuinweide 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

16 junI 

start collecte van het 
rode kruis
Locatie: Bernheze

Inloopspreekuur 
startende ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

alzheimer café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

17 junI 

kbo jeu de boules middag
Locatie: Het Gildenhof Nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

hockey clinic voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar
Locatie: Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

alzheimercafé
Locatie: Eigen Herd Uden

18 junI 

australIË - nederland
18.00 uur, Porto Alegre

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch

Inschrijfmiddag mini heesch
Locatie: De Pas Heesch

19 junI 

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

mini-opvoedspecial: 
Geniaal digitaal
Locatie: Kerkstraat 13 Oss
Pagina 4

jaarvergadering 
cs de Wevers
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke 
Nistelrode

basisschool delta 
peutermiddag
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 17

lezing genezen en 
geneesmiddelen
Locatie: Heemschuur, 
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 8

20 junI 

bobz disco groep 6 
en groep 7
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

themaworkshop 
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Inschrijfmiddag Vormsel 
2014-2015
Locatie: Dagkerk Petrus Emmaus 
Parochie Heesch

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

21 junI 

hkk nistelvorst: heemreis
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

rondje bernheze
Locatie: Bernheze

het land van lieverlee
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe Heeswijk-Dinther

22 junI 

rondje bernheze
Locatie: Bernheze

rommelmarkt
Locatie: Over den Dries 
Nistelrode

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

hdl jeu de boules toernooi
Locatie: Fokkershoek 8ª 
Heeswijk-Dinther

harmonie sint servaes pre-
senteert de muziekfabriek
Locatie: Abdijstraat 53 
Heeswijk-Dinther

pleinfeest
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 3

23 junI 

nederland - chIlI
18.00 uur, São Paulo

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

24 junI 

dokter op dinsdag
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

hockey clinic voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar
Locatie: Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

25 junI 

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch

27 junI 

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

28 junI 

roefeldag
Locatie: Nistelrode en 
Vorstenbosch

heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

expositie keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk Dinther

29 junI 

musical de trein
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

expositie keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk Dinther

30 junI 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

zomerdagen centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch


