
Zuster Thea is op bezoek, in de 
‘ambtswoning’ van Harry aan de 
Abdijstraat. Hij vertelt: “Vanuit 
mijn appartement zie ik de vroe-
gere werkplek veranderen.” De 
appartementen herbergen tien 
zusters en een appartement waar 
Harry samen met zijn vrouw sinds 
zes jaar woont. Harry groeide op in 
Loosbroek en moest in 1955 aan de 
slag bij de zusters in Heeswijk, als 
leek. Als eerste burger verrichtte hij 
als 18-jarige klusjes in de tuin, maar 
ook in het klooster en in de scholen. 
In de kelder van de scholen stonden 
verwarmingsketels die nog met ko-

len gestookt moesten worden.
In 1904 kwamen de eerste nonnen 
naar Heeswijk en werd het klooster 
‘Cunera’ gebouwd; het huidige La-
verhof/Cunera de Bongerd. Naast 
het klooster kwam de kleuterschool 
en daar tegenover de lagere meis-
jesschool en voortgezet lager on-
derwijs (VGLO) voor de meiden. 

Aan het hoofd van deze scholen 
stond zuster Leonie Huijsmans. In 
die tijd waren het allemaal zusters 
die les gaven, pas in de jaren zestig 
kwamen langzamerhand de eerste 
leken lesgeven. 

Mooie verhalen
In 1936 trad Thea Kuijpers, die 
sinds haar intreding als zuster Thea 
door het leven gaat, in als zuster: 
“Om non te worden moest ik zwe-
ren te gehoorzamen. Stilte en ge-
hoorzaamheid, dat waren de regels. 
Ik deed wat de ander zei.” 
Ze behaalde haar diploma mode-
vakschool en werd in Heeswijk ge-
plaatst om hier les te geven op de 
meisjesschool. Zij leerde de meiden 
naaien en koken.
Zuster Kuijpers is één van de wei-
nige die nog steeds haar habijt 
draagt. Zij wandelt iedere dag met 

de rozenkrans in haar hand langs de 
abdij en dan weer naar haar afde-
ling de Bongerd. Iedere dag staat ze 
vroeg op, waarna ze mediteert en 

een koorgebed doet. Kom je haar 
eens tegen, vraag haar gerust naar 
de vele verhalen. Zuster Thea be-
sluit: “Ik vind het mooi dat ik dat 
allemaal nog mag meemaken, dat 
ze deze oude scholen gaan vervan-
gen voor jonge gezinswoningen. 

Ik vind het, nogmaals, heel mooi 
dat het perceel van de vroegere 
zustersschool goed besteed wordt.”
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Bernheze sportief

Spinning – Personal Training – Body Support – Do-In Yoga

Zumba – Les Mills – Xco – Senioren Fit – Kids Fit en MEER

Sport & Healthclub Meer Sports

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

Slank de zomer in?
Maak gebruik van onze speciale acties!               

BODY SUPPORT
Start nu met ons voedingsprogramma Body Support en val 8 tot 10 kilo af!
Nu 10 weken van € 199,- voor € 99,-

LENTEPAKKET
- Body Support
- Personal Training 1 uur per week
- Groepsles 1x per week
- Fitnesstraining onder professionele begeleiding 1x per week
Nu 4 weken lang voor slechts € 199,-                                                
      
Bovenstaande acties gelden de hele maand april.
Tevens berekenen wij deze maand geen inschrijfkosten!
Meer info check onze site www.meersports.nl

KAMPIOENEN VOETBAL

2E VORSTENBOSCHE BOYS

5E VORSTENBOSCHE BOYS

HEESWIJK 2

WHV C1

Vijftiende DOS beachhandbaltoernooi

Het Heesche toernooi wordt gespeeld op ‘De 

Misse’, dat met 440 kub zand elk jaar in juni 

wordt getransformeerd tot een ministrand 

met vijf grote handbalvelden. Op die velden 

zullen in drie dagen tijd tenminste 120 teams 

tegen elkaar strijden.

Vrijdagavond is gereserveerd voor bedrijven. 

Teams kunnen zich onderling meten op het 

Heesche zand. De inschrijving is al begonnen. 

Ook houdt hockeyclub MHC Heesch op vrij-

dagavond een beachhockeytoernooi.

Zaterdag overdag spelen de jeugdteams en 

zaterdagavond zijn de recreanten aan de 

beurt. Dus vriendenclubs, verzin een leuke 

naam en geef je op. Zondag is de beurt aan 

de seniorenteams. Zowel op vrijdag- als za-

terdagavond is er een feestavond. Op vrij-

dagavond om 21.00 uur speelt het Neder-

lands elftal de WK-wedstrijd tegen Spanje. 

De wedstrijd wordt op groot scherm getoond.

Inschrijven

Voor wie geïnteresseerd is in deelname aan 

het toernooi in Heesch; inschrijven kan tot 1 

juni. Voor meer informatie of om in te schrij-

ven zie www.dos80.nl/beachhandbal. Hier is 

ook een leuke promotiefilm te vinden.

HEESCH - In navolging op vele succesvolle jaren, organiseert handbalvereniging DOS’80 dit jaar voor de 15e 

keer een beachtoernooi in Heesch. De editie van 2014 is op 13, 14 en 15 juni. En ook dit jaar kunnen teams 

van handbalverenigingen zich kwalificeren voor het NK beachhandbal.

handbal

Koningsdag
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

tekst

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend 

terrein. De afgelopen twee jaar heeft Ad met zijn column 

de wekelijkse ontwikkelingen in de gemeentepolitiek van 

Bernheze beschouwd. Hij heeft daarmee getracht om een 

bijdrage te leveren aan bewustwording en meningsvorming 

bij de lezers. Aan mij - Adriaan– als opvolger van Ad - om 

daaraan  met het schrijven van een wekelijkse column een 

vervolg te geven.

Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

VIER WETHOUDERS VOOR 

DE PRIJS VAN DRIE

Nadat de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen besloten om 

een informateur aan te stellen, kon de daartoe aangezochte heer 

Kerkhof uit Boerdonk zijn werkzaamheden op 24 maart starten. Na 

gesprekken met de zeven fracties, presenteerde hij op 2 april zijn 

eindverslag. Hij adviseerde hierin een coalitie bestaande uit vier 

partijen, CDA, LOKAAL, SP en D’66. De vier partijen zijn op 5 april 

met elkaar aan tafel gegaan en hebben toen het vertrouwen in elkaar 

uitgesproken om een coalitie aan te gaan.

We lezen dat ze belangrijke dossiers zoals Heesch-West, leefbaarheid, 

financiën en overdracht zorgtaken met elkaar in een goede sfeer 

bespreken. Maar over het aantal wethouders horen we niets. Is dat de 

hete aardappel?

Waar eerst het huidige college van Burgemeester en Wethouders 

al aangaf het best met drie wethouders af te kunnen en vervolgens 

alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s schreven dat drie 

wethouders meer dan genoeg was, zitten we nu met vier partijen 

die ieder een wethouder willen leveren. Er zijn al vier namen 

genoemd, (de heren hebben de pakken voor de installatie al besteld), 

dus minder lijken het er niet te worden. Kiezen voor een verdeling 

van 4 x 0,75 formatieplaats brengt de totale loonsom ook op drie. 

Een formatieplaats minder levert toch al gauw een besparing  van 

€ 90.000,-  per jaar op. De smoes van de gemeente Uden volgen, 

waar men extra werk voorziet door de op de gemeente afkomende 

zorgtaken, en daarom het aantal wethouders oprekt, is ook geen 

optie. Dat die zorgtaken op de gemeente zouden afkomen wisten  

politieke partijen ook al toen zij verkiezingsprogramma’s  schreven  

en daarin aangaven met drie wethouders te kunnen volstaan.

Het zou gek zijn als Bernheze, waar men voor een zorgvuldig 

coalitieproces koos en nu zorgvuldig een akkoord op hoofdlijnen 

voorbereid, toch tot iets anders komt. Vier voor de prijs van drie zal 

de kiezer meer aanspreken.

Met groet van Adriaan

COLUMN
ADRIAAN

Wat maakt Heesch Heesch?

Deze avond is er een interessante 

gastspreker aanwezig: Marieke 

Schelfhorst van bureau OOKS 

Hospitality & Leisure. Mevrouw 

Schelfhorst kan alles vertellen over 

gastvrijheid in het centrum en op 

de winkelvloer. En in het bijzon-

der over het centrum van Heesch. 

Onlangs zijn er twee mysteryshop-

pers geweest die het centrum een 

bezoek hebben gebracht. Hun 

rapport is lovend, maar geeft ook 

duidelijke actiepunten voor verbe-

teringen. Verbeterpunten waar de 

centrumondernemer de dag na de 

bijeenkomst direct mee aan de slag 

kan. 
Aanvang: ????

HEESCH - Stichting Centrum Management Heesch houdt op maandag 

12 mei in de Pas de jaarvergadering. Alle centrumondernemers zijn 

hiervoor van harte uitgenodigd. Vragen omtrent ‘wat gebeurt er met het 

geld, hoe zit de begroting in elkaar, wat is er het afgelopen jaar gereali-

seerd en wat zijn de plannen voor het komende jaar?’,  komen aan bod.

‘LOVEND, MAAR OOK 

ACTIEPUNTEN VOOR 

VERBETERINGEN’

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

BOMENPARK

ZELFDE

Oude apparaten inleve-

ren bij de Milieustraat

HEESWIJK-DINTHER - Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude 

spullen op de vrijmarkt. Mochten er na afloop toch nog elektrische ap-

paraten niet verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze vanaf 28 

april  in bij de Milieustraat, De Morgenstond 4 in Heeswijk-Dinther. Ze 

worden dan gerecycled.

De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende jeugdboek 

‘Schaduw over Koningsdag’. Ook worden er 500 kanskaarten uitge-

deeld, met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

BBBQENZO.NL - BERNHEZE

FOLDERS DEZE WEEK

BankBattle 2014 wederom een groot succes

(S)cool on Wheels is een actieve 
sportclinic, waarbij leerlingen be-
kend en vertrouwd raken met ‘de 
wereld van gehandicaptensport’. 
Kinderen kunnen via behendig-
heidsspelletjes en rolstoelbasket-
bal zelf beleven hoe het is om rol-
stoelgebonden of slechtziend door 
het leven te gaan. 
Alweer voor het zevende jaar or-
ganiseert Rabobank Bernheze 
Maasland de BankBattle. Achttien 
basisscholen, in totaal 28 klassen, 

uit het werkgebied van Rabobank 
Bernheze Maasland gingen met 
elkaar de strijd aan in de BankBat-
tle. De scholen werden ingedeeld 
in vier clusters, waardoor er uitein-
delijk vier winnaars zijn.
In een race tegen de klok probeer-
den de leerlingen al samenwer-
kend, binnen de snelste tijd tot het 
juiste antwoord te komen. Met 
behulp van boeken, rekenmachi-
nes en natuurlijk de computer, 
konden de leerlingen de praktijk-

opdrachten beantwoorden. Deze 
opdrachten hebben betrekking op 
schoolvakken, muziek, algemene 
kennis en techniek. 
Alle antwoorden samen vormen 
uiteindelijk de eindopdracht, die 
wordt opgeslagen in de BankBat-
tleKluis. 
De BankBattle is een onderdeel 
van het Rabobank Scholenproject 
en staat in het teken van educa-
tie, samenwerking en natuurlijk 
plezier.

BERNHEZE  - Maandag 14 april vond de BankBattle 2014 plaats! Aan deze virtuele kennisquiz deden acht-
entwintig groepen 8 van alle basisscholen in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en de voormalige ge-
meente Lith mee. De vier winnende groepen van dit jaar zijn: groep 8 van basisschool Het Mozaïek uit 
Heeswijk-Dinther, groep 8 (team 2) van basisschool De Toermalijn uit Heesch, groep 8 (team 2) van basis-
school De Hoogakker uit Nuland en groep 8 van basisschool ’t Maxend uit Nistelrode. Naast een heerlijke 
slagroomtaart hebben de winnaars een clinic van (S)cool on Wheels gewonnen. 

Groep 8 van basisschool het Mozaïek

Herinneringen ophalen in het appartement tegenover de school

Schoolgebouwen verdwijnen, 
herinneringen blijven

HEESWIJK-DINTHER - Harry van Helvoort (76) loopt in de Abdijstraat met zuster Thea naar het laatste stukje 
school dat nog overeind staat. Zuster Thea (95) behoorde bij de Zusters van J.M.J. (Jezus, Maria en Jozef) en 
gaf tientallen jaren les op deze school, het VGLO (voortgezet lager onderwijs). Harry deed bijna 42 jaar allerlei 
klusjes bij de zusters. Samen kijken ze terug met vele mooie verhalen en herinneringen.

‘Vanuit mijn 
appartement zie 

ik de vroegere 
werkplek 

veranderen’

TRV-Bernheze.nl
Evenement 
aanmelden

Zuster Thea (Kuijpers) en Harry

IEDERE DAG WANDELT 
ZE LANGS DE ABDĲ 

Krant niet op 
woensdag ontvangen?
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
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PEFC/30-31-421

MEN NEME!  

Het begint met ’men neme’, zei 
mijn oma altijd. Een waarheid als 
een koe. Daarmee bedoelde ze dat 
wat je ook bakt, kookt of bereidt, 
je met de beste grondstoffen of 
ingrediënten moet beginnen. Gooi 
je er rommel in, dan kun je niet 
verwachten dat er iets goeds uit 
komt. Ik kom hierop omdat mij 

laatst iemand aanklampte met de vraag waarom onze ontbijtkoek 
zoveel duurder is dan die van de supermarkt. ‘Heel simpel’, zei 
ik. Wij maken onze ontbijtkoek met echte streekhoning en die 
zit niet, of bijna niet, in de supermarktkoek. Gelukkig vond deze 
mijnheer onze koek ook lekkerder, want smaken verschillen 
natuurlijk. Als ik bijvoorbeeld naar de slagerij kijk, heb je ook 
grote prijsverschillen in vlees. Pak bijvoorbeeld een biefstuk van 
de haas. Die kun je van een afgedankte melkkoe hebben van 10 
jaar oud of van een jong dier. De eerste zal hoogstwaarschijnlijk 
veel goedkoper zijn, maar is ook biefstuk van de haas. De tweede 
zal ongetwijfeld duurder, maar ook veel lekkerder zijn. Mits 
goed bereid. Dit geldt ook voor de tarwe, slagroom en ga zo 
maar door, die wij inkopen. In de tijd van mijn vader waren er al 
collegabakkers die hem voor gek verklaarden wat hij voor bloem, 
meel, etc. betaalde. Dat kon veel goedkoper, vonden zij. Ik zeg 
vonden, want die bakkerijen bestaan niet meer. Waarom??

Het begint met ‘men neme’ en bij De Bakkers Lamers is dat :

• De beste ingrediënten 
• Veel tijd
• Goede, vakbekwame mensen

Bakkersgroeten
Harm Lamers

BAKKERIJ
Advertorial

COLUMN

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412 454077 / (06) 21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel
MOEDERDAGBRUNCH

11 mei
Deze dag verzorgen wij voor u weer een groots

BRUNCHBUFFET
Wij serveren deze dag voor u een groot scala aan heerlijke gerechten 

zoals u van ons gewend bent met o.a. soepen, uitgebreid visassortiment, 
hamsoorten met meloen, paté, huzaren- en vissalade, pastei, groenten-

quiche, rijst, beenham en nog vele andere lekkernijen. Tot slot serveren wij 
ons nagerechtenbuffet. De dranken van de tafel zijn inclusief.

Aankomst om 11.00-11.30 uur, eindtijd rond 14.00 uur.

Prijs is € 22,- per persoon, € 10,- per kind van 8 tot 12 jaar en 
€ 7,50 van 3 tot 8 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee.

Natuurlijk zijn er ook onze asperges 
in het restaurant, ‘de lekkerste uit de 
regio’, zeggen ze!

Kijk op de site voor info en reservering  
www.restaurantdewaard.nl - 0412-451755

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Catering
• Buffetten warm / koud

• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

Lente op de 
boerderij
HEESCH - Lekker knuffelen en 
spelen met jonge dieren, een ritje 
maken op een lieve pony of sprin-
gen op een luchtkussen?

Kortom, ontdekken wat een boer-
derij te bieden heeft? Het kan op 
woensdag 30 april bij het melk-
veebedrijf van de familie Roefs – 
Gevers aan het Watergat 2 in 
Heesch. 

Die dag organiseert ZLTO een 
open dag ‘Lente op de boerderij’. 
Van 13.30 tot 16.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

HEESCH – Stichting PEP-projecten 
Bernheze houdt op vrijdag 2 mei 
een sponsordiner in restaurant De 
Waard in Heesch. 

Stichting PEP projecten Bernheze 
zet zich in voor vele projecten in 
Roemenië. Om deze te kunnen 
bekostigen wordt onder meer 
een jaarlijks sponsordiner geor-
ganiseerd. Personen, maar ook 
bedrijven en instellingen kunnen 
deelnemen aan het diner op 2 mei. 
De kosten van deelname aan het 
vijfgangenmenu bedragen € 42,50 
per persoon, inclusief drankjes. Het 
diner begint om 19.00 uur, zaal 
open vanaf 18.30 uur. 
Aanmelden kan per mail, schrif-
telijk of telefonisch. Het adres is: 
Stricklaan 12, 5384 EK Heesch, 
e.theunissen44@ziggo.nl of
0412-452208.
Inschrijven kan tot 25 april.
Vermeld de namen, aantal per-
sonen en geef tevens aan welke 
voorkeur er is voor vis of vlees als 
hoofdgerecht.
Het bedrag (€ 42,50 x het aantal 
personen) kan overgemaakt wor-
den op: NL84RABO 0120027313 
ovv: sponsordiner en uw naam.

Stichting PEP 
houdt 
sponsordiner

Van 11 tot 17 uur dartelen er lam-
metjes en kuikentjes rond, is er 
vrolijke muziek en kan er geproefd 
worden van de diverse streekpro-
ducten. 
Voor kinderen is er gevarieerd 
vermaak, van knutselen tot pony-
rijden. De toegang van ‘Aa-land 

lentedag’ is gratis. En mocht het 
gaan regenen, dan verhuizen de 
activiteiten voor een groot deel 
naar binnen.
Ondernemers uit het gebied rond-
om rivier de Aa, laten tijdens ‘Aa-

land lentedag’ in allerlei kraampjes 
aan de bezoekers zien dat het ge-
bied veel moois te bieden heeft. 
Naast de Kilsdonkse Molen en 
Kasteel Heeswijk zijn, onder an-
dere, Boerderijterras het Venster, 
Pluktuin op het erf en Winery en 
Herbs aanwezig. Zij serveren di-
verse streekhapjes. Boerderij ‘Op 
de Nieuwekampen’ uit Vinkel staat 
op de Lentedag met haar boerde-
rij-ijs. Theetuin Aardrijk laat kin-
deren zien hoe je moet vilten en 
vlechten en bij hotel restaurant De 
Leygraaf kunnen kinderen pony-
rijden. De familie Van Cleef heeft 
speciaal voor deze dag een fiets-
route bedacht. 
Meer info: www.aa-land.nl.

Aa-land lentedag:  
feest voor iedereen

KĲ KEN, PROEVEN, 
SPELEN, FIETSEN

HEESWIJK-DINTHER - Wie op zondag 27 april het terrein tussen hotel 
restaurant De Leygraaf, de Museumboerderij en Dier- en tuinweide be-
zoekt in Heeswijk-Dinther, krijgt nog meer zin in de lente. Daar wordt 
die dag de eerste ‘Aa-land lentedag’ gehouden. 
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

VERTROUWDE GROND

Het dorp achter me laten, ik heb het nooit helemaal geprobeerd. 
Een nieuw leven beginnen in een nieuwe woonplaats, ik heb het 
zelfs in mijn studententijd nooit helemaal gedurfd. Misschien was 
ik bang voor het onbekende. Misschien had ik het te goed naar mijn 
zin in mijn kleine vertrouwde omgeving waar de wereld geen grote 
verrassingen kende. Het feit was dat ik gedurende de week haast niet 
kon wachten om in het weekend weer terug te keren naar vertrouwde 
grond.
Wonen en werken in de Randstad zou bijvoorbeeld niets voor me 
zijn. Af en toe een weekendje in Amsterdam vind ik fantastisch, 
maar ik ben altijd blij als ik op zondagmiddag op de terugweg de 
Zaltbommelse brug gepasseerd ben. Ik moet er niet aan denken dat ik 
dagelijks in de grote stad mijn weg zou moeten vinden. Ik vind het fijn 
om af en toe wat bekende gezichten tegen te komen op straat waar ik 
ongestraft ‘heuj’ tegen kan zeggen, zonder dat er vreemd van op wordt 
gekeken. Dat je dan af en toe wordt aangesproken door mensen waar 
je op dat moment totaal niet op zit te wachten, is de keerzijde. Maar 
dat neem ik dan maar op de koop toe.

Daarom heb ik altijd veel ontzag voor mensen die hun schepen achter 
zich verbranden en er voor kiezen in een totaal andere plaats een 
nieuw leven op te bouwen. Binnen Nederland vind ik dat een hele 
opgave, laat staan dat je er voor kiest te emigreren. Ik denk dat de 
cultuurshock die ik elke keer bij ‘Ik vertrek’ zie echt te heftig voor me 
zou zijn. 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt heel leuk nieuwe mensen 
te leren kennen. Maar wel het liefst in een gezellige, bruine Brabantse 
kroeg. 

COLUMN
D’N BLIEKER

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Ad van Geloven  20% Vleeskroket 
10 stuks van € 4,50 nu voor slechts € 3,50

Kienavond met spectaculaire prijzen
HEESWIJK-DINTHER - KVO Heeswijk-Dinther houdt op dinsdag 29 april 
een kienavond ten bate van de zieken van de parochie. De kienavond wordt 
gehouden in het Willibrord Centrum in Heeswijk en begint om 20.00 uur.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de plaatselijke ondernemers. 
Iedereen, ook familie en kennissen en niet-leden, zijn van harte welkom.

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  
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Haarmode Van Herpen viert 
diamanten jubileum

Willie van Herpen, de (schoon)
vader van Mark en Hetty, begon 
al als veertienjarige met knippen 
en toen hij in 1954 de kans kreeg 
de zaak over te nemen, hoefde hij 
niet lang na te denken. Inmiddels 
staan zoon Mark en schoondoch-
ter Hetty al weer jarenlang aan het 
roer en maakte de kapperszaak 
een verdere groei door. 
“Wij waren nog heel jong toen wij 
in de zaak kwamen”, blikt Hetty 
terug. “We zijn beiden begonnen 
als kapper in de salon, maar de 
zaak groeide in de loop der jaren en 
wij groeiden mee en werden meer 
en meer ondernemers. We zijn er 
trots op dat we de continuïteit en 
gedrevenheid hebben weten te 
bewaren in deze roerige tijden. We 
hebben nu een team van zeventien 
medewerkers.” Ondanks dat het 
managen van de zaak Hetty veel 
tijd kost, blijft ze zich vrijmaken om 
ook te kunnen knippen. “Dat is zo 

leuk om te doen. We gaan ook re-
gelmatig naar het buitenland om 
ideeën op te doen en de laatste 
trends te zien. We bekijken vervol-
gens hoe we ze kunnen toepassen 
in onze salon.” 

Regionale functie
In het najaar van 2011 betrokken 
Mark en Hetty een gloednieuw 

pand, op hetzelfde vertrouwde 
adres aan ’t Dorp. Een half jaar 
daarvoor behaalde Hetty de pu-
blieksprijs voor het beste kapsel op 
de Coiffure Awards in Amsterdam. 
“Vanaf die tijd hebben we dui-
delijk meer een regionale functie 
gekregen, onze klanten komen uit 
de wijde omtrek,” stelt Hetty. Het 

echtpaar prijst zich echter gelukkig 
dat de goede sfeer van de kapsa-
lon is gebleven en dat klanten zich 
hier helemaal thuis voelen. 
“De afgelopen 25 jaar is het kap-
persvak en het ondernemen veel 
veranderd, het blijft continu in be-
weging, maar dat is tegelijkertijd 
ook het mooie van dit vak. En weet 
je wat ook zo mooi is? Onze doch-

ter Robin (16) doet de kappers-
opleiding en staat in de startblok-
ken om het stokje van ons tegen 
die tijd over te nemen!” Zie voor 
meer informatie www.haarmode-
byouxvanherpen.nl. 
Of kijk voor leuke acties op de 
speciale app die ontwikkeld is van-
wege het jubileum.

Mark en Hetty van Herpen temidden van het team Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Mark en Hetty van Herpen vieren 1 mei het zestigjarig bestaan van hun kapsalon en bijoux shop 
aan ’t Dorp 68 in Heesch. Twee weken lang kunnen klanten profiteren van allerlei acties. Het echtpaar is blij 
met het bereiken van deze mijlpaal en is er trots op dat zij het familiebedrijf verder hebben kunnen uitbou-
wen tot de moderne salon die het nu is.

‘GELUKKIG DAT DE GOEDE SFEER VAN DE 
KAPSALON IS GEBLEVEN’

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

IK VIND HET FĲ N OM AF EN TOE WAT 
BEKENDE GEZICHTEN TEGEN TE KOMEN 
OP STRAAT WAAR IK ONGESTRAFT ‘HEUJ’ 
TEGEN KAN ZEGGEN



Woensdag 23 april 20144 
  

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther 
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

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

Scheiden doe je samen
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Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Dementerende ouderen logeren bij Laverhof 

Hanneke Meesters is mantelzorger 
met hart en ziel. Haar dementeren-
de moeder woont nog zelfstandig. 
Dat kan dankzij de liefdevolle ver-
zorging door Hanneke. Ook krijgt 
zij zorg aan huis. Twee keer per 
week komen moeder en dochter 
vanuit Berlicum naar Cunera/De 
Bongerd in Heeswijk, waar moeder 
meedoet aan dagactiviteiten. Han-
neke is vrijwilligster bij Laverhof en 
lid van de cliëntenraad. 

Eerder woonde haar vader in Cu-
nera/De Bongerd. Vorig jaar is hij 
overleden. Kort daarna kreeg haar 
moeder problemen met haar ge-
heugen. “Ik ben enig kind. Zonder 

mij zou moeder niet meer zelfstan-
dig kunnen wonen. Vorig jaar zijn 
mijn man en ik een weekje op va-
kantie geweest. Voor moeder had 
ik van alles geregeld, maar ik was 
de hele tijd bezorgd of het thuis 
wel goed zou gaan. Ik vind het fijn 
dat zij nu hier kan logeren als we 
straks op vakantie gaan. Al is zo-
iets altijd een stap. Maar ik weet 
dat zij hier op een goede plek zit.”

Tijdelijk
Riny Verstraten, medewerker van 
het cliëntservicebureau, en Dennis 
Spierings, teammanager zorg, zijn 
nauw betrokken bij de opzet van 
de nieuwe logeerservice voor de-

menterenden in Cunera. Hier kun-
nen cliënten die een intensieve ver-
zorgings- en begeleidingsbehoefte 
hebben en een indicatie hebben 
van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ), tijdelijk verblijven.
De service speelt volgens Verstra-
ten in op een groeiende vraag: 
“Cliënten ontvangen het hele jaar 
door mantelzorg van hun (meest-
al) naaste familie. Om overbelas-
ting van deze mantelzorg te voor-
komen, kan een tijdelijke opname 
uitkomst bieden. In die periode 

kan de mantelzorger op vakantie 
gaan of andere activiteiten on-
dernemen. Op deze manier is de 
mantelzorger langer in staat om de 
zorg rondom hun familielid te bie-
den, waardoor de cliënt ook langer 
thuis kan blijven wonen.”

“Daarnaast kennen wij op De 
Bongerd in Heeswijk en het Mgr. 
Bekkershuis in Schijndel de moge-
lijkheid om cliënten tijdelijk op te 
vangen om te herstellen na bij-
voorbeeld een heupoperatie of 
valincident. We noemen dit her-
stelzorg na ziekenhuisopname, 
waarvoor een indicatie nodig is 
van het CIZ. En mocht een cliënt 
niet in aanmerking komen voor 
deze indicatie, maar wil hij of zij 
liever nog niet meteen naar huis, 
dan kan de cliënt de logeerkamer 
tijdelijk huren.”

Flexibel
“Voor ons als zorgorganisatie 
snijdt het mes aan twee kanten,” 
zegt Spierings. “We vergroten ons 
aanbod door flexibel in te spe-
len op vragen van onze cliënten 
en we benutten onze faciliteiten 
optimaal. Samen met de andere 
bewoners kunnen ze meedoen 
aan de dagelijkse activiteiten op 
de afdeling, zoals samen eten in 
de huiskamer of koffiedrinken. 
We bieden een levendig aanbod 
in verenigingen en activiteiten, 
waarmee we ook inspelen op de 
wensen van bewoners. Deelname 
is altijd vrijblijvend, maar kan heel 
gezellig zijn!” 

Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - Laverhof biedt aan dementerende ouderen met een zorgindicatie de mogelijkheid om 
tijdelijk te komen logeren. Het geeft mantelzorgers de kans om even op adem te komen. Maar ook herstellen 
na een ziekenhuisopname is mogelijk, als de zorg thuis niet voldoende is.

Hanneke Meesters in gesprek met Dennis Spierings (links) en Riny Verstraten (rechts) Tekst: Jan van Alphen 

Meer informatie over logeren of herstelzorg is verkrijgbaar bij de 
cliëntenbureaus in Schijndel (tel. 073-5443333) en Heeswijk 
(0413-298113). Zie ook www.laverhof.nl.

Inloopochtend 
borstkanker-
patiënten 
UDEN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 1 mei 2014 weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Uden. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis.

Gezondheid is datgene wat je 
het gevoel geeft, dat het nu de 
mooiste tijd van het jaar is.

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

voor alle andere koningen geldt
4 halen 
3 betalen

Bij aankoop 

van 2 broden

4 harde broodjes 

 €  1,00

tip van de bakkers:

dus iedereen die Willem heet, krijgt zaterdag van ons ’n extra gratis tompouce.dus iedereen die Willem heet, krijgt zaterdag van ons ’n extra gratis tompouce.
WILLEM IS KONING

Zaterdag 

26 april zijn wij 

geopend van 

7.00 tot 13.00 uur
geldt van 24-4 t/m 30-4-2014

‘Terugkijken op 40 bijzondere jaren 
en oog houden voor de toekomst’
Jubileum Pinksterfeesten op Koningsdag ludieke activiteiten tijdens de Vrije markt

Een jubileumjaar met twee feesten. 
Voorzitter Gertjan Hermes legt uit: 
“De bedrijven zijn dit jaar weer 
gevraagd te adverteren in de Pink-
sterkrant. De advertenties zorgen 
elk jaar dat het evenement genoeg 
inkomsten krijgt om weer prachtig 
straattheater en artiesten te boe-
ken. 

Daarnaast beginnen de jubileu-
mactiviteiten vorm te krijgen. Vo-
rig jubileum werd een groot feest 
op het zweefvliegveldterrein ge-
organiseerd. Dit jubileumjaar heb-
ben we gekozen voor de jeugd van 
Nistelrode. In samenwerking met 

Stichting Jeugdbelangen Nistel-
rode (SJB) gaan we een grandioos 
feest organiseren.”

Doet u mee?!
‘Wij een feestje; zij een feestje!’ is 
het motto. Judith van Oss, ’t jong-

ste en nieuwste lid van de organi-
satie: “We hebben een aantal acti-
viteiten extra; op koningsdag laten 

we ons voor het eerst zien. Ook 
start dan de online dienstenvei-
ling. Samen met de inwoners van 
Nistelrode gaan we genoeg geld 
ophalen voor een feest, voor de 
honderden kinderen die Nistelrode 
rijk is.” 

Op www.pinksterfeesten-dien-
stenveiling.nl zal de dienstenvei-
ling al online gaan groeien en zo 

haar hoogtepunt bereiken op de 
dinsdag van de kermis. De komen-
de weken vult de organisatie elke 
week de site met nieuwe diensten 
aan.

Koningsdag
Op Koningsdag zal een niet te mis-
sen kraam op de Vrije markt van ‘t 
Raadhuisplein te vinden zijn, waar 
jong en oud op een ludieke manier 
een ‘steentje bij kunnen dragen’. 
Hilariteit en kabaal zullen elkaar in 
rap tempo afwisselen. 

Even terug naar de kindertijd. Zeg 
nu zelf, juist de dingen die als kind 
niet mochten, waren vaak de leuk-
ste; toch? “We gaan er in met een 
klapper! Naast het ludieke deel is 
de organisatie Pinksterfeesten voor 
eenieder beschikbaar om tekst en 
uitleg te geven over wat er al-
lemaal op stapel staat in aanloop 

naar en tijdens de 40e editie van 
de Pinksterfeesten. Genoeg reden 
dus om op zaterdagmiddag een 
kijkje te komen nemen op de Vrije 
markt en met een lach huiswaarts 
te keren.
Like de facebookpagina, dan krijg 
je de updates wekelijks. De infor-
matie van het jubileumprogramma 
kan je bekijken op 
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

EEN EEUWENOUD GEZEGDE IS NOG STEEDS 
HEEL TOEPASSELĲ K; ‘WIE DE JEUGD HEEFT, 
HEEFT DE TOEKOMST!’

NISTELRODE - Stichting Pinksterfeesten Nistelrode viert in het weekend van 8 en 9 juni haar 40-jarig ju-
bileum. “We zijn er trots op dat we nog steeds, in samenwerking met gemeente, horeca, hulpdiensten én 
sponsoren een mooi feest kunnen organiseren, voor vele duizenden bezoekers. Wat extra speciaal is; dit alles 
is nog steeds vrij toegankelijk.”, vertelt voorzitter Gertjan Hermes. Deze jubileumeditie wil de organisatie 
hier op een bijzondere manier bij stilstaan en - naast de activiteiten die we van ze gewend zijn - voor wat 
extra spektakel zorgen.

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 Informeert, boeIt 

en Interesseert
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Dagreis 
VORSTENBOSCH - Het bestuur 
van KBO Vorstenbosch heeft dit 
jaar gekozen voor een busreis op 
vrijdag 16 mei, met daarin een 
boottocht op de Linge en een 
rondrit door de Alblasserwaard. 

’s Morgens vertrekt de bus via 
Den Bosch naar Leerdam, waar 
we aan boord gaan voor een tocht 
over het pittoreske riviertje de 
Linge. Onder het genot van een 
kopje koffie met gebak kunnen de 
deelnemers dan genieten van een 
fraai landschap. U ziet eeuwen-
oude stadjes met monumentale 
gebouwen en heeft een prachtig 
vergezicht op de vele fruitboom-
gaarden die de streek kent.

Na de boottocht rijden we via een 
mooie route door het Vijfheeren-
land de Alblasserwaard binnen. 
De lunch wordt genuttigd in het 
plaatsje Ameide. ‘s Middags zal 
onder begeleiding van een gids, 
een rondrit langs de schitterende 
kleine dorpjes door het laagste 
gedeelte van de Alblasserwaard 
verzorgd worden. U ziet dan ook 
de huizen en boerderijen met spe-
ciale voorzieningen, die gebouwd 
zijn op donken en terpen, in de 
strijd tegen het hoge water. De 
dag zal worden afgesloten met 
een heerlijk diner. Aanmelden en 
inschrijven voor deze dagreis kan 
op vrijdag 25 april van 10.00 tot 
11.30 uur in de Stuik. Heeft u be-
langstelling of wilt u meer weten 
over deze reis, informeer dan bij 

secretaris Gerrit Verhoeven 0413-
341121.

Laat ook nu uw 
stem horen  
HEESCH - De gemeente Bernheze 
laat een onderzoek doen naar de 
beleving van haar burgers, in re-
latie tot het bestuur en de dienst-
verlening door de gemeente. Het 
is een enquête waarin heel veel 
facetten van onze dagelijkse bele-
ving worden onderzocht. 

Er is een verzoek aan 2200 burgers 
van 18 jaar en ouder verzonden om 
hieraan mee te doen. Een onafhan-
kelijk bureau heeft de vragen op-
gesteld en de formulieren kunnen 

anoniem worden ingevuld en zon-
der kosten worden teruggestuurd. 
Het is een goede mogelijkheid om 
te laten weten hoe uw ervaringen 
zijn in en met de gemeente, de 
wijk, buurt of straat. De uitslag van 
dit onderzoek kan een stimulans 
zijn voor het nieuwe college en de 
nieuwe raad om zaken die goed 
gaan zo te behouden en zaken die 
als minder worden ervaren snel te 
verbeteren. KBO Heesch adviseert 
de leden die een formulier hebben 
ontvangen, deze in te vullen. Wie 
daarbij hulp nodig heeft, kan dit 
het KBO Heesch laten weten.

Jeu de boules
HEESCH - Door de bereidwillige 
medewerking van de gemeente 

Bernheze en de inspanningen van 
IBN, zijn de jeu-de-boules-banen 
achter De Pas speelklaar gemaakt. 
Hierdoor is er weer volop capaci-
teit voor KBO-ers en KBO-sters 
om samen gezellig een balletje te 
gooien. 

In KBO-verband wordt elke dins-
dag- en donderdagmiddag ge-
speeld van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur. Wie het ook eens wil 
proberen, kan komen naar de ba-
nen achter De Pas. De KBO be-
schikt over voldoende materiaal. 
Het enige wat u dan mee hoeft te 
brengen is een goed humeur. Ook 
niet-leden van KBO-Heesch zijn 
van harte welkom. Meld dat dan 
even ter plaatse of vooraf aan Kees 
de Leeuw, tel. 0412-452590.

KBO Bernheze

KBO HEESCH
Enquête gemeente Bernheze: MEEDOEN

De winnaars hadden een aantal 
weken geleden meegedaan aan de 
strippenkaartactie, waarbij de con-
sument weer volop kon profiteren 
van de vele scherpe aanbiedingen. 
Bijna 3600 strippenkaarten wer-
den huis aan huis verspreid door 
DeMooiBernhezeKrant in Hees-
wijk-Dinther. De consument werd 
in de gelegenheid gesteld om te 
profiteren van vele aanbiedingen 
die door de winkeliers in Heeswijk-

Dinther werden aangeboden. Op 
de achterzijde van de strippen kon-
den  gegevens worden achtergela-
ten waarmee de deelnemers kans 
maakten op drie prijzen. 

De actie liep tot woensdag 2 
april. Inmiddels zijn de ingelever-
de strippen opgehaald en heeft 
Ondernemersbelang HD de prijs-
winnaars bekendgemaakt.

Thea van der Burgt kreeg € 250,- 
aan waardebonnen (hoofdprijs), 
Jona de Laat € 100,- aan waarde-
bonnen (tweede prijs) en € 50,- 
aan waardebonnen werd gewon-
nen door de familie Verhoeven.

Jona de Laat

Fam. Verhoeven

Thea van der Burgt

Winnaars strippenkaart-
actie Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Thea van der Burgt, Jona de Laat en de familie Verhoeven zijn de 
winnaars van de strippenkaartactie van Ondernemersbelang HD, in samenwerking met de 
winkeliers. 

DEMOOIBERNHEZEKRANT 
VERSPREIDDE 3600 
STRIPPENKAARTEN

Bedankt voor uw komst en de overweldigende 
reacties tijdens ons openingsweekend.

Ook namens onze partners:

Koningsdag = 
Bloemenmarkt 
bij de Gasthuishoeve
geopend van 09.30 uur - 18.00 uur

Liempdseweg 31, 5492 SM Sint-Oedenrode | www.gasthuishoeve.nl
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NISTELRODE - Henk en Anny van 
de Wetering – Van der Loop heb-
ben afgelopen weekeinde, samen 
met de drie kinderen, schoonzoon 
en schoondochters en negen klein-
kinderen waar ze erg trots op zijn, 
hun 50-jarig huwelijk gevierd.

In 1958 hebben Henk en Anny el-
kaar leren kennen bij de schuitjes 
op de kermis in Heesch. Henk is als 
zoon van Harrie en Bertha van de 
Wetering opgegroeid in Nistelrode 
en komt uit een gezin van twee 
meisjes en zeven jongens. Anny is 
als dochter van Bertus en Jaan van 
der Loop opgegroeid in Oss en 
komt uit een gezin van zes meisjes 
en een jongen.

Na 5½ jaar verkering zijn ze ge-
trouwd en gaan wonen op Laar, 
achter in het huis van André v.d. 
Rakt. Voorin woonde juffrouw 
Dientje en achterin woonde eerst 
Janus Kapel. Op de plaats waar nu 
de bowling is, is hun dochter ge-
boren. Vervolgens zijn ze verhuisd 
naar de Heuvelstraat, waar nog 
twee zonen zijn geboren en waar 
ze na 48 jaar nog steeds wonen.

Henk is na de lagere school gaan 
werken als elektricien en daarna 
meer dan 25 jaar als spoorbouwer. 
Na zijn pensionering in 1999 is hij 

vrij vlug de taak van koster gaan 
vervullen in de kerk.
Henk is daar verschillende dagen 
van de week te vinden. Het hou-
den van - en wedstrijden vliegen 
met  - postduiven is jarenlang een 
grote hobby geweest. Anny is na 

de lagere school in een gezin gaan 
werken en vervolgens bij een naai-
atelier in Geffen. Het maken van 
kaarten, soufleren bij het toneel van 
de vrouwenbond en later de KBO 
en  de Zonnebloem zijn hobby’s van 
Anny.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 25 april t/m 1 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram boterhamworst € 0,89

Blinde vinken 4 + 1 gratis
500 gram 
boerenschnitzels  €  4,95

Soepasperges 1 kilo  € 1,95
Asperges geschild 700 gram  € 4,95
Andijvie gesneden 500 gram  € 0,95

Verse hollandse aardbeien

4+1
gratis

8+2
gratis

gratis € 2,95

€ 1,00

Oranje 
Tompoucen

4 Krentenbollen 
+ 

4 Witte bollen

4 Voorgebakken 
Kampioentjes

Oranje
Wuppies

Bij aankoop van 2 broden

Koningsdag geopend van 7.00-13.00 uur

slagroomsoesje met 
oranje fondant

 Gouden bruidspaar Henk en 
Anny van de Wetering 

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!

‘Wij willen genieten van de Maashorst’

Julie komt al 35 jaar in de Maas-
horst en iedere keer geniet ze weer 
van de mooie natuur. Haar hond 
rent zo vrij als een vogel rond op 
de open vlakte en duikt zo nu en 
dan het water in van een van de 
vele poelen. 
Niet alleen Julie en Betsie genie-

ten van de Maashorst. “Hier op 
de heide spelen in de weekenden 
vaak kinderen en ook wordt hier 
regelmatig gepicknickt. Fietsers 
maken veel gebruik van de nieuwe 
mountainbikeroute”, vertelt Julie. 
Ze hoopt dat de Slabroekse heide 
blijft zoals het nu is, omdat veel 

mensen genieten van de mooie 
natuur die de Maashorst te bieden 
heeft. 

De Slabroekse heide moet onder-
houden blijven en Julie en Betsie 
hebben daar leuke ideeën voor. 
“IBN’ers kunnen de heide kaal 
houden. Er zijn ook schapenher-
ders die de heide vrijwillig willen 
onderhouden”, vertelt Julie. Vol-
gens het tweetal is het ook een 
optie als natuurliefhebbers het ge-
bied onderhouden, want als je dat 
met een aantal personen doet, is 
dat goed te doen. Het grondge-
bied van runderen zoals de wisent 
en de taurus vergroten, is volgens 
Betsie en Julie helemaal niet nodig. 

Julie en Betsie startten onlangs een 
petitie tegen het afsluiten van de 
Slabroekse heide. Zij hopen dat de 
gemeente Uden hierdoor van me-
ning verandert. De petitie is al door 
zo’n kleine 400 mensen getekend. 
Eind mei gaan Julie en Betsie met 
de handtekeningen naar de ge-
meente Uden. 

Ook de petitie tekenen? Ga dan 
naar www.petities24.com/de_sla-
broekse_hei_uden_vrij.

BERNHEZE – Julie Goosen uit Nistelrode en Betsie van der Sangen uit 
Veghel zijn twee natuurliefhebbers die meerdere keren per week de 
Slabroekse heide bezoeken met hun honden. Er zijn plannen om het 
gebied af te sluiten om er runderen te laten grazen. Betsie en Julie zien 
dat niet zitten en startten een petitie.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Ad Ploegmakers
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Lunchtip:
(alleen op 26 april)

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl

1 kopje soep +
2 kroketten met brood

€ 7,50

Kijk voor het menu op 

Open vanaf
12.00 uur

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Koningsdag:Maximaal genieten vaneen vorstelijk prijsje 

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
Vrijdag koopavond 
www.intratuin.nl

 Tegen inlevering van deze bon

20%
korting

op 1 artikel
naar keuze*

* Actievoorwaarden
 Geldig op het gehele assortiment 
met uitzondering van blokhutten, 
bestrating,  bestellingen, cadeau-
kaarten, gasflessen, boeken, 
horeca en levende dieren. 

 De korting is niet geldig in 
combinatie met reeds afgeprijsde 
artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aan-
biedingen.

Geldig van woensdag 23 
t/m zondag 27 april 2014.

Koningsdag en zondag geopend

2 500000 014765

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Geniet tijdens KONINGSDAG 
van onze speciale terraskaartvan onze speciale terraskaart

Hoofdgerechten € 12,50

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Programma Koningsdag
Heeswijk-Dinther
  9.00 -19.00 uur: Bridgedrive CC Servaes. 
  9.30 uur: Gezinsviering in zowel Heeswijkse als Dintherse kerk
10.15 uur: Fanfare, harmonie en gildes vertrekken met de versierde fietsen van de kinderen naar 

’t Marktplein.
10.30 uur: Aubade marktplein. Onder begeleiding van diverse fanfares vindt - voorafgaand aan 

de aubade - een wandeling naar het plein plaats. 
13.30 - 14.30 uur: Inschrijving voor 25 kilometerlange fietstocht. 
13.30 - 17.00 uur: ‘Oranje attractiepark’ op het plein 1969, met kinderspullenmarkt en verschillende 

spelletjes, zoals blikgooien en torenklimmen. Blaaskapellen zorgen voor muziek. 
14.30 uur: Survival van Stichting Ranja voor kinderen van groep 7 tot en met de tweede klas. 

Inschrijven tussen 11.00 en 12.00 uur bij soos Imeet. Deelname € 1,50. 
14.30 uur: Surpriseparty voor ouderen in de tuinzaal van Laverhof.

Programma Koningsdag
Vorstenbosch
Alle activiteiten vinden plaats bij Jong Nederland aan de Tipweg, Vorstenbosch.
10.30 – 13.00 uur: Fietstocht. Keuze uit familieroute of langere tocht.  
14.00 uur: Start zeskamp voor de jeugd vanaf groep 3 tot en met zestien jaar.
15.00 uur: Poppenkast voor kinderen tot circa zes jaar.
16.30 uur: Huldiging van gedecoreerden.
17.00 uur: Playbackshow, met om 19.00 uur de prijsuitreiking.
19.00 uur: Naborrelen.

Programma Koningsdag
Loosbroek
12.00 uur: Koningsloop 5 kilometer Inschrijven via 

Oranjecomité-Loosbroek@hotmail.com

Wanneer mag ik de vlag 
uitsteken?
Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze 
dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag 
valt, dan geldt de datum tussen haakjes).
• 31 januari (1 februari): Verjaardag van Prinses Beatrix
• 27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-

Alexander
• 4 mei: Nationale dodenherdenking (halfstok vanaf 18.00 uur tot 

zonsondergang)
• 5 mei: Nationale bevrijdingsdag
• 17 mei (18 mei): Verjaardag van Koningin Máxima
• Laatste zaterdag in juni: Veteranendag
• 15 augustus (16 augustus): Formeel einde van de Tweede Wereld-

oorlog
• 3e dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
• 7 december (8 december): Verjaardag van de Prinses van Oranje
• 15 december (16 december): Koninkrijksdag

Op Koningsdag en op de bovengenoemde verjaardagen van de leden 
van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. 
Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel ge-
voerd.
Bron: www.koninklijkhuis.nl 

WIST U DAT:
De versierselen van een koninklijke 
onderscheiding mogen niet gedragen 
worden door een persoon die er geen 
recht op heeft.  

Een knoopsgatversiersel is eigendom 
van de gedecoreerde. Een medaille 
blijft echter eigendom van het rijk en 
is aan de gedecoreerde in bruikleen 
verstrekt. Bij overlijden moeten de ere-
tekenen worden teruggestuurd, maar 
desgewenst kunnen de nabestaanden 
ze tegen betaling van een borgsom be-
houden. Medailles die worden terug-
gestuurd worden zo mogelijk schoon-
gemaakt en gerestaureerd voor een 
volgende gedecoreerde. Het lint wordt 
altijd vernieuwd. Is restauratie niet 
meer mogelijk, dan wordt een medaille 
omgesmolten ten bate van de schat-
kist.

Speciaal KoningSdag arrangement
Ontvangst met een glaasje jus d’orange.
 
Rug en benen scrub.
Verwijderd uw dode 
huidcellen en zorgt voor 
een zachte huid.

Massage van rug, schouder, 
nek en achterkant benen, 
met een overheerlijke 
ontspannen bloeddruk  
verlagende massage olie. Biezenloop 49, 5384 WB Heesch

 T 06 15 95 94 38 
www.maaikesmassagesalon.nl

Deze actie is geldig van 21 april t/m 30 april 2014 en is  
niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen.

60 minuten
durende behandelingvan €75,00 voor 
€45,00
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Wat in 1885 in Utrecht begon als Prinsessedag werd later Koninginnedag en heet nu Koningsdag. 
Nieuwe meesters maken nieuwe wetten en de koning kondigde een andere invulling van de dag aan.
Wat gaat de koning, die als Prins Pils getapt was bij studenten en jong volk van deze dag brouwen?
Zal hij wellicht heel getapt op Koningsdag vanachter de Koningstap een pilsje tappen voor zijn volk?
Een charmeoffensief van het brouwsel ‘beloning van de koning’ zal het volk zeker slikken.

De oplossing van vorige week

      
LOOSBROEK

VANDE

START: 12.00 uur t/o Café Kerkzicht.
MEEDOEN: gratis voor iedereen vanaf 12 jaar

INSCHRIJVEN: oranjecomité-loosbroek@hotmail.com
Route: (2x) Schaapsdijk, Donatusstraat, Krommedelseweg, 

Koningsstraat, Molenhoeven, Bergmolen, Vunderke, Molenhoeven.

KONINGSLOOP 26 APRIL

12.00 uur t/o Café Kerkzicht.

5 km

LOOP

21:06
Te kloppen tijd

Programma Koningsdag
Heesch
  6.00 uur: Reveille, start ‘t Dorp 138
  9.15 uur: Opening Koningsdag door burgemeester Marieke Moorman in De Pas 
  9.30 uur: Versierde fietsentocht, start bij De Pas.
10.00 - 17.00 uur: Vrije markt op de Misse

Programma Koningsdag
Nistelrode
Alle activiteiten vinden plaats op het Raadhuisplein
  9.30 uur: Opening Koningsdag met het gilde en de fanfare op het Raadhuisplein. 
10.30 – 12.30 uur: Spelletjesochtend. Voor de groepen 1 t/m 8. 
 Locatie: Raadhuisplein. 
12.00 – 17.00 uur: Kunstcollectief Oranje exposeert bekende Nederlanders bij Galerie Bernheze. 
 Entree € 2,-.
13.30 – 17.00 uur: Vrijmarkt Raadhuisplein. 
14.00 – 14.45 uur: Optreden jeugdorkest Happy Fiep en jeugdslagwerkgroep The Rockers 
16.00 uur: Uitvoering flashmob en prijsuitreiking versierde fietsoptocht.

Wat is het verschil tussen het Konink-
lijk Huis en de Koninklijke Familie
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen Koninklijk Huis en Koninklijke Familie. Voor 
leden van het Koninklijk Huis geldt de ministeriële verantwoordelijkheid, voor de overige familieleden niet. 
De samenstelling van het Koninklijk Huis is bij de troonswisseling gewijzigd. Prins Maurits en Prins Bernhard 
en hun echtgenotes zijn sinds de troonswisseling geen lid meer van het Koninklijk Huis. Dit geldt ook voor 
de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Het Koninklijk Huis bestaat nu uit: Koning 
Willem-Alexander en Koningin Máxima met hun drie dochters, Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses 
Laurentien, Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Tot de Koninklijke Familie behoren naast 
de hiervoor genoemde personen Prins Maurits, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris met 
hun echtgenotes en kinderen en de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Prinses Irene, 
Prinses Christina en Prinses Mabel met hun (aangetrouwde) kinderen.
Bron: www.koninklijkhuis.nl

‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl

Kom genieten van onze 
nieuwe menukaart

 KONINGSMENU 
€ 18,- p.p.

Koningsdag geopend vanaf 14.00 uur
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Onthulling bouwbord voor begeleid bouwen in Heesch

De toekomstige eigenaars van de 
woningen hebben alle vrijheid in 
het bepalen van de indeling, de 
mate van begeleiding bij het bou-
wen, inschakelen van bedrijven 
en zelf bouwen. Voorwaarden zijn 
handhaving van het straatbeeld 
zoals in het voorontwerp staat 

en bouwen met duurzame mate-
rialen. De speelse en gevarieerde 
ontwerpen zijn van de hand van 
Peter van der Drift van PDsign in 
Oss en notaris Groeneweg staat 
de bouwers met juridisch advies 
bij. 

Onthulling
Wethouder Hans van der Pas 
bedacht dat de onthulling van 

dit bouwbord wellicht een van 
zijn laatste handelingen als wet-
houder van Bernheze zou zijn. 
Hij prees de vasthoudendheid 
van Ger Fransen, waardoor het 
project ‘begeleid bouwen’ nu toch 
van de grond kan komen op een 
prachtige plek nabij het centrum. 

Fransen zal ook zelf hier zijn toe-
komstig huis bouwen, maar ook 
de familie Van Haren heeft de 
kans genomen om hun droomhuis 
te realiseren aan de Grenadier-
straat. De overige drie woningen 
zullen ongetwijfeld eveneens snel 
een enthousiaste zelfbouwer vin-
den, die met de vakkundige steun 
van Bouwburo Fransen het ge-
compliceerde bouwproces tot een 

Wethouder Hans van der Pas feliciteert Ger Fransen met de start van de bouw 
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Praktisch in ’t centrum van Heesch is op woensdag 16 april 
een uniek nieuw bouwproject opgestart met de onthulling van het 
bouwbord. Op de hoek van de Hoogstraat/Grenadierstraat worden vijf 
woningen gebouwd, waarbij alleen de uiterlijke vorm en kleur – het 
straatbeeld - vastliggen. Naar behoefte zullen de eigenaars met raad en 
daad bijgestaan worden door Fransen Bouwburo, notaris Groeneweg 
en ontwerper PDsign. 

‘DE TOEKOMSTIGE EIGENAARS HEBBEN ALLE VRĲ HEID’ 

Kom naar de informatiebijeenkomst op 28 april van 19.00 tot 20.30 uur
op het kantoor van Bernheze Makelaars & Adviseurs, Bitswijk 10 in Uden

 Schitterende woningen met veel leefruimte

 Royale woonkamer met open keuken

	Complete badkamer

 Vaste trap naar grote zolderruimte met veel  

 mogelijkheden

 Het bomenpark op loopafstand

 Prijs vanaf e 170.000,- v.o.n.

Informatie en verkoop

Jansen & van Tuijl Makelaars
T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

Ontwikkeling Realisatie 

Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Nieuwsgierig? www.dehoef2.nl

START VERKOOP 28 APRIL A.S.
1O  LANDELIJKE WONINGEN A AN DE BOSRAND IN HEESCH
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen 

een film kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk 

topservice - indien gewenst - tot aan de stoel. De 

menukaart biedt alle keuze! Een druk op de service knop 

aan de stoel en de medewerkers brengen het snel en 

ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. Ook voor 

of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

€5,50*
tijdens de 

meivakantie alle 

films voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

meivaKaNtieKortiNG!

the amazing spider-man 2 3d: 
18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
16:00

Noah 3d: 

21:00

belle en het beest, Nl: 

16:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
16:00

zaterdaG 26 april

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

zoNdaG 27 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:30

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

diNsdaG 29 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

vrijdaG 25 april

maaNdaG 28 april

woeNsdaG 30 april
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Voor veel mensen markeert 
een tatoeage een bepaalde ge-
beurtenis, zoals een geboorte 
van een kind, het herdenken 
van een geliefd persoon of het 

overwinnen van een ziekte”, 
vertelt Arno de Hommel, die de 
zaak samen met zijn vrouw As-
trid runt. 
Arno, een geboren en getogen 
Ossenaar en sinds vijftien jaar 
woonachtig in Heesch, was al 
op jonge leeftijd altijd aan het 
tekenen en schilderen. Toen 
David Beckham zijn eerste tat-
toos liet zetten, kreeg hij al snel 
veel volgers. Ook Arno werd 
besmet met het tattoo virus. 
“Tatoeëren is bijna hetzelfde 
als tekenen. Een eigen tattoo-
shop, dat leek me dan ook wel 

wat. Maar ik wilde het goed 
aanpakken, daarom heb ik de 
opleiding gevolgd bij Europa’s 
eerste school voor tatoeëren, 
het Education Center For Tat-
too Art in Antwerpen. Daar 
heb ik alle fijne kneepjes van dit 
mooie vak geleerd. Daarnaast 
ben ik ook GGD-gecertificeerd, 
dat betekent dat ik voldoe aan 
alle strengen eisen die gesteld 
worden  aan het tatoeëren.”

Eigen ontwerp
Het laten zetten van een tat-
too is nog altijd een spannende 
zaak, zeker een eerste keer. 
Klanten worden altijd eerst 
ontvangen in een gezellige ka-
mer met comfortabele banken, 
voordat ze plaatsnemen in de 
studio. 
“Meestal heeft de klant al wel 
een idee wat hij wil; vaak ne-
men ze een foto als voorbeeld 
mee. Daar ga ik mee aan de 
slag en kom met een eigen ont-
werp, aangepast aan de klant.” 
Op de vraag of het echt pijn 

doet, antwoordt Arno: “Tja, 
wat is pijn? Je voelt het wel, 

maar omdat de meesten het 
met een reden doen, nemen ze 
dat op de koop toe. Een tattoo 
kan ook in een paar sessies ge-
zet worden.” Ook in de tattoo-
wereld is sprake van trends. Op 

dit moment laat het merendeel 
van de klanten tattoos met 
teksten zetten. ”Maar alles is 
mogelijk, samen met de klant 
kom ik altijd tot een mooi ont-
werp”, besluit Arno. 

‘Een tatoeage markeert vaak een gebeurtenis’
HEESCH - Waren het vroeger vooral zeelieden en motorliefhebbers 
die tatoeages op hun lichaam lieten zetten, tegenwoordig kom je 
bijna niemand meer tegen die er nog géén heeft. Wie een tattoo 
wil, kan voortaan gewoon in Heesch terecht, bij Arno de Hommel 
van Tattoo Shop Puntada.

Arno in zijn werkruimte Tekst en foto: Carla Admiraal

HET LATEN ZETTEN VAN EEN TATTOO IS 
NOG ALTĲ D EEN SPANNENDE ZAAK

TATTOO SHOP PUNTADA is te vinden aan de 
Burgemeester Woltersstraat 61 in Heesch en telefonisch 
bereikbaar op nummer: 06- 52 64 34 54. 
Zie ook www.puntada.nl of kijk op Facebook.

T A T T O O  S H O P

Arno de Hommel

0652643454

arno@puntada.nl

www.puntada.nl

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828
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COLOFON

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

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• 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.

oooh kom maar eens proeven !!!!
mooi lekker van Van Tilburg.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl  en www.orangerievantilburg.nl 

Orangerie_109x53_wk49.indd   1 30-11-2012   21:16:12

oooh kom maar eens proeven !!!!
mooi lekker van Van Tilburg.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl  en www.orangerievantilburg.nl 
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www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Hartelijk welkom

Profi teer van ons

Extra

Maandelijkse

Actie
Wij

gaan
naar
de

bodem!Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
Faya Shop

Altijd
Actie-
prijzen

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

‘Gas niet alleen per fles, maar ook per kilo’

De gashandel levert propaan-
gas, campinggaz, heftruckgas 
en industriële gassen aan zo-
wel particulieren als de zake-
lijke markt, zoals transporteurs 
en bouwbedrijven. “Wij zijn 
hoofddealer van Camping-
gaz, Antargaz (Shell), BP Light 
(Benegas Light), heftruckgas, 

HWTS, Airliquide, Albee, en 
Lindegas. Maatschappijflessen 
ruilen we om. Deze mogen we 
niet zelf vullen. Wij vullen gas-
flessen die eigendom van de 
klant zijn op een weegschaal en 
verkopen het gas per kilo. Een 
klant betaalt dus alleen het gas 
dat hij daadwerkelijk afneemt. 

Het bijvullen geeft de klant ze-
kerheid, bijvoorbeeld als een 
cateraar twee dagen op pad 
moet met een gasbarbecue, 
dan kan hij die tussendoor bij 
ons laten vullen, zodat hij op 
de locatie niet met een lege 
fles komt te zitten”, legt Tim 
uit. Ook allerlei bijbehorende 

artikelen als regelaars, slangen, 
koppelingen, verrijdbare gaska-
chels en terrasheaters zijn hier 
te koop.

Certificaten
Veel van de gasflessen kun-
nen dus op het bedrijf opnieuw 
worden gevuld. In alle geval-
len dat het hier niet mogelijk is, 
kunnen de lege flessen ingele-

verd worden en neemt de klant 
een volle uit het magazijn weer 
mee terug. Het bedrijf beschikt 
over alle vereiste papieren en 
ook Tim heeft zijn benodigde 
certificaten behaald. Met een 
vrachtwagen rijdt hij op vaste 
tijden zijn route door de omge-
ving om de gasflessen op loca-
tie te bezorgen. Anke is op die 
dagen in de winkel te vinden 
om de klanten te helpen.

Samenwerking
Tim Willemsen: “We werken 
nauw samen met Willemsen 
Tuin- en Parkmachines in Zee-
land. Dit bedrijf is gespeciali-
seerd in het verkopen en repa-
reren van alle merken tuin- en 
parkmachines. Verder hebben 
we de dealerschappen van o.a. 
Simpicity, Sabo, Dolmar, Solo, 
Pellenc en Cramer in ons as-
sortiment. De klant kan de 

machine afleveren in Schaijk, 
waarna wij ervoor zorgen dat 
deze gerepareerd terugkomt bij 
ons. Ook halen wij de machine 
op als dat nodig is. We hebben 
ook een eigen slijperij, waar u 
terecht kunt voor het slijpen 
van o.a. tafelmessen, tondeu-
ses, houtbewerking machi-
nes, kooien van hand/benzine 
maaiers tot aan schaatsen.”

 SCHAIJK - Gashandel van Schaijk is sinds januari 2013 in handen van Tim en Anke Willemsen. Zij 
hebben het bedrijf 1,5 jaar geleden overgenomen van Frans en Maria van Schaijk. Tim en Anke heb-
ben er bewust voor gekozen om op dezelfde voet verder te gaan: klantvriendelijkheid, gemoedelijk-
heid en service. Het zijn voor Tim en Anke geen loze woorden.

Anke en Tim Willemsen Tekst: Foto: 

Gashandel Willemsen
Burgemeester de Grootstraat 22
5374 GE Schaijk
Tel. (0486) 46 19 56
www.gashandelwillemsen.nl
www.tonnywillemsen.nl

Openingstijden in Schaijk:
Maandag en dinsdag: 
8.30 tot 18.00 uur
Donderdag en vrijdag: 
8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 14.00 uur

...OM GASFLESSEN 
OP LOCATIE TE 
BEZORGEN

Advertorial
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Een aap als substituut voor een dochter met ontplooiingsdrang
Op 14 augustus 2013 vertrok Pam 
naar Velma, Oklahoma. Zij werd 
uitgezwaaid door de achterblijvers, 
waaronder de aap die zij jaren 
geleden in Apenheul kreeg. Pam 
heeft het in Amerika heel goed 
naar haar zin. In het begin moest 
ze erg wennen aan alles, maar de 
gastvrijheid bij het gastgezin was 
groot. De gezinssituatie van het 

gastgezin wijzigde en Into uit Ros-
malen zorgde voor een prima an-
der gastgezin voor Pam. Ook daar 
moest Pam weer even wennen, 
maar vervolgens werd ze steeds 
enthousiaster over haar leven als 
exchange student in Amerika. 

De highschool is goed te doen 
en elk dag is er 2,5 uur sport. De 
studenten gaan in jeans en T-shirt 
naar school, maar voor een feestje 
worden de glitters en make-up 
voor de dag gehaald. Ook leert ze 
heel veel over andere culturen en 
wat het geloof voor mensen kan 
betekenen. Als je 18 jaar bent zijn 

dat belevenissen om nooit te ver-
geten.

De aap 
Sinds het vertrek van Pam heeft 
Aap beneden in de kamer een vas-
te plek. Te pas en te onpas wordt 
er even goeiedag tegen Aap ge-
zegd. Telkens als Anita Aap ziet, 
denkt ze aan Pam en is ze blij dat 

haar dochter het goed en leuk 
heeft. Het contact is beperkt van-
wege het drukke programma van 
Pam en het tijdsverschil. De dagen 
dat Anita Pam niet spreekt via Sky-
pe, wordt er via Aap in gedachten 
contact gelegd. Vooral op moeilijke 
momenten is Aap een houvast. Als 
Pam straks weer in levende lijve op 
Schiphol staat, zal Aap weer even 
naar boven verhuizen. Maar niet 
voor lang. Pam heeft de smaak 
te pakken. Ze start het nieuwe 
schooljaar bij Avans: International 
Business & Management Studies, 
en is vast van plan om haar stages 
in Amerika of Italië te doen.

‘Anita legt via Aap in gedachten 
contact met Pam’

Anita en Aap Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Pam Hekerman uit Heesch had al jaren het idee om een tussenjaar in het buitenland te doen. Tij-
dens het laatste jaar havo begon het buitenland avontuur steeds meer te trekken. Haar ouders Ben en Anita 
wilden Pam niet tegenhouden. Ze vonden dat ze haar hart moest volgen en stimuleerden haar.

KEN JE DAT OOK, IETS IN OF OM HET HUIS ROEPT TELKENS HERINNERINGEN OP AAN IEMAND DIE HEEL SPECIAAL VOOR JE IS 
(GEWEEST), IETS WAT INDRUK OP JE HEEFT GEMAAKT OF EEN BELANGRIJKE PERIODE IN JE LEVEN WEERSPIEGELT.

  

Een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

€ 50 cadeau 
bij onze
betaal- 
rekening!*

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

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

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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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

 12 mei:
Wat maakt Heesch Heesch?

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend 
terrein. De afgelopen twee jaar heeft Ad met zijn column 
de wekelijkse ontwikkelingen in de gemeentepolitiek van 
Bernheze beschouwd. Hij heeft daarmee getracht om een 
bijdrage te leveren aan bewustwording en meningsvorming 
bij de lezers. Aan mij - Adriaan– als opvolger van Ad - om 
daaraan met het schrijven van een wekelijkse column een 
vervolg te geven.

Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

VIER WETHOUDERS VOOR 
DE PRIJS VAN DRIE

Nadat de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen besloten om 
een informateur aan te stellen, kon de daartoe aangezochte heer 
Kerkhof uit Boerdonk zijn werkzaamheden op 24 maart starten. Na 
gesprekken met de zeven fracties, presenteerde hij op 2 april zijn 
eindverslag. Hij adviseerde hierin een coalitie bestaande uit vier 
partijen, CDA, LOKAAL, SP en D’66. De vier partijen zijn op 5 april 
met elkaar aan tafel gegaan en hebben toen het vertrouwen in elkaar 
uitgesproken om een coalitie aan te gaan.

We lezen dat ze belangrijke dossiers zoals Heesch-West, leefbaarheid, 
financiën en overdracht zorgtaken met elkaar in een goede sfeer 
bespreken. Maar over het aantal wethouders horen we niets. Is dat de 
hete aardappel?

Waar eerst het huidige college van Burgemeester en Wethouders 
al aangaf het best met drie wethouders af te kunnen en vervolgens 
alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s schreven dat drie 
wethouders meer dan genoeg was, zitten we nu met vier partijen, die 
ieder een wethouder willen leveren. Er zijn al vier namen genoemd, 
(de heren hebben de pakken voor de installatie al besteld), dus 
minder lijken het er niet te worden. Kiezen voor een verdeling van 
4 x 0,75 formatieplaatsen brengt de totale loonsom ook op drie. 
Een formatieplaats minder levert toch al gauw een besparing van 
€ 90.000,- per jaar op. De smoes van de gemeente Uden volgen, 
waar men extra werk voorziet door de op de gemeente afkomende 
zorgtaken en daarom het aantal wethouders oprekt, is ook geen optie. 
Dat die zorgtaken op de gemeente zouden afkomen, wisten politieke 
partijen ook al toen zij verkiezingsprogramma’s schreven en daarin 
aangaven met drie wethouders te kunnen volstaan.

Het zou gek zijn als Bernheze, waar men voor een zorgvuldig 
coalitieproces koos en nu zorgvuldig een akkoord op hoofdlijnen 
voorbereidt, toch tot iets anders komt. Vier voor de prijs van drie zal 
de kiezer meer aanspreken.

Met groet van Adriaan

COLUMN
ADRIAAN

Wat maakt Heesch Heesch?

Deze avond is er een interessante 
gastspreker aanwezig: Marieke 
Schelfhorst van bureau OOKS 
Hospitality & Leisure. Mevrouw 
Schelfhorst kan alles vertellen over 
gastvrijheid in het centrum en op 

de winkelvloer. En in het bijzon-
der over het centrum van Heesch. 
Onlangs zijn er twee mysteryshop-
pers geweest die het centrum een 
bezoek hebben gebracht. Hun 
rapport is lovend, maar geeft ook 

duidelijke actiepunten voor verbe-
teringen. 
Verbeterpunten waar de centru-
mondernemer de dag na de bij-
eenkomst direct mee aan de slag 
kan.

HEESCH - Stichting Centrum Management Heesch houdt op maandag 
12 mei in De Pas de jaarvergadering. Alle centrumondernemers zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. Vragen omtrent ‘wat gebeurt er met het 
geld, hoe zit de begroting in elkaar, wat is er het afgelopen jaar gereali-
seerd en wat zijn de plannen voor het komende jaar?’,  komen aan bod.

‘LOVEND, MAAR OOK 
ACTIEPUNTEN VOOR 
VERBETERINGEN’

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

lunch
diner
borrel
terras
feestje

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

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Oude apparaten inleve-
ren bij de Milieustraat

HEESWIJK-DINTHER - Op Koningsdag verkopen veel 
kinderen oude spullen op de vrijmarkt. Mochten er na 
afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht 
zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze vanaf 28 april 
in bij de Milieustraat, De Morgenstond 4 in Heeswijk-
Dinther. Ze worden dan gerecycled.

De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het span-
nende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’. Ook 
worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op 
een leuk uitje voor het hele gezin.

Coalitiebesprekingen 
Bernheze bijna afgerond

De besprekingen vorderen gestaag 
en het ligt in de lijn der verwach-
ting de onderhandelingen deze 
week af te ronden. 
De tekst van het coalitieakkoord 
op hoofdlijnen, met daarin de am-
bities van het nieuwe gemeente-
bestuur wordt in concept komende 

week besproken met de onder-
handelingsdelegaties. Daarna zal 
volgende week consultatie van 
de achterban plaatsvinden. Met 
de voorjaarsvakantie voor de deur 
wordt gestreefd naar een definitief 
akkoord op 6 mei. Het streven is 
om op 8 mei 2014 in een speciale 
raadsvergadering het nieuwe col-
lege te installeren. 
Het college zal bestaan uit vier wet-
houders met een part-time dienst-
verband. Naast de burgemeester 
zal het college bestaan uit de heren 
P. van Boekel; CDA, R. Wijdeven; 
Lokaal, R. van Moorselaar; SP en J. 
Glastra van Loon; D66.

BERHEZE – De beoogde coalitiepartijen in Bernheze, CDA, Lokaal, SP 
en D66 hebben afgelopen week opnieuw een aantal keren met elkaar 
overleg gehad over het te voeren beleid voor de komende jaren. 

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Easy

9 3 4 1

1 3 2 6

8 4 1 7

9 5 8 7

3 1 7 9

8 2 4 1

3 6 4 9

9 5 1 7

2 5 9 6

Puzzle #78264

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

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:

Annemieke Boellaard
uit Heesch

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Robby en Bianca van 

Gruythuysen
kunnen de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

Iedereen van 55 jaar en ouder uit 
Bernheze en omgeving is van harte 
welkom om deel te nemen aan onze 
Zomerschool. Voor het achtste jaar 
op rij organiseren we in een periode 
van bijna 3 weken 51 workshops en 
excursies voor u. In onze keukens in 
Heesch en Heeswijk wordt volop ge-
kookt door onze cursisten en ook tij-
dens de Zomerschool zijn de deuren 
geopend. Koken is en blijft een gezel-
lige bezigheid en zeker tijdens de rela-
tief rustig zomermaanden is het leuk 
om nieuwe mensen te ontmoeten of 
met een groepje bekenden af te spre-
ken om samen die kookworkshop te 
gaan volgen. Vrijwel alle kookwork-
shops worden ’s ochtends gegeven. 

De prijs is € 21,- voor inwoners van 
Bernheze; wanneer u niet in Bernhe-
ze woont betaalt u € 1,- extra. Na een 
korte uitleg gaat u in groepjes van 2 
aan de slag en als alle gerechten klaar 
zijn, gaat u gezamenlijk aan tafel om 
van al het lekkers te proeven.
Wat staat er op het programma?
In Heeswijk: 
Dinsdag 8 juli: zomerbuffet
In Heesch:
Woensdag 9 juli: picknickgerechten
Vrijdag 11 juli: feestelijke hapjes
Maandag 14 juli: lunchgerechten en 
hartige broodjes
Maandag 21 juli: de Griekse keuken
Dinsdag 22 juli: koffiebroodjes en an-
dere zoetigheden (13.30-16.30 uur)

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

Advertorial

Naast de kookworkshops staan er 
nog vele andere activiteiten op het 
programma; u vindt het complete 
overzicht op www.eijnderic.nl. Wilt 
u een programmaboekje van de Zo-
merschool per post ontvangen, neemt 
u dan gerust contact op met onze 
administratie. Zij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur.

Kookworkshops | Zomerschool 55+

MOOIBERNHEZERTJE

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf €5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Meer info Chris van Velzen 
0413-292607.

TE KOOP
IN ONZE ELEKTROSHOP 
VINDT U EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT
Scheerkoppen en bladen, 
alle soorten batterijen, 
stofzuigerzakken
en stofzuigeronderdelen.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

ALLE GLOEILAMPEN UIT 
VOORRAAD LEVERBAAR, 
OOK OUDE MODELLEN
Voor elke lamp hebben wij een 
Led lamp of spaarlamp oplossing.
Vraag in de winkel naar de 
mogelijkheden.
HeesakkersLichtvisie, 
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

AANGEBODEN
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 diabetisch 
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.

DIVERSE MERKEN 
AANHANGWAGENS IN 
ALLE MATEN. 
Bak- of plateauwagen - open/
gesloten - enkele op voorraad 
leverbaar. 

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN 
voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

HEESCH – Filmhuis De Pas presenteert 28 en 29 april.

THE WHISTLEBLOWER geregisseerd door Larysa Kondracki met Ra-
chel Weisz, Vanessa Redgrave en Monica Bellucci. Kathryn Bolkovac 
is een agente uit Nebraska die de zware taak krijgt om de politiemacht 
in het door oorlog verscheurde Bosnië weer op orde te krijgen. Wan-
neer ze het land een beetje door begint te krijgen, begint ze tekenen 
te zien van een verschrikkelijke ondergrondse industrie, niet alleen 
van de criminelen die aan het hoofd staan, maar ook van de Ver-
enigde Naties zelf. Nadat ze een vrouw ontmoet die ontsnapt is uit 
de handen van een mensenhandelaar, die vrouwen verkoopt als seks-
slaaf, begint Katryn te zien hoe groot deze industrie is.
Recensies: Zeer goede film die je vastgrijpt en doet nadenken! Mooi 
gemaakt, schuwt geen gruwel en realiteit. Het is zoals het is, heilige 
boontjes bestaan niet.
Eindelijk een film die de werkelijkheid meer laat zien en niet alleen wat 
een fantastisch werk wij hebben afgeleverd in de Balkan, chapeau! 
Dit moeten mensen gezien hebben om een reëel beeld te krijgen over 
wat er in een oorlog speelt, er is namelijk geen goede kant.
Wij hopen u te verwelkomen in filmhuis De Pas, waar na afloop van de film nog gelegenheid is om na te pra-
ten, onder het genot van een drankje. Aanvang film om 20.00 uur, entree € 5,-.

Zondag 4 mei vertonen wij, na de dodenherdenking de film LORE. Aanvang 20.45 uur, entree € 2,50 
Laat u ook infomeren over de filmkadobonnen. Een avond samen film kijken, leuk om te geven en om te 
krijgen!

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Liesbeth Verstegen

HEESCH - Ook dit jaar is het weer 
mogelijk in de voorverkoop, tegen 
een gereduceerde prijs een zwe-
mabonnement voor zwembad ’t 
Kuipke in Heesch aan te schaffen. 

Op zondag 27 april van 11.00 tot 
14.00 uur en zondag 4 mei de 
gehele dag, is de kassa van het 
vernieuwde ‘t Kuipke hiervoor ge-
opend. De prijzen van de abonne-
menten zijn dit jaar niet of nauwe-
lijks verhoogd; wel zijn de tarieven 
enigszins aangepast aan het aantal 
kinderen van een gezin. 
De voorverkoop is beide dagen 
ook geopend voor de verkoop van 
persoonlijke abonnementen, zoals 
voor het ochtendzwemmen.

Dit jaar start ‘t Kuipke met de in-
voering van een persoonlijke pas 
met foto. Vergeet daarom niet een 
portretfoto van elk gezinslid mee 
te nemen naar de voorverkoop. 
Betalingen kunnen alleen contant 
worden gedaan. 
De voorverkoop op zondag 4 mei 
is tevens de eerste dag van het 
nieuwe seizoen. Bezoekers hebben 
de gehele dag gratis entree om een 
goed beeld te krijgen van het ver-
nieuwde ‘t Kuipke. Voor meer info: 
www.zwembadhetkuipke.nl
Tevens zal op maandag 5 mei ge-
start worden met de zwemlessen. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Inschrijven kan via: 
sandra@zwemschoolsandra.nl.

Voorverkoop abonne-
menten voor ‘t Kuipke

PRINTPAPIER
OCÉ BLACK LABEL ZERO
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

GEVRAAGD
GEBRUIKTE/OUDE 
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

Dit jaar viert PINKSTERFEES-
TEN Nistelrode haar 40-jarig 
jubileum. Om de geschiedenis in 
beeld te brengen zijn we op zoek 
naar materiaal uit het verleden. 
Kunt u ons helpen? Laat het weten 
via info@pinksterfeestennistelrode.
nl. Bellen kan ook: 06-55701417 
(Mark Baltussen). Uiteraard ont-
vangt u alles weer netjes terug.
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www.kersouwe.nl   www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

3 mei 10.00 uur start voorverkoop.
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel.

Droog Brood. Hotelgasten met Tangarine. Open Podium. Joris Linssen 
& Caramba. Outdoor Rock. Bløf. Midzomerfestival. Emilio Guzman.  
Jeugdtheatergroep De Kersouwe. André Manuel. Theatergroep Frits. 
Def Americans. Toneelvereniging Mariahout. The Kik. Theatergroep 
Hilaria. Singer-songwriters friday. Arno Huibers. Theatergroep 
de Kersouwe. Cowboy Billie Boem. Blaudzun. Yuri Honing & Eric 
Vloeimans. De Dijk. Leon van der Zanden & Tim Fransen. Dance event. 
Kerstspektakel.

Natuurtheater Kersouwe 2014
theater. muziek. cabaret. en meer...
In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en 
artiesten. Waar bekend en onbekend tot grote hoogte stijgen. Zon en maan een toevoeging zijn. 
Waar een optreden meer dan een show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden.
Niet te vatten in woorden. Je moet het ervaren. Genieten.

Harmonie Dinther dankt voor ijzeren gift

In acht teams werden alle straten 
van Dinther (en soms op verzoek 
ook daarbuiten) bezocht om met 
bussen, aanhangers, tractors en 
vrachtwagens het oud ijzer bij el-
kaar te halen. Diverse bedrijven 
hadden hun diensten in natura 
aangeboden, door het beschikbaar 

stellen van materieel. De vele vrij-
willigers brachten steeds hun ver-
zameling naar de werf, waar een 
team van ‘oud-gedienden’ met veel 
verstand van met name het schei-
den en demonteren van de op-
brengst, zorgden dat aan het einde 
van de middag alles in de goede 

containers terecht was gekomen.

Succesvol
Zo werd het een succesvolle dag, 
waarbij met jong en oud binnen 
de vereniging werd samengewerkt 
aan een mooi resultaat. De harmo-
nie dankt alle inwoners van Din-

ther (maar ook daarbuiten) die hun 
oud ijzer verzamelden en hebben 
aangeboden en alle mensen bui-
ten de vereniging die belangeloos 
hun diensten beschikbaar hebben 
gesteld. Volgend jaar is er weer 
een oud ijzer actie. Wie tussendoor 
nog oud ijzer heeft dat niet langer 
kan blijven liggen, kan contact op-
nemen met Gerard Barten (0413-
291402) of een mail sturen naar 
voorzitter@st-servaes.nl 

HEESWIJK-DINTHER - Harmonie Sint Servaes uit Dinther hield zaterdag 12 april haar jaarlijkse oud ijzer 
actie. Dankzij de medewerking van heel veel leden, maar ook vrijwilligers die belangeloos hun bijdragen 
leverden, werd het een groot succes. 

Rommel voor de een, is rijkdom voor de ander

Met de Zonne-
bloemboot 
door de 
Amsterdamse 
grachten

BERNHEZE - 46 Mensen van de 
Zonnebloemafdeling Heeswijk-
Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch 
voeren  dinsdag 15 april met de 
Zonnebloemrondvaartboot door 
Amsterdam. 

De tocht duurde meer dan drie uur 
en ging langs veel bekende gebou-
wen en allerlei bezienswaardighe-
den. De gids gaf duidelijk uitleg 
over dit alles. Aan boord werd te-
vens genoten van een lekkere high 
tea.

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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A U T O
R U B R I E K

Spierings Motorservice Heesch
tel (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

Zaterdag 26 april 

‘Koningsdag’  
gesloten

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
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Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
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Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Ford Transit 20tddi 2004
Ford Transit 260s fd 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Corsa 1.4 color edition 2010
Opel Corsa 1.3 cdti navi   79.000 km 2011
Opel Corsa 1.3 cdti navi   40.000 km 2011
Opel Meriva Cosmo airco 2004 
Opel Meriva 1.6 16v 2006

Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Megane stationcar expression 2012
Toyota Yaris 1.0 16v automaat 
   30.000 km 2004
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
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Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroën Xsara Picasso  2000 € 1399,-
Citroën Xsara Picasso  2004 € 3450,-
Citroen 2CV AZ2CH 72.958 km 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 1981  € 9800,-
Daewoo Tacuma 1.8 205.627 km  2000  € 999,-
Daihatsu Cuore zwart AIRCO  2007  € 3450,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 € 3.949,-
Mazda Premacy 1.8 Exclusief  2001  € 2950,-
Mitsubishi Pajero Pinin 92Dkm  2003 € 5950,-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-
Renault Megane Coupe 2001 € 2250,-
Renault Megane Scenic 
   privilege 2.0-16V Automaat   2006  € 4950.-
Renault Modus Automaat 2004 € 5600,-
Renault Modus Bordeaux metalic  2005  € 5250,-

Suzuki Alto 119.000 km geel 2000 € 1450,-
Suzuki Alto 106.000 km  2000 € 1250,-
Suzuki wagon R AUTOMAAT  2001  € 2950.-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-
Volkswagen Beetle CABRIO  2004   € 8950,-

Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 € 1800,-

Motoren:
Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986  € 2100,-

Wordt verwacht:
Citroën C3 exclusief airco 2004
Peugeot 206 SW
Renault laguna 5 deurs

Een greep uit onze voorraad!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

AUTO’S EN MUZIEK
Wist je dat:
• De eerste autoradio in 1925 is verkocht?
• Bijna 90 procent toegeeft heel enthousiast mee te zingen achter het stuur 

als niemand kijkt?

Bron: www.autoverkopennieuws.nl
AUTO’S EN RECYCLING
Wist je dat:
• Auto’s meer worden gerecycled dan flessen, plastic en papier?
• Ieder jaar ongeveer 250.000 auto’s worden gedemonteerd?

Bron: www.autoverkopennieuws.nl

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43
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Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Mitsubishi colt 1.3i  5drs  airco  zwart 82.000 km 2007
Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008
Opel Zafira 1.6 16v   111 Years  Edition  zwart  57.000 km 2010
Opel Agila automaat  airco zwart 59.000 km 2009
Opel Vectra C GTS  autom leer   zilver  195.000 km 2005
Volvo  XC 90 D5  autom 7 persoons blauw 146.000 km 2007

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• In-car entertainment
• Ritregistratie
• Car kit
• TRACK & TRACE

Inzicht in wagenpark, 
wie is waar en hoe lang?

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

Informeer naar de mogelijkheden

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

ACTIE

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN AUTO ERF?
Als u een auto erft, moet u binnen 5 weken het kentekenbewijs op uw naam 
overschrijven. Ook als u de partner bent van de overledene en de auto wilt 
houden.

Auto van overledene overschrijven
U kunt de auto laten overschrijven op een kantoor van PostNL. U heeft 
hiervoor nodig:
• het Tenaamsstellingsbewijs (deel IB);
• het overschrijvingsbewijs (deel II);
• een geldig identiteitsbewijs.
Soms heeft u ook een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig.
Als de auto is overgeschreven, krijgt u een nieuw tenaamstellingsbewijs en 
een vrijwaringsbewijs.
Bron: rijksoverheid.nl

AUTO’S EN TIJD

Wist je dat:
• Een mens gemiddeld twee weken van zijn leven voor de 

stoplichten doorbrengt?
• Een airbag maar 40 milliseconden nodig heeft om op te blazen 

bij een ongeluk?
• Op een zitplaats met een airbag ervoor mag u een kind niet 

vervoeren in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in staat. 
Dit mag wel als u de airbag heeft uitgeschakeld. Zij-airbags 
hoeft u niet uit te schakelen.

Bron: www.autoverkopennieuws.nl

AUTO’S EN AANTALLEN
Wist je dat:
• Een auto gemiddeld 93.000 cm aan bedrading heeft?
• Wist je dat Ferrari 14 auto’s per dag produceert?
• De eerste bekeuring stamt uit 1902?

Bron: www.autoverkopennieuws.nl
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VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

FOTOCLUBBernheze

Ik ben Sanne van Rozendaal (28 jaar), 
beroepsfotografe uit Heeswijk-Dinther. Mijn 
passie voor fotografie begon in 2001 toen ik 
op de grafische vakschool ‘Sint Lucas’ terecht 
kwam. Al snel bleek dat het fotograferen van 
allerlei verschillende mensen mijn ding was. 
Na een geweldige stage, waar alles nog 
analoog gebeurde, kreeg ik bij het afstuderen 
mijn eerste digitale spiegelreflex cadeau. Toen 
kon het experimenteren pas echt beginnen. 
Na mijn studie op de fotovakschool in 
Antwerpen, ben ik naar Hongarije verhuisd, 
waar ik geïnteresseerd raakte in fashion-
fotografie. Dat kwam waarschijnlijk door de 
enorme hoeveelheid waanzinnige locaties 
die het land te bieden heeft. En in elk plaatje 
wilde ik dan een persoon plaatsen, het liefst 
met een grote jurk en big hair. Nu, na 2 jaar 
keihard te hebben gewerkt aan mijn fashion-
portfolio, beginnen langzaam de aanvraagjes 
binnen te komen. Daarnaast blijf ik voorlopig 
werken voor particulieren. Vooral kinderen en 
stokoude mensen met getekende gezichten 
hebben mijn interesse. Meer fotografie is te 
vinden op www.szanne.com (fashion) of 
www.szanne.nl (al het andere).

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

SANNE VAN ROZENDAAL

Fashion shoot voor Nikki Roosenboom  |  Veronica @ Attractive Models Budapest Fleur

Sára Héléne BandEmma @ Ragazza Models | Styling, Hair, Make-up, door Hennie van Tintelen

Hidde Mme La Grafuille

Kom proeven en zien op Open Dag van De Pas

Op zondag 4 mei is De Pas ge-
opend en wordt iedereen die be-

langstelling heeft uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen op de 
Open Dag. 
Bezoekers ontvangen bij binnen-
komst een ‘paspoort’ wat hen door 
De Pas heen leidt. In de verschil-
lende zalen laten vele vaste gebrui-
kers van De Pas hun activiteit zien. 
Het café is ingericht als ‘proeftuin’, 
waar de bezoekers een kopje koffie 
of thee gratis mogen proberen en 

worden er in kleine proefglaasjes 
drankjes aangeboden. Daarnaast 
proeft u nog wat de keuken van 
De Pas zoal in huis heeft. Verder 
zal er een cocktailhoek ingericht 
worden waar de lekkerste drankjes 
te verkrijgen zijn.
Er is een speciaal kinderplein waar 
een kinderdisco aanwezig is, kin-
deren geschminkt kunnen worden 
en natuurlijk kunnen de kleintjes 
zich vermaken op het enorme 
springkussen. In het café zijn di-
verse optredens gepland die echt 
bij De Pas horen, korte impressies 
die de sfeer van deze Open Dag 

zeker zullen verhogen.

Verenigingen en organisaties die 
aanwezig zijn bij de Open Dag 
zijn o.a. KBO, sjoelclub, Heesche 
Bridgeclub, Filmhuis De Pas, RE-
MIX, Hisse Kwis, Horizon, Wereld-
winkel, Muzelinck, Instituut Sterk, 
Jong van Harte, Arguendo, Soos 
Zonder Naam, EGA afslankclub en 
vele anderen.
De Open Dag begint om 12.00 
uur en eindigt rond 17.00 uur. Een 
mooie gelegenheid om eens te ho-
ren, te voelen, te zien en te proe-
ven wat De Pas te bieden heeft. 

HEESCH - Op 10 mei is het alweer tien jaar geleden dat de huidige De 
Pas op de Misse werd neergezet. Deze gebeurtenis mag niet zomaar 
voorbij gaan en daarom is er rondom deze periode een speciaal pro-
gramma samengesteld om dit heugelijke feit te vieren.

Nieuwe 
webshops 
voor 
destinatie 
De Maashorst online

Per april is de nieuwe webshop on-
line gegaan op www.vvvdemaas-
horst.nl. De VVV portal biedt naast 
uitgebreide toeristische informatie 
op het gebied van cultuur, recre-
atie, overnachten en horeca in de 
regio nu ook de mogelijkheid om 
dit unieke gebied in huis te halen.  

De webshop  biedt een uitgebreid 
assortiment aan VVV producten, 
die ook verkrijgbaar zijn in de lo-
kale VVV vestigingen. Fiets- en 
wandelroutes en Brabantse sou-
venirs zijn eenvoudig te bestellen 
ter voorbereiding op een verblijf of 
bezoek aan het natuurgebied De 
Maashorst.

Ook de VVV Cadeaubon, Natio-
nale Dinercheque, Boncadeau, Bol.
com cadeaubon en de  Nationale 
Bioscoopbon zijn voortaan gemak-
kelijk online te bestellen via de 
webshop. 
Webshop VVV De Maashorst: 
www.vvvdemaashorst.nl/go/web-
shop 

www.vorstenbosch-info.nl
INFORMEERT, BOEIT EN 
INTERESSEERT
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit

VOOR DE MOOISTE LAMPEN KOM JE NAAR DE ABDIJSTRAAT!

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Lampen op zicht en hangen, GEEN probleem!

Abdijstraat 12 

Dinsdaggesloten
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GRATIS ENTREE zondag 27 april
MOEDERDAGACTIE:

Maak een mooie ketting met koordjes 
en magneetjes

Deel en like onze facebookpagina en maak kans op een gratis kettinkje

Deze weken leren de kinderen 
in groep 5 van alles over de Ro-
meinen en in groep 6 over de 
Middeleeuwen. En daar past 
zelf brood bakken bij. Voordat 
het brooddeeg gekneed en de 
vlechtbroodjes gemaakt werden, 
vertelde de molenaar eerst aan de 
kinderen waar het brooddeeg van 
gemaakt wordt. Van graankorrel 
tot brood: de kinderen weten nu 
wat er nodig is aan ingrediënten. 

Ook hebben ze alle stadia van 
brood kneden tot een versgebak-
ken broodje meegemaakt. 

In de school hing de lekkere geur 
van brooddeeg en buiten op de 
speelplaats rook het naar de hout-
oven waar heerlijke, goudbruine 
vlechtbroodjes uit kwamen. Een 
ochtend waarin de kinderen heb-
ben geleerd met hoofd, hart en 
handen.  

Brood bakken met 
molenaar Jo en opa Harry

HEESWIJK-DINTHER - Molenaar Jo van de Heuvel kwam met Harry 
van der Pas (opa van Mette uit groep 6) woensdag 16 april naar de 
Bolderik om samen met de kinderen van groep 5 en 6 brood te bakken. De Pas wordt wit feestpaleis 

tijdens Remix White

HEESCH – In De Pas in Heesch 
wordt op zaterdag 3 mei een 
grote editie gehouden van de 
jeugddisco Remix: Remix White.

Deze keer wordt de grote zaal om-
getoverd tot een wit feestpaleis, 
naar het idee van Sensation White.

Er zal een vette lichtshow zijn met 
nog vettere muziek, verzorgd door 
dj Gopartydiscoshows. Op een 
videowall zullen er clips en foto’s 
worden getoond. 

Het is de bedoeling dat bezoekers 
van Remix White iets wits aan 
doen, bijvoorbeeld een wit t-shirt, 
witte boa of witte broek. Gaaf met 
blacklight als iedereen dit doet. 
Degene die het mooist in het the-
ma gekleed komt, kan een leuke 
prijs verwachten. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om 
je nagels te laten lakken met ‘glow 
in the dark’ nagellak of wat gel in 
je haar of op je gezicht te laten 
doen met ‘glow in the dark’ effect. 

Er zal een dansgroepje komen op-
treden en wie even wil relaxen kan 
terecht in een chillhoek. Alle jeugd 
in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar is 
van harte welkom. Neem je wel 
(een kopie) van je legitimatie mee. 
Entree is € 3,- en een consumptie 
kost € 1,-. Garderobe is gratis. Het 
feest begint om 19.00 uur en is om 
22.30 uur afgelopen.

Daarna kreeg je een instrument 
mee naar huis met een liedje er-
bij, dat kon je thuis oefenen als je 
dat wilde. De derde week gingen 
we druk aan de slag met  oefe-

nen en  mochten we t-shirts ma-
ken voor het concert wat we de 
vierde week mochten geven. En 
vandaag was dan eindelijk het 
concert!   Er kwamen veel ouders 

en kinderen kijken. Na het concert 
kreeg iedereen een foldertje mee 
naar huis om gratis proeflessen te 
volgen. 
Het was een super leuke middag 
en we hebben ervan genoten. 
We hopen dat de fanfare nog een 
keertje vaker komt.

Geschreven door Renske Vogels 
en Hanneke Smolenaers, groep 8.

Concert bij BS Op Weg

Meidendag bij Checkpoint

Meiden van 10 t/m 16 jaar zijn 
welkom tijdens deze middag. Het 
podium wordt omgetoverd tot 
beautysalon, vrijwilligers staan 
klaar om haren te stijlen, te vlech-
ten of te krullen, ze kunnen op-
maken en nagels lakken. De mei-
den kunnen zichzelf dus helemaal 
in de watten laten leggen. Er wor-
den dans- en theaterworkshops 
gegeven en de chocoladefondue 
staat aan. Bij lekker weer staat 
buiten de trampoline opgesteld, 
of kan er gebokst worden in de 
megaboksring. 
De gratis toegankelijke meiden-
dag begint om 13.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Voor meer info: 
www.jongerenwerkbernheze.nl Druk in de weer met kleurige make-up

HEESCH - Op 27 april vindt er in 
Heesch een kinderklas plaats. 

Een kinderklas is een bijeenkomst 
van kinderen tot 12 jaar en volwas-
senen waarbij een deugd centraal 
staat. Dit keer is dat vastberaden-
heid. Het richten van je energie en 
inspanningen op het volbrengen 
van een bepaalde taak. Waarom 

zou je dat willen?

De kinderklas is een initiatief van-
uit het Bahá’í-geloof.
Broekhoek 35 Heesch
Tijd: 10:00 tot 12:00 uur
Voor meer informatie: 
geertjevdstappen@gmail.com
0412-475171/06-44458161
www.bahai.nl

Kinderklas: vastberadenheid

VORSTENBOSCH - Vandaag hadden we de afsluiting van het circuit. 
We hebben vier weken mogen oefenen met instrumenten van de mu-
ziekvereniging, onder begeleiding van leden van de vereniging de 
Notenkrakers. De eerste en de tweede week mocht je instrumenten 
uitproberen en kijken welk instrument je leuk vond om te bespelen.

HEESCH - Bij jongerencentrum Checkpoint in Heesch wordt donderdag 1 mei een meidendag gehouden. 
Deze wordt georganiseerd door de vrijwilligers en stagiaires, onder begeleiding van het jongerenwerk. 
Deze dag staat geheel in het teken van wat meiden leuk vinden. www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Spaghetti,
penne of
fusilli
zak à 1 kg. 
Barilla

Normaal 4,49 / 4,99

Tosti
Dubbel belegd
doos à 24 stuks 
Niko’s

Normaal 17,95

3,49

12,99

Hoofdgerecht

Beste prijs

Beste prijs

Alle 
groenten
mixen
5 Varianten
zak à 1 kg. 
Diepvriesspecialist

Normaal 1,99 / 3,29

Hoofdgerecht

Frikandellen
Horeca kwaliteit 
doos à 40 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 11,89

Snack

Kabeljauw-
f ilet
zak à 1 kg. 
Epic

Normaal 9,95

Belgische
frieten
zak à 2 kg. 
Lutosa

Normaal 3,69

Roomijs:
blok vanille
of beker 
gemengd
doos à 10 stuks 
Diepvriesspecialist 

Normaal 4,59 / 4,79

Varkens- 
of kipsaté
Alle varianten
zakje à 140 gr. 
Diepvriesspecialist

Normaal 1,99

Hoofdgerecht Beste prijs

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 23 april t/m dinsdag 6 mei 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

Schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist

2,496,99 3,29

1,499,99

2,49

www.adcommunicatie.nl

Bami- of nasischijf
Oriëntaal

Normaal 3,69 / 3,89

wafels
30% 
korting

Spaghetti,
penne of
Spaghetti,
penne of
Spaghetti,

fusilli
zak à 1 kg. 
Barilla

nieuw

35%
korting

Winnaar actie iPad-mini Rabobank 
Bernheze Maasland bekend

Tegenwoordig zijn e-mail, smart-
phones en tablets niet meer weg 
te denken uit ons dagelijkse leven. 
Ook Rabobank Bernheze Maas-
land gebruikt deze communica-
tiemiddelen regelmatig om haar 
klanten te attenderen op speciale 
acties of bijeenkomsten. 

Judith Cok, directeur Bedrijven: 
‘‘Hierin volgen wij als bank de ont-
wikkeling bij onze klanten. Maken 
zij meer gebruik van internet en 
telefonie om met onze bank in 
contact te komen, dan zullen wij 

onze klanten ook meer via deze 
kanalen opzoeken. Rabobank 
Bernheze Maasland zal overigens 
altijd lokaal actief blijven. 

Door bijvoorbeeld het organiseren 
van bijeenkomsten, deelname aan 
lokale netwerken en ondersteu-
ning van de lokale gemeenschap 

via verschillende fondsen, zoals 
het Coöperatief Dividend. Ook 
zijn de Rabo-ambassadeurs lokaal 
actief: vaste aanspreekpunten 
van de bank voor alle dorpen en 
kernen in Bernheze, Maasland en 
Lith en omgeving.’’

BERNHEZE - Van december tot en met februari liep er bij Rabobank Bernheze Maasland een actie waarbij 
ondernemers hun e-mailadres konden doorgeven aan de bank. Als ondernemers die klant zijn, hun gegevens 
doorgaven via de beveiligde omgeving van internetbankieren,  maakten zij kans op het winnen van een iPad-
mini. De heer en mevrouw Van Dooren, beiden ondernemers uit Vorstenbosch, waren de gelukkige winnaars 
en kregen de iPad uitgereikt door directeur Bedrijven Judith Cok. 

Op www.rabobank.nl/bernhezemaasland kunnen ondernemers veel 

bankzaken inmiddels zelf regelen waaronder het aanvragen van za-

kelijke bankpassen en het bestellen van sealbags. 

Onderonsje Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - In CC Servaes komen elke 
tweede en vierde donderdag van de maand van 
10.00 tot 11.00 uur Dintherse mensen bij elkaar 
die het gezellig vinden om onder het genot van 
een kopje koffie met elkaar te buurten. 

Op de vierde donderdag wordt vaak een gast-
spreker uitgenodigd. Op 24 april komt Jan van 
Gemert van de Heemkundekring de Wojstap ver-
tellen over de geschiedenis van Den Dolvert. Wie 
daar aandachtig rondkijkt ziet dat dit een oud 
stuk van het dorp Dinther is. Behalve enkele oude 
boerderijen staat daar ook de protestantse kerk. 
Stond hier heel vroeger misschien een katholieke 
kerk? En was toen hier misschien de kern van het 
dorp? Op deze vragen kan Jan van Gemert zeker 
het antwoord geven. 
Inbreng van de bezoekers is erg gewenst, omdat 
zij vaak verhalen en feiten kennen, die de heem-
kundekring kunnen helpen om de geschiedenis 
vollediger te maken. De toegang is gratis. 

‘Horizon goede 
week project’

HEESCH - Het is al een jarenlange traditie. In 
de Goede Week organiseert ziekenvereniging 
‘Horizon Heesch’, in samenwerking met alle 
basisscholen, de Petrus-Emmaüsparochie en 
Scouting Heesch, het Goede Week Project. 
Vrijwilligers van de Heesche ziekenvereni-
ging leggen van tevoren op de scholen het 
traject per klas uit. Daarna wordt in de kerk 
uitgelegd wat de Goede Week betekent. 

Op 17 april, Witte Donderdag, brachten de 
kinderen ‘s morgens het verzamelde fruit, het 
snoepgoed en ook veel paaseitjes naar het 
parochiecentrum. Vanaf elf uur maakte een 
grote groep vrijwilligers van ziekenvereniging 
Horizon Heesch daar fruitpakketjes van. Daags 
daarna, op Goede Vrijdag, haalden leden van 
Scouting Heesch de ruim tweehonderd fruit-
dozen op in het parochiecentrum aan de Kerk-
straat. Op Paaszaterdag brachten zij die en-
thousiast weg met hun karretjes en op de fiets. 
De langdurig zieken en eenzamen uit Heesch, 
die bekend zijn bij de ziekenvereniging, waren 
erg ingenomen met deze mooie paasgroet. 

Advertorial
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Open dag bij Haarstudio Hebbess

Ook al zag Kristel zichzelf destijds 
niet echt als een ondernemer, ze 
vindt de bijkomende zaken on-
verwacht heel leuk. Nu kan ze 
echt vanuit haar eigen gedach-
tegoed werken; een eigen agen-
da met haar eigen specialiteit en 
deze wordt nu compleet met een 
nieuwe eigen ruimte thuis. Het 
prachtige interieur komt heel fris 
over met de grote ramen en heeft 
een warme welkome uitstraling.

TRENDS
Kristel is een allround kapster en 
heeft geen voorkeur in knippen 
van dames, heren of kinderen. Met 
trainingen via Scruples, blijft ze 
goed op de hoogte van de nieuw-
ste ontwikkelingen en de laatste 
trends. Bij deze ontmoetingen 
krijgt ze ook de kans om met an-
dere collega-kappers en kapsters 
bij te praten, echt kans om col-
lega’s te missen heeft ze dus niet. 
De producent van Scruples gaat 
voor ‘zorg voor het haar’ en doet 
dit met op oliebasis geproduceer-
de producten. Kristel  werkt met 
de overtuiging dat mooi glanzend, 
gezond uitziend, goedvallend 
haar samen kan gaan met kleu-
ren en stylen. Met Scruples heeft 
ze de zekerheid van hoogwaar-
dige verzorgingsproducten en 
staat helemaal achter het product.

Kristel  doet hiernaast haar uiter-
ste best om zich te onderscheiden 
van andere kapsalons in de buurt. 
Ze verwent haar klanten en gunt 
deze echt even een momentje 

voor zichzelf met een lekker kopje 
koffie of thee erbij. Even weg uit 
de hectiek van alle dag. Zo zal 
ze ook haar klanten een beetje 
uitdagen. Met alle respect naar 
de klant, bedenkt ze welke laat-
ste trends mooi aansluiten bij de 
persoonlijke wensen van de klant. 
Met een kleine nuance in knippen 
en kleuren zijn er zoveel mogelijk-
heden om net dat beetje verschil 
te maken.

NISTELRODE - Kristel Roovers- Spits heeft haar haarstudio geprofessionaliseerd. Vijf jaar geleden nam ze, na een reeks gebeurtenissen, het 
heft in eigen handen. Zij startte toen, in huis, met de haarstudio. Anno 2014 is dit een totaal gemoderniseerde haarstudio aan huis geworden, 
die Kristel zondag 27 april opent. Iedereen kan die dag een kijkje komen nemen. 

 Kristel Roovers trots op haar allround haarstudio aan huis 

Haarstudio 
Hebbess
is gevestigd aan 

de Hoogstraat 18 
in Nistelrode
06-26338828

De open dag 
is zondag 
27 april 

van 14.00 tot 
17.00 uur

Safaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes

10,-
per strekkende meter

VANAFBardani Ocean serie
Kwalitatief zeer goede familietenten met katoen/polyester tentdoek,
aluminium tentstokken en vast bisonyl kuipgrondzeil.

699,-
VANAF

Tentenshow
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, 

De Wit, Outwell, Coleman, Vango, High Peak en Easy Camp

• Meer dan 300 modellen tenten

Bardani Ocean serie

699,-

VANAF

699,-699,-
3-4 PERS 4 PERS

4-5 PERS

Cadac 
Entertainer 3

Royale buitenkeuken met 3 RVS 
branders, zijbrander, thermometer in 

de deksel en warmhoudrek

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

899,-
1269,-

SafaritexSafaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,Ademend tenttapijt met open structuur,

899,-
Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

VANAF

229,99

Bahama Parasol
Zeer stabiele en degelijke parasol.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en 

in het rond of vierkant (Ø350cm en 300x300cm)

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussen. Kwalitatief 

hoogwaardige  platte wicker in combinatie 
met een extra stevig aluminium frame

ZONDAG 27 APRIL OPEN van 11-17 uur!
Live muziek, een gezellig buitenterras en extra acties & aanbiedingen.

Meer dan 150 
modellen barbecues

CadacCadac

299,-
399,-

TuinmeubelshowTuinmeubelshow

van 11-17 uur!
KONINGSDAG

GESLOTEN

Advertorial
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De maandag voor Pasen werd de 
jaarlijkse paasbingo georganiseerd, 
waarbij een volle kantine genoot 
van een gezellige avond uit. Carla 
Pittens was de gelukkige winnaar 
en ging met de hoofdprijs, een 
complete gas-barbecue, naar huis. 
Vele bedrijven doneren/sponsoren 
voor de bingo die de club twee-
maal per jaar organiseert. 

Het plezier onder de supporters 
van de club is het belangrijkste, 
maar ze dragen ook graag een (fi-
nancieel) steentje bij. Elk jaar zorgt 

het bestuur van de supportersclub 
samen met de D-teams, voor een 
fikse bijdrage in de clubkas van de 
jeugd korfbal- en voetbalafdeling. 

De opbrengst van de jeugdlotto 
2014 werd onthuld in de ‘Derde 
Helft’ door voorzitter Antoon Tim-
mers. Voorzitters Marcel Stemkens 
(jeugdvoetbal) en Peter van Ven-
rooij, (jeugdkorfbal) waren dank-
baar voor de cheque met het be-
drag van € 2500,- en bedankten 
alle leden en het bestuur in het 
bijzonder.

75 jaar
Korfbal- en voetbalclub Prinses Ire-
ne, opgericht op 5 augustus 1939 
door meester van de Zanden, heeft 
de commissie ‘Jubileum Prinses 
Irene’ aan het werk gezet voor het 
jubileum. 
Het feest zal niet ongemerkt 
voorbij gaan. Voorzitter Timmers: 
“Voor dit jubileum wilden wij ook 
een mooie verrassing bedenken. 
Het werd een 14 meter brede 
overkapping voor de tribune bij het 

korfbalveld. We vonden er één in 
Almelo die perfect bij de dug-outs 
past van het korfbal hoofdveld. Nu 
hij staat is het een prachtig gezicht, 
14 meter breed, 2.60 meter hoog 
en 2.50 meter diep.“
Het hoogtepunt van het feest zal 
zich centraliseren in twee week-
einden; vrijdag 29 t/m zondag 31 
augustus en vrijdag 5 t/m zondag 
7 september. De commissieleden 
raden iedereen aan om deze week-
einden vrij te houden: “We hopen 

ook dat andere verenigingen reke-
ning willen houden met het plan-
nen in deze weekeinden, het zal 
zeker de moeite waard zijn!”

Bernheze sportief

Deelname staat open voor alle 
jongens en meisjes tot en met 15 
jaar, die keeper zijn of dat wil-
len worden. Vrijwilligers voor 
begeleiding/leiders of coaches 
en keeperstrainers zijn ook van 
harte uitgenodigd om aan deze 
leerzame dag deel te nemen.
De dag is zo opgezet dat de jeugd 
via een interactief programma met 
alle facetten van het keepersvak 

in aanraking komt. Zo zullen zij bij 
alle trainingsoefeningen gecoacht 
en begeleid worden door ervaren 
keepers/trainers. De keepersdag 
begint om 10.00 uur en eindigt om 
15.00 uur. Deelname aan deze dag 
kost € 10,-,   te voldoen op de dag 
zelf. Keepers kunnen zich opgeven 
via keepersdag@vvheeswijk.nl on-
der vermelding van naam, leeftijd, 
team en vereniging.  

Aanmelden
keepersdag bij VV Heeswijk 

voetbalGlenn Helder signeert boek bij 
DIO/The Read Shop Sparkling op 30 april

In de biografie ‘Helder, van Arsenal 
naar de bajes’, legt de oud-interna-
tional auteur Bert Nederlof uit hoe 
en waarom hij langs de afgrond 
scheerde. Glenn Helder: “Met dit 
boek wil ik bepaalde hoofdstukken 
van mijn leven afsluiten. Er is zo-
veel over mij gezegd en geschre-
ven, nu is de tijd voor míjn kant 
van het verhaal. Tot op de dag van 
vandaag komt het verleden nog zo 
vaak om de hoek kijken, ik wil af 
van alle demonen rond die tijd, ik 
wil rust in mijn kop.”
Glenn Helder is op woensdag 30 

april van 13.30 tot 14.30 uur te 
gast bij DIO/The Read Shop Spark-
ling in Nistelrode om zijn boek te 
signeren.

DIO/The Read Shop Sparkling 
geeft één gesigneerd exemplaar 
weg. Om hierop kans te maken, 
kunnen geïnteresseerden van za-
terdag 19 april t/m dinsdag 29 april 
in de winkel een miniquizje maken 
met vragen over Glenn Helder. 
Onder de deelnemers die alle ant-
woorden goed hebben, wordt een 
gesigneerd boek verloot. 

NISTELRODE - Glenn Helder (45) sliep in zijn auto, zette in het casino 
veertigduizend gulden op zwart en zat een half jaar in de bak wegens 
bedreiging, mishandeling, diefstal en verboden vuurwapenbezit. 
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Glenn Helder (1968) had met zijn talent een 

gouden toekomst. Dat talent bracht hem tot 

het Nederlands elftal. Als voetballer van 

Arsenal en Benfica verdiende hij een 

fortuin, maar dat verdween in een 

bodemloze put. Nooit zal hij zijn schulden 

kunnen aflossen.

Het ging mis met Helder, en niet zo’n klein 

beetje ook. In zijn donkere perioden deed 

hij een zelfmoordpoging, sliep in zijn auto, 

zette in het casino veertigduizend gulden 

op zwart en zat zeven maanden in de bak 

voor bedreiging, mishandeling, diefstal en 

verboden vuurwapenbezit.

Glenn Helder vertelt openhartig, zonder 

zichzelf te sparen. In deze fascinerende 

biografie legt de voormalige linksbuiten  

uit hoe en waarom hij langs de afgrond 

scheerde.

helderhelderhelder
glenn HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk organiseert op zon-

dag 25 mei op voetbalveld de Balledonk in Heeswijk Dinther weer de 
jaarlijkse keepersdag voor alle jeugdkeepers. 

HEESCH - Daan Vermunt was de 
enige deelnemer van Budoschool 
Tanoshii op het judo toernooi in 
Oud Vossemeer. 

Daan komt ook oorspronkelijk uit 
Oud Vossemeer, dus nu kon hij 
eens een toernooi draaien waar 
ook zijn naaste familie bij kon zijn.
Daan moest vier wedstrijden aan 
de bak en wist ze alle vier met de 
volle 10 punten te winnen, drie-
maal won hij met houdgreep (kesa 
Gatame) en de laatste wist hij te 
winnen met een Kubi Nage (Nek-
heupworp).
Dus werd Daan een terechte kam-

pioen daar in het verre Oud Vos-
semeer, op het eiland Tholen.
Daan, namens heel team Tanoshii, 
proficiat met je verdiende eerste 
plaats.

Daan Vermunt 
kampioen in Oud Vossemeer

budo

Aftrap jubileumfestiviteiten door Supportersclub Prinses Irene 
Tribune-overkapping bij korfbal hoofdveld voor 75-jarige club 

NISTELRODE– Het 75-jarig jubileum van Prinses Irene in Nistelrode 
wordt zichtbaar met de nieuwe overdekte korfbaltribune, een cadeau 
van de supportersclub. 
De supportersclub is altijd in de weer voor de voetbal- en korfbalvereni-
ging. Deze actieve club, met zo’n 450 leden, staat onophoudelijk voor 
de club klaar. De jeugdtoto, de paasbingo en het jubileum zorgen voor 
drukke tijden.

Voorzitter Toon Timmers (midden) overhandigt de cheque aan Marcel en Peter

Carla Pittens met haar hoofdprijs

Nieuwe overkapping korfbal hoofdveld

Altior 1 weet niet te winnen
HEESWIJK-DINTHER  - Ze reden 
van Loon op Zand, daar waren ze 
op het Altior-kamp, naar Someren-
Heide voor de wedstrijd SVSH/
KSV C1 tegen Altior C1.

Ze begonnen sterk en kwamen op 
voorsprong met een mooie door-
loopbal van Esmee. Kort voor de 
rust kwamen ze in een paar mi-
nuten tijd op achterstand 2-1. Na 
rust werd het snel 3-1, maar met 
een bovenhandse doorloopbal 
van Esmee werd het toch nog 3-2. 
Het werd kort daarop 4-2, maar 

weer wisten ze, dit keer met een 
doorloopbal van Evie, terug te ko-
men in de wedstrijd naar 4-3. Met 
volop kansen om de wedstrijd te 
beslissen, verzuimden ze om te 
scoren. Na enkele zeer rommelige 
minuten scoorden de tegenstand-
sters wel en liepen weg naar 6-3. 
In de slotfase wist Jasmijn met een 
mooi afstandsschot de eindstand 
te bepalen op 6-4. Na deze goede 
wedstrijd beloonde Altior zich op 
een lekker ijsje en gingen weer te-
rug naar het Altior-kamp waar ze 
bleven tot 2e paasdag.

Altior 1 – Swift 1. Uitslag:  8-11
Altior 3 – De Korfrakkers 4.
Uitslag:  8-7
Altior 4 -  SVOC ’01 2. Uitslag:  5-7 
SCMH MW 1 – Altior MW 1.
Uitslag: 9-4 
Altior 5 – Emos 3. Uitslag: 7-7
Altior A1 – SVSH/KSV A1. 
Uitslag: 1-7
Celeritas A1 – Altior A1.
Uitslag: 7-2
Altior B1 – Swift B1. Uitslag: 4-17
Altior C2 – Celeritas C1.
Uitslag: 6-4.

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
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Spinning – Personal Training – Body Support – Do-In Yoga
Zumba – Les Mills – Xco – Senioren Fit – Kids Fit en MEER

Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

Slank de zomer in?
Maak gebruik van onze speciale acties!               BODY SUPPORT

Start nu met ons voedingsprogramma Body Support en val 8 tot 10 kilo af!
Nu 10 weken van € 199,- voor € 99,-

LENTEPAKKET
- Body Support
- Personal Training 1 uur per week- Groepsles 1x per week

- Fitnesstraining onder professionele begeleiding 1x per weekNu 4 weken lang voor slechts € 199,-                                                
      
Bovenstaande acties gelden de hele maand april.Tevens berekenen wij deze maand geen inschrijfkosten!Meer info check onze site www.meersports.nl

KAMPIOENEN VOETBAL

2E VORSTENBOSCHE BOYS 5E VORSTENBOSCHE BOYS

HEESWIJK 2 WHV C1

Inschrijven vóór 1 juni voor 
vijftiende Dos Beachhandbaltoernooi

Het Heesche toernooi wordt gespeeld op ‘De 
Misse’, dat met 440 kub zand elk jaar in juni 
wordt getransformeerd tot een ministrand 
met vijf grote handbalvelden. Op die velden 
zullen in drie dagen tijd tenminste 120 teams 
tegen elkaar strijden.

Vrijdagavond is gereserveerd voor bedrijven. 
Teams kunnen zich onderling meten op het 
Heesche zand. De inschrijving is al begonnen. 
Ook houdt hockeyclub MHC Heesch op vrij-
dagavond een beachhockeytoernooi.

Zaterdag overdag spelen de jeugdteams en 
zaterdagavond zijn de recreanten aan de 
beurt. Dus vriendenclubs, verzin een leuke 
naam en geef je op. Zondag is de beurt aan 
de seniorenteams. Zowel op vrijdag- als za-
terdagavond is er een feestavond. Op vrij-
dagavond om 21.00 uur speelt het Neder-
lands elftal de WK-wedstrijd tegen Spanje. 
De wedstrijd wordt op groot scherm getoond.

Inschrijven
Voor wie geïnteresseerd is in deelname aan 
het toernooi in Heesch; inschrijven kan tot 1 
juni. Voor meer informatie of om in te schrij-
ven zie www.dos80.nl/beachhandbal. Hier is 
ook een leuke promotiefilm te vinden.

HEESCH - In navolging op vele succesvolle jaren, organiseert handbalvereniging DOS’80 dit jaar voor de 
vijftiende keer een beachtoernooi in Heesch. De editie van 2014 is op 13, 14 en 15 juni. En ook dit jaar kun-
nen teams van handbalverenigingen zich kwalificeren voor het NK beachhandbal.

handbal
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• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

HEESCH - 78 paren streden vrij-
dag 11 april om het Open Hee-
sche Bridge Kampioenschap. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Pim Coppens/Henk Baron met 
65.3%.

De deelnemers werden vanaf 
kwart over zeven ontvangen met 
koffie, thee en kruidkoek. De in-
schrijving/aanmelding verliep 
vlot, zodat iedereen ruim op tijd 
en voorzien van een wedstrijd-
boekje, zijn plaats kon innemen.
De voorzitter had een kort wel-
komstwoord, waarna wedstrijd-

leider Peter Houdijk de aftrap gaf. 
Halverwege werd een pauze van 
10 minuten ingelast. In de loop 
van de avond werden diverse 
hapjes aangeboden. 
Om kwart over elf kon de uitslag 
bekend worden gemaakt en kre-
gen de vijf hoogst geklasseerden 
en daarna elke tiende een van de 
prijzen. Voor de volledige uitslag: 
www.nbbclubsites.nl/club/8030
Het beste HBC-paar was Wim 
Habraken/Wim Nijs met 63.16%. 
De organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagde drive. 

Open Heesche 
Bridgedrive groot succes

bridgen

HEESWIJK-DINTHER - De jongens 
U14 van basketbalvereniging 
Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther 
speelden op zondag 13 april hun 
laatste wedstrijd voor deze com-
petitie. 

Een mogelijk spannende wedstrijd, 
die wellicht zou bepalen of de 
jongens tweede of derde zouden 
worden in deze poule, nadat ze in 
december waren gepromoveerd. 
Tegenstander JRC uit Boxtel zette 
al rap 0-4 op de klokken. Gelukkig 
kon Tenderfeet door het benutten 
van twee vrije worpen, twee suc-
cesvolle treffers door Stijn en twee 
treffers van Mark aanhaken en ein-
digde de eerste periode in 10-14. 
In de tweede periode kon Tender-
feet niet voorkomen dat JRC uit-
liep naar 18-27.

De derde periode begon met twee 
treffers van Bram en ook Levi leg-
de de bal in de basket. Jonas ver-
zilverde nog een strafworp en ook 

Mark schoot raak. De derde peri-
ode eindigde in 27-43. 
Skip, Erick en ook Shayan scoorden 
in de laatste periode en ook Mark 
en Stijn waren succesvol. Deze 
laatste werd met name de gehele 
wedstrijd door JRC zwaar verde-
digd, waardoor verdere succes-
volle acties niet tot uiting kwamen. 
Iedere speler van Tenderfeet kwam 
tot scoren deze laatste wedstrijd. 
Helaas ging de winst toch naar 
JRC. Eindstand 44-53.

Tenderfeet U14 
sluit succesvolle competitie af

basketbal’t Pumpke Nisseroise Open 2014
NISTELRODE - Voor de vijftiende 
keer wordt er op de tennisbanen 

van T.C. Telro aan de Zwarte Mo-
lenweg in Nistelrode een open 

toernooi gehouden. Dit jaar vindt 
het toernooi plaats van zaterdag 7 
t/m zondag 15 juni.

Deelnemers kunnen inschrijven 
voor één onderdeel: dames dub-
bel, heren dubbel of gemengd 
dubbel (Speelsterkte 3 t/m 8). 
Er wordt gespeeld in poules, de 
nummers 1 en 2 van elke poule 
gaan door naar de finalesheets.
Inschrijven kan tot en met 11 mei 
via www.toernooi.nl.

Naast Mark Verwijst van Eetcafé ‘t 
Pumpke, de commissie ‘t Pumpke 
Nisseroise Open 2014: Moniek
Postma, Thieu Corssmit, Paulo Fer-
nandes, Marion Pashouwers, Miek 
van Schijndel, Harrie Gehrmann en 
Tinie Ketelaars (wedstrijdleider, 
e-mail: telro.open@gmail.com) 
Nicole van Tilburg niet op de foto.

tennis

Inschrijven voor Hockey-clinics 
voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar

Het is handig om sportkleren aan 
te trekken (t-shirt met sportbroek) 
en gymschoenen/kunstgrasschoe-
nen. Sticks en ballen zijn aanwezig 
op het veld. Voor meer informatie, 
zie de website www.hdlhockey.
nl of bel Patricia van Cleef 0413 - 
291 719. Aanmelding via tc@hd-
lhockey.nl, onder vermelding van 
naam, adres en leeftijd. 

Kun je niet wachten? Kom dan 
proeftrainen en sluit aan bij een 
team wat het best bij je past qua 
leeftijd, zie trainingsschema.
 
Voor de jongste kinderen vanaf 6 
jaar is dat bijvoorbeeld op woens-
dagmiddag van 17.00-18.00 uur. 
Bel Inge Kuypers voor meer info:  
0413 - 292 673.

Commissie ‘t Pumpke Nisseroise Open 2014

hockey

HEESWIJK-DINTHER - Op zoek naar een nieuwe sport? Speciaal voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar 
organiseert Hockeyclub HDL drie clinics: op dinsdag 10,17 en 24 juni. Van 17.00 tot 18.00 uur kunnen zij 
op een speelse manier kennismaken met hockey op het veld aan de Steen- en Stokstraat 4 en kijken hoe het 
bevalt. Daarna kunnen ze beslissen of ze lid willen worden.

Jeugd-seniorentoernooi TC Telro
NISTELRODE  - Eerste paasdag 
was het jeugd-senioren toernooi 
van TC Telro. Maar liefst 27 duo’s 
hadden zich voor dit sportieve 
evenement opgegeven. 

Het zonnetje liet zich vanaf 10.30 
uur al meteen zien. Het springkus-
sen stond klaar voor gebruik, de 
heerlijke paasversnaperingen ston-
den op de tafels en alle commissie-

leden hadden zin in een gezellige 
en sportieve zondag!
Jeugdleden speelden met hun va-
der of moeder, buurman of buur-
vrouw, en zelfs met hun opa of 
oma. Een sportieve, maar vooral 
erg gezellige strijd werd gestreden. 
Om 15.00 uur was de prijsuitrei-
king en daarna ging (bijna) ieder-
een moe, maar zeer voldaan naar 
huis.

tennis

Meer foto’s op www.mooinisseroi.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E
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AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafe - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Cesar Therapie
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Strijbosch Store
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

DE KERNEN VAN MOOIBERNHEZE

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

De Toermalijn Dubbel-
kampioen bij het scholenvoetbaltoernooi
HEESCH/GEFFEN - Basisschool De 
Toermalijn uit Heesch heeft een 
bijzondere prestatie op voetbal-
gebied geleverd. Twee teams zijn 
kampioen geworden op het scho-
lenvoetbaltoernooi in Geffen. 

Het meidenteam van deze school 
heeft bij voetbalclub Nooit Gedacht 
in Geffen het voetbaltoernooi op 
hun naam geschreven. Nadat alle 
poulewedstrijden werden gewon-
nen, moest er in de halve finale 
gestreden worden tegen een sterk 
team van De Wissel uit Geffen. 

Ook hier werd er goed gevoetbald 
en werd deze wedstrijd gewonnen 
door de meisjes uit Heesch. In de 
finale speelden ze tegen De Sint-
Jozefschool uit Lithoijen. Uiteinde-
lijk was het team van De Toermalijn 
de sterkste in de finale en mochten 
zij een welverdiende beker in ont-
vangst nemen. 

Een week eerder heeft ook het jon-
gensteam van De Toermalijn een 
mooie prestatie neergezet. De jon-
gens uit Heesch moesten even op 
gang komen, maar naarmate de 
middag vorderde, werd het verschil 
in de uitslagen groter en kwam 
de finale in zicht. Tijdens deze fi-
nale kwamen ze het team van De 
Wissel uit Geffen tegen. Na een 
spannende wedstrijd werd deze te-
genstander ook verslagen. Voor de 
derde keer op rij is het gelukt om 
met een jongensteam van De Toer-
malijn kampioen te worden, waar-
door de school de wisselbeker mag 
houden. 

Beide teams mogen woensdag 14 
mei naar een volgend toernooi om 
zich te meten met de beste scholen 

uit de regio’s Oss, Uden, Veghel en 
Cuijk. Dit toernooi wordt gehou-
den bij voetbalclub DAW in Schaijk.

voetbal

Bavaria Summer Breeze: 
beachvolley event in Loosbroek

De vorige editie telde ruim 30 
deelnemende teams, daarmee was 
het maximaal aantal inschrijvingen 
bijna bereikt. Gezien de faciliteiten 
zit de organisatie aan een maxi-
maal aantal teams dat kan deel-
nemen aan het toernooi. Denny 
Langenhuijsen, medeorganisator 
van Bavaria Summer Breeze, gaat 
ervan uit dat deze editie het maxi-
mum bereikt wordt. “De BBQ en 
afterparty zijn een goede aanvul-
ling op het zomerse beachvolley-
baltoernooi, de sfeer is goed en je 
hoeft niet eens echt sportief te zijn. 
De helft van het maximaal aantal 
inschrijvingen is al binnen. En het 
mooie is dat de meeste hiervan 
niet eens uit de nabije omgeving 
komen.” De boodschap is duide-
lijk. Vol = vol.

Para del Sol
Vanaf 13.00 uur wordt er gestre-
den om de Summer Breeze Cup 
en andere, originele prijzen. Nadat 
de deelnemers zich hebben opge-
frist, begint omstreeks 18.00 uur 
de BBQ om een goede bodem te 
leggen voor de afterparty, Para del 
Sol. 

Aan de invulling van de afterparty 
wordt momenteel hard gewerkt. 
De organisatie wil alleen verklap-
pen dat zij naast het dj programma 
nog meer in petto heeft.
 
Inschrijven
Teams van vier tot zes deelnemers 
van 15 jaar of ouder, kunnen zich 
tot 25 mei inschrijven via face-
book.com/bavariasummerbreeze 

of stuur een e-mail naar bavaria-
summerbreeze@gmail.com. 

volleybal

LOOSBROEK - De organisatie van het succesvolle Bavaria Summer Breeze is volop bezig met de derde editie 
van dit spetterende, dagvullende beachvolley event. Het sportevenement mét barbeque en afterparty Para 
del Sol vindt plaats op zaterdag 31 mei bij Sportpark De Hoef in Loosbroek.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl
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EVENEMENTEN
24 APRIL

Op Sterk Water - 
Impro cabaret
Locatie: De Pas Heesch

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

25 APRIL

Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

De Ontmoeting: Concert 
‘Vrolijke Vrollies’
Locatie: Gasterij Laarstede

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Bobz Koningsnacht
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Kijkdag CPO-bouwplan 
Hoogstraat
Locatie: Heesch

De Kleinkeinder 
Locatie: De Pas Heesch

26 APRIL

KONINGSDAG
zie programma’s pagina’s 8 & 9

27 APRIL

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
Pagina 27

Voorverkoop abonnementen 
Zwembad ‘t Kuipke
Locatie: Heesch
Pagina 16

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Aa-land Lentedag
Locatie: Meerstraat 45a 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Open dag 
Haarstudio Hebbess
Locatie: Hoogstraat 18 Nistelrode

Gratis entree
Marvy’s speelwereld
Locatie: Graafsebaan 38 Heesch

28 APRIL

Inloopspreekuur 
startende ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Filmhuis De Pas: 
The Whistleblower
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 16

Start verkoop huizen
De Hoef 2 Heesch
Locatie: Bernheze Makelaars 
Uden

29 APRIL

Lente kruidenwandeling
Locatie: Stekstraat 15 Nistelrode

Filmhuis De Pas: 
The Whistleblower
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 16

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienavond met 
spectaculaire prijzen
Locatie: St. Willibrord Centrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

30 APRIL

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Signeersessie Glenn Helder
Locatie: DIO/The Read Shop 
Sparkling Nistelrode
Pagina 24

Lente op de boerderij
Locatie: Watergat 2 Heesch
Pagina 2

1 MEI

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Meidendag
Locatie: Checkpoint Heesch
Pagina 21

2 MEI

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Vrijwilligersavond KBO
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Sponsordiner Stg. PEP
Locatie: restaurant De Waard 
Heesch
Pagina 2

3 MEI

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Remix White
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

Start voorverkoop 
Natuurtheater Kersouwe
Locatie: www.kersouwe.nl
Pagina 17

4 MEI

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Voorverkoop abonnementen 
Zwembad ‘t Kuipke
Locatie: Heesch
Pagina 16

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Nationale dodenherdenking
Locatie: Heilige Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Rommelmarkt
Locatie: Wijk Rodenburg II 
Heeswijk-Dinther     

Herdenkingsdienst
Locatie: St. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Herdenking momument 
burgerslachtoffers
Locatie: Airborne Kapel
Heeswijk-Dinther 

5 MEI

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Start cursus 
voetreflexmassage
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

6 MEI

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

7 MEI

HKK Nistelvorst: 
De bevrijding van oostelijk 
Noord-Brabant
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

Cursus metamorfose-
massage
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partner 
Cereslaan 4 Heesch

8 MEI

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

9 MEI

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Nabij Villa d’Arto en 
Natuurcentrum De Maashorst

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Schuimparty voor 
groep 8 t/m 15 jaar
Locatie: IMeet Heeswijk-Dinther

10 MEI

World Fair Trade Day

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Nabij Villa d’Arto en 
Natuurcentrum De Maashorst

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Kom proeven en zien op 
Open Dag van De Pas
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 20

Heropening Wereldwinkel
Locatie: Jonker Speelmanstraat 
10 Heeswijk-Dinther

Open kloosterdag bij 
Abdij van Berne
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Vormsel viering
Locatie: St. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

11 MEI

MOEDERDAG

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Nabij Villa d’Arto en 
Natuurcentrum De Maashorst

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

Expositie FC Bernheze
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther


