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De Oude Ros 18 
5388 PM Nistelrode
T. (0031) - (06) 17 22 63 92 
E. info@rsautomobielen.nl

• Specialist in zeer jonge hippe en belasting-
vrije  eco auto’s voorzien van fabrieksgarantie.

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

VAKAntie
eDitie

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden
vakantie t/m 5 augustus:

Ma. 13.00 - 18.00 uur
Di. t/m Zat.: 9.00 - 13.00 uur

‘Wanneer je 
Brabant binnenrijdt, 

wordt ‘t wêrmer’
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DeMooibernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl
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hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy

Acquisitie:
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Administratie:
heidi Verwijst
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wendy van Grunsven

vormgeving/DtP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel

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

bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

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

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

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
Ambachtelijke producten uit de streek
• Eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• Kaas uit eigen kaasmakerij
• Biologische compost en potgrond
• Verschillende soorten sauzen en jam

MiCk KooKT oVER

Buon Apetito

Per 1 augustus 
een vacature voor een 

Chef de Parti

Check
www.dnbontewever.nl

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever 
te Nistelrode

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

in de vakantie kunt u hier deel-
nemen aan een rondleiding door 
de kaasmakerij, de kookschool, 
de luxe kamers van het bed-and-
breakfast en de landgoedwinkel. 
De Petrus Hoeve produceert naast 
kaas ook ongestandaardiseerde 
melk, echte karnemelk van ge-
karnde boter, boerenyoghurt in 
diverse smaken en ouderwetse 
hangop. Tijdens de rondleiding 
krijgt u gedetailleerde uitleg over 
het maken van kaas en de diverse 
zuivelproducten.
U begint met een kopje koffie of 
thee met iets lekkers, hierna volgt 
de uitgebreide rondleiding en tot 
slot staat er een kaasproeverij in-
clusief een glaasje bier of wijn uit 
de Maashorst of een glaasje sap 
voor u klaar. De kosten bedragen 
€ 7,50 per persoon. Voor groepen 
vanaf tien personen kunt u het ge-

hele jaar door een afspraak maken 
voor een dergelijke rondleiding. 
De rondleiding neemt ongeveer 
anderhalf uur in beslag.
Wanneer u wilt deelnemen kunt 
u zich inschrijven door te mailen 
naar info@beleefpetrushoeve.nl of 
te bellen naar 0413-371400.
De reguliere openingstijden zijn 
op vrijdag van 12 tot 18 uur en op 
zaterdag van 10 tot 18 uur of op 
afspraak.

tip voor een uitje
Landgoedwinkel van de Petrus Hoeve

HEEsWiJK-DiNTHER – Mocht u in de vakantie heerlijk gaan fietsen in de 
mooie omgeving van Bernheze, dan heeft de redactie nog een leuke stop 
voor u. Tussen Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther vindt u aan de Vor-
stenbosseweg op nummer 9 de landgoedwinkel van de Petrus Hoeve.

vakantietiP

De rondleidingen vinden plaats op: 
Woensdagmiddag 25 juli, 1 en 8 augustus om 15.00 uur
Vrijdagmiddag 27 juli, 3 en 10 augustus om 15.00 uur

Drogende Tagliatella

Voor de vakantieperiode mijn recept 
voor een makkelijke klassieker, die zelfs 
met één butaanbrandertje op de cam-
ping prima te doen is: Ragù alla Bolog-
nese. Over Bolognesesaus wordt op in-
ternet veel drukte gemaakt; over wat al 
dan niet de echte saus zou zijn? Maar 
een universeel italiaans recept bestaat 
helemaal niet, en zelfs in Bologna is de 
samenstelling afhankelijk van wat voor 
handen is. 
Wel is spaghetti Bolognese in Neder-
land meestal niet meer dan een soort 

tomatensaus met gehakt, terwijl ragù alla bolognese in italië een 
suddersaus op basis van vlees en groenten is waar ook tomaten in 
verwerkt zijn. 
Het onderstaande recept en de vermelde hoeveelheden zijn slechts 
een richtlijn, mijn basis van waaruit ik de saus maak bij tagliatelle of 
voor in de klassieke lasagna.

Ingrediënten:
• 200 gr. panchetta, spek of bacon zonder zwoerd
• 500 gr. halfom gehakt
• 150 gr. ui of sjalot
• 150 gr. winterwortel
• 100 gr. bleekselderij
• 1 takje rozemarijn
• 1 blaadje laurier
• 5 dl. kalfs- of runderbouillon/fond
• 500 gr. soeptomaat
• 2 dl. rode wijn
• smaak peper uit de molen 

Bereiding:
Was de groenten en de tomaten en schil de wortel en de ui. snij de 
tomaten door de helft en de groenten fijn in gelijkmatige stukjes. 
snij het spek in fijne blokjes of reepjes, en bak dit op gelijkmatig 
laag  vuur in een zware koekenpan uit.
schep de spekjes in een sudderpan (de pan moet zo groot zijn dat 
alle ingrediënten er in passen) en giet het overgebleven vet uit de 
koekenpan. in de koekenpan is aanhangend spekvet achtergeble-
ven. Fruit hierin op laag vuur alle groenten – behalve de tomaten en 
de rozemarijn aan, blijf goed omscheppen. Als de ui glazig is gaan 
de groenten in de sudderpan. spoel de koekenpan af en bak daarin 
het gehakt op gematigd vuur rul, giet het uitgebakken vet af en doe 
het gehakt in de sudderpan. 
Voeg de rode wijn, de bouillon, de laurier, de tomaten en grof ge-
malen peper – nog niet op smaak brengen, slechts de basis – toe en 
breng aan de kook. Roer de saus goed door en laat, met een deksel 
half op de pan, minimaal twee, maar liefst vijf, zes uur op laag vuur 
pruttelen, regelmatig roeren. Voeg als de saus te dik is vloeistof toe: 
bouillon als de saus nog wat flauw is, water als de saus te hoog op 
smaak komt.  serveren met pasta en Parmezaanse kaas.

GeeN kraNt
WeeK 30 en 31

tot 8 aUGUstUs
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Jeugd- en Gezinsvierdaagse 

WoensdaG 1 auGustus is 
om 9.00 uur de algemene ope-
ning op Plein 1969. Na een wel-
komstwoord door de voorzitter 
van de Wandelorganisatie Jeugd- 
en Gezinsvierdaagse worden ge-
zamenlijk de vlaggen gehesen en 
als startsein laten alle deelnemers 
gezamenlijk een ballon de lucht in 
gaan. Hierna starten de deelne-
mers aan hun wandeling van 5, 
10 of 15 kilometer. Onderweg is 
een rustplaats ingericht op de par-
keerplaats bij de Zaert en tegen het 
einde van de route deelt de organi-
satie nog een kleinigheidje uit.
’s Middags kan iedereen op kos-
ten van de Wandelorganisatie 
Jeugd- en Gezinsvierdaagse naar 
Natuurtheater de Kersouwe, waar 
de voorstelling ‘Raaf geen kip’ ge-
speeld wordt.

donderdaG 2 auGustus 
is wederom om 9.00 uur de start. 
Ditmaal vanaf de parkeerplaats bij 
BerneZorg. De deelnemers lopen 
ditmaal de andere richting op, al-
waar op de binnenplaats van het 
Kasteel een versnapering genuttigd 
kan worden. Natuurlijk zijn alle 
consumpties tijdens de rust en de 
nevenactiviteiten bij het inschrijf-
geld inbegrepen.
De wandeling eindigt op het gras-
veld op het terrein van de Abdij 
van Berne. Zodra de laatste deel-
nemers binnen zijn, rond de klok 
van 13.00 uur, heeft iedereen de 
mogelijkheid deel te nemen aan de 

picknick die wordt georganiseerd. 
Hierna volgt het middagpro-
gramma. Er is door de straten van 
Heeswijk-Dinther een fotospeur-
tocht uitgezet. Mocht de middag 
helemaal in het water vallen, dan 
wordt er in De Uithof op het Ab-
dijterrein een film gedraaid.

De start en de route op vriJ-
daGochtend 3 auGustus 
is gelijk aan donderdag, met dien 
verstande dat deze keer de rust-
plaats bij De Kersouwe is. Ook hier 
is voor iedere deelnemer weer wat 
lekkers te verkrijgen. 
De vrijdagmiddag staat in het te-
ken van de playbackshow. Deze 
wordt georganiseerd op het terrein 
van de Abdij van Berne en begint 
om 14.00 uur. Tot vrijdagochtend 
kunnen geïnteresseerden zich op-
geven. Tijdens de playbackshow 
strijden we om een mooie beker 
voor de eerste, de tweede en de 
derde prijs, maar natuurlijk is er 
voor iedere deelnemer een aan-
denken. Tijdens de pauze van de 
playbackshow krijgen alle aanwe-
zigen een ijsje aangeboden.

Vrijdagavond staat geheel in het 
Rock & Roll thema. Het is de be-
doeling dat iedereen zoveel mo-
gelijk verkleed naar deze avond 
op het terrein van de Abdij van 
Berne komt. Hier kan men deel-
nemen aan de door de organisatie 
gemaakte en in het thema geschil-
derde spellen.

ZaterdaG 4 auGustus is 
alweer de laatste wandeldag. De 
deelnemers aan de 15 km star-
ten om 11.30 uur, de deelnemers 
aan de 10 km om 12.15 uur en 
de deelnemers aan de 5 km om 
13.00 uur. De start vindt plaats 
op het grasveld voor Gymnasium 
Bernrode. Vanaf hier loopt men 
naar de rustplaats, welke dit jaar 
is op het terrein van Van Lieshout 
Mengvoeders. Vanaf daar wordt 
weer teruggelopen naar het start-
punt, alwaar om 14.45 uur in de-
filé achter de fanfare naar Plein 
1969 wordt gewandeld. Hier kun-
nen ouders, verzorgers en andere 
geïnteresseerden hun waardering 
tonen voor alle deelnemers. 

Geprobeerd wordt een algemene 
sluiting te houden met alle deel-
nemers. Deze zal rond 15.15 uur 
beginnen met een dankwoord van 
de voorzitter en eindigen met het 
strijken van de vlaggen.

BerneZorg ook actief

“De voorbereidingen beginnen al 
een paar maanden van tevoren, 
met het werven van voldoende 
familieleden en vrijwilligers en het 
‘koppelen’ van familieleden en 
vrijwilligers aan bewoners. Het is 
ieder jaar weer een heel gepuz-
zel: veel vrijwilligers en bewoners 
wandelen al jaren samen, dus daar 
willen we wel rekening mee hou-
den!”, aldus de medewerkers van 
Welzijn van BerneZorg. “Om dit 
evenement ‘op rolletjes’ te laten 

verlopen zijn de vrijwilligers hard 
nodig, niet alleen om de rolstoelen 
te duwen maar ook voor het veilig 
oversteken, een versnapering on-
derweg, de muzikale begeleiding 
en om bij thuiskomst een glaasje 
fris te schenken. We waarderen 
het enorm dat wij steeds weer een 
beroep op hen kunnen doen.”
Ook intern moet de organisatie 
worden voorbereid op deelname 
aan de wandelvierdaagse. “De 
verzorging zet een tandje bij om 
ervoor te zorgen dat alle 110 deel-
nemers op tijd klaar zijn voor de 
start. De keuken zorgt ervoor het 
tijdstip van de maaltijden wordt 
aangepast aan de tijden van de 
wandelvierdaagse. We mobiliseren 
iedereen om de organisatie rond te 
krijgen!”

HEEsWiJK-DiNTHER - Op dinsdag 31 juli kunnen de deelnemers zich vanaf 18.30 uur in-
schrijven voor deelname aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse. De kosten voor de gehele 
week bedragen € 10,-. Aansluitend kunnen de jongeren, tot 16 jaar, deelnemen aan de 
bingo, die georganiseerd wordt in het thema Rock & Roll.

heeswijk-dinther – Ook dit jaar nemen weer veel bewoners van 
BerneZorg deel aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse. Een activiteit waar 
ieder jaar naar wordt uitgekeken. Met ruim 110 deelnemende bewoners 
en ongeveer 150 familieleden en vrijwilligers is het een groot evene-
ment voor iedereen.

GesPot.

italiaanse schoenontwerpers
verwachten een slechte zomer

www.mooihdl.nl

hdl.nl

vakantietiP
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorende 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37
tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
tel.: 0412-465500

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
tel.: 0413-381848.
berneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
tel.: 0413-298100

NiStELRODE / vORStENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020

LOOSbROEk
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
de huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Drie weken te vroeg geboren, maar 
mooi net voor de Nijmeegse vier-
daagse die Fenne wist hoe graag 
oma Josien de vierdaagse voor de 
6e keer wil lopen. Ze kan nu mooi 
mee gaan kijken met moeder As-
trid, want ze maken het allebei 
helemaal goed. Fenne woont in 
Heesch net als haar opa’s en oma’s, 
Gerrit en Josien Verstegen - Van Es 
en Tonny en Hanny Geurts-Brands. 
Dave en Astrid Geurts-Verstegen 

zijn supertrots en blij dat ze nu kun-
nen genieten van het nieuwe gezin. 
Dave werkt in de kleinmetaal en 
Astrid is al jaren gewend met kin-
deren te werken, op kinderdagver-
blijf Piekobello, maar hoe gewoon 
het voor Astrid ook is een kleintje te 
verzorgen, een eigen dochter is wel 
iets heel bijzonders. Vier genera-
ties, eerste kleinkind, eerste achter-
kleinkind, wonderlijk zo’n prachtige 
nieuwe wereldburger. 

4e generatie met Fenne

HEEscH - Een prachtige Fenne ligt in de armen van haar overgrootoma, 
mevrouw Leen van Es-Verstegen uit Nistelrode, 87 jaar. Helemaal trots 
op haar eerste achterkleinkind, gaat ze graag mee op de foto met de vier 
generaties; Fenne, kleinkind Astrid en dochter Josien.

Na een paar jaar verkering werd er 
getrouwd. Een half jaar later werd 
hun huwelijk bekroond met de ge-
boorte van een dochter en vijf jaar 
later werd er een zoon geboren. 
Een rijkeluiswens was in vervulling 
gegaan. De eerste twee jaar van 
hun huwelijk hebben ze op Men-
zel gewoond, daarna verhuisden 
ze naar de Wilhelminastraat waar 
ze nu nog wonen. Daar werd ook 
een vogelvolière gebouwd en tot 
en met vandaag worden daar nog 

de mooiste deuntjes gefloten. De 
afgelopen vijftig jaar heeft Bert 
heel wat muren in Nistelrode en 
omgeving van stucwerk voorzien. 
Gerda heeft menig huishouden 
vooruit geholpen met haar altijd 
wapperende handen. Toen ze het 
wat rustiger aan konden gaan 
doen bleven ze heel actief als op-
pasopa- en -oma want er waren 
inmiddels 5 kleinkinderen. Ook als 
collectanten hebben ze jarenlang 
hun steentje bijgedragen.

Bert en Gerda van der 
Pasch-van eenbergen
Gouden bruiloft

NisTELRODE - Het begon allemaal op Menzel, ruim 50 jaar geleden. 
Gerda van Eenbergen woonde met haar ouders en 5 zussen en 2 broers 
op Menzel. Bij een verbouwing bij de overburen was een stukadoor aan 
het werk. Bert van der Pasch kwam uit Vught waar hij met 3 broers en 
3 zussen bij zijn ouders woonde. Ze leerden elkaar kennen en kregen 
dikke verkering.

dicht bij de klant en een persoonlijke b  egeleiding leiden tot succes
Geurts Mengvoeders maakt het onderscheid door praktijkgericht te werken

Voor inwoners uit Nistelrode is 
Geurts Mengvoeders geen vreem-
de. Het bedrijf produceerde er 
mengvoeders vanaf 1933. Om-
dat uitbreiding van de productie 
in Nistelrode onmogelijk was en 
dankzij nieuwe inzichten werd in 
1999 de productie in Nistelrode ge-
staakt. Het bedrijf ging zich toeleg-
gen op transport van mengvoeder 
wat door derden wordt gemaakt; 
maar volgens eigen receptuur en 
inzicht. Zij verhuisden naar indus-
trieterrein Kleinwijk in Nistelrode 
met voldoende ruimte voor de 
tankwagens, 3 van 32 en 3 van 
24 ton. De onlangs aangeschafte 
tankwagen van 32 ton is voorzien 
van een hoge druktank. Hierdoor 
kan de vracht ½ uur sneller gelost 
worden dan voorheen. 

Voor boeren zijn de heren van 
Geurts graag geziene gasten. Als 

kenners van wet- en regelgeving, 
ventilatie in de stallen en dierwel-
zijn, adviseren zij de boeren graag 
over stalklimaat, waterkwaliteit, 
maar – als het moet – ook over fi-
nancieel economische zaken. Het 
belang van de boeren is immers 
heel nauw verweven met dat van 
hun leverancier. Gaat het de boer 
en zijn vee goed, dan gaat het le-
verancier Geurts ook goed. En ook 
de heren van Geurts weten dat 
het een lastige tijd is voor boeren. 
Niet voor niets zijn zij alle dagen 24 
uur/dag bereikbaar en gaan zij re-
gelmatig zelf bij de boer de stal in 
om te ruiken, kijken en controleren. 
Waar nodig wordt het mengvoer 
aangepast.

Ondertussen heeft Geurts Meng-
voeders ook verder van huis af-
zetgebied. Dankzij een nauwe sa-
menwerking met Veevoederfabriek 

NisTELRODE - Trots is de driekoppige directie van Geurts Mengvoeders op het feit dat het bedrijf in deze moeilijke tijd, zeker voor de boer, 
een autonome groei van bijna 14% per jaar heeft weten te realiseren. De heren Henk van Ginkel, Edwin Nelissen en Peter Bardoel vinden het 
belangrijk om heel dicht bij de bron te werken. Dit geldt voor adviezen die zij – rondkijkend in de stal – aan de boer geven, maar ook voor een 
groeiende omzet in de eigen regio.

MooiBernhezertje

PersoneeL?
Zoekt u huishoudelijke hulp? 
slechts € 12,95 uur,
www.hulpstudent.nl, 
bel 06-14826000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl. 

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

Gemotiveerde 
studenten GeZocht
voor goedbetaalde bijbaan, 
www.hulpstudent.nl, 
bel 0614826000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

Vakantie op de achterbank 
Het dorp loopt leeg. De caravans zijn gepoetst. De bagage is ingeladen 
in de kattenbak en in de ‘imperial’. Er is extra hagelslag en pindakaas 
ingeslagen voor de lange reis. Het dorp is er klaar voor, de Grote 
Vakantie.

Ook in het dorp is de wereld wat groter geworden. Tegenwoordig is 
een lange reis met kinderen een peulenschil namelijk. De moeders 
durven tegenwoordig ook op snelwegen te cruisen en de kinderen zijn 
op hun gemak met hun DVD-spelers op de achterbank. 

Bij veel gezinnen was de reis naar de ‘verre’ vakantiebestemming 
met kinderen een regelrechte beproeving. Voor vertrek was er al een 
heftige discussie gaande over de indeling van de achterbank voor 
gezinnen met drie en/of meer kinderen. Moet de jongste altijd in 
het midden zitten? Kan de koelbox ook nog ergens tussen gepropt 
worden? Kunnen ze wel die hele weg op dat warme dekbed zitten?

Wanneer de zwaarbeladen Opel Ascona dan eindelijk op Duits 
grondgebied was aangekomen, begon de verveling al toe te slaan. De 
Duitse snelwegen staan natuurlijk niet bekend als heel enerverend, 
zeker niet voor kinderen met pre-ADHD kenmerken. Spelletjes 
werden in rap tempo met elkaar afgewisseld onder het genot van 
een Yogho-Yogho pakje. Rode auto’s tellen. Nederlanders tellen. 
Opels tellen. Ik-zie-ik- zie-wat- jij-niet-ziet. Zwaaien naar chagrijnige 
Duitsers (rotmoffen, als ze niet terug zwaaiden).

Als ik nu de lach op de gezichten van vaders en moeders zie als 
ik naast ze rij in de file voor de Gotthard-tunnel, wil ik eigenlijk 
uitstappen. Dan wil ik eigenlijk stiekem de stekker uit de DVD-spelers 
van de kinderen trekken. Dan zal ik die kinderen liefdevol vertellen 
dat ze weer zelf spelletjes moeten verzinnen om de verveling tegen 
te gaan tijdens de lange vakantiereis. Want als je die verveling niet 
hebt ondergaan, kan het geen leuke vakantie worden. Als ik dan de 
wanhopige blik van de ouders voor me zie, kan ook mijn vakantie pas 
echt beginnen. 

Column
De Bliekers

Bed & Bôtterham
‘Boven d’n herd’

in deze geheel gerestaureerde mo-
numentale boerderij die een rijks-
monument is, hebben zij 2 kamers 
voor elk 2 personen. De kamers 
zijn gesitueerd boven d’n ‘herd’, 
vandaar ook deze naam: ‘Boven 
d’n herd’. Twee kamers met elk 2 
eenpersoonsbedden, er is in één 
kamer nog een mogelijkheid voor 
een 3e bed. Er is een aparte ingang 
voor de gasten.

in de ochtend zorgt Maria voor 
een heerlijk ontbijt. Ze serveert het 
ontbijt met eigengemaakte jam 
van een vriendin die hele aparte 
smaken combineert zoals sinaas-
appel met rabarber, maar de gas-
ten vinden het heerlijk. De verse 
eieren komen van de overbuurman 
en tijdens het seizoen probeert ze 
zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de producten uit de eigen 
moestuin of boomgaard. Als het 
mooi weer is kan het ontbijt bui-
ten geserveerd worden onder het 
prieeltje dat grenst aan de mooie 
bloementuin.
in de 7 jaar dat het B&B open is, 
zijn er al vele gasten geweest uit 

binnen- en buitenland. Vrienden 
en familie van mensen uit de buurt 
maar ook gasten uit Nieuw-Zee-
land, Frankrijk, canada, Finland 
en Australië hebben al in Heesch 
gelogeerd.
Maria is blij dat haar nichtje haar 
op het idee heeft gebracht en ge-
niet elke dag van de B&B en na-
tuurlijk de verschillende soorten 
gasten.

Er is een spreuk. Men zegt wel 
eens: ‘Wanneer je Brabant binnen-
rijdt, wordt ‘t ‘wêrmer’, dit moeten 
de mensen van buiten Brabant ook 
echt voelen als ze bij Maria komen 
logeren.

Bed en Bôtterham Boven d’n herd
Christ en Maria Hanegraaf
Vinkelsestraat 57 - 5384 sB Heesch - Tel.: 0412- 450811
Mobiel: 06 - 22396611 - mwlhanegraaf@kpnmail 
Voor meer informatie over dit B&B kijk op de website van 
www.boerderijkamers.nl onder de plaats Heesch.

HEEscH – Acht jaar geleden zijn Christ en Maria vanuit Vinkel op de Vinkelsestraat komen wonen. Toen 
bleek er ruimte en tijd over te zijn en heeft een nichtje van Maria haar op het idee gebracht om een B&B 
te beginnen. 

dicht bij de klant en een persoonlijke b  egeleiding leiden tot succes
Geurts Mengvoeders maakt het onderscheid door praktijkgericht te werken

vakantietiP

Bolder B.V. in Angeren ligt ook de 
Duitse markt open. 
Om die ontwikkelingen goed te 
managen is er tussen het manage-
ment team intensief contact met 
elkaar en met het kantoor in Nistel-
rode. Alles wordt open en eerlijk 
besproken, zoals het hoort om met 
plezier te werken. Het personeel 
is uitgebreid en het pand is intern 
aangepast zodat iedereen een ei-
gen stek heeft. 

Er is in het pand nu ook een ont-
vangstruimte om lezingen te ge-
ven. Regelmatig worden experts 
uitgenodigd die voorlichting geven 
en vragen beantwoorden, waar-
door de buitendienst mensen up-
to-date blijven van de laatste ont-
wikkelingen in de markt.
Hiernaast vinden zij het belangrijk 
dat het imago van agrariërs verbe-
terd wordt. Daarom ondersteunen 
zij bijvoorbeeld de stichting Varkens 
Vandaag. Die maken zich sterk om 
de varkenshouderij positief in de 
media te brengen. Ook bij boeren 
worden activiteiten ondernomen 
in samenwerking met de stichting. 
Onlangs is besloten om schoolklas-
sen uit Heeswijk-Dinther op een 
varkenshouderij uit te nodigen. 
Ondersteuning vanuit de stichting 
is er in de vorm van lesmateriaal en 
folders terwijl Geurts Mengvoeders 
zorgt voor de organisatie. 

Alert, dichtbij en met kennis van 
zaken opereren, dat is het geheim 
van het succes van Geurts Meng-
voeders B.V., De Oude Ros 26, 
5388 PM Nistelrode, 0412 611278.

Geboren
10 juli 2012

Zoon van
Rob en Ilse Wijnen
De Hoge Wal 18
5484 MK Heesch

Ik-zIe-Ik-zIe-wat-jij-nIet-zIet 

Edwin Nelissen, Henk van Ginkel, 
Toine Geurts en Peter Bardoel
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Buiten onze menukaart om serveren wij voor u een 3 gangen 
zomermenu 
‘restaurant den driehoek’

VOORGERECHT

Frisse zomerse salade van gerookte zalm en 
Hollandse garnalen met komkommer, tomaat, 
rode ui  en feta kaas geserveerd met knoflook-
broodcroutons en citroenmayonaise.

Of: 

Bonbon van rosé gegaarde kalfsribeye gevuld 
met aardappelsalade geserveerd op rucola-
salade met een zachte frambozendressing.

HOOFDGERECHT

Op de huid gebakken zeebaarsfilet geserveerd met puree van aardappel 
en spinazie begeleid door een witte wijnsaus.

Of:

Vleesduo bestaande uit lendebiefstuk en varkenshaas geserveerd 
met gebakken champignons en een saus van rode wijn.

DESSERT 
‘Coupe Amarenen’

Coupe gevuld met amarenen kersenijs 
en yoghurtijs geserveerd onder een laagje 
van gegratineerd eiwit met echte slagroom, 
rood zomerfruit en mangosaus.

met gebakken champignons en een saus van rode wijn.

de prijs voor dit 3 gangenmenu:
Voor kinderen hebben we een speciale menukaart!
Zie de achterzijde voor onze openingstijden.

Zo weinig mogelijk druk verkeer, 
zoveel mogelijk rust en ontspan-
ning. Geniet van de prachtige 
Noordoost Brabantse natuur in 
drie verschillende windrichtingen. 
Gebruikmakend van het aangeleg-
de fietsknopennetwerk is de route 
niet uitgepeild maar beschreven in 
grote letters. Daardoor kunt u de 
route ook na de Bernheze Fiets-
3daagse nog gebruiken. 

Mooie routes en gezelligheid
De nieuw uitgezette routes zijn 
ook dit jaar weer de moeite waard. 
Elke dag starten (en eindigen) we 

in een andere kern. 
Dagelijks wordt er een leuke gratis 
levensmiddelenloterij gehouden. 
Op de laatste dag wordt de hoofd-
prijs uitgeloot: een gloednieuwe 
fiets. Bij de finish worden we op-
gewacht door de gezellige deun-
tjes van onze accordeonist. 

Doet u mee met de TRV?
De starttijd is tussen 9.00 en 12.00 
uur en de verwachte terugkomst 
is, afhankelijk van de gekozen 
route, tussen 11.30 en 16.00 uur. 
De laatste fietsers verwachten we 
rond 17.00 uur terug. Onderweg 

zal er bij beide routes een post zijn 
in een horecagelegenheid zodat 
men ook de verloren energie weer 
kan aanvullen. Deelname kost 
€ 7,50 voor de drie dagen of € 3,- 
per dag. Daarvoor krijgt u dagelijks 
de route, een versnapering, een 
lot voor de levensmiddelenloterij 
en een lot voor de fietsloterij. Ook 
het leuke fietsvlaggetje is er dit jaar 
weer bij. iedereen mag meedoen 
en kinderen tot 12 jaar zelfs gratis. 
Maak gebruik van de acties van 
Den Driehoek, Eetcafé ’t Pumpke 
en ’t Bomenpark elders in deze va-
kantiekrant.

vakantietiP

dinsdaG 24 JuLi
Vertrek vanuit HEESCH RESTAURANT ‘T BOMENPARK. 

Het restaurant ligt in arboretum ‘Het Bomenpark’ van natuurpark De Hooge Vorssel. Een prachti-
ge plek om te wandelen, te fietsen, paard te rijden of te eten en drinken aan het water. De Hooge 
Vorssel is onderdeel van natuurgebied De Maashorst. Dit grootse aaneengesloten natuurgebied 
van Noord-Brabant ontvangt u met open armen! Met 3500 hectare aan pure natuurpracht is het 
een echte uitdaging om te ontdekken. Op www.demaashorst.nl kunt u alvast wat van haar aan-
trekkelijke kanten zien. Tijdens de Bernheze fiets3daagse zult u dit prachtige gebied ontdekken.

WoensdaG 25 JuLi
Start bij CAFE-ZAAL-CAFETARIA-RESTAURANT ‘DEN DRIEHOEK’ IN VINKEL. 

Op de hoek van Rijckenvorselweg en de Brugstraat in Vinkel heeft de familie van de Ven sinds 
1978 de leiding. cor en Nel van de Ven namen het café over en in 1980 werd een feestzaal 
bijgebouwd. Den Driehoek is intussen overgenomen door zoon Patrick en Jose, in 2006. Toch 
betekent dit niet dat cor en Nel gestopt zijn, zij zijn nog vele uren aanwezig in het intussen grote 
horecabedrijf. Ook zijn de vier kleinkinderen ingestroomd en vakantiewerk zo dicht bij huis is 
natuurlijk heerlijk. U bent van harte welkom bij ‘Den Driehoek’ bij de start en bij de finish kunt u 
genieten van een prachtig 3-gangen Zomermenu. 

donderdaG 26 JuLi
Start bij bij EETCAFÉ ’T PUMPKE IN NISTELRODE. 

Mark Verwijst zal met zijn team deze dag paraat staan om u een ontspannen start te geven. sinds 
1994 zorgt Mark dat Eetcafé ’t Pumpke aan het Raadhuisplein in heel de regio op de kaart staat. 
Vele evenementen draagt hij een warm hart toe en hiermee zorgt hij dat het plein in Nistelrode 
levendig blijft. Als u toch bij het Eetcafé aangelegd hebt, proef dan meteen het sprookjesijs, 
waarover u meer leest op pag. 9.

Fiets3daagse 
Bernhez eBernhez e

BERNHEZE - Honderden fietsers hebben hun banden opgepompt, de velgen gepoetst en de 
zonnebril klaargelegd, want dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juli wordt voor de 
15e keer de Bernheze Fiets3daagse georganiseerd. Neem deze MooiBernhezeKrant mee 
voor de mooie voordelen die we bieden op de route. De routes van ongeveer 35 of 55 km 
door de schitterende groene gemeente Bernheze en de daaromheen gelegen dorpen starten 
elke dag ergens anders. U kunt er ook voor kiezen op één of twee dagen mee te fietsen. 

24

25

26
Brugstraat 34 - 5382 JD Vinkel - 073 5321862 - www.dendriehoek.nl

Heesch

Vinkel

Nistelrode
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Govers Water Services 
Het bedrijf staat vooral bekend in 
de regio om zijn waterontharders. 
Ooit werkzaam als installateur, is 
Huub sinds twaalf jaar zelfstandig 
ondernemer en heeft zich gespeci-
aliseerd in waterontharders. Zijn in-
teresse kwam voort uit de vraag in 
zijn branche.  Er waren veel klach-
ten die voortkwamen uit kalk op de 
kranen, kalk in de kranen, kalk in 
de wasmachines, maar ook iemand 
die gewend is te douche met hard 
water krijgt vaak jeuk-irritatie op 
de huid. 
Huub vertelt enthousiast over zijn 
werk: “Ook al hebben we in Ne-
derland schoon leidingwater en is 

het water meestal prima, als men 
het verschil met onthard water 
eenmaal kent, wil men niet an-
ders.” Buiten levering biedt Govers 
natuurlijk ook service en onder-
houd van aan merken wateront-
harders en alle types watercoolers. 

De groene waterontharder
De Green Dolphin is een groene 

waterontharder die zuinig is met 
water en zout, milieuvriendelijk en 
voor de installateurs heel gebruiks-
vriendelijk. Eind juni waren de in-

stallateurs uit de regio uitgenodigd 
om het nieuwe apparaat te leren 
kennen. De meeste gasten, waren 
op de hoogte van de basisprincipes 
en waren vooral benieuwd naar de 
nieuwe ontharder die Govers Wa-
ter services zou presenteren. 
Opvallend voor de aanwezigen was 
de gebruiksvriendelijke wijze waar-
op de ontharder in elkaar steekt. 

Ook de besparing en de nieuwe 
besturingsklep, die een berekening 
maakt over het benodigde water 
en zout was indrukwekkend. 
Met een garantie op het apparaat 
van 4 jaar is er dan ook geen be-
lemmering meer, om de Green 
Dolphin snel te bestellen.

het eindresultaat: de Green dolphin
Een milieuvriendelijke waterontharder met 4 jaar garantie

NisTELRODE - Huub Govers kwam een jaar geleden bij de fabrikant met de vraag: Een 
waterontharder die zo zuinig mogelijk met water en zout werkt en een hoger rendement 
levert. Een jaar en vele testen later, is het zover dat Govers Water Services eindelijk zijn 
nieuwe product kan presenteren. Duurzaam en milieuvriendelijk De Green Dolphin is het 
resultaat, een groene waterontharder. Huub is zichtbaar tevreden met het resultaat. 

ONTMOETING 2VOOR1
ELKE DINSDAG EN WOENSDAG

2E PERSOON GRATIS*

Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu

t.w.v.  € 18,95 cadeau

ONBEPERKT TAPAS ETEN
OP DONDERDAG T/M ZONDAG 

geniet van meer dan 25 tapasgerechten 
 voor maar  € 24,50 P.P. 

* ki jk voor de voorwaarden op onze website, vooraf reserveren is aanbevolen.

Naast onze gewone kaart kunt u nu ook

Voor meer informatie kijk op: www.deontmoeting-oss.nl
Reserveren kan telefonisch via 0412 - 660636 
of mailen naar reserveren@deontmoeting-oss.nl

ACTIE

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904

Zaal ‘t Tramstation en/of  Zaal d’n Haon zijn zeer 
geschikt voor verschillende activiteiten tussen de 

10 en 350 personen.
* bruiloften, bedrijfsfeesten en recepties
* vergaderingen * koffietafels * lunches

* BBQ binnen (zaal d’n Haon)
* Snackmuur (zaal d’n Haon)

Huub Govers

‘water is DaN ook eeN esseNtieel 
oNDerDeel vaN oNs leveN’ 

Meer informatie: www.GoversWaterServices.nl 

volop muziek tijdens 
de kermis in Loosbroek

Bruisende start met Polo’nHèze
Het kermisprogramma begint dit 
jaar al op vrijdagavond 10 augus-
tus om 21.00 uur bij café Kerk-
zicht met een knallend optreden 
van Polo’nHèze. Deze Rowwen 
Hèze tributeband heeft alle ingre-
diënten in huis om er een spette-
rende avond van te maken. 

Topentertainment met Mmoozz
Op zaterdagavond 11 augustus 
kunnen vanaf 21.00 uur de voetjes 
van de vloer met Mmoozz. Deze 
zeskoppige band met een zanger 
en zangeres staat garant voor een 
energieke show, goede muziek, 
feest, professionaliteit en passie.

Brabantse Toppers en Private Label
Geer, Goor en Guur, oftewel de 
Brabantse Toppers schitteren en 
glitteren op de zondagmiddag 
vanaf 16.30 uur bij café Kerkzicht. 
Vanaf 20.00 uur wordt er volop ge-
feest met coverband Private Label, 
of zoals zij zelf zeggen: Gas erop! 

Crazy Monday
Op maandag 13 augustus kan er 
van 20.30 uur naar hartenlust ge-

feest worden tijdens de crazy all-in 
avond bij café Kerkzicht met DJ 
Rob. Tijdens de voorverkoop betaal 
je € 17,50 voor een entreekaartje 
(all-in), aan de deur betaal je 
€ 20,00. Voorverkoopadressen: 
Restaria Revival, Dagwinkel schou-
ten en café Kerkzicht in Loosbroek.

Volop entertainment voor kinderen
Op zaterdag 11 augustus vanaf 
17.00 uur worden vele kinderge-
zichten omgetoverd tot leeuw of 
prinses tijdens het schminken. Om 

18.00 uur kunnen er prachtige 
prijzen gewonnen worden met de 
ballonnenwedstrijd. Op de kermis-
zondag kunnen de kortingsbonnen 
van Dagwinkel schouten en Resta-
ria Revival ingeleverd worden bij 
diverse kermisattracties. Knarf en 
Koo zorgen op de zondagmiddag 
vanaf 15.00 uur voor volop kijk- 
en luisterplezier met een knots-
gekke jeugdvoorstelling. Tijdens 
de crazy Monday maakt de jeugd 
vanaf 18.00 uur kans op allerlei 
leuke prijzen bij het Rad van Avon-
tuur van café Kerkzicht.
Ook op dinsdag 14 augustus is 
café Kerkzicht geopend en kan er 
uiteraard weer volop gezwierd en 
gezwaaid worden op de kermis.

LOOsBROEK - Het kermisprogramma bij Café Kerkzicht in Loosbroek 
is dit jaar goed gevuld met muziek. Het dak gaat er af met Rowen Hèze 
tributeband Polo’n Hèze, Brabantse toppers Geer, Guur en Goor, ener-
gieke show van Mmoozz, knallende muziek van Private Label en DJ Rob. 

vakantietiP
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Politie: “wees alert”
Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis!

Gemiddeld kost het een inbreker 
maar drie minuten om uw huis bin-
nen te komen, waardevolle spullen 
mee te nemen en het hazenpad te 
kiezen.

Inbrekers zitten niet stil tijdens de 
zomerperiode!
De politie waarschuwt dat inbre-
kers doelgericht op zoek gaan naar 
woningen, waar duidelijk niemand 
thuis is. Bij twijfel gaan ze eerder 
een straatje verder. U doet er goed 
aan uw woning goed af te sluiten 
en een bewoonde indruk achter te 
laten. 

Wist u dat:
-  slechts 1 op de 9 getuigen van 

een misdrijf (direct) melding doet 

van een heterdaadsituatie? 
-  10% van de daders verantwoor-

delijk is voor 70% van de inbra-
ken?

-  inbrekers vaak teruggaan naar 
dezelfde woning of dezelfde wijk 
of buurt? 

-  inbrekers vaak meerdere inbra-
ken in een straal van 200 tot 500 
meter plegen?

Let in de zomerperiode ook extra 
op het huis van uw buren!

Melden!
Ziet u iets wat niet in de haak is... 
of lijkt? Meld dit direct bij de politie. 
Melding doen van inbraak of ver-
dachte situatie? Bel 112 bij heter-
daad en 0900-8844 achteraf.

inForMAtie
 voor de

kernen

BernheZe – Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig van te kijken hoe 
makkelijk het mij gemaakt wordt. Het enige wat ik moet doen, is goed 
opletten. Post steekt uit de brievenbus, gordijnen zitten dicht en het 
licht is ’s avonds uit. Dan weet ik al genoeg en ga ik ’s nachts binnen 
een kijkje nemen. Bij veel huizen zie je een wc-raampje openstaan. Mis-
schien lekker voor de frisse lucht, maar voor mij een uitnodiging om er 
een koevoet tussen te steken en het huis leeg te halen.”

KoRTmaar
KRACHTIG Toekomst

Vorige maand hebben we in de gemeenteraad een discussie gevoerd over het al dan niet doorzetten van het fusieproces. Bij zowel bewoners als 
gemeentebestuur bleek onvoldoende draagvlak om dit proces door te zetten. Basis voor de nu gemaakte keuze ligt in de gehouden inwonersenquête.  
Een beperkt aantal  inwoners gaven in de enquête duidelijk hun mening. En daar is gehoor aan gegeven!
Als CDA-Bernheze hebben we in de bewuste raadsvergadering opgeroepen om een totaalafweging te maken.  Alle voors- en tegens goed tegen elkaar 
af te wegen om dan een besluit te nemen waarbij de consequenties van het stoppen van het fusieproces duidelijk in beeld zijn. Dat is helaas niet 
gebeurd. Kunnen we als Bernheze in de huidige vorm onze eigen toekomst blijven bepalen? Hoe kunnen we zelf regie blijven voeren? Hoe gaat het 
nu verder met Bernheze als groene maar zelfstandige plattelandsgemeente? Willen we aansluiten bij een van de grote buurgemeenten? Veel vragen 
blijven vooralsnog onbeantwoord. Hopelijk vinden we snel antwoorden op deze vragen. Wij willen als CDA Bernheze actief en betrokken zelf vorm 
blijven geven aan de toekomst van Bernheze. In september praten we verder met de gemeenteraad, over de toekomst van Bernheze.  Doet u ook mee? 

Margriet, Jolanda, Peter, Wim, 
Ruud en Antoon, CDA-Bernheze, 
Actief en Betrokken in héél 
Bernheze. www.cdabernheze.nl

VakantieFoToWEDSTRIJD
De redactie van de MooiBernhezeKrant houdt een vakantie-fotowedstrijd 
met als onderwerp:

Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei WATER-onderwerpen die je tegen-
komt. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er met water op fotografisch gebied allemaal mo-
gelijk is. Bijgaand alvast enkele voorbeelden:

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van 
De MooiBernhezeKrant. Professionele fotografen 
en medewerkers van De MooiBernezeKrant en de 
Mooi-sites zijn van deelname uitgesloten. 
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden 
(in JPG formaat, resolutie 300 dpi of tenminste 
1 MB groot).

iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 
3 foto’s zenden naar de redactie van De MooiBern-
hezeKrant. stuur hiertoe een email naar: 
info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: 
FOTOWEDsTRiJD.
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. insturen tussen 
19 juli en 19 augustus 2012.

De foto’s worden beoordeeld door een jury die be-
staat uit de fotografen van De MooiBernhezeKrant, 
bijgestaan door Fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek.
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste, die 

beloond zullen worden met de 1e tot en met 
3e prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: 
Originaliteit, Creativiteit, Compositie, Kwaliteit.

de te Winnen PriJZen ZiJn:
1E PRIJS foto op canvas 30-40 cm 
2E PRIJS puzzel van de foto 30-45 cm 266 stukjes 
3E PRIJS muismat met de winnende foto 

De winnende foto’s worden bekend gemaakt en 
gepubliceerd in De MooiBernhezeKrant van week 
36, dit is de krant die op 5 september verschijnt.

De ingezonden foto’s worden bovendien op 
de websites: www.mooiheesch.nl, 
www.mooinisseroi.nl, www.mooihdl.nl en
www.vorstenbosch-info.nl gepubliceerd.

Wij wensen u een fijne vakantie toe en kijken uit 
naar vele mooie inzendingen. Knip ze!  

(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

Water

een straatje verder. U doet er goed 
aan uw woning goed af te sluiten 
en een bewoonde indruk achter te 
laten. 

Wist u dat:
-  slechts 1 op de 9 getuigen van 

vakantieFotoWedstriJd

GesLaaGd 
LiEKE VAN GRiENsVEN (28) 
afgestudeerd aan de Hogeschool 
te Utrecht voor de Master 
Orthopedisch Manueel Therapie.

Politieloket in zomervakantie gesloten

BERNHEZE - Het politieloket in het gemeentehuis in Heesch is gesloten 
tot en met 18 augustus 2012. Aangifte doen kan op www.politie.nl
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Politie: “wees alert”
Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis!

sprookjes-ijs is van alle tijden
Origineel ijs met een verhaal bij Eetcafé ’t Pumpke

Een tweede leven
1952 was een goed verkoopjaar van 
het sprookjes-ijs,  waar volgens de 
krantenartikelen, enkele miljoenen 
guldens per jaar omgezet werden 
2012. Zo’n 60 jaar later, wordt het 
heerlijke sprookjes weer gemaakt 
volgens het origineel recept. Mark 
Verwijst heeft het ‘iJs Koude’ lek-
kernij op de kaart gebracht, nadat 
hij alle in- en outs van het sprook-
jesijs bij elkaar sprokkelde vroeg hij 
Johan v.d. Linde om het originele 
recept te achterhalen. Dit lukte en 
het ijs kan intussen besteld worden 
bij Eetcafé ’t Pumpke. 
Lang konden mensen alleen nog 
maar herinneren hoe het heerlijke 
sprookjes-ijs uit de melkfabriek in 
Nistelrode tot 1965 op traditionele 
wijze gemaakt werd. Het recept is 
nu in handen van Eetcafé ‘t Pump-
ke. in opdracht van Mark Verwijst 
heeft de bekendste ijsspecialist van 
de regio: Ron Holland, dit recept 
weer tot leven geroepen.
in de ‘Goei kamer’ van ’t Pumpke, 
hangen de foto’s en het veelbe-
sproken emaille bord, het verhaal 
van het sprookjes-ijs, te lekker op 
te laten liggen. Engelachtig lekker 
echt sprookjes-ijs.

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
iP

B
o

n
U

itk
N

iP
B

o
n

U
itk

N
i

Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277

Nu gaat de Echte zomer beginnen:

Bij aankoop van het volgende 
vakantiepakket bestaande uit
• 1 BROOD NAAR KEUZE
• 1 TURKSE PIZZA
•  2 APPELFLAPPEN
6 WITTE BOLLEN GRATIS
 

Tegen inlevering van deze bon
Deze aanbieding is geldig tot en 
met zaterdag 4 augustus 2012

Spierings Motorservice
Tegen inlevering van deze knipbon krijgt u:

20% korting
op smeermiddelen
Geldig t/m eind augustus 2012

Graafsebaan 29A - Heesch - info@motortuning.nl - 0412 - 452349

Tegen in levering van deze bon:

Koffie met huisgemaakt appelgebak
en slagroom van € 5,50 voor € 4,00

Geldig van 19 juli t/m 5 augustus 2012

7 DAGEN OPEN
Abdijstraat 39 - 5473 AC - Heeswijk - T.: 0413-301972 - www.cafejanvanerp.nl

Bij bestelling van 
koffie met gebak het
2e bakje koffie gratis
Geldig van 19 juli t/m 5 augustus 2012
tegen in levering van deze bon

Eetcafé ’t Pumpke
Raadhuisplein 7 - Nistelrode
0412-612956 - www.eetcafetpumpke.nl

mooibernhezer advertentie jul2012-5   

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
2e kopje koffie gratis 

(max. 2 pers. per bon) 
 

www.derakttuin.nl│Bovenkampweg 1A Uden│open: za-zo 11-17 uur  

 

Geldig t/m eind augustus (Tegen inlevering van deze bon)

NisTELRODE – Het befaamde sprookjes-ijs, krijgt een tweede leven. 
Het emaille-bord uit vroegere tijden kwam Mark onder ogen en dit 
zette hem aan het denken. Bij de Heemkundekring Nistelvorst vond hij 
de informatie die hij zocht. In 1950 werd begonnen met de fabricage 
van het ijs, het befaamde sprookjes-ijs. In de jaren zestig werkten in 
de ‘Rômfabriek’: 17 vaste medewerkers en iets meer dan tien in losse 
dienst voor de ijsfabricage. Tot in 1967 de fabriek verkocht werd en het 
gebouw in handen kwam van een plaatselijke ondernemer. Onder an-
dere een wijnbottelarij en videotheek maakten gebruik van het gebouw 
dat nu ruimte aan de Apotheek Nistelrode, E. van Acht Dieren, Hobby- 
en Kadoshop & Postkantoor  en een plaatselijke tandarts herbergt. Ook 
is er een gedeelte woonruimte. 

Rômfabriek in 1951, Martien v.d. Heuvel, Gerrit van Dijk, Toon van Zeeland, 
Tien van Dinther en Toon v.d. Ven

‘Rômfabriek’ aan het Laar

Emaille bord 1951 - ijs uithalen
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in bedrijf

Laar 16 5388 HE  Nistelrode
Tel. Particulier/MKB  0412 61 35 44
Tel. Transport  0412 62 71 99
www.vanravensteijn.nl

Professionals met grote betrokkenheid...

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

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

www.vofvanberloo.nl

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

roos mode 
Dameskleding alleen ’s middags geopend

Halve dagen open dus, maar de 
constante aanvoer van klassieke 
sportieve collectie damesmode 
in haar winkel blijven komen 
en de vaste klanten vinden hun 
weg. Roos weet dan ook niet 
anders, dan dat ze vol overgave 
haar winkel bedrijft, samen met 
corrie haar vaste werkneemster. 
Na vele jaren in het atelier van 
haar moeder gewerkt te heb-
ben, was het haar moeder die 

er op aandrong de winkel te 
beginnen. in 1989 was het zo-
ver en op Moederdag tijdens 
het Pinksterfestijn in Nistelrode 
werd de winkel geopend. sinds-
dien is de goede service en de 
warme ontvangst in de winkel 
in de hele regio bekend. Tegen 
een kostprijs van € 6,00 is er de 
mogelijkheid om de kleding die 
niet helemaal perfect past te 
laten vermaken zodat u 100% 

tevreden naar huis gaat. De da-
mesmode voor de vrouw van 35 
plus is te verkrijgen in de maten 
38 tot en met 58. Ook zijn hier 
nog allerlei modeaccessoires bij 
te vinden zoals tassen, sjaals of 
halskettingen. De winkel is na 
een grote verbouwing, enkele 
jaren geleden ook goed toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers. De 
120 vierkante meter midden in 
het centrum van Nistelrode is 

geopend van dinsdag tot en met 
zaterdag. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 
en zaterdag van 13.00 tot 16.00 
uur. U wordt van harte uitgeno-

digd eens te komen kijken naar 
de grote collectie damesmode in 
een stijl die nooit verveelt of u 
nu voor voor ‘n klassieke of mo-
derne look kiest.

nisteLrOde – Roos Sommers heeft al bijna 25 jaar met haar dameswinkel ‘Roos Mode’ vaste voet 
aan de grond in Nistelrode. Een half jaar geleden brak zij door een ongelukkige val haar been. Het 
herstel duurt lang, dat vraagt om een aanpassing van de openingstijden, deze zorgt dat de winkel al-
leen ’s middags open is. Roos heeft het erg goed naar haar zin in de winkel: “Niets voor mij, dat niet 
vooruit kunnen, maar dit is een goede oplossing, hoezeer ik het ook graag anders zou willen zien.”

mooi & in bedrijf

Roos en Corrie
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op de markt
mooi & op de markt

nistelrode - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HeescH - woensdag 13.00 - 16.30 uur

HeesWijk-dintHer - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VorstenboscH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

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

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

MARKT HEESCH

8 worstenbroodjes 

voor 0 5,50

6 frikandellen-

broodjes voor 0 5,50

10 zachte witte 

puntjes voor 0 1,00
BAKKERIJ ’T STOEPJE

KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

MARKT HEESWIJK-DINTHER

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

 

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

cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 d’n Bonte wever
• de kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische tip
• Cleefshoeve
• Op het erf

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den herik
• het wafelhoekje
• Bakkerij ‘t stoepje
• de kaaskoning

• Beauté totale didi
• Van der heijden
 dakkappellen
• Feston tapijten heesch
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering 
en verkoop van een groot 
assortiment van beautypro-
ducten en voedingssupple-
menten.

Vraag een gratis demo aan
via onze website of door 
contact op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

Tafels  •  Keukens  •  TV-meubels  •  badkamermeubels  •  kamer en suite  

i n t e r i e u r s  o p  m a a t

MEUBEL & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN   Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR  Heesch  •  06 - 22 49 67 54 

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl
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oorzitter Paul van Teeffe-
len gaat per 1 september 
als zelfstandig onder-
nemer aan de slag. Met 

spoor P ondersteunt hij bedrijven 
hun sales-performance te verbe-
teren. in de sponsorcommissie van 
het BBE blijkt Paul met zijn jaren-

lange ervaring een inspirerende 
factor. 
Paul is enthousiast over het event: 
“Dit festijn past in de strategie 
van elke ondernemer: verbinden, 
contacten aanhalen, presenteren 
van je product of dienst, lokaal 
ondernemerschap waarderen met 
de ondernemersverkiezing”. Ook 
over de ambassadeurs is Paul en-
thousiast: “het zijn mensen met 
drukbezette agenda’s die tussen de 
bedrijven door hun ambassadeurs-
werk doen en we hebben een ste-
vige ambitie: 50 sponsoren is heel 
mooi, maar we hebben ons ten 

doel gesteld het dubbele te halen. 
Hoe we dit denken te halen? Ge-
disciplineerd bellen en bezoeken; 
het is een kwestie van doen, we 
moeten het gewoon dóén!”. 

Arie Hendriks heeft een hove-
niersbedrijf in Vorstenbosch en 
suzan de Weerd is eigenaar van 
WomenWorks in Heesch. Mart 
smits uit Nistelrode is student met 
de nodige nevenactiviteiten. Allen 
onderstrepen de noodzakelijke dis-
cipline. De een belt gemakkelijker 
en de ander gaat even netwerkend 
door het dorp. Vooral voor Hees-

wijk-Dinther en Loosbroek is de 
sponsorcommissie nog naarstig op 
zoek naar ambassadeurs. Het be-
naderen van ruim 1800 bedrijven 
is immers een onmogelijke opgave 
met z’n vieren, ondanks de tome-
loze inzet. 

LENYWalters
eeN Blik aCHter De sCHerMeN vaN Het BerNHeZer BUsiNess eveNt

amBassadeurs

Vol trots wil ik u voorstellen aan de ambassadeurs 
van het Bernhezer Business Event.  Suzan de Weerd, 
Mart Smits, Arie Hendriks en Petra van Teeffelen 
vertegenwoordigen het Bernhezer Business Event onder 
de bezielende leiding van voorzitter Paul van Teeffelen.  
Vol enthousiasme bezoeken of bellen  zij heel veel 
bedrijven in Bernheze met een verzoek om sponsoring. 
Cash of in natura. En …met een geweldig resultaat! 
Kijk maar eens op onze website. Elke week hebben wij 
overleg over de resultaten en verhalen in ‘het veld’.  Heel 
fijn om te horen dat het evenement zo breed gedragen 
wordt en dat de ondernemers enthousiast zijn over 
de nieuwe aanpak. Natuurlijk horen zij ook wel eens 
een kritische noot en deze wordt ook altijd zorgvuldig 
besproken. Na het bezoek van een ambassadeur wordt 
de administratieve afwikkeling overgedragen aan Petra 
die ervoor zorgt dat de sponsoren het contract krijgen, 
op de website komen etc.

Al met al een team om trots op te zijn en dat zeker nu 
al een dikke pluim verdient!  Dus mochten zij bij u 
langskomen, ontvang ze dan met open armen!

Graag tot de volgende keer.
Leny Walters, Walters Total Event ■

Een team om trots 
op te zijn en dat zeker 
een dikke pluim 
verdient

Allemaal vrijwilligers die het initiatief ondersteunen. Ruim 50 onder-
nemers hebben ze al weten te binden, waarmee de commissie een 
goede start heeft gemaakt. Veel ondernemers zien de toegevoegde 
waarde van dit event. De sponsorcommissie is een gezellige club met 
een ambitieuze opdracht, samenwerkend voor een fantastisch feest 
waarop ondernemend Bernheze elkaar kan ontmoeten onder gewel-
dige omstandigheden. Laat u inspireren en geef de ambassadeurs de 
gelegenheid u te vertellen wat het event ook voor uw bedrijf kan 
doen.

Deze pagina wordt gesponsord door:

Sponsorcommissie:
“We moeten het gewoon DOEN...”

AGEnDA.
Bernhezer Business Event
aanmeLden 
‘ondernemer 
van het Jaar’
www.bernhezerbusinessevent.nl

6 auGustus 2012
Sluiting aanmelden van 
‘Ondernemer van het jaar’

haLF auGustus
Start kaartverkoop

BERNHEZE – Maar liefst zes sponsorpakketten biedt de organisatie als tegenprestatie 
voor het ondersteunen van dit mooie event; voor ieder wat wils. De sponsorcommis-
sie is nu zo’n 6 weken aan de slag om Bernheze warm te maken voor dit event én te 
enthousiasmeren voor ‘n financiële ondersteuning… en mét succes. Inmiddels heb-
ben de commissieleden al ruim 50 ondernemers aan het event weten te binden. De 
commissie bestaat momenteel uit vier zeer positief gestemde ambassadeurs: Paul 
van Teeffelen, Suzan de Weerd, Arie Hendriks en Mart Smits. De commissie wordt 
administratief ondersteund door Petra van Teeffelen van PetrAss.

Paul, Petra, Mart, Arie en Suzan

onZe visie: Bernheze is nog 
mooier als we onze ondernemers 
het ‘brood op de plank’ gunnen. 
Het BBE heeft ook als doelstelling: 
netwerken. Tijdens het voortraject 
van de BBE kunt u uw collega’s al 

beter leren kennen doordat we ze 
voorstellen op deze serie BBE pa-
gina’s. De feestavond zelf krijgen 
ondernemers de kans om hun col-
lega’s de hand te schudden. De 
ambassadeurs van de sponsorcom-

missie bieden ook nog de mogelijk-
heid om tijdens een lunch of een 
workshop collega’s beter te leren 
kennen. Er is altijd een reden om 
een feestje te organiseren. Treft een 
feest ook nog zo’n mooi doel, dan is 
er geen enkele reden meer om niet 
te gaan. Het BBE heeft als doel om 
te verbinden. Leer elkaar kennen 
en kijk waar raakvlakken liggen. De 
redactie ziet ook u graag op het on-
dernemersfeest van Bernheze. 

Samenwerken begint bij een goede kennismaking
Iedere ondernemer weet dat in deze tijd samenwerken kan versterken. 
DeMooiBernheze Krant laat het hele jaar door haar lezers zien wat onze 
ondernemers te bieden hebben. Middels een advertentie, een zakelijk 
of persoonlijk verhaal kan bij u als lezer de interesse gewekt zijn om 
eens te gaan shoppen bij het desbetreffende bedrijf. 

Sponsorcommissie
www.bernhezerbusinessevent.nl

‘Dit festijn 
past in de 
strategie 
van elke 
ondernemer’
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bij het gebruik van een hoofdgerecht.
Actie geldig van 18 juli t/m 7 augustus 2012

Kanaaldijk-noord 14 - 5473 KW Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-291451

GRATIS
dessert

Laar 49 - 5388 HC Nistelrode - 0412 463181 - 06 13076462 - www.beeldig.biz

20%
kortingsbon
op alle beelden 
Geldig tot 1 januari 2013

Tegen in levering van deze bon

kortingsbon

actie

Brugstraat 34 - Vinkel - 073-5321862 - www.dendriehoek.nl

Bij inlevering van deze knipbon

Krijgt u GRATIS iets lekkers bij de koffie
Geldigheid: van 19 juli t/m 7 augustus 2012

‘t Vijfeiken 14
5384 Es Heesch
0412 40 44 74
www.meersports.nl

ZomerkortinG: 
geldig t/m 5 augustus 2012 
geen inschrijfkosten!

Twinkeltje - Kapelstraat 12 - Vorstenbosch - (0413) 352323

Bij besteding vanaf € 5,00 krijg je 
EEN SNOEPZAK VAN € 1,00 GRATIS

Geldig van 18 juli t/m 7 augustus 2012
tegen in levering van deze bon

ACTIE

Bij aanschaf van een 

LITER OLIE 
of KOELVLOEISTOF
ontvangt u tegen inlevering 
van deze bon 

25% KORTING

Bosschebaan 78 - Heesch - www.automaterialenheesch.nl 

KOELVLOEISTOF

actie

Geldig van 19 juli t/m 7 augustus 2012

ACTIE:

Vul op www.bbqenzo.nl 
bij uw gegevens de code 
bouw2012 in dan wordt de 
korting automatisch verwerkt.

Geldig van 18 juli t/m 7 augustus 2012 

5% BOUWVAKVAKANTIEKORTING

Workshop bij Beeldig

Workshopdag volwassenen 
Je maakt in 1 dag een beeld van 
speksteen. Van 9.00 uur tot 17.00 
uur. Kosten: € 75,- dit is inclusief 
lunch en steen, sokkel en pin niet 
inbegrepen. Je bent niet verplicht 
bij Marjan een sokkel te kopen! 
Minimaal 2 personen en maximaal 
6 personen, of laat je indelen in 
een groepje.

Doorlopend beeldhouwen 
volwassenen
Wil jij elke donderdagmiddag ko-
men beeldhouwen bij Beeldig? 
Drie uur beeldhouwen, van 
13.00 tot 16.00 uur kost € 10,00 
per persoon per middag, in-

clusief drinken en exclusief de 
steen, deze kun je kopen voor 
€ 1,50 per kilo. Een handvol steen 
is ongeveer 1 kilo. 

Doorlopend beeldhouwen 
kinderen
Wil jij elke woensdagmiddag 
beeldhouwen met speksteen? 
Nou, dit kan ook bij Beeldig. Mi-
nimaal 2 en maximaal 6 kinderen. 
Van 14.00 tot 16.00 uur, kosten 
€ 7,50 per kind per middag, in-
clusief drinken en exclusief de 
steen, deze kun je kopen voor 
€ 1,50 per kilo. Een handvol steen 
is ongeveer 1 kilo.

Kinderfeestje
Je maakt een mooie ster, bloem, 
hartje, of schelp van een mooie 
voorbewerkte speksteen. Je hebt 
hiervoor 2,5 uur de tijd en het kan 
t/m oktober. € 9,50 per kind inclu-
sief drinken en iets lekkers.
Voor alle activiteiten geldt; oude 
kleren aantrekken. Er zijn eventu-
eel schorten aanwezig.

NisTELRODE – Sinds ruim een jaar heeft Marjan Jansen-Juurlink haar atelier op de hoek van de Lindenstraat 
en het Laar (bij de pastorie). Vele mensen lopen dagelijks het atelier ‘Beeldig’ voorbij, maar ze weten niet 
wat men er allemaal kan doen. Dus heeft u tijd over in de vakantie, loop er eens binnen of volg een van de 
workshops.

Wil je meer weten? 
Bel of mail dan even naar 
Marjan. T: 0412-463181 
M: 06-13076462
E: jansen.marjan@home.nl
www.beeldig.biz

vakantietiP

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

De schilders zijn er weer! Aquarellisten uit België dit keer. Gezellige 
lui, die het Bourgondische op aangename wijze met het Artistieke 
weten te verenigen. Een enkeling had vrouw, muze of vriendin 
meegenomen. Anderen verkozen afzondering en contemplatie. Alles 
voor de kunst. 
Vincent, we noemden hem al gelijk Vincent, een stille, met een 
vlotte penseel, een bos krullen en een baard waar Van Gogh jaloers 
op zou zijn geweest, viel al meteen in de smaak bij de vrouwlui. 
Het was Vincent voor en Vincent na. We zijn gewend om half negen ’s morgens te ontbijten, zo niet 
deze Belgen. Twee dames vonden half tien een betere tijd, eentje besloot maar helemaal niet mee te 
ontbijten, “amai Hans da’s toch genen tijd jong”. Vincent kon haar wel een bordje op bed bezorgen. 
Waar deze enkele minuten later, met rooie oortjes terugkwam, en een hilarisch gelach uit een van de 
kamers opsteeg. Ondanks dat was er ’s avonds nog tijd voor ‘enen hoan mee dertien kippe’, waarvan 
het refrein, met veel tokke tokke tok, nog lang bleef nazingen. En de overgang naar de schildersgroep 
van vorig jaar niet meer zo groot was. Ze hadden elkaar 5 jaar geleden op la Colline ontmoet. 
Ervaringen, vrolijk en minder vrolijk, schiepen al gauw een band. Ondersteund door enkele behulpzame 
chaperonnes werden de overeenkomsten verder uitgediept. Toen de haan kraaide, om de beeldspraak 
nog even vol te houden, zagen ze licht en eerste liefde opbloeien. Keerden ze elk jaar terug, woonden al 
snel samen en werd het de groep duidelijk dat er een bruiloft moest komen. Natuurlijk op la Colline. 
Alleen moest het stel nog overtuigd worden. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Opnieuw vloeiden wijn en 
jenever rijkelijk, waarna bruigom in spé na veel aanmoediging door de knieën ging en zijn aanzoek 
deed. Het ja werd enthousiast ontvangen, de bruiloft een jaar later gepland. Er werden een kleine 
100 gasten genodigd, het feest zou 3 dagen duren en de harde kern een week langer blijven om te 
schilderen. Of we dat konden regelen. Dat konden we. Een bevriende kinderrechter zou het huwelijk 
voltrekken en het feest kon beginnen. We hadden muziek, tuinfakkels, lampions, biertap en een paar 
obers geregeld. Jongens uit Mariaheide met horeca ervaring, die hier jaarlijks komen fietsen. Zij de 
drank, wij de catering. Gamba’s, saumon, boeuf, diverse fruitsoorten, groente, bruids-, appel en ijstaart 
na. Het weer was fantastisch, de bruid ontroerd, de bruidegom deed z’n best en de rechter ging er 
nog eens overheen. Er waren aardbeien, champagne en amuses bouches. Kwinkslagen alom. Kortom 
een feest zoals bedoeld op het Franse platteland, weggelopen uit de gids ‘onze bruiloft in Frankrijk’, 
onvergetelijk voor ons bruidspaar.

Mooi voorbeelden van beedlhouwen met een speksteen

Tegen in levering 
van deze bon:

Tegen in levering 
van deze bon:



Woensdag 18 juli 2012
  

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

iP
B

o
n

U
it

k
N

ACTIE
BIERTJE?? KNIPPEN DAN! 

DEZE BON IS GEHEEL 2012 GOED VOOR 

1 GRATIS BIERTJE!! 
www.speciaalbierbrouwerij.nl

Vinkelsestraat 84 – Vinkel – 0412-455992 – www.boerderijterrashetvenster.nl

Streekrestaurant D’n Bonte Wever - Laar 24 – Nistelrode – 0412-610828 -www.dnbontewever.nl

Actie: Gratis consumptie 
naar keuze bij het diner (max 1 bon p.p.)

Geldig van 30 juli t/m 5 augustus 2012. Tegen inlevering van deze knipbon

Bij inlevering van deze knipbon krijgt u:
Het 2e kopje koffie/ thee of cappuccino 

gratis voor 2 personen. Kinderen gratis ijsdip!
19 juli t/m 7 augustus 2012

Tegen inlevering van de knipbon krijgt u:
de “VoRSTEnBoSSCHE lAnGE”

dit is een luxe koffiebroodje
2 stuks voor

Geldig van 19 juli t/m 4 augustus 2012

Kerkstraat 11c - Vorstenbosch - 0413-362222

dit is een luxe koffiebroodje

€ 1,00

Geldig op maandag, donderdag en vrijdag tot en met 30/8/2012

‘t Dorp 94 - Heesch - 0412-474424 - www.dekeuken.nl

TEGEN IN LEVERING VAN DEZE BON:

10% KORTING
op alle hapjes en gerechten

ACTIE

Geldigheid van 19 juli t/m 11 augustus 2012

Kerkstraat 24 – Heesch – www.hbfoods.nl

Tegen inlevering van deze knipbon:

• Kophaas van € 7,10 voor € 5,95 per kilo
( maximaal 5 kg per bon )

• 3 soorten snacks halen, 2 betalen

Geldig van 19 juli t/m 7 augustus 2012
Tegen in levering van deze bon

Heideweg 1a - 5472 lC loosbroek
www.heischehoeve.nl

Actie: 
2e kopje koffie/thee gratis

op ons terras in combinatie 
met een kersenflap 

Totaalprijs € 4,00

Jan van schijndel en zijn levende have
Een grotere fan van Belgische trekpaarden is moeilijk te vinden

Het ras
Het trekpaard is koudbloedig en 
enorm sterk. Geschikt om hard 
te werken. Het paard is flink ge-
bouwd met stevig beenwerk en 
grote hoeven met flinke beha-
ring. Greet is een middelmaat van 
de Belgische trekpaarden. Met 
haar 7 jaar weegt ze 800 kg. 
Uit haar ogen straalt het rustige, 
eerlijke en zachtmoedige karak-
ter. Dat is ook het bijzondere aan 
deze ‘knollen’. De enorme kracht 
die gepaard gaat met een zacht-
moedig en dienstbaar karakter. 
Het paard en de eigenaar zijn aan 
elkaar gehecht. En dat zien we. 

Plezier 
Jan trekt met zijn paarden de aan-
dacht als hij rondrijdt bij gelegen-
heden zoals de boerenbruiloft. 
Leuk, maar niet het belangrijkste 
voor Jan. Het mooiste is het wer-
ken met de paarden. Op dit mo-
ment is hij Annemarie, dochter 
van Greet, aan het betuigen. Dat 
wil zeggen, het paard laten wen-
nen aan teugels, zadel en her-
kennen van opdrachten. De ver-
binding met de baas is niet meer 
nodig. Die was er al. Annemarie 
is pas 2 jaar oud en nog niet klaar 
om mee te doen aan wedstrijden 

van het Brabants span. Pas bij 
4 jaar en een minimum gewicht 
van 650 kg mogen de paarden 
deelnemen. PHc wedstrijden 
omvatten 6 weekends met een 
finale in Arnhem. Als tijdens zo’n 
PHc (Power Horse competitie) 
alle paarden in weitjes staan en 
de zon komt op, is Jan in zijn ele-
ment. Zo mooi! 

Wedstrijden
Tijdens de weekends dat er wed-
strijden zijn slapen Jan en zijn 
vrouw Gerrie in hun vrachtwa-
gen. Zo ook alle andere deelne-
mers aan de wedstrijden. Het is 
gezellig, de paarden staan dicht-
bij en ademen rust uit. 

De mensen praten over de wed-
strijden van die dag of kijken 
vooruit naar de volgende dag. 
Er zijn verschillende onderdelen 
waar de paarden aan meedoen: 
dressuur, afstand, hindernissen, 
trekpaardproeven, behendig-
heidsproeven, vaardigheidsproef, 
spiegelparcours, presentatie. 
Er is altijd wel iets om te bespre-
ken. Maar Jan kijkt vooruit. Er 
wordt heel hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de ‘Dag 
van het Trekpaard’ van 30 sep-

tember a.s. in Berlicum. Een dag 
om te reserveren! U zult dan zien 
wat er vroeger met de paarden 
werd gedaan, en wat tegenwoor-

de aren zitten mooi gevuld

Pieter van der Meer, Eric van Dijk 
en Michel van Mook staan te kij-
ken naar het mooie bord op het 
veld en de voorbijgangers dragen 
de complimenten al uit. Hier op 
slabroek komen veel voorbijgan-
gers te paard, op de fiets of wan-
delend langs. Pieter vertelt en-
thousiast het verhaal hoe dit veld 
met de spelt, gerst en rogge zover 
gekomen is. Pieter heeft Michel 
benaderd omdat hij dacht dat 
de spelt een mooi ingrediënt zou 
zijn voor de Maashorst Betrokken 
Ondernemer. 
Michel en Karin van Mook dragen 
de streek een warm hart toe, ze 
halen veel ingrediënten bij de on-
dernemers uit de streek en zo ko-
men de eindproducten vaak weer 
bij de oorsprong terug. 
Bijvoorbeeld de boerderijwinkel 
van De Bosrand, daar haalt de 
bakker zijn vlees voor de worsten-
broodjes, deze broodjes verkoopt 
De Bosrand weer in zijn boerderij-
winkel. Maar zo haalt Michel ook 
ingrediënten zoals eieren, honing, 
groente en fruit bij ondernemers 
in de streek. Bakker Michel van 
Mook is overtuigend enthousiast: 
“Zo krijgt ieder product een mooi 

NisTELRODE - De spelt op het veld staat er goed bij. “De aren zitten heel mooi gevuld”, vertelt de 
altijd enthousiaste Pieter van der Meer van dorsclub ‘De Stofvreters’, “als de spelt voldoende tijd krijgt 
om af te rijpen dan komt het helemaal goed.” De bakker heeft het gevoel dat hij het meel al bijna in 
handen heeft, maar Michel van Mook, van Van Mook, de Echte bakker moet nog even wachten, het zal 
altijd oktober worden voor de spelt zover is dat het bij hem kan zijn. 

heesCh – Over een van de weinig lommerrijke en echt Brabantse 
landweggetjes rijden we mee op de hogkar van Jan van Schijn-
del. De kar wordt getrokken door Greet. Greet is een Belgisch trek-
paard maar met Nederlandse stamboom. Een van de prachtige oude 
raspaarden die Nederland rijk is. Niet een paard voor Olympisch 
goud voor het springen, maar met een gouden randje voor kracht 
en karakter. 
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Tegen inleveren van deze bon 

40% KORTING
op 1 plant naar keuze
(maximaal 1 bon per klant geldig 
t/m 1-8-’12 alleen voor planten die 
op voorraad zijn.)

Bij inlevering van deze bon wordt er geen statiegeld berekend
bij afname van glazen flessen zuivel.

Per liter is dit € 0,50 en wordt bij inlevering wel uitgekeerd.

 Emailadres:

Geldig van 19 juli t/m 7 augustus 2012

Vorstenbosseweg 9 - Heeswijk Dinther

ACTIE

schaapsdijk 36 - Loosbroek - 0413 229780

Bij inlevering van deze 
bon krijgt u:
€ 2,50 kortinG op 
één van onze menu’s 
vanaf € 17,50

Maximaal 1 bon per persoon.

Geldig 25 juli t/m 1 augustus 2012

‘t Dorp 67 - Heesch - 0412 454077

Tegen inlevering van de knipbon krijgt u:
* bij aankoop van 4 RUNDERHAMBURGERS 2 GRATIS.

* 500 gr. verse worst + 500 gr. gehakt h.o.h. samen € 5,98

B E Z O E K E R S C E N T R U M

’n skôn plekse in Volkel aan het oude spoor traject Duits lijntje.
Vur ’n goei bakje koffie met iets lekkers erbij, na een wandel of fietstocht. 

Bij een bezoek in de vakantieperiode van 19 juli t/m 7 augustus 2012 ontvangt 
u een verrassing bij uw bakje koffie GRATIS als u de bon inlevert.

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 -18.00 uur, 
za 8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum - Weijen 77 - 5388 HM Nistelrode - www.lipsgroen.nl

de actie is geldig de gehele maand juli en augustus 2012

Vorsselweg 3 – Heesch – 0412-473074 – www.bomenpark.nl

Tegen inlevering van deze knipbon 
krijgt u:

50 % KORTING
op alle lunchgerechten

Bij inlevering van de knipbon krijgt u:

Twee looSBRoEKSE
lAnGE

Geldig van 19 juli t/m 4 augustus 2012

Dorpsstraat 47- Loosbroek - 0413 229 396

€ 1,00

Jan van schijndel en zijn levende have
Een grotere fan van Belgische trekpaarden is moeilijk te vinden

dig. Er wordt een ploegwedstrijd 
gehouden, shows en demonstra-
ties gegeven en er is een heus 
kindertuin-strodorp. 

Rustige momenten
Bij mooi weer zadelen Jan en 
Gerrie de paarden en trekken er 
op uit. Vooral ’s-avonds als het 

overal rustig is, is de natuur op 
zijn best. Het kan gebeuren dat 
ze om 10 uur nog een tochtje 
maken. Mooi toch?

de aren zitten mooi gevuld
verhaal en dat is toch prachtig!”
Toen de presentatie plaatsvond 
van de Maashorst Betrokken On-
dernemers was Michel van Mook 
een van de eerste ondernemers 
die zijn handtekening zette onder 
de acte die hem een echte ambas-
sadeur maakte van de Maashorst. 
Dit zorgde voor hem voor veel sa-
menwerkingen met streekonderne-
mers.
Dat was de ‘stofvreters’ ook be-
kend en Pieter nam contact op met 
de bakker. Behalve dat Pieter ook 
al enkele bankjes regelde naast het 
veld, waar menig wandelaar een 
rustmoment inlast, is Pieter ook op 
de hoogte van de geschiedenis van 
dit stuk Maashorst. Hij kan er sma-
kelijk over vertellen.
“Met een beetje mazzel komt 
zo’n 2.5 ton spelt van het veld, 
dit zal zorgen voor zo’n 500 zak-
ken meel”, schat Pieter in en ver-
telt over de eerste onderhande-
lingen met de Kilsdonkse Molen, 
“in Heeswijk-Dinther zullen ze het 
spelt gaan malen, tenminste dat is 
de planning. Dan eind oktober zal 
Michel wel de eerste spelt kun-
nen gebruiken. Toch kan het ook 
zomaar helemaal anders lopen 
omdat het weer het anders wil.” 
De bakker gebruikt nu naar volle 
tevredenheid de Duitse spelt en is 
erg benieuwd naar de kwaliteit van 
deze ‘slabroekse spelt’ en of hij het 
zal kunnen gebruiken.

Hier Groeit sPelt vaN, 
vaN Mook De eCHte Bakker

Geldig 19 juli t/m 7 augustus 2012
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Laar 27- Nistelrode - 0412 - 61 12 31 - www.jackmartens.nl

Heuvel 4 – Vorstenbosch – 0413-363120

Tegen inlevering van deze 
knipbon krijgt u

Bij besteding vanaf 
€ 10,00 
één gratis softijs
Geldig van 19 juli t/m 7 augustus 2012

veilig met de auto op vakantie
Hoe rijd je veilig door een berg-
landschap? Wat doe je bij een 
tunnelbrand? En hoe voorkom je 
pech onderweg? Tips voor een be-
houden vaart vind je hier!

voorkom Pech onderWeG

1. Voor vertrek
 Laat de auto (en caravan of 

aanhangwagen) ruim voor ver-
trek bij de garage controleren 
op belangrijke punten als rem-
men, verlichting, banden, accu 
en koeling. Een APK-keuring 
zegt niets over het periodiek 
onderhoud van de auto.

2. Het oliepeil
 Neem een extra litertje motor-

olie mee. Onder zware omstan-
digheden verbruikt de auto wat 
meer olie dan normaal. contro-
leer het oliepeil geregeld.

3. Cooling down
 stop je op een parkeerplaats 

langs de snelweg, laat de motor 
dan nog twee minuten stationair 
draaien voordat je hem afzet. Zo 
laat je de zwaar belaste motor 
even afkoelen. Dat is beter voor 
de techniek.

4. Banden
 Zorg dat de banden op span-

ning zijn, ook die van de cara-
van of aanhanger. Door volle 
belading, hogere snelheden en 
slecht wegdek hebben de ban-
den het zwaar te verduren. 

 Te zachte banden slijten harder 
en zorgen voor extra brand-

stofverbruik. Vergeet de reser-
veband niet. Heb je alleen een 
‘thuiskomertje’, weet dan dat 
je hier geen caravan mee kunt 
trekken. Neem daarom liever 
een volwaardige reserveband 
mee.

5. Klimmen
 Vooral in de bergen is het be-

langrijk dat je in de juiste ver-
snelling rijdt. Houd tijdens berg-
ritten het toerental aan waarop 
de motor het maximum koppel 
heeft. Bij benzinemotoren ligt 
dit meestal tussen de 3000 en 
4000 toeren en bij diesels tussen 
de 2000 en 3000 toeren.

6. Afdalen
 schakel bij het afdalen naar een 

lagere versnelling, zodat je op 
de motor kunt afremmen. Bij 
een automatische versnelling is 
het belangrijk een vaste versnel-
ling te kiezen om af te kunnen 
remmen op de motor.

7. Koeling
 controleer het peil van de koel-

vloeistof. Als de auto te weinig 
koelvloeistof heeft,raakt de mo-
tor oververhit en kan ernstige 

motorschade optreden. Let op 
dat je de juiste koelvloeistof 
toevoegt. in noodgevallen kun 
je ook leidingwater gebruiken.

8. Verlichting
 controleer niet alleen vóór ver-

trek, maar ook tijdens de va-
kantie de verlichting van auto 
en caravan of aanhangwagen. 
Goede verlichting is van groot 
belang voor een veilige rit.

9. Tanken
 Weet wat je moet tanken. in het 

buitenland worden brandstof-
fen verkocht die wij in Neder-
land niet kennen, zoals nieuwe 
milieuvriendelijkere brandstof-
fen. Deze kunnen schade ver-
oorzaken aan het brandstofsys-
teem van je auto. Zoek daarom 
vóór vertrek (bijvoorbeeld in het 
ANWB Handboek Europa, gratis 
voor leden bij ANWB Winkels) 
op hoe jouw brandstof in het 
buitenland heet.

Bron: ANWB

help, lymfoedeem en de zomer?!
HEEscH - De meesten van ons zijn 
blij als het kwakkelweer voorbij is 
en de zon eindelijk krachtig gaat 
schijnen. Dit geldt echter niet voor 
veel mensen die vocht vasthouden 
door een (lymf)oedeem. 

Wat is lymfoedeem? 
Lymfoedeem is een zwelling net 
onder de huid van een deel van 
het lichaam, vaak arm of been. 
Deze zwelling ontstaat door een 
verminderde of verstoorde afvoer 
van weefselvloeistoffen door het 
lymfestelsel. Dit kan ontstaan door 

een verminderde aanleg van lym-
fevaten, primair lymfoedeem. Ook 
kan het ontstaan na een operatie/ 
trauma waarbij de afvoerwegen 
verstoord zijn, ook wel secundair 
lymfoedeem genoemd. Deze is de 
meest voorkomende; na operaties 
vanwege kanker en de nabehande-
ling hiervan. Een lymfoedeem kan 
behandeld worden maar gaat niet 
helemaal over.
Er zijn verschillende sportieve han-
delingen waarvan bekend is dat zij 
lymfafvoer bevorderen. Dit zijn o.a. 
fietsen, sportief wandelen, Nordic 

Walking, zwemmen en oefeningen 
in het water, dansen en ook roeien.
Maar zelfs krachttraining kan vol-
gens de laatste inzichten, mits rus-
tig opgebouwd door oedeem pati-
enten beoefend worden.
Dus: Laat de zomer maar komen!
Heeft u nog vragen over uw oe-
deem of over het sporten met oe-
deem dan kunt u terecht bij Nana 
en Lonneke.

Fysiotherapie Hoogstraat 
Hoogstraat 11 - Heesch
T: 0412-453608
W: www.defysiopraktijk.com

WAT KUNT U ZELF DOEN 
JUIST IN DE ZOMER!
- smeer de huid goed in tegen 

het uitdrogen van de huid 
met vocht inbrengende pH 
neutrale crème 

-  Ga in het vliegtuig regel-
matig wandelen, doe 
oefeningen met uw voeten en 
draag uw elastische kousen 

- Draag bij een beenoedeem 
slippers i.p.v. op blote voeten 
lopen 

-  Zorg dat u altijd anti-
bacteriële crème bij u heeft, 
zodat u wondjes kunt 
insmeren ter voorkoming van 
een infectie.

-  Probeer bij een insectenbeet 
niet te krabben i.v.m. wondjes. 

- En bewegen! Zwemmen, 
oefeningen in het water, 
sportief wandelen en Nordic 
Walking.

WELKE ZOMER/ VAKANTIE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN 
NADELIG ZIJN VOOR HET OEDEEM:
-  Vliegreizen: nadelig door het lang stilzitten en de drukverandering 

in de vliegcabine
-  Tuinieren: een eventuele overbelasting door het zware werk en/of 

verwondingen
-  vaccinaties voor verre bestemmingen: prikken in het aangedane 

lichaamsdeel kan verergering van oedeem veroorzaken
-  insectenbeten: het oedeem kan toenemen en heeft tijd nodig te 

herstellen
-  warmte: tropische temperaturen, huidverbrandingen door de zon/ 

BBQ

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11, 5384 BJ  Heesch 

 Telefoon 0412 - 453608

bord_100x50cm.indd   4 31-05-12   14:28

tegen inlevering van 
deze bon krijgt u

10% extra korting
op de uitverkoop
Geldig t/m 31 juli 2012

5384 Baby- en kinderkleding 
schoonstraat 2a-01 -  Heesch 
T. 0412 - 450503

Tegen inlevering van 
deze knipbon krijgt u:
250 gram huismix 
Bon Fromage 

voor € 1,00
Geldig van 19 juli tot 1 augustus 2012

‘t Dorp 69- Heesch - Schaepmanlaan 103 - Oss

Tegen inlevering van deze knipbon krijgt u:

1 TRANSPARANTE TREK-BIDON 500ml
voor 1 euro. (op=op)

JF Kennedystraat 3b - Heesch - M. 06- 22 11 45 43 - www.stoptheater.nl 

Tegen inlevering van deze knipbon krijgt u:

EEN GRATIS PROEFLES
KLEUTERTHEATER
op zaterdag 25 augustus

Inschrijven via stoptheateropleiding@live.nl
Speciaal voor kleuters van 4, 5 en 6 jaar

Tegen inlevering van deze knipbon.
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Als 9e in de rij van 10 kinderen 
van de familie spierings in Oss 
kreeg Adrie al gauw de gelegen-
heid om met zijn oudere broers te 
gaan crossen. Daarna was de stap 
naar het motorracen snel gemaakt. 
Maar Adrie was automonteur die 
in zijn vrije tijd met veel liefde ac-
tief was met motoren. Toen hij dan 
ook in januari 1992 van een ver-
tegenwoordiger hoorde dat John 
Megens en Willy van Mill MVM 
cicletti van de hand wilden doen, 
hoefde hij niet lang na te denken. 
Op 1 februari werd de koop geslo-
ten en in juli was de zaak helemaal 
van hem. Dat is dus nu 20 jaar ge-
leden. Het liefst houdt Adrie zich 
bezig met het fijn afstellen (fine 
tuning) van het motorblok. De 
techniek en mechaniek hebben 
op dat gebied geen enkel geheim 
voor hem. Wel voor anderen, en 
dat wil hij graag zo houden. Van 
heinde en verre komen de motor-
rijders bij hem vanuit het professi-
onele circuit tot en met de liefheb-
ber, om de motor te laten afstellen. 
Vaak ook komen ze enkel voor een 
woord van advies. Dat geeft Adrie 
graag. Motoren opkopen van par-
ticulieren doet hij niet. Wel zal hij 

niet nalaten goed advies te geven, 
waar mogelijk. Vaak ronken er al 
motoren rond 7 uur ’s morgens in 
de werkplaats aan de Graafsebaan 
tot later op de avond. De buren 

weten en begrijpen dat gelukkig 
ook. Bij de familie spierings thuis 
was moeder spierings trots op haar 
zoons, waarvan er 6 een eigen 
bedrijf zijn begonnen. Zij stond 
’s nachts op om Formule 1 wed-
strijden te kijken zodat ze met 
haar kinderen kon meepraten. 
Adrie en zijn vrouw Kitty hebben 
mooie herinneringen aan (schoon)
moeder. Zij ving de kinderen op 
toen de oudste te ondernemend 
werd om nog veilig met papa mee 
naar de werkplaats te gaan, terwijl 
mama elders aan het werk was. 
Papa spierings vond het maar niets 
dat zijn dochter niet meer toekeek 
vanaf de Maxi cosi. Kitty koestert 
de foto’s waarop dochterlief met 
een sleutel in de mond en vuile 
handen op haar rompertje in de 
Maxi-cosi op de werkbank staat. 
Nu, midden in ’t motorseizoen, is 
het druk bij spierings. Motor eige-
naars komen hun motoren bren-
gen en halen. Motoren én verha-
len. Privé-zaken, blijven privé en 
dat weet men. Daarom komen ze 
bij Adrie ook met hun andere ver-
halen. Bovendien weten ze vanuit 
heel Nederland dat bij Adrie de 
motor in goede handen is.

spierings motortuning 
Een man die specialistische kennis als heel gewoon ervaart

HEEscH - Laat ons u de technische details besparen over diagnose, 
Jaros vermogensbank en Vector tester. Daarover kan Adrie Spierings u 
zelf veel beter vertellen dan wij. Maar, pas op, het zou zomaar kunnen 
dat u dan een uurtje of wat verder bent. Enthousiast en bevlogen van 
motors en alles wat daarbij hoort. Dat is Adrie. 

Spierings Motortuning
Graafsebaan 29A - 5384 Rs Heesch - Tel: 0412-452349 - www.motortuning.nl

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

Het adres voor al uw autozaken!
tel. (0412) 61 71 00

 
Nu gratis airco & zomercheck

De Morgan staat als een echte 
‘beauty’ te glimmen in de tuin 
van de familie Nouwens, hij heeft 
zeker niet overdreven. André is lid 
van beide voertuigenverenigin-
gen, tot verbazing van de meeste 
medeleden, want een MG is zeker 
geen Morgan. Deze laatste bevin-
ding, daar is André het wel mee 
eens, de Morgan en MG schelen 
veel van elkaar. Toch kreeg hij de 
verenigingen zover dat de toer-
rit met beide modellen van start 
ging. 
Een groot succes, bleek in 2011.
Dit jaar op zondag 29 juli is er 

weer een rit uitgezet, het weer 
moet wel meezitten, want met 
de kap naar beneden is het ultiem 
genieten en voor alle thuisblijvers: 
Er zullen genoeg auto’s aan de 
start komen die de moeite waard 
zijn om te bekijken. Op het Raad-
huisplein bij Eetcafé ’t Pumpke 
verzamelen de auto’s vanaf 11.00 
uur. Om 13.00 uur gaan ze rijden, 
zo’n 120 kilometer zal de tocht 
zijn en elke kilometer zullen ze de 
aandacht trekken. 
U bent van harte welkom om op 
deze zondag de auto’s te komen 
aanschouwen.

NisTELRODE - André Nouwens gunt onze lezers alvast een kijkje in 
zijn eigen keuken. Op de foto de zilvergrijze Morgan Austin Martin 
Solent: “Het is een beauty!”, André begint enthousiast te vertellen en 
hij is helemaal op de hoogte wat betreft zijn favoriete automobielen. 
“Ze worden nog steeds gemaakt”, gaat hij verder en voor ik het weet 
ben ik op de hoogte van alle verschillen tussen de Morgan en een MG. 

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
citroen c3 automaat 39.000 km  2005
citroen c3 nw model  2010
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Fiat Punto nw model  1999
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fiesta  1996 
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Atos spirit 60.000 km  2003 
Mini cooper 2007
Mini cooper 1.6 16V 2008
Opel corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002

Opel corsa 1,4 5 drs 40.000 km 2008
Opel Zafira 1,6 16v 40.000 km  2010
Opel Zafira 2.0 DTH 2003 
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 107 11.000 km airco  2011
Renault Megane Stationcar 2001
Renault clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault clio 1.6 16V airco 2003
Suzuki Swift 1.3  1999
Volvo Xc70 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Volkswagen Golf d 5drs.blue motion  2009

Motor Suzuki GSX 750r  2005 

Trots op 20 jaar Spierings Motortuning: Adrie en Kitty

29 juli 2012
morgan meets mG 
Toertocht op herhaling

vakantietiP
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appen en Trappen
BernheZe – Happen en Trappen is een landelijke formule waarbij 350 horecagelegenheden zich hebben aangesloten. 
samen verzorgen zij ruim 70 routes in heel Nederland. U bent gewend de mooiste plekjes van Bernheze te krijgen en 
deze willen we u ook zeker niet onthouden. Toch hebben we voor de wereldreizigers van Bernheze ook een Happen 
en Trappen route in het land van Maas en Waal. Op www.happenentrappen.nl wordt iedere route gepresenteerd.

Bourgondische 
Kijk op de Dijk

5 gangen, 5 restaurants,
1 prachtige omgeving

HappenenTrappen.nl

NAGERECHT

Moeke Mooren
Blauwe Sluis 1b
6629 KK Appeltern
0487-541 872
www.moekemooren.nl

HOOFDGERECHT

Brouwer’s Hap & Tap
Oijensebovendijk 61
5349 LA Oijen
0412 492217
www.speciaalbierbrouwerij.nl

VOORGERECHT

Stadsherberg de Keurvorst
Marktstraat 14
5371 AD Ravenstein
0486-411 371
www.keurvorst.nl

SOEP

Terras Effe zitte
Dr. Baptiststraat 41
5366 BA Megen
0412-46 21 54 
www.terraseffezitte.nl

START + GEBAK

Logis Hotel Restaurant Hoogeerd 
Maasbandijk 10
6606 KB Niftrik
024-64 14 032
www.hoogeerd.nl

Van Gelderland naar Brabant, van vestingstad naar 
Hanzestad en van natuur- naar cultuurhistorie: happen en 
trappen tussen Niftrik en Oijen is een aaneenschakeling 
van mooie momenten. Maar er is ook tijd voor bezinning 
en gastronomisch genieten…

De lekkerste fietstochten van Nederland

HappenenTrappen.nl

• 75 routes in heel Nederland

• Ook ideaal voor groepen

• Slechts € 37,50Op zaterdag 4 augustus a.s. zal om 
10.00 uur de aftrap plaatsvinden 
van het nieuwe seizoen. Bij Hotel 
Restaurant Hoogeerd in Niftrik 
wordt de feestelijke opening door 
Olympisch kampioen Bart Brent-
jens verricht. Ook vertegenwoor-

digers van verschillende betrok-
ken gemeentes zijn aanwezig om 
dit leuke initiatief tezamen met de 
betrokken ondernemers te gaan 
uitproberen. 
Boeken kan via het reserverings-
systeem op de website als u de 

route wilt gaan fietsen. Bourgon-
dische Kijk op de Dijk maakt deel 
uit van Happen en Trappen en ver-
zorgt een afwisselende route langs 
de Maas in het schitterende grens-
gebied van Brabant en Gelderland.

Een arrangement Happen en Trap-
pen kost standaard € 37,50 (exclu-
sief drankjes). De activiteit is ge-
schikt voor zowel kleine als grote 
groepen. 

Vergeet de knipbon van Brouwer’s 
Hap & Tap elders in deze vakantie-
krant niet mee te nemen als u gaat 
fietsen op 4 augustus.

H

‘Bourgondische kijk op de dijk’
Start nieuwe route Happen en Trappen

LAND VAN MAAs EN WAAL - Een culinaire fietsroute door het Brabantse en Gelderse Land van Maas en 
Waal: ‘Bourgondische Kijk op de Dijk’. Happen en Trappen combineert fietsen en dineren. Het idee: 1 fiets-
route, 5 restaurants, 5-gangen. Een dagvullende activiteit waarbij het natuurschoon de groene draad vormt. 
Een toeristisch-recreatief initiatief voor iedereen. Nu ook in het Land van Maas en Waal. 

De route wordt verzorgd door de volgende horecaondernemers:
 
1. LoGis hoteL restaurant hooGeerd uit: niftrik
2. stadsherBerG de keurvorst uit: ravenstein
3. terras eFFe Zitte uit: megen
4. BrouWer’s haP & taP uit: oijen
5. moeke mooren uit: appeltern

smakelijk genieten in de maashorst
50 kilometer fietsend ontspannen

Uitgestrekte heidevelden
Een gezellig terras in een natuur-
rijke omgeving is een prima locatie 
om de dag te beginnen. Bij camping 
De Heische Tip in Zeeland wordt u 
ontvangen met koffie en gebak. 
Met 4000 hectare vormt natuur-
gebied De Maashorst het grootste 
aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant. Fietsend over paden en 
weggetjes zult u genieten van de 

stilte, terwijl een afwisselend land-
schap van bossen, heidegebieden, 
stuifzand, landbouwgebieden en 
woonkernen aan u voorbijtrekken. 
Bij Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode 
wacht u een heerlijk voorgerecht.

Natuurgebied De Hooge Vorssel 
maakt deel uit van De Maashorst. 
Rond 1900 bestond het landschap 
hier voornamelijk uit uitgestrekte 

heidevelden. Het grootste deel van 
het bos is rond 1940 op de drogere 
delen van de heide aangeplant. 
Op de nattere gebieden zijn akkers 
aangelegd. Door de lage grondwa-
terstand dreigt het bos te verdro-
gen en op allerlei manieren pro-
beert men dit te voorkomen. Aan 
de rand van De Hooge Voorssel 
ligt een zandwinplas. Het uitgegra-
ven zand van deze plas was nodig 

voor de aanleg van de A50. Maar 
belangrijker voor u is het gegeven 
dat aan deze plas Restaurant ’t Bo-
menpark (in Heesch) schitterend is 
gelegen. Bij goed weer heeft u een 
fijn uitzicht en zult u dubbel genie-
ten van een voortreffelijke soep.

Slingerend door het boerenland
Van natuurgebied De Maashorst 
naar het volgende natuurgebied: 
Herperduin. Zes kilometer lang 
fietst u door dit natuurgebied met 
naald- en loofhout, heide, een 
moerasgebied met verschillende 
vennen en heuveltjes met zand-
verstuivingen. Zo brengt de route 
u naar restaurant De Kriekenput 
in Herpen. Daar zal eigenaar Bram 
zich met zijn team inspannen om 
voor u een welverdiend, smakelijk 
hoofdgerecht te serveren.

Van restaurant De Kriekenput fiet-
sen we via het dorp Herpen en 
de Hertogswetering naar schaijk 
om tenslotte uit te komen bij res-
taurant café Nieuw schaijk. Hier 
wacht een verfrissend nagerecht 
en kunt u nog even de benen 
strekken voordat u aan de laat-
ste étappe begint. Nog maar vijf 
kilometer bent u verwijderd van 
het eindpunt. De laatste etappe 
gaat zo snel mogelijk terug naar 
De Heische Tip in Zeeland. Maar 
voordat u deze tocht afsluit, fietst 
u nog een paar kilometer door De 
Maashorst en het tot de Maashorst 
behorende begrazingsgebied De 
Brobbelbies. Een aangenaam slot-
stuk.

BERNHEZE - De Maashorst, De Hooge Vorssel en Herperduin volgen elkaar op en schotelen 
u een gevarieerd landschap voor, waarbij genieten en ontspannen de kernwoorden van de 
dag worden. DE HEiscHE TiP, EETcAFé ’T PUMPKE, ’T BOMENPARK, DE KRiEKENPUT EN 
cAFé REsTAURANT ZAAL NiEUW scHAiJK nodigen u uit.

vakantietiP
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Deze route gaat door het dal van 
de Leijgraaf langs de Klotbeek, ver-
noemd naar de ‘klotten’ of kluiten 
die men hier vroeger stak uit ge-
droogde turfachtige waterbodem. 

Deze klotten werden gebruikt als 
stookmateriaal. Vervolgens loopt 
u over de hoger gelegen zandrug 
naar de Heeswijkse bossen en door 
de velden aan de noordkant van 
Heeswijk-Dinther weer naar het 
startpunt. 

Als startpunt nemen we Landgoed 
Dintherstaete, knooppunt 74. 
Van 74 loopt u naar 73 en vervol-
gens langs de noordkant van de 
Leijgraaf naar 2. U passeert hier de 
Klotbeek. Van 2 naar 1 naar 89 en 
72 loopt u over de hoger gelegen 

zandrug. Bij 1 kunt u desgewenst 
de Fazanterie bezoeken. Wande-
lend over de stoppelveldseweg 
ziet u duidelijk het hoogteverschil 
tussen dit gebied, vroeger voor-
namelijk heide en dennenbossen, 
en het lager gelegen en vrucht-
baardere beekdal. Van 72 naar 79 
loopt u de Heeswijkse bossen in. 
U passeert hier café restaurant de 
stanserhorn. Bij 79 gaat u linksaf 
naar 60 om hier weer de bossen in 
te gaan naar 70. 
Bij 60 kunt u besluiten om de mu-
seumboerderij, de ‘dier en tuin-
weide’ of een van de terrassen te 
bezoeken. Allen zeer de moeite 
waard. 
Bij 70 gaat u naar 71 over ‘het 
schoor’ weer de bossen uit en het 
dal van de Leijgraaf in. Van 71 naar 
75 en 31 loopt u door een gebied 
dat al veel eeuwen door Heeswijk 
en Dintherse agrariërs is bewerkt. 
U kijkt hier links over de velden 

naar de Heeswijkse bossen of 
rechts op de skyline van Heeswijk-
Dinther met de drie kerken. Vanaf 
31 gaat u weer naar het startpunt. 
De knooppunten in de route zijn 
op bijgaande kaart in geel weerge-
geven. 
De route kent enkele horecagele-
genheden die afhankelijk van dag 
en tijdstip waarop u loopt geopend 
zijn. Met de kaart in de hand kunt 
u naar wens de route inkorten of 
uitbreiden of op ieder ander punt 
starten. Veel wandelplezier.

Beekdal en bossen Heeswijk-Dinther 7,2 km

MooiBernhez e  wandelroutes

Door Frank Geenen

BernheZe – Bernheze kent ruim 225 kilometer wandelroutes in een wandelknooppunten netwerk. Je kunt van knooppunt naar knooppunt lopen en op die 
manier je eigen route bepalen. De Mooi Bernhezekrant maakt het u gemakkelijk en komt met een uitgewerkte route. Neem op een mooie wandeldag deze 
Mooi Bernhezekrant onder de arm om de route te lopen. Geniet van de natuur, de cultuur en de rust die u onderweg tegenkomt. Zo kunt u de omgeving 
dicht bij huis op een andere manier beleven. U zult zien dat u na de wandeling voldaan zult terugkijken en snel een volgende wandeling plant. Het wan-
delroutenetwerk wordt beheerd door iVN Bernheze. 

MEER INFORMATIE HORECA: www.dintherstaete.nl; 
www.stanserhorn,nl, www.leygraaf.nl; www.aquarest.nl 
MEER INFORMATIE BEZIENSWAARDIGHEDEN: 
www.derooiehoeve.nl; www.museumboerderij.nl 
www.dierentuinweide.nl 
Een kaart van het complete netwerk in Bernheze is op 
www.iVNBernheze.nl te vinden. 

Vorssel en Wijst 
in deze route loopt u nabij de peel-
breukrand, nog net op het hogere 
deel van de breuk, de Horst. Deze 
breukranden kenmerken zich door 
het verschijnsel wijst. sterk ijzer-
houdend grondwater dat onder 
druk van de breuk naar het opper-
vlak wordt geperst. Van het wijst-
verschijnsel is hier niet veel meer 
te zien. Wel duiden gebieds- en 
straatnamen hier nog op het voor-
komen van wijst. Je loopt over het 
heide- en bosgebied de Vorssel, 
een uitloper van de Maashorst en 
door de akkers naar de breukrand. 
Op Donzel is de breuk in het hoog-
teverschil goed te zien. Net onder 
de bebouwing van Heesch loopt u 
weer terug naar ‘t Bomenpark.
 
Als startpunt nemen we het bo-
menpark aan de Graafsebaan. Een 
bezoekje aan dit arboretum en 
een wandeling rond de vijver zijn 
zeker de moeite waard. Vanaf het 
startpunt loopt u naar 32 en ver-
volgens door bos, hei en over de 
golfbaan naar 63. Van 63 steekt 
u de Heescheweg over naar 62. 
Via het oude woongebied Donzel 
loopt u naar 61, 59 en 4. Je ervaart 
hier de weidsheid van de nog re-

latief recente ontginningsgronden 
in het ‘het Grolder’. Tussen 61 en 
4 zie in het hoogteverschil duide-
lijk de breuk in de aardkorst. Van 
4 loopt u weer richting Heesch, 
knooppunt 7. Daar gaat u rechtsaf 
de Ruitersweg in richting 6. De 
Ruitersweg is een restant van een 
oude verbindingsweg tussen Den 
Bosch en Grave en doorlopend tot 
in Duitsland. De weg werd veel-
vuldig gebruikt door soldaten en 
ruiters. 
Van 6 loopt u via de Wijsstraat 
richting 35 om vervolgens via 34 
en 33 weer bij het bomenpark uit 
te komen. Eventueel is de route 
met 1,5 km in te korten door er bij 
61 voor te kiezen direct naar 34 te 
wandelen over de Vinkenstraat en 
het heidegebiedje op de Vorssel. 

De knooppunten in de route zijn 
op bijgaande kaart in geel weerge-
geven. 
Bij het startpunt, het bomenpark is 
ook café restaurant ‘t Bomenpark-
te vinden. Ook op de golfbaan is 
het mogelijk om een consumptie te 
nuttigen. Met de kaart in de hand 
kunt u naar wens de route inkor-
ten of uitbreiden of op ieder ander 
punt starten. Veel wandelplezier.

Vorssel en Wijst Heesch 7,5 of 9 km

MEER INFORMATIE HORECA: www.bomenpark.nl; 
www.dehoogevorssel.nl 
Een kaart van het complete netwerk in Bernheze is op 
www.iVNBernheze.nl te vinden. 
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VORsTENBOscH - Op 30 juni 
gingen de gebroeders Pittens van 
start in een nationale wedstrijd 
op het circuit van Markelo. Dit is 
een mooi circuit dat loopt door de 
bossen. Het weer was super en 
daarom lag het circuit er perfect 
geprepareerd bij.

Wesley zette in de MX1/MX3 trai-
ning een achtste tijd op de klokken 

en was hier niet helemaal tevreden 
over. De eerste manche begon he-
laas met een tegenslag want na 
een goede start kwam hij ten val 
en omdat het lang duurde voordat 
hij zijn motor weer aan de praat 
had, moest hij zijn weg met een 
grote achterstand vervolgen. Fa-
natiek zette hij de achtervolging 
in en wist zich nog helemaal terug 
te knokken naar een zesde plaats. 

Ook in de tweede manche pakte 
hij een redelijk goede start en kon 
rond de tiende plaats aan de wed-
strijd beginnen. Binnen een aantal 
ronden werkte hij zich op naar een 
vierde plaats. in de slotfase zette 
Wesley alles op alles en wist in de 
laatste ronde Remco Doornwaard 
nog te passeren om uiteindelijk als 
tweede over de finish te komen.
Ook Thierry Pittens wonende in 
Vorstenbosch ging van start in 
Markelo en wel bij de MX2 Nati-
onalen. Helaas begon de dag met 
een tegenslag voor Thierry want in 
de tijdtraining zat zijn injector dicht 
waardoor hij geen tijd kon zetten 
en op een zesentwintigste plaats 
werd geklasseerd.
Omdat hij in beide manches een 
slechte startplaats had, zat hij er 
in zowel de eerste als de tweede 
manche niet goed bij na de start. 
Dit resulteerde uiteindelijk in twee 
keer een negentiende plaats. Wel 
heeft Thierry zijn plaats in het NK 
MX2 vast weten te houden.
Op het gebied van het NK Moto-
cross is voor de gebroeders Pittens 
nu de zomerstop aangebroken.

Wisselend succes voor de gebroeders Pittens

Bernheze sportief

drie dagen feest en spektakel op de hei
24-uurs Solexrace: 3, 4 en 5 augustus 2012 

Millstreetband weer terug
Drie dagen lang uit je dak gaan op 
de klassiekers van 90’sNOW!. De 
geniale mash-up van de Memphis 
Manics, de Nederfolkrock van BZB, 
de opzwepende covers van 30EU-
ROLiVE of de beregezellige mu-
ziek van de Wc Experience. Een 
grote verrassing is de comeback 
van Mark van Demen en zijn Mill-
streetband. Zij speelden jarenlang 
elke feesttent en iedere kermis 
helemaal plat en dat gaan ze, met 
dit eerste optreden sinds 7 jaar, nu 
ongetwijfeld wéér doen. 

24-uurs Solexrace
Voor de deelnemers wordt het nu 
langzamerhand echt spannend. 
Maanden van testen, proefrijden, 

bloed, zweet en tranen, om in dit 
doldwaze weekend een ijzersterke 
prestatie neer te kunnen zetten. 
Zaterdag 4 augustus om 16.00 
uur gaan meer dan 100 strak ge-
motiveerde teams van start, uiter-
aard weer volgens de methode Le 
Mans. 

2-uurs Brommerrace
Nieuw op het programma is deze 
keer de 2-uurs Brommerrace. Een 
nieuw parcours, nieuwe deelne-
mers en een nieuwe uitdaging. Zij 
zullen 2 uur lang moeten laten zien 
wat ze kunnen op dit aparte par-
cours. De brommers trainen op za-
terdag van 18.00 tot 19.00 uur en 
starten zondag om 12.00 uur met 
hun race.

Kinderprogramma
Ook dit jaar is er weer een kinder-
programma, waarvoor de hulp is 
ingeschakeld van Jong Nederland 
HDL. Op zondagmorgen zullen zij 
vanaf 10.00 uur de kinderen op 
gepaste wijze vermaken met aller-
lei activiteiten. 

Camping
Voor bezoekers die niks van het 
driedaagse spektakel willen missen 
is er een speciaal campingterrein 
aangelegd met toiletten en wasge-
legenheid.

Kaarten zijn online te koop via de 
website, maar ook bij alle FreeRe-
cordshops, Zaal/Restaurant stan-
serhorn (Heeswijk-Dinther), Ta-
baksspeciaalzaak Jan van Roessel 
(schijndel), cD Kiosk (Oss), café 
Frappant (Berlicum), café de Ke-
tel (Vorstenbosch) en café Boetje 
(Geffen). 

HEEsWiJK-DiNTHER - In volle galop naar de start, waar de solexen op een rij staan te wachten! Op 3, 4 en 
5 augustus vindt voor de zesde keer het festival rondom de grote 24-uurs Solexrace plaats. De spanning van 
de start is voelbaar en wanneer de solexen het voortdurende geronk laten horen, kan het feest beginnen. 
Het is een spektakel en die benaming voor dit evenement is niet overdreven. Drie dagen een sensationeel 
muzikaal programma, opvang en animatie voor de kinderen, hét festival om uw vakantie zinderend af te 
sluiten. Natuurlijk is KiKa (Kinderen Kankervrij) weer het goede doel waarvoor wordt ge(st)reden. Nieuw op 
het programma is dit jaar een aparte 2-uurs Brommerrace. 

Meer info over de voorverkoop, 
tickets, camping, inschrijvingen en 
het feestprogramma is te vinden 
op www.24uurssolexrace.nl

Win 2 Weekend – entreebeWijzen 24-uurs solexrace
deMooiBernhezekrant verloot 2 x 2 weekendkaarten t.w.v. € 120,00

de organisatie van de 24-uurs solexrace stelt 2 setjes van 2 weekendkaarten beschikbaar voor de lezers 
van deMooiBernhezekrant. het evenement 3-4-5 augustus 2012 heeft een groot muziekprogramma, 
de kinderen worden vermaakt en dat alles terwijl de solex-teams een waar gevecht leveren voor de eer!

Weet jij het goede antwoord?
Welke Nederlandse ‘Rock en Lol’ band is medeorganisator van de 24-uurs Solexrace ?
Hoe heet de mascotte van de 24-uurs Solexrace ?

Mail de goede antwoorden op deze vragen naar info@demooibernhezekrant.nl. Vermeld duidelijk je naam, 
e-mailadres en telefoonnummer, zodat we kunnen laten weten dat je gewonnen hebt. insturen voor 30 juli 2012. 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Meer informatie over het evenement: www.24uurssolexrace.nl

p
l

a
a

n
k

g
a

s
 d

u
r

 2
 c

a
f

é
s

 e
n

 u
n

n
e

 s
t

ie
r

e
n

s
t

a
l

wc experience

kika

op het terras

solex

aerobic en Zumba 
vakantielessen
Bij Sine-Cura in CC Servaes

HEEsWiJK-DiNTHER - Voor de 
sportievelingen onder ons geven 
Dian Hendriks en Hedi Vos in de 
vakantieperiode extra Aerobic en  
Zumbalessen. Vooraf aanmelden 
is niet nodig.

Data en tijden lessen
Donderdag 2 augustus. 09.00 
tot 10.00 uur Aerobic door Dian. 
18.30 tot 19.30 uur Aerobic door 
Dian
Maandag 6 augustus 18.30 tot 
19.30 uur Zumba door Hedi. 19.30 
tot 20.30 uur Aerobic door Hedi
Donderdag 9 augustus 09.00 
tot 10.00 uur Aerobic door Dian. 
18.30 tot 19.30 uur Aerobic door 
Dian
Maandag 13 augustus 18.30 tot 
19.30 uur Zumba door Hedi. 19.30 
tot 20.30 uur Aerobic door Hedi
Donderdag 16 augustus 09.00 
tot 10.00 uur Aerobic door Dian. 
18.30 tot 19.30 uur Aerobic door 
Dian. € 3,00 per les of € 7,50 per 
3 lessen.

Brigitte tel. 06 11617800

Heikantsedijk 1a - Heeswijk-Dinter
www.mrs.bouquet.nl

Haal het zonnetje in huis 
met een mooi veldboeket

Openingstijden:
woe. t/m vrij. 10.00 uur 

tot zonsondergang
zat. 10.00-18.00 uur

zo./ma./di. wanneer het bord 
op het pad staat.

fietsrOute 51

vakantietiP
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sterrenwacht Halley is een van de 
grootste amateur-sterrenwachten 
in Nederland, niet alleen in de 
maat van het gebouw en de mo-
gelijkheden, maar ook in het aantal 
trouwe leden, maar liefst 200. On-
der die leden zitten een paar be-
roemde namen op het gebied van 
de astronomie. 
Daarmee geven zij het belang van 
de sterrenwacht aan en ook om 
op de hoogte te willen blijven van 
de ontwikkelingen via het kwar-

taalmagazine ‘Halley Periodiek’. 
Halley heeft actieve clubleden. 
Niet alleen op het gebied van 
communiceren met de achterban, 
maar ook op andere vlakken. Het 
gebouw is ontworpen door een 
lid-architect; de koepels door een 
lid-constructeur. Alle activiteiten 
worden in eigen beheer georga-
niseerd. Onderhoud van appara-
tuur, bouw, software, presentaties, 
ontvangst van groepen, cursussen. 
Noem maar op. 

Voorlichting 
De leden van de sterrenwacht Ver-
eniging vinden het belangrijk ster-
renkunde meer populair te maken. 
Naast de cursussen en open dagen 
zijn er rondleidingen voor scholen. 
in het planetarium wordt een virtu-
ele reis in een ruimteschip gemaakt 
langs het iss (=internationale ser-
vice station) waar in laboratoria 
soms ruimteschepen aangekop-
peld zijn om voorraad te brengen 
of astronauten af te lossen. De reis 

gaat dan verder het heelal af langs 
de sterren en de planeten met hun 
manen. Uitleg wordt gegeven door 
de experts. Met opzet wordt geen 
voorlichtingsfilm met standaard 
toelichting vertoond. Daarbij kan 
namelijk niet ingegaan worden op 
vragen van de aanwezigen. 

Activiteiten
De leden van de vereniging zijn 
gevarieerd in leeftijd en in activi-
teiten. Er zijn leden die het leuk 
vinden om voorlichting te geven 
of schoolkinderen te voorzien van 
materiaal voor een spreekbeurt op 
school. Anderen vinden het prima 
om de organisatie van bijeenkom-
sten of onderhoud van het ge-
bouw op zich te nemen en weer 
anderen zoeken de hemel af naar 
nieuwe waarnemingen. Bovendien 
is er een actieve club van astrofo-
tografen. Zij fotograferen maan, 
planeten en verre sterrenstelsels. 
Zij hebben een eigen koepel waar 
twee telescopen staan opgesteld 
(30 cm Jones Bird Newtontele-

scoop en Takahashi Epsilon 300). 
Deze laatste is een speciale telelens 
voor de astrofotografie. 
Heel bijzonder is dat er speciale 
cursussen voor kinderen worden 
gegeven. En van die jonge leer-
lingen is er een uitgegroeid tot 
een amateur deskundige die op 
14 april als 14 jarige de Hugo van 
Woerdenprijs in ontvangst mocht 
nemen voor zijn kennis en inzicht 
in de sterrenkunde. Twan Bek-
kers uit Berlicum is dan ook vaak 
in de sterrenwacht te vinden, voor 
waarnemingen en sterrenfotogra-
fie. Ook helpt hij bij de ontvangst 
van groepen en geeft lezingen. 

Er is zoveel te zien en te beleven 
op de sterrenwacht dat u zelf een 
keer een kijkje moet nemen. in 
de vakantieperiode is er een pu-
blieksavond op 20 juli. Bij een hel-
dere hemel, kunt u zelf ervaren dat 
saturnus momenteel dicht bij de 
maan staat (2 handbreedtes gezien 
vanaf de aarde). 
www.sterrenwachthalley.nl

HEEscH - Als het dak van de koepel openschuift is het uitzicht wijds en groots. Maar dat uitzicht heeft een 
ander doel dan wij overdag waarnemen. Gebouwen en – in de avond – verlichting liggen ver weg. Dichtbij 
velden en een enkele boom. Niet zonder reden.

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl
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gecerti� ceerd

•inkoop •verkoop •import •bemiddeling •zoekopdrachten •schadeherstel

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afl everkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! 
• Over het algemeen zijn alle jong gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

MRB=Motorrijtuigenbelasting

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afl everkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! • Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afl everkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! 

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente 

bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen! 

Tevens doen wij ook aan verkoop bemiddeling van uw huidige auto!

Merk Km Jaar
Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line 62.675 2010 
BMW 118D Coupé High Executive M-uitv. Start/Stop  2.859 2011 
Chevrolet Spark 1.0 LS BI-FUEL Airco MRB VRIJ  37.018 2011
Daewoo Matiz 0.8i SE 5drs Stuurbekr. CPV Elektr. ramen 1e eig. 122.797 2000
Fiat 500 0.9 Twin-Air Sport Half leder lmv MRB VRIJ  968  2011 
Kia Rio Eco Dynamic, 5 drs, airco MRB VRIJ 3.919 2011
Mazda 2 1.3 5drs Cool Airco  8.600  2011 
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV VERKOCHT 110.000 2006 
Mini One 1.6 Pepper airco S-looks  123.954  2004 
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco  87.952  2004 
Mercedes A-170 Autom. Avantgarde Airco  40.978  2008 
Mercedes C 220 CDI Estate Autom.Bussines class Avantgarde ECC  38.412  2012 
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB VRIJ  4.543  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs navi MRB vrij VERKOCHT  7.155  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB VRIJ VERKOCHT 8.951  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  3.884  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  44.504  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  20.264  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Connect Full map Navi MRB VRIJ 18.432  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary MRB VRIJ VERKOCHT 4.237  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary MRB VRIJ 2.132  2011
Opel Zafira 1.7 CDTi Cosmo 7 pers., Full map navi, clima  3.403  2011
 

Merk Km Jaar
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers.  1.728  2011 
Landrover Freelander 2.0 TD4 SE autom. 4wd A/C Leder/alcantara  263.550  2002 
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco  1.340  2010
Renault Twingo 1.5 dci collection Eco 2, airco MRB VRIJ 26.124 2011
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style VERKOCHT 7.660  2010 
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima 5  3.670  2009 
Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs  3.879  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB VRIJ 5-drs Airco VERKOCHT 13.650  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB VRIJ 5-drs Airco VERKOCHT 5.778  2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ  5.937  2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ  2.524  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ  22.342  2010 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ  34.321  2010
Suzuki Alto 1.1 5drs GL scherpe prijs weinig km 68.660 2002
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV  6.200  2011 
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco VERKOCHT 36.800  2008 
Suzuki Swift 1.3 Comfort-sport 3 drs Airco  18.229  2009 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB VRIJ  1.083  2011 
VW Golf 1.4 75 pk 3 drs Comfortline  Airco VERKOCHT 187.927 1998
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline  117.221  2004 
Volkswagen Polo 1.2 12V Trendline 3drs Airco LPG  64.128  2008 
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline  55.950  2009 
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line  131.330  2005

Extra scherpe vakantieprijzen t/m 25 juli 2012

vakantietiP

een plek met een wijds uitzicht
                      Sterrenwacht Halley
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het molka blokkenspel

SPELREGELS VOOR MOLKA BLOKKENSPEL

•	 Maak een veld van touw of b.v. scheerlijnen volgens de tekening.
•	 Leg een matje of houten lat op 3 meter afstand van het veld. Dat is dan de werpafstand.
•	 Zet de 14 blokken (met de cijfers naar de werplijn gericht) willekeurig in 2 rijen in het veld. 
 (De blokken hebben de cijfers 0 t.m. 13)
•	 Om beurten probeer je met de werpblok (vanaf de werplijn) een blok om te gooien.
•	 Het cijfer dat op de omgegooide blok staat geldt voor de puntentelling.
•	 De ‘0’ telt voor 0 of 14 punten, hier mag je zelf voor kiezen.
•	 Gooi je 2 of meer blokken om, dan krijg je de punten van het aantal blokken dat je hebt omgegooid. 
 (Dus niet de cijfers die erop staan.)
•	 Op de plaats waar de omgevallen blokken terechtkomen, zet je ze weer overeind. 
 Ze komen dus steeds verder uit elkaar te staan.
•	 indien de blokken buiten het veld gegooid worden, zet je ze op de plaats waar ze het veld uitgingen 
 weer in het veld, zo dicht mogelijk langs de lijn.
•	 Wie het eerst precies 50 punten heeft gehaald, is de winnaar; het spel is dan afgelopen.
•	 Gooi je echter meer dan 50 punten, dan val je terug naar 25 punten en speel je vandaar weer verder.
•	 Als je 3x achtereen misgooit, ben je af en doe je dit spel niet meer mee.
•	 Een van de deelnemers wordt aangewezen om de stand bij te houden
•	 Het spel is met een onbeperkt aantal personen te spelen, voor jong en oud!

avontuurlijk barbecueën
Spareribs (varkensribben) op de barbecue

Bereiding
spoel de spareribs af onder koud 
water en verwijder alle loszittende 
stukjes bot en andere deeltjes. 
Dep het vlees droog met een stuk 
keukenpapier. Verwijder het harde 
buikvlies aan de holle zijde van de 
slab. Begin aan de dikke kant van 
de slab en trek het vlies naar de 
dunne kant. Dit gaat het gemakke-
lijkst door een mes (botte kant) of 
vinger tussen het vlies en de eerste 
rib te wringen. snijd de ribslabs op 
de gewenste lengte. Let op: Hoe 
groter de stukken, hoe langer het 
duurt voordat ze gaar zijn. 

Meng alle ingrediënten goed door 
elkaar in een grote bak en laat het 
vlees er 3 uur in marineren in de 
koelkast. Zorg er voor dat al het 
vlees in aanraking komt met de 
marinade.
Haal een uur voor gebruik de rib-
betjes uit de koelkast om ze alvast 

op temperatuur te laten komen. 
De spareribs hebben een lange tijd 
nodig om langzaam gaar te wor-
den. Reken hiervoor zo’n 2,5 – 3 
uur. in die tussentijd hebt u mooi de 
tijd om een biertje te drinken, alvast 
een stukje stokbrood te eten en de 
saus voor de ribbetjes te maken. 

Allergie-informatie
sojasaus is niet geschikt voor ie-
mand met glutenallergie.

Barbecuesaus
De saus wordt gemaakt op een ba-
sis van tomaten, suiker en azijn. Dit 
recept is eenvoudig.

Bereidingswijze
Doe alle ingrediënten in een meng-
kom en meng goed zodat de suiker 
oplost. Laat een poosje staan om 
de verschillende smaken goed te 
laten mengen. 

Het kost iets meer tijd, maar het resultaat is er ook naar. Verrukkelijk met een heerlijke saus en dan op de 
barbecue. Natuurlijk kan het ook onder de grill. Laat u dus niet afschrikken als het weer niet meezit. Zelf heb 
ik het weleens gedaan in de open haard. Dat was heel leuk, alleen het schoonmaken van het huis na afloop 
was wat minder. Maar….. bent u avontuurlijk ingesteld? Laat u zich dan vooral leiden door uw ingevingen.

Wanneer je ’s zomers op de camping bent, 
worden er –meestal na het avondeten- al-
lerlei spelletjes gespeeld. Naast klassiekers 
als badminton en jeu de boules kwamen 
wij enige tijd geleden een spel tegen dat 
door iedereen gespeeld kan worden, zelfs 
tegelijkertijd door jong en oud. Het spel 
heeft kennelijk een Zweedse oorsprong 
en heet: Molka blokkenspel. Meestal is 
het door de eigenaar van het spel zelf ge-
maakt, maar het is tegenwoordig ook te 
koop bij camping-speciaalzaken. 

Het Molkka blokkenspel 
 
Wanneer je ’s zomers op de camping bent, worden er –meestal na het avondeten- 
allerlei spelletjes gespeeld. Naast klassiekers als badminton en jeu de boules 

kwamen wij enige tijd geleden een spel tegen dat door iedereen gespeeld kan 
worden, zelfs tegelijkertijd door jong en oud. 
Het spel heeft kennelijk een Zweedse oorsprong en heet: Molkka blokkenspel. 

Meestal is het door de eigenaar van het spel zelf gemaakt, maar het is tegenwoordig 
ook te koop bij camping-speciaalzaken. (bijvoorbeeld de Wit in Schijndel) 
 

Hieronder de spelregels van het spel, een tekening van het speelveld en enkele 
schetsen hoe het spel zelf te maken is. 
 

Spelregels voor Molka blokkenspel 
 
• Maak een veld van touw of b.v. scheerlijnen volgens de tekening. 
• Leg een matje of houten lat op 3 meter afstand van het veld. 
• Dit is dan de werpafstand. 
• Zet de 14 blokken (met de cijfers naar de werplijn gericht) willekeurig in 2 rijen in 

het veld.  
(De blokken hebben de cijfers 0 t.m. 13) 

• Om beurten probeer je met de werpblok (vanaf de werplijn) een blok om te 
gooien. 

• Het cijfer dat op de omgegooide blok staat geldt voor de puntentelling. 
• De '0' telt voor 0 of 14 punten, hier mag je zelf voor kiezen. 
• Gooi je 2 of meer blokken om, dan krijg je de punten van het aantal blokken dat 

je hebt omgegooid. (Dus niet de cijfers die erop staan.) 
• Op de plaats waar de omgevallen blokken terechtkomen, zet je ze weer overeind. 

Ze komen dus steeds verder uit elkaar te staan. 
• Indien de blokken buiten het veld gegooid worden, zet je ze op de plaats waar ze 

het veld uitgingen weer in het veld, zo kort mogelijk langs de lijn. 
• Wie het eerst precies 50 punten heeft gehaald, is de winnaar; het spel is dan 

afgelopen. 
• Gooit men echter meer dan 50 punten, dan val je terug naar 25 puntenen speel 

je vandaar weer verder. 
• Als je 3x achtereen misgooit, ben je af en doe je dit spel niet meer mee. 
• Een van de deelnemers wordt aangewezen om de stand bij te houden 
• Het spel is met een onbeperkt aantal personen te spelen, voor jong en oud!. 
 

Afmetingen speelveld Molkka Blokkenspel 
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Blokken door elkaar neerzetten  

nneerneerzetten 

AFMETINGEN SPEELVELD MOLKA BLOKKENSPEL

BOUWTEKENING MOLKA BLOKKENSPEL

INGREDIëNTEN SPARERIBS

- 0,5 kop cointreau

- 0,5 kop sojasaus

- 1 ananasschijf, in stukjes

- 2 theelepels gemberpoeder

- 0,5 kop honing

- 0,5 kop witte wijnazijn

- 1 citroen, in schijfjes

- 2 tenen knoflook, uitgeperst

- 5 zwarte peperkorrels, 

gemalen of goed gekneusd

- 1,5 kg ribben

INGREDIëNTEN SAUS- 200ml appel azijn- 200ml ketchup- 3 eetlepels donkerbruine suiker
- 1 eetlepel mosterd- 1 eetlepel honing- 1 theelepel zout- 1/2 theelepel gedroogde - spaanse rode peper of een beetje cayenne peper)

Veel plezier met de 
voorbereidingen en smakelijk eten

Dankzij het natte weer en de rede-
lijke temperaturen is de natuur in 
zijn nopjes. Overal waar je kijkt zie 
je groen in heel veel verschillende 
schakeringen. Nu, eind juli, heb-
ben de tere kleuren groen plaats 
gemaakt voor stevig in groen ge-
vestigde struiken, bomen en plan-
ten. Wie ooit in de tropen is ge-
weest herkent het groen van nu 
met de uitbundige kleuren van de 
bloei. En, omdat de tuin zo mooi is 
in de zomer en we toch al druk zijn 
met van alles en nog wat, wachten 
we meestal met snoeien. 
Toch kan ook in de zomer al ge-
snoeid worden. Met name de 
vroeg bloeiende struiken zijn dank-
bare klanten voor de zomersnoei. 
Wanneer elk jaar het oudste hout 
uit de struik (Forsythia, Weigelia 
of spiraea) wordt gehaald, blijft de 
bloei van deze struiken constant. 
Ook de vuurdoorn kan na de bloei 

gesnoeid worden. De twijgen die 
vrucht gaan dragen in het najaar, 
laten we natuurlijk zitten. Maar 
door elk jaar tijdig te snoeien wordt 
voorkomen dat de vuurdoorn - 
vaak gebruikt als leiplant – te ver 
van de muur af groeit. Ook Rho-
dodendron, hulst, kardinaalshoed, 
Japanse azalea, kunnen in de zo-
mer gesnoeid worden. Wacht niet 
te lang met ingrijpen in heesters 
die te groot dreigen te worden. Bij 
te lang wachten wordt de struik er 
niet mooier op als er heftig moet 
worden ingegrepen omdat deze 
het loodje dreigt te leggen door 
verstikking. Bent u er niet zeker 
van of u nu kunt snoeien, dan 
kunt u de stelregel aanhouden dat 
snoeien in groeiende struiken, die 
volledig in blad zijn, nooit proble-
men geeft. 

Fons Baerken, Hovenier 

Groeien, bloeien en 
snoeien

door Marcel van der Steen
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Onderweg zie je veel van zijn 
vriendjes vreemde dingen doen. 
Zoek maar eens naar het hert dat 
in een nest van de vogels ligt, of 
zijn vriend de vos die op een le-
lieblad in het water zit…. Dat kan 
toch helemaal niet?
in het betoverde speelbos kun je 
volop klimmen, voelen, balance-
ren, wandelen en genieten. En: je 
natuurkennis testen. De vragen 
vind je bij de entree van het avon-
turenpad en op de routekaart, die 
gratis verkrijgbaar is bij charme 
camping De Holenberg in schaijk. 
De antwoorden hoor je aan het 
einde van het pad, vlakbij de to-
verboom.

Het betoverde speelbos is geschikt 
voor jong en oud. Dus neem papa, 
mama, opa en oma ook mee. Het 
halfverharde pad zorgt dat het bos 
goed begaanbaar is voor minder-
validen.

Het avonturenpad ligt tegenover 
charme camping De Holenberg, 
Udensedreef 14 in schaijk. Volg 
de borden camping de Holenberg, 
om bij het pad te komen. Meer in-
formatie op ww.toerismelanderd.
nl en facebook.com/docusdedas.

kom je ook een handje 
helpen? Veel plezier! 

een mooie stek voor jongeren
Jongerenwerk Checkpoint – Heesch heeft altijd open huis

in het gebouw van Vivaan aan de 
La sallestraat in Heesch ‘check-
point’ is het soms een gaan en 
komen van jongeren die wel eens 

wat anders willen dan thuis zitten. 
En welke 12-jarige gaat nou naar 
de kroeg? Op straat hangen is ook 
een alternatief, maar daar is de lol 

snel van af. Zeker als dat leidt tot 
klachten uit de buurt of erger: con-
tact met de politie. Het gaat bij kat-
tenkwaad echt niet altijd om lekker 

pesten. Meer om: wat zullen we nu 
eens gaan doen? TV is saai, thuis is 
saai, vervelend of erger…. en het 
hoofd staat naar gezelligheid en 
experimenteren.

Dat bieden is het doel van de jon-
gerenwerkers. Daar worden allerlei 

activiteiten georganiseerd op het 
gebied van sport, spel, kunst en 
cultuur en vooral ook muziek. Er is 
een gymzaal voor boksen, kickbok-
sen en zaalvoetbal. Er staat een ta-
feltennistafel, biljart, TV, computer, 
noem maar op. Je vindt er leeftijd-
genoten en – als dat van toepas-
sing is – een luisterend oor. Vaak 
komt er spontaan een onderwerp 
op tafel waar iedereen belangstel-
ling voor heeft. Voor meiden is er 
een speciaal meidending op don-
derdagmiddag 15.30 – 17.30 uur.
checkpoint is open van maandag 
t/m vrijdag, zowel overdag als  
’s avonds. 

Maar ook op straat komen we de 
jongerenwerkers tegen van Vivaan. 
Zij rijden of lopen rond en leggen 
contact met jongeren op hangplek-
ken. soms ook komen ze iemand 
tegen die echt hulp nodig heeft. Als 

het kan bieden ze ondersteuning. 
Maar soms is dat niet voldoende 
en moet er iemand met specialisti-
sche kennis en kunde ingeschakeld 
worden. Bijvoorbeeld bij thuislo-
zen met drugs- en/of alcoholver-
slaving. Daarbij wordt deskundige 
hulp ingeschakeld en wordt de jon-
gere onderdak geboden en bege-
leiding gegeven. Belangrijk voor de 
jongerenwerkers is het vertrouwen 
wat er over en weer is. De vier jon-
gerenwerkers uit Bernheze werken 
daarom heel nauw samen, maar 
wel met wisselende uren. 

Tweemaal per jaar kom je mensen 
van jongerenwerk tegen bij sportz 
On Tour. Met sport en spel wordt 
aandacht gegeven aan diverse 
sportmogelijkheden en nieuwe 
sporten. sportz on Tour wordt op 
vaste, centrale plekken in de ker-
nen van Bernheze georganiseerd. 
Maar ook in de vakanties zitten de 
jongerenwerkers niet stil. De deu-
ren van checkpoint staan open en 
er wordt vaker op straat rondge-
keken. contact leggen, in gesprek 
gaan en interesse wekken voor ac-
tiviteiten. Voor de zomer is er geen 
vast programma. in samenspraak 
met de jongeren wordt het pro-
gramma gemaakt. 
Er is budget om samen leuke din-
gen te organiseren en, wie weet, 
wordt het een fantastische zomer-
vakantie met leeftijdgenoten; ook 
thuis!

HEEscH – De jongeren in Heesch van 10 tot 23 jaar kunnen – bijna – elke avond van de week 
zich vermaken met leeftijdgenoten. snookeren, biljarten, internetten of gewoon een goed 
gesprek opzetten over allerlei verschillende onderwerpen. Het jongerenwerk in Bernheze is 
onderdeel van Vivaan, centrum voor Participatie.

‘Bij CheCkpoInt Is 
voor elk wat wils’

help het bos is
betoverd! 

scHAiJK - DOcUs DE DAs HEEFT JOUW HULP 
NODiG. ER is NAMELiJK iETs RAARs MET HET 
BOs AAN DE HAND. WAT ER is GEBEURD, HOOR 
JE AAN HET BEGiN VAN HET AVONTURENPAD. 
MAAR PssssT, LEEs DiT ALVAsT:  sinds de bosheks 
haar pan verandersoep in het meertje van het bos liet 
vallen, heeft Docus zijn vriendjes niet meer gezien. 
Alle dieren denken sindsdien een ander dier te zijn. 
Docus durft het bos niet in, anders verandert hij ook 
nog. En de heks vertelde dat het bos alleen bevrijd 
kan worden door het water uit het meertje over de 
wortels van de oude toverboom te gooien aan het 
einde van het pad. Docus en de dieren kunnen dit 
zelf niet. Alleen kinderen kunnen zonder gevaar het 
bos in en het water aanraken. Kom jij Docus helpen?

vakantietiP

Foto: Ad Ploegmakers
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In een mooie struik, dicht bij de tuinen van het dorp, woonde de familie Egel. Vader egel, 

moeder egel en 3 kleine egeltjes. De kleine egeltjes heetten Vriendje, Maatje en Klaartje. Ze 

waren alle drie bijna even oud, maar niet allemaal even braaf. Het kleinste egeltje Klaartje, 

was eigenlijk wel een beetje ondeugend. Vader egel en moeder egel waarschuwden de kindjes 

egel om niet verder dan twee meter van het holletje af te dwalen. Het kon heel gevaarlijk 

zijn als de kleine egeltjes gezien zouden worden door honden of mensen. Bovendien was 

er een weg, dichtbij de struik waar de familie Egel woonde. Op een mooie avond – egeltjes 

slapen overdag en spelen ’s nachts – waren papa en mama egel gaan zoeken naar voedsel. 

Koolbladeren, slabladeren en soms brachten ze zelfs kattenbrokjes mee. Vriendje en Maatje 

waren zoet samen aan het spelen, maar Klaartje had kriebelvoetjes en haar buikje zei: “ik 

wil een beetje op avontuur”. En dus sloop Klaartje heel zachtjes het holletje onder de struik 

uit en trippelde weg. Ze zag licht en vroeg zich af wat daar zou kunnen zijn. Haar snuitje 

bewoog een beetje zenuwachtig omdat het avontuur toch wel heel groot was. Maar….. ook de 

nieuwsgierigheid van Klaartje was heel groot en dus….. trippelde ze verder, naar het licht.

Wat Klaartje dáár zag! Ze zag hele grote mensen die liepen en praatten, ze hadden een feestje 

buiten. Oooo wat was Klaartje opgewonden. Ze trilde over haar hele lijfje van de opwinding 

en vergat dat ze gezien kon worden. Totdat. Opeens hoorde ze “Kijk mama een egel, een 

heel kleintje. Mag ik die hebben en in een schoenendoos zetten?” Oei. Nu zat Klaartje toch 

echt in de problemen. Papa en mama egel hadden haar nog wel gewaarschuwd niet te ver 

weg te gaan. Nu zou ze misschien in een doos gestopt worden. Dat kon toch niet? Dan zou 

ze nooit meer met Vriendje en Maatje kunnen spelen en nooit meer veilig bij papa en mama 

kunnen slapen. Klaartje huilde van verdriet en van de schrik rolde ze zich helemaal op, tot een 

balletje met allemaal stekels. “Au”, riep het jongetje van de doos, “die egel prikt me met zijn 

stekels, dat is heel gemeen.” Hij gaf een trap tegen het kleine balletje met stekels en Klaartje 

vloog twee meter verderop. Oef! Dat deed pijn! Maar…., ze lag nu als een balletje met een 

heel klein snuitje eruit waarin kraaloogjes keken, in het donker. Gauw maakte ze haar pootjes 

weer vrij uit het balletje en trippelde heel vlug terug naar het holletje. Daar zaten Vriendje en 

Maatje heel verdrietig te kijken en papa en mama riepen naar alle kanten: “Klaartje, Klaartje, 

waar zit je?” Klaartje huilde van blijdschap en rende naar mama toe. Daar was het veilig 

en ze vertelde wat haar was overkomen. Papa en mama egel waren wel heel boos, maar 

ook heel blij dat het allemaal zo goed was afgelopen. Nadat Klaartje had beloofd niet meer 

ongehoorzaam te zijn, kreeg ze een stukje koolblad en ging slapen. 

voorleesverhaal
Chocolade Bananen
Benodigheden
• prikkers
• bakpapier
• 2 bananen (voor 10 stukjes)
• 200 gram pure chocolade (reep)
• Doosje smarties

Werkwijze
• Pel de bananen en snij ze in 5 stukken
• steek in elk stuk een prikker
• smelt de chocolade langzaam in de magnetron• Leg het bakpapier klaar
• Doop de stukken banaan in de gesmolten chocolade tot ze helemaal bedekt zijn en leg ze hierna op het bakpapier.
• strooi meteen wat smarties erover 
• Zet de bananan in de koelkast zodat de chocolade hard kan worden
• Na 5 minuten zijn je chocoladebananen klaar

Eet smakelijk

Het stoute egeltje

geef egel klaartje en haar vriendjes; paddie en stuultje en libeleentje 
een mooi kleurtje. daar zullen ze vrolijk van worden
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sudoku

sudoku

sudokuwoordzoeker

Zoek de voLGende 

Woorden:

nistelrode, heesch, 
vorstenbosch, loosbroek, 
heeswijk, dinther, 
bernheze, maashorst, 
demisse, raadhuisplein, 
streek, buitengebied, 
retsel, destuik, 
gildenbergske, kersouwe, 
laarstede, bomenpark, 
dekanz, abdijberne, 
kasteel, blokhut, depas, 
dewis, lunenburg, cunera, 
heelwijk

Z F E R G O R E N N G K E R B C E W G Z 
M N L W W F H E P S E O Q E O I I A N W 
Z D V Q F N T U H K O L B K S O C A T A 
N O A C M L N F F T A T I M I H K S C L 
M O G A I B U I T E N G E B I E D L E R 
E K S G R E B N E D L I G R D S E O X F 
D E W I S A R A E L C R D E A C S O H A 
O R M K R T G W G N P M T W E D T S C M 
S S H E E S C H T A B S A E L U U B S I 
R O N O M E N B Y L R U I A W E I R O D 
E U R B O M E N P A R K R U S I K O B E 
C W Z L O R S P A K A Y A G H H B E N P 
E E R L N D Z L J E S S I M E D O K E M 
T I R H E G N I S T E L R O D E A R T F 
N Y E P E E W M E N R E B J I D B A S L 
A Z A H N S T P Y Z S W O S D B L T R T 
E S R S E T M S F S M G N T T N R I O E 
O H N E G U E O A L E S T E R E K P V Z 
R E H E E L W I J K L L D L E L N E L S 
D C T S S V O I M V O M Y K W A C O G C

woordzoeker

I N J G L R U N L E L N D A W G H S O G 
N D S O N R T R O P S O T U A H T G N H 
O I N D S O C C L A A L A B Y E L L O V 
O R A A D I Z J A A S I N N E T E E I E 
T G A V T Z S E B R T E M N E F S C T M 
S C C E L S E U T D E S P I N L Y I T P 
A T L N S R P D E R E R N K O R F B A L 
S T I D E G N E K I B N I A T N U O M R 
V D E A D K M B S J L G D F S S F O E O 
S N S N A Y I O A D T R O P S L E G O V 
Q A X S M F Z U B E R B O K S E N S H F 
P U E E M O B L D N I R C N S L R C N K 
M R X N E N N E R L E I W E G X G H E Z 
Z N R U N H A S J N G D I F S M S I O F 
Z N E L E D N A W L I G N L A B T E O V 
N E P O L D R A H R P E E O G E D T W G 
X G G Q G T O E M N L N T G L W O E U P 
K X E Y E E N P O M A D R T E E X N T X 
M G E N S Q W P Z N E K A H C S P S P F 
L S J G N C H F C U O A D W Z A E E T O

Zoek de voLGende 

Woorden:

sport, paardrijden, 
voetbal, volleybal, 
tennis, jeudeboules, 
korfbal, wielrennen, 
bmx, mountainbiken, 
autosport, golfen, 
wandelen, atletiek, 
dansen, basketbal, 
biljarten, boksen, 
boogschieten, bridgen, 
dammen, schaken, 
hardlopen, duiken, 
darten, vogelsport

D S I K P N O P L E K N I W G A D N A B 
D E B A R O N E S T E L T E N B E R G O 
H S Y U A Z E G P M E E R S P O R T S N 
N E F T U P N E K E I R K C P R O S U F 
A G E E T C A F E P U M P K E R O L C R 
N E J I O J I R E W U O R B R E I B H O 
I D M M M I O O K S P A A H C S E D S M 
Y I C R A K O O M N A V N S D T H N N A 
M L M H T F K I C N E T H A J A O B N G 
R E T A E H T P O T S K A G C R E O E E 
D E N D R I E H O E K L U N C I V N J K 
B S C H I L D E R W E R K E N A E T S R 
E I Z J A C K M A R T E N S K R L E P A 
E A I C L D E V E O H S U R T E P W I P 
L T P R E N A V N A J F R O K V D E E N 
D K T A N K S H O P F F N N N I T V R E 
I C L S P N E O R G S P I L I V B E I M 
G E S B B Q E N Z O A W E K A A G R N O 
V R O Q N I E T N E T A G N I L K R G B 
C A C E R B R I L N S S H B F O O D S R

Zoek de voLGende 

Woorden:

automaterialen, 
schilderwerken, 
dagwinkel, bbqenzo, 
bomenpark, 
eetcafepumpke, 
jackmartens, 
lipsgroen, kriekenput, 
restariarevival, 
twinkeltje, dktankshop, 
deschaapskooi, 
debarones, bonfromage, 
stoptheater, 
dendriehoek, rkling, 
steltenberg, meersports, 
dnbontewever, vanmook, 
dekeuken, hbfoods, 
janvanerp, derooiehoeve, 
beeldig, spierings, 
bierbrouwerijoijen, 
petrushoeve, 

woordzoeker

Puzzelpagina
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Spelregels  ‘MooiBernheze’

GAnzenBorD
nodig: één dobbelsteen en voor 
iedereen een pion maar dit kan ook 
een muntje of snoepje zijn.
degene die het hoogst aantal ogen 
gooit mag beginnen en er wordt met 
de klok mee gespeeld.

 5. Wacht één ronde bij de molen 
van Vorstenbosch.

 6. Volg de kunstroute.
  Gooi nog een keer.

 8. alice stuurt je door naar nr. 13.

 12. help bij de kilsdonkse molen 
met het maken van meel. 

  en wacht een beurt.

 13. Gooi 5 voor je verder mag.

 17. bij het bomenpark is de lunch 
nog niet klaar. Zet 3 stappen 
terug.

 18. de bibliotheek is open. Lees een 
dik boek en wacht 3 beurten.

 21. Lekker genieten in de zon. 
  Sla 1 beurt over.

 24. Strik je veters en ga 5 stappen 
vooruit.

 30. Vaar met de kano via de aa
  naar nr. 34.

 31. 32. 33. Ga terug naar 29.

36. Je geld is op. Ga terug naar start.

 39. hole in one. 
  Ga 9 stappen vooruit.

 42. Je mag nogmaals het aantal 
ogen wat je gegooid hebt 
vooruit.

 48. Like de Mooibernhezekrant op 
Facebook of zet 3 stappen terug.

 52. de burgemeester heet u welkom 
in Mooibernheze.

Je dient precies op 52 te komen. 
Ga het teveel gegooide aantal ogen 
terug en probeer het opnieuw.

34

8
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

De MooiBernhezeKrant wenst iedereen een zorgeloze vakantie toe!

BERNHEZE
19 juli t/M 19 auGustus
Fotowedstrijd Water
Zie pagina 8

24 - 26 juli 
trV: bernhezer
Fiets3daagse
Zie pagina 8 

tot 1 auGustus
inschrijven bernheze 
Golfkampioenschap
www.trv-bernheze.nl

t/M 6 auGustus
aanmelden 
‘ondernemer van het jaar’
Zie pagina 12

25 auGustus 
bernhezeloop

HEESCH
20 juli 
publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: halleyweg 1
Zie pagina 21
 
6 - 10 auGustus 
kindervakantieweek 
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark

26 auGustus 
open dag de eijnderic
Locatie: ‘t dorp 92
 
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35 

NISTELRODE
19 juli 
oud papier ophalen
Locatie: Buitengebied nistelrode 

natuurfietstocht – 
boevenbendes
Locatie: natuurcentrum slabroek 

29 juli 
Morgan Meets MG
Locatie: raadhuisplein
Zie pagina 17
 
5 auGustus 
schminken
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke

6 t/M 8 auGustus 
kindervakantieweek
Locatie: Achter de Berg 

11 auGustus 
nk jeu de boules
Locatie: Gildehof

12 auGustus 
clown pinkie
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 

14 auGustus 
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 

19 auGustus 
straattheater op ‘t terras
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke
 
20 t/M 23 auGustus 
avondwandeldriedaagse
Locatie: Zorgcentrum Laarstede 

25 auGustus 
zomernacht Festival
Locatie: Centrum 
 
26 auGustus 
Wheels for fun 
Locatie: raadhuisplein 

open dag de eijnderic
Locatie: de kanZ 

HEESWIJK-DINTHER
t/M 14 auGustus 
expositie bernezorg
Locatie: Zijlstraat 1
 
19 - 22 juli 
jumping Heeswijk 
Locatie: heibloemsedijk
 
25 juli 
doornroosje 
Locatie: de kersouwe 

25 & 27 juli
rondleiding 
Locatie: Petrus hoeve
Zie pagina 2

28 juli 
eric Vloeimans
Locatie: de kersouwe 

1 t/M 4 auGustus 
jeugd en Gezinsvierdaagse 
Locatie: heeswijk-dinther
Zie pagina 3 

1, 3, 8 & 10 auGustus
rondleiding 
Locatie: Petrus hoeve
Zie pagina 2

1 auGustus 
raaf géén kip
Locatie: de kersouwe 

2  & 9 & 16 auGustus 
aerobic vakantielessen 
Locatie: CC servaes 
Zie pagina 20

3 t/M 5 auGustus 
24-uurs solexrace
Locatie: Meerstraat 
Zie pagina 20

3 auGustus 
open podium
Locatie: de kersouwe 

5,10,12,17,19,24,26 
auGustus
les Miserables 
Locatie: de kersouwe 

6 t/M 10 auGustus 
kindervakantieweek
Locatie: heibloemsedijk

6  & 13 auGustus 
aerobic en zumba 
vakantielessen 
Locatie: CC servaes
Zie pagina 20 

8 auGustus 
arthur en de strijd 
om camelot
Locatie: de kersouwe 

11 auGustus 
spinvis
Locatie: de kersouwe

12 auGustus 
pleinfeest
Locatie: kerkplein dinther 

thuisblijvers bbQ 
Locatie: Café Zaal de toren 

17 auGustus 
Masters off biljarts
Locatie: Café Zaal jan van erp 

18 auGustus 
stef bos
Locatie: de kersouwe 

19 auGustus 
rommelmarkt
Locatie: Plein 1969 

tandem toertocht 
Locatie: Café Zaal de toren 

24 auGustus 
open avond de eijnderic
Locatie: CC Bernrode 

LOOSBROEK
6 t/M 10 auGustus 
kindervakantieweek 
Locatie: rondom de wis

10 t/M 14 auGustus
kermis 
Zie pagina 7

10 auGustus
polo’nHèze
Locatie: Café kerkzicht 

11 auGustus 
Mmoozz
Locatie: Café kerkzicht 

12 auGustus 
de brabantse toppers
& private label
Locatie: Café kerkzicht 
 
13 auGustus 
crazy Monday
Locatie: Café kerkzicht
 
22 t/M 24 auGustus
Wandeldriedaagse loosbroek
Locatie: de wis

VORSTENBOSCH
24 & 31 juli
Vraagbaak
Locatie: de stuik

2 auGustus
oud papier ophalen
Locatie: dorp

4 auGustus
jeu de boules 
kampioenschappen
Locatie: Gildenbergske

8 t/M 10 auGustus
kindervakantieweek
Locatie: Blokhut

GeeN kraNt
WeeK 30 en 31

tot 8 aUGUstUs


